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Sammanfattning 
 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vad lärare i matematik för grundskolans 

äldre åldrar har för kunskaper om undervisningen av elever med dyslexi. Studien undersökte vilka 

svårigheter lärare anser att elever med dyslexi kan ha i ämnet matematik och vilka 

undervisningsmetoder de i så fall använder sig av för att hjälpa dessa elever. Vidare studerades var 

och hur lärarna fått kunskaper om dessa undervisningsmetoder och slutligen analyserades resultaten 

av tidigare nämnda frågor för att se till eventuella skillnader mellan olika lärares svar och dess 

yrkeserfarenhet.  

Metoden för studien var halvstrukturerade intervjuer med fem utbildade matematiklärare för 

grundskolans äldre åldrar. Det insamlade materialet transkriberades och resultatet analyserades under 

respektive frågeställning, utifrån ett relationellt perspektiv på orsakerna till svårigheter i skolan. 

Resultat från denna studie visar på att lärarna upplevde att de fått för lite kunskap om 

undervisningen för elever med dyslexi under sin lärarutbildning. De kunskaper som de besitter hade 

de främst fått sin yrkeserfarenhet efter att de tagit sin lärarexamen. Vanligaste svårigheten för elever 

med dyslexi inom ämnet matematik är enligt de intervjuade lärarna uppgifter som innehåller text. 

Metoder de använder sig av för att hjälpa eleverna med detta är att de ofta läser upp texten åt dem 

samt ger dem extra tid vid exempelvis prov. Ett resultat från den här studien som inte berörts i 

någon större utsträckning i tidigare forskning på området är elever med dyslexi kan ha svårigheter att 

ta in och förstå muntliga instruktioner under exempelvis genomgångar Endast ett fåtal skillnader 

kunde ses i svaren från de intervjuade lärarna när det gäller längden av yrkeserfarenhet. Bland annat 

nämnde lärare med längst yrkeserfarenhet flera olika svårigheter som elever med dyslexi ofta kan ha 

inom ämnet matematik, jämfört med de lärare som endast arbetat några få år. Ett annat resultat var 

att en skola har vidtagit åtgärder för att minska lärarnas belastning samt öka förutsättningarna för 

eleverna genom att låta samtliga lektioner på skolan antingen hållas i halvklasser eller att två utbildade 

lärare är med under helklasslektionerna.  

Slutsatser av studien är att lärarutbildningarna kan behöva inkludera mer undervisning beträffande 

undervisning av elever med bland annat dyslexi, oavsett ämne och årskurs de avser att undervisa, så 

att de redan under sina första arbetsår kan erbjuda dessa elever rätt stöd. På så vis skulle elever med 

dyslexi ha större möjlighet till at nå så bra studieresultat som möjligt. 

 

Nyckelord: Didaktik, Matematiklärare, Intervju, Dyslexi, Utbildning. 
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1. Inledning 

Min tid som student på lärarprogrammet går mot sitt slut och snart tar jag min examen. Då kommer 

jag att vara behörig för undervisning av elever i grundskolans äldre åldrar inom hem- och 

konsumentkunskap samt matematik. Jag har under min tid på lärarutbildningen alltid varit mycket 

intresserad av undervisningen för elever i behov av särskilt stöd samt elever som av olika anledningar 

har svårt att uppnå kunskapsmålen. Under mina praktiktillfällen har jag främst stött på detta problem 

inom matematiken, varpå jag fann det intressant att ta reda på hur matematiklärare gör för att hjälpa 

dessa elever. För att inte arbetet skulle bli alltför omfattande har jag valt att rikta in mig på 

undervisningen för elever med dyslexi och på så vis kunna gå in på djupet i den frågan. Studien har 

inte för avsikt att studera funktionsnedsättningen dyslexi i stort eller koppla det till rent språkliga 

svårigheter, utan den riktar enbart in sig på att studera svårigheterna lärarna anser att dessa elever kan 

ha i ämnet matematik. 

Studien bygger på kvalitativa intervjuer med matematiklärare för elever i grundskolans äldre 

åldrar. Under intervjuerna har jag tagit reda på vilka svårigheter lärarna anser att elever med dyslexi 

kan ha i ämnet matematik, om de har specifika metoder för att underlätta matematikundervisningen 

för dessa elever samt hur lärarna fått kunskap om dessa metoder.  

2. Bakgrund 

Idag talas det mycket om läs- och skrivsvårigheter, mer än det någonsin gjorts tidigare (Malmer, 

2002:7). Från och med 1980-talet och framåt har både forskning om läs- och skrivsvårigheter samt 

utredningarna av elever med misstänkt dyslexi kraftigt expanderat. Fler och fler personer har idag en 

diagnos av dyslexi jämfört med tidigare (Myrberg, 2001:4). Att kunna skriva, läsa och räkna 

obehindrat är således inte längre någon självklarhet och allt färre elever uppnår målen i ämnet 

matematik. År 2003 uppnådde 93,7% av alla elever i årskurs 9 målen i matematik. Därefter har det 

sjunkit och år 2012 var andelen nere på 91,2% (Skolverket, 2012). I takt med att läs- och 

skrivsårigheterna ökar sjunker alltså andelen elever som uppnår målen i matematik. En elev som har 

läs- och skrivsvårigheter kan uppleva svårigheter att lösa uppgifter i matematik om problemet 

formuleras i text (Dyslexiförbundet, 2013). Läs- och skrivsvårigheter kan bero på många olika 

orsaker där dyslexi är en av dem. Personer med dyslexi har svårigheter med att koppla ihop 

bokstävernas utseende med hur de låter (fonologi). Vår alfabetiska skrift avbildar språkets ljudbitar 

(fonemen) vilket leder till att dyslektiker även ofta har problem med att skriva (Lundberg & Sterner, 
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2002:11). Uppgifter om andelen personer med dyslexi varierar men forskare brukar utgå från runt 5-

10% (Dyslexiförbundet, 2013). Med bra träning och alternativa verktyg behöver inte dessa 

svårigheter bli ett alltför stort problem. Ju tidigare åtgärder sätts in desto bättre är det, men det är 

aldrig för sent att påbörja detta arbete. För att en elev skall ha rätt till hjälp krävs ingen medicinsk 

diagnos men den lagliga rätten till särskilt stöd gäller enbart elever som riskerar att inte uppnå målen i 

skolans kursplaner, dock innebär detta inte att skolan kan ta bort det särskilda stödet så fort eleven 

uppnått målen (Dyslexiförbundet, 2013). I skollagen står följande;  

 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga  

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt  
utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att 

kunna nå längre i sin kunskapsutveckling” (Skollagen 3 kap. 3§). 
 
Dyslexi används ofta i pedagogiska sammanhang som synonym till specifika läs- och skrivsvårigheter, 

men dyslexi är en större funktionsnedsättning jämfört med allmänna läs- och skrivsvårigheter. Att ha 

dyslexi innebär olika svårigheter med läsning, skrivning och räkning. I dagens skola är det dock ingen 

självklarhet att man kopplar ihop dyslexi med matematiska svårigheter, vilket kan vara ett problem. 

Malmer (1996) menar att det är viktigt att lärare som undervisar i matematik är väl medvetna om de 

svårigheter som kan orsakas av denna funktionsnedsättning. På så vis kan lärare på ett effektivt sätt 

identifiera svårigheterna hos eleven och på ett bra sätt bidra till att eleven får bästa möjliga hjälp för 

att övervinna dessa svårigheter (Malmer, 1996:17). Vidare menar Malmer (1996:21) att lärare måste 

acceptera att elever är olika och utgå ifrån elevens egen nivå för att sedan, med hjälp av elevens egna 

inneboende resurser, stärka och utveckla eleven. Svårigheterna för en person med dyslexi är ofta 

ihållande och kvarstår även i vuxen ålder, även om de kan träna sig och utveckla strategier som 

minskar dessa svårigheter (Høien och Lundberg, 1999:21). Kravet på läraren är alltså en förmåga att 

individanpassa undervisningen och att få alla elever att själva bli mer aktiva och ansvarstagande i sin 

egen lärprocess (Malmer, 1996:21).  
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3. Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning  

3.1.1. Dysl exi  och lärande 

Det faktum att 5-10% av befolkningen har dyslexi (Dyslexiförbundet, 2013) innebär att det är ett 

relativt vanlig funktionsnedsättning i dagens skola. De allra flesta elever med dyslexi behöver intensiv 

undervisning med specifika forskningsbaserade metoder och tekniker, varför det är av stor vikt att 

läraren också vet vilka strategier som bör användas för att tillgodose dessa elever bästa tänkbara 

undervisning (Lynch & Williams, 2010:67). I en rapport av Lynch & Williams (2010) diskuteras 

nyutexaminerade lärares självupplevda brister i samband med matematikundervisningen för elever 

med dyslexi. Rapporten består bland annat av en lista där olika svårigheter som finns för elever med 

dyslexi har delats in i kategorierna; läsa, skriva/ stava samt tala (se Tabell 1). 

3.1.1.1 Tabel l  1-  Svårighet er för elev er med dysl exi  

Kategori Svårigheter 
Läsa Förvirring över hur bokstäver och siffror ser ut. Blandar till exempel lätt ihop 

bokstäverna ”b” och ”d”, ”p” och ”q” och siffran ”9”. Ineffektiv avkodning (läsa en 
text korrekt). 

Skriva/Stava Rättstavning, blandar ihop ord som ser liknande ut. 
Tala Säga alfabetet, veckodagar eller månader i rätt ordning. Komma ihåg ord och uttala 

dem rätt. 
(Lynch & Williams, 2010:69) 

 

För att kompensera för svårigheterna i Tabell 1 menar Undheim (2009), som i Norge studerat en stor 

grupp elever i 10-års ålder med dyslexi och sedan genomfört samma studie på samma personer då de 

var 23 år gamla, att elever med dyslexi ofta tar på sig mycket arbete som resulterar i längre 

arbetsdagar och en ökad stress jämfört med elever utan dyslexi (Undheim, 2009:293).  

Det har diskuterats om det finns ett samband mellan dyslexi och IQ. Studier visar att elever måste 

ha väldigt stora brister i läsförmågan för att en koppling mellan dyslexin och elevens IQ skall kunna 

göras. De allra flesta elever med dyslexi är alltså inte mindre intelligenta jämfört med elever som inte 

har dyslexi (Lynch & Williams, 2010:68; Washburn et al., 2011:174). Trots detta kan eleverna 

uppfattas som lata och omotiverade. Deras begränsade akademiska framgång kan leda till att de 

känner frustration och till och med försöker undvika läsning eller andra uppgifter i skolan (Lynch & 
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Williams, 2010:69). I en undersökning utförd av Glazzard (2010) i England har självförtroendet hos 

elever med dyslexi i 15-årsåldern studerats. Studien påvisar att lärare, kamrater, familj och elevernas 

eget sätt att jämföra sig med andra elever har stor inverkan på självförtroendet hos elever med 

dyslexi. Dessa faktorer riskerar att påverka eleverna själva och deras studieresultat negativt. En 

ytterligare aspekt som framkom i denna studie är vikten av att i ett så tidigt skede som möjligt fastslå 

en dyslexidiagnos, då det visade sig ha en positiv inverkan på elevernas självbild. Från intervjuerna i 

studien framkom det att elever som ännu inte fått en diagnos upplevde negativa signaler från andra 

elever men även lärare, vilket i sin tur resulterade i dåligt självförtroende hos de deltagande eleverna. 

Vidare framkom det att eleverna i detta skede började uppleva en känsla av hjälplöshet. Efter att 

eleverna fått en diagnos ökade istället elevernas självförtroende och de kunde skilja mellan 

svårigheterna kopplade till dyslexin och begreppet intelligens (Glazzard, 2010:65).  

När elever med dyslexi får en diagnos är således en väsentlig aspekt för elevens självförtroende 

och kunskapsutveckling. Även Lynch & Williams (2010), liksom Glazzard (2010), belyser vikten av 

att i ett tidigt skede få rätt diagnos och på så vis också rätt hjälp. De menar att alltför många skolor 

gör utredningar av elever med eventuell dyslexi för sent vilket leder till att eleverna hinner få fler 

kunskapsluckor som i sin tur bidrar till svårigheter att klara av skolan och uppnå ett rättvist betyg 

(Lynch & William, 2010:65). Undheim (2009) framhåller att elever med dyslexi och som har 

svårigheter med skolarbetet även lider av dessa svårigheter i vuxen ålder. Men trots detta kunde 

endast små skillnader urskiljas mellan dessa elever och elever utan dyslektiska problem i samband 

med utbildningsnivå och vidare studier (Undheim, 2009:291).  

3.1.2 Dysl exi  och matematik 

Elever med dyslexi kan på grund av sin funktionsnedsättning stöta på problem i ämnet matematik. 

Mazzocco & Myers (2003) har genomfört en långtidsstudie där de regelbundet testat barn i yngre 

skolåldern och där de undersökt olika orsaker till svårigheter inom ämnet matematik. Studien visar 

bland annat på ett samband mellan just matematiksvårigheter och dyslexi (Mazzocco & Myers, 

2003:249). Boets et al. (2010) har undersökt 13 elever med dyslexi som innan bedömts ha normala 

allmänkunskaper inom ämnet matematik och jämfört dem med lika många normalpresterande elever 

utan dyslexi. Den studien visar på att trots att eleverna bedömts vara normalpresterande i matematik 

så riskerar dyslexin att bidra till bristfälliga strategier för faktahämtning i problemlösningstal. 

Ytterligare resultat visade att eleverna med dyslexi även var långsammare och mindre exakta inom 
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området aritmetik, framförallt beträffande räknesättet multiplikation. Personer med dyslexi har ofta 

problem med långtidsminnet vilket bland annat gör att de har svårt att memorera exempelvis 

multiplikationstabeller (Boets et al., 2010:183). 

Simmons & Singleton (2009) har studerat matematiska styrkor och svagheter hos elever med 

dyslexi genom att jämföra resultat från diverse tester med en kontrollgrupp bestående av elever utan 

dyslexi. Resultaten i denna studie överensstämmer med resultaten av Boets et al. (2010) då det 

framkom att eleverna med dyslexi var långsammare och mindre noggranna i sina uträkningar 

(Simmons & Singleton, 2009:188). I en internationellt jämförande studie har Chinn et al. (2001) 

studerat vilka matematiska metoder elever i åldrarna 9-13 år använder i England, Irland och Holland. 

Undersökningen visade på skillnader mellan eleverna med dyslexi och kontrollgruppen med elever 

utan dyslektiska problem. Några av skillnaderna var att eleverna med dyslexi var mer begränsade i 

sina metoder för uträkning av olika tal, att de hade sämre självförtroende då de löste matematiska 

problem samt att de behövde betydligt längre tid på sig i jämförelse med eleverna utan dyslexi (Chinn 

et al., 2001:82).  Ett annat tydligt problem för eleverna med dyslexi visade sig i studien vara att då de 

löste ett matematiskt problem tenderade de att fokusera på delarna och detaljerna i uppgiften och de 

hade svårt att se helheten samt värdera huruvida resultatet var rimligt eller inte (Chinn et al., 

2001:81). Vidare visade studien på att elever med dyslexi var mer flexibla i sin inställning till 

problemlösning, vilket belyser vikten av att de får möjlighet att lära sig olika metoder för detta 

(Chinn et al., 2001:84). Får eleverna rätt hjälp och lär sig hantera sina svårigheter med lämpliga 

strategier behöver dyslexi inte påverka elevens betyg. Boets et al. (2010) menar att elever med dyslexi 

ofta har svårigheter inom vissa områden av matematiken och får ett totalresultat som är lägre i 

förhållande till kontrollgruppens, men trots det presterar de fortfarande inom det normala (Boets et 

al., 2010:189). Även Simmons & Singleton (2009) resultat tyder på att dyslexi i sig inte har någon 

större inverkan på den matematiska inlärningen. Istället menar de att dyslexin påverkar olika 

matematiska färdigheter vilket kan innebära en ojämn prestation från eleven i ämnet (Simmons & 

Singleton, 2009:189).  

3.1.3 Underv i sn ing för elev er med dysl ex i  

För att underlätta undervisningen för elever med dyslexi listar Lynch & Williams (2010) ett flertal 

olika strategier lärare kan använda sig av, varav några exempel är;  

• Motivera eleven genom att relatera uppgiften till elevens egna fritidsintressen 
• Lägg större vikt vid det muntliga deltagandet istället för det skriftliga 
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• Minska skriftliga instruktioner till förmån för muntliga och förmedla dem steg för steg 
• Ge eleven extra tid vid exempelvis prov 
• Utveckla elevens självförtroende genom kontinuerlig respons 
• Håll en öppen dialog med eleven själv, kollegor och elevens tidigare samt framtida lärare för att diskutera vilka 

strategier som fungerar bäst för just den eleven  
• Fokusera inte enbart på elevens svagheter, utan minst lika mycket på dennes styrkor (Lynch & Williams, 

2010:70).  
 

Vilka strategier som lämpar sig bäst varierar från elev till elev, vilket innebär att det ställs krav på 

läraren att denne lär känna eleven ifråga väl och vet vilka strategier som lämpar sig bäst för just den 

eleven. Glazzard (2010:63) poängterar att lärare har en betydande roll och inflytande på utvecklingen 

av självförtroende hos elever med dyslexi och där felaktig behandling av dessa elever kan påverka 

deras självförtroende negativt. I studien av Glazzard (2010) betonade eleverna vikten av att läraren 

förstod deras individuella behov, några framhöll hur viktigt det var att läraren var kompetent nog att 

anpassa undervisningen i klassrummet och att vara flexibel i sitt arbetssätt. Framförallt menade 

eleverna att det är viktigt att effektiva relationer utvecklas mellan lärare och elever så att de lättare 

kan förstå varandra (Glazzard, 2010:65).  

Lärarnas uppfattning om funktionsnedsättningen dyslexi har en betydande roll för eleven och 

dennes studieresultat. Hornstra et al. (2010) har undersökt olika lärares inställning till dyslexi och 

vilka effekter detta kan få för elever med dyslexi och deras akademiska prestationer jämfört med 

elever utan läs- och skrivsvårigheter genom att tillfråga såväl lärare som elever. Resultaten från denna 

studie visade att vissa lärare var mer negativt inställda till elever med dyslexi och deras förmåga att 

prestera i skolan än andra. De dolda attityderna hos lärarna, som de försökte dölja för eleverna, hade 

en större inverkan på studieresultaten hos elever med dyslexi än de attityder lärarna själv ville uppvisa 

(Hornstra et al., 2010:515). Studien visar också att elevernas prestationer i matematik har en tydlig 

koppling till lärarens förväntningar på eleverna (Hornstra et al., 2010:521).  

Wadlington & Wadlington (2005) betonar vikten av att redan verksamma lärare kontinuerligt tar 

eget ansvar för att lära sig mer om undervisningen för elever med dyslexi och på egen hand söker ny 

kunskap inom området. På så vis kommer följaktligen fler elever nå kunskapsmålen och sina sanna 

potentialer vilket i framtiden gynnar såväl den enskilda eleven som hela samhället (Wadlington & 

Wadlington, 2005:30). När läraren verkligen förstår arten och egenskaperna av dyslexi kan de bättre 

tillgodose elevernas behov. Därmed bör det i samtliga lärarutbildningar ingå att lärarstudenter får 

mer kunskaper om undervisning för elever med dyslexi (Lynch & Williams, 2010:69).  

Washburn et al. (2011) har genom enkäter tagit reda på vad lärare för förskolan upp till årskurs 

fem har för kunskaper och uppfattningar om dyslexi. Även denna studie visar resultat som tyder på 



 
 

11 

att lärare saknar de nödvändiga kunskaper som behövs för att undervisa elever med dyslexi.  I 

resultatet framkommer bland annat att 18 % av lärarna anser att elever med dyslexi tenderar att ha 

lägre IQ jämfört med elever utan dyslexi. Av de tillfrågade lärarna ansåg 87 % att de inte får 

tillräckligt med utbildning för att undervisa dessa elever (Washburn et al., 2011:174). Vad vet 

egentligen blivande lärare om dyslexi? Wadlington & Wadlington (2005) har i USA undersökt vad 

just blivande lärare vet om dyslexi genom en omfattande enkätundersökning. De erhöll resultat som 

visade att de som utbildade sig till lärare hade ett antal missuppfattningar om dyslexi. Bland annat 

trodde 56 % att alla elever med dyslexi ofta har samma svårigheter (Wadlinton & Wadlington, 

2005:27). Konklusionerna i studien av Wadlington & Wadlington (2005) blev att det inom 

lärarutbildningarna bör ingå mer om dyslexi så att lärarstudenterna mer ingående blir varse om vad 

en diagnos av dyslexi innebär och hur man som lärare kan undervisa dessa elever inkluderande på 

bästa möjliga sätt. Detta är något som Washburn et al. (2011) håller med om då det i deras studie 

framkom att verksamma lärare upplevde att de fått för lite utbildning kring denna undervisning 

under sin lärarutbildning. Burden & Gwernan-Jones (2009) har, liksom Wadlington & Wadlington 

(2005), undersökt lärarstudenters inställning till dyslexi i England genom enkäter. I deras studie 

framkom det att studenterna hade en positiv inställning till dyslexi och majoriteten uttryckte 

förtroende för sin egen förmåga att undervisa elever med dyslexi. Resultaten visade att studenterna 

trots denna positiva attityd och kunskap önskar ännu mer utbildning om dyslexi och då framför allt 

om effektiva undervisningsstrategier (Burden & Gwernan-Jones, 2009:66). Dock menar de att trots 

studenternas upplevda kunskap kring undervisning av elever med dyslexi var det anmärkningsvärt få 

som hade tydliga idéer om exakt hur de kunde ge dessa elever rätt hjälp och stöd (Burden & 

Gwernan-Jones, 2009:80). Även Burden & Gwernan-Jones (2009) kommer fram till att 

lärarutbildningarna i större utsträckning bör undervisa blivande lärare om dyslexi vilket inte enbart är 

motiverat av forskning och statistik utan det skulle även uppskattas av lärarstudenterna själva 

(Burden & Gwernan-Jones, 2009:81). 

Beswick (2007/2008) har genom enkäter bland annat studerat i vilken utsträckning lärare i 

grundskolan använder olika undervisningsmetoder i matematik för elever med svårigheter i ämnet 

jämfört med övriga elever. Studien visar att många lärare är positiva till inkludering i klassrummet, 

det vill säga att elever med olika svårigheter undervisas i samma klass som elever utan specifika 

svårigheter. Vidare framkommer det att en lärares inställning till inkludering är beroende av dennes 

uppfattning om en elevs specifika problem och omfattningen av det stöd som finns att tillgå. De 

flesta anser att mer professionell hjälp av exempelvis en specialpedagog många gånger skulle vara 
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mer fördelaktigt än inkludering (Beswick, 2007/2008:16). Hornstra et al. (2010) fick i sin studie fram 

att eleverna själva föredrar inkludering, vilket innebär att kunskap om hur man undervisar barn i 

behov av särskilt stöd utan stigmatisering1 bör främjas (Hornstra er al., 2010:527). Beswick 

(2007/2008) redovisar också resultat som tyder på att lärarna har olika uppfattningar i frågan om 

matematikundervisning för elever med olika svårigheter i ämnet jämfört med undervisningen för 

elever utan specifika svårigheter. Skillnaderna rör bland annat krav på begreppsförståelse, skillnader i 

konkret material samt att de generellt ställer lägre krav på elever med svårigheter (Beswick, 

2007/2008:17). Burden & Jones (2009:82) menar att det är mycket troligt att lärarnas förmåga att 

hantera olika former av svårigheter hos eleverna påverkas av deras kunskaper om och attityder till 

dessa svårigheter.  

3.2 Teoretiska perspektiv 

Nedan beskrivs till att börja med den sociokulturella teorin för att få en övergripande syn på skolans 

värld och kunskapsinlärningen. Denna teori utgör det yttersta ramverket för denna studie. Därefter 

redogörs det för det kategoriska perspektivet och slutligen det relationella perspektivet. Dessa perspektiv 

används för att studera orsaker till svårigheter i skolan och en distinktion görs mellan dessa. Den här 

studien tar sin utgångspunkt i det relationella perspektivet.  

3.2.1 Den so ciokulturel l a teo r in  

Den sociokulturella teorin utgår ifrån att elevers lärande och utveckling sker i samspel med 

omgivningen. Lärande är något som pågår konstant oberoende av vilken situation människan 

befinner sig i (Säljö, 2000:11). Vidare framhåller den sociokulturella teorin att kunskap är en mänsklig 

konstruktion skapad av stimuli från omgivningen, information samt erfarenhet. Lev Vygotskij (1896-

1934) betraktas som grundaren av denna sociokulturella teori och han menade att inlärning och 

kunskapsskapandet bygger på sociala aktiviteter samt att språket och kommunikationen är av stor 

vikt för lärande- och utvecklingsprocessen (Imsen, 2006:139). I Sverige nämns ofta Roger Säljö i 

diskussioner beträffande det sociokulturella perspektivet. Säljö (2000) argumenterar för att bidra till 

en generell förståelse för hur lärande reproduceras i samhället. Han menar, liksom Vygotskij (1999), 

att lärande är en aspekt av alla mänskliga handlingar som aldrig helt och hållet kan kopplas till en 

                                                 
1 Stigmatisering: inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling (Nationalencyklopedin) 
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bestämd organisation, som exempelvis skolan och dess undervisning (Säljö, 2000:17).  

Vygotskij (1999) belyser vikten av en helhetssyn på utveckling och lärande som en del av barnets 

samspel med sin omgivning. Han menar att eleverna i skolan lär sig sådant som de ännu inte kan i 

samarbete med läraren. Han kallar det för den närmsta utvecklingszonen och menar att den bestämmer 

vad som är möjligt för eleven att lära sig och innebär ett område av möjliga övergångar till nästa zon 

som eleven har möjlighet att nå. ”Det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att kunna göra 

självständigt” (Vygotskij, 1999:333). Är undervisningen för svår och sker utanför elevens närmsta 

utvecklingszon riskerar istället elevens utveckling att fördröjas (Vygotskij, 1999:338). 

Dysthe (1995) menar att teorin om närmsta utvecklingszonen kan få konsekvenser för 

undervisningen i matematik överlag, men framför allt för de elever som har svårigheter med sin 

matematikinlärning. Lärarna, kamraterna och kommunikationen parterna emellan är av betydelse för 

lärandet. Utvecklingszonen står för den hjälp och det stöd eleven får från lärare och kamrater och 

som denne är mottaglig för. Denna hjälp kan kallas kommunikativa stöttor (”scaffolding”) i vilken 

dialogen är en grundläggande faktor (Dysthe, 1995:56). Matematikundervisningen innehåller av 

tradition i stort sett inga kommunikativa stöttor när matematikkunskaperna hos en elev skall 

utvärderas, exempelvis vid ett prov. Detta ställer till problem för de elever som redan har svårigheter 

i matematikämnet kopplat till exempelvis dyslexi, då dessa elevers kommunikation i text eller 

redovisning av tankegångar många gånger är ensidig och begränsad (Säljö, 2000:19). Säljö (2000) 

menar att man som lärare inte kan studera hur eleven har tänkt utan att studera vad eleven skrivit, 

och det är inte sällan just denna skriftliga kommunikation elever med svårigheter har problem med. 

3.2.2 Det kategori ska perspektivet  

Det kategoriska perspektivet på svårigheter i skolan tar sin utgångspunkt i att svårigheterna, till 

exempel dyslexi, är en sjukdom. Utifrån detta perspektiv försöker man peka på medicinska orsaker. 

Orsaken till problemen hos en elev anses ur ett kategoriskt perspektiv bero på individen och dennes 

avvikelser från det normala och man pratar om en elev med problem (Emanuelsson et al., 2001:119).  

Det kategoriska perspektivet var dominant under efterkrigstiden men har de senaste årtiondena 

fått lämna mer och mer plats åt det relationella perspektivet (Emanuelsson et al., 2001:119), som det 

redogörs för i kommande avsnitt nedan. Det finns än idag ett tydligt kategoriskt perspektiv inom 

forskningsfältet för specialpedagogik, även om det kan innebära ett antal problem. Ahlberg (2001) 

menar bland annat att man i en kategorisk forskning utgår från att en individuell diagnos där man 
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försöker förklara en elevs svårigheter i skolan med utgångspunkt i avvikelser från det normala ofta är 

osäkra. Hon menar att metoderna för att diagnostisera ofta är starkt präglade av aktuella kulturella 

värderingar som i sig ofta är osäkra, varpå den slutgiltiga diagnosen också blir osäker (Ahlberg, 

2001:16). Ett annat problem med det kategoriska perspektivet är att det inte alltid finns ett tydligt 

samband mellan diagnosen en elev får och den typen av undervisning just den eleven är i behov av 

(Haug, 1998:15). Vidare menar Haug (1998) att det finns en risk att andra svårigheter för eleverna 

kommer som följd av en diagnostisering, så som stigmatisering och att eleven i vissa fall själv skapar 

eller förstärker sin avvikande identitet (Haug, 1998:39). Emanuelsson et al. (2001) har i sin 

sammanfattning av det specialpedagogiska fältet konstaterat att man bör ställa sig frågande till det 

kategoriska perspektivet och dess koppling till pedagogiska situationer. De menar att forskning 

utifrån ett kategoriskt perspektiv i större utsträckning hör hemma i medicinskt-psykologiskt baserade 

studier, då det sällan resulterar i pedagogiskt relevant fakta (Emanielsson et al., 2001:139). 

3.2.3 Det r elat ionel la perspektivet   

Den tidigare nämnda sociokulturella teorin kan ses som utgångspunkt för Ahlberg (2001) när hon 

beskriver det relationella perspektivet på en elevs svårigheter i skolan då det syftar till att studera 

kommunikation och meningsskapande i olika sammanhang och på olika nivåer i skolans komplexa 

verksamhet. Liksom synen på lärande inom den sociokulturella teorin menar Ahlberg (2001) att allt 

lärande i skolan sker genom ett samspel mellan eleven och dennes omgivning. Till skillnad mot det 

kategoriska perspektivet, som har fokus på avvikelser hos individen, fokuserar det relationella 

perspektivet på elevens omgivning. Omgivningen förutsätts kunna påverka möjligheterna för en elev 

att uppnå på förhand uppställda mål. Istället för att tala om att en elev kommer till skolan med 

problem, vilket är synsättet inom det kategoriska perspektivet, talar man i ett relationellt perspektiv 

som att eleven är i problem. Skillnaderna mellan det kategoriska och det relationella perspektivet kan 

till en början anses vara små men det ger en tydlig indikation på vilka olika tillvägagångssätt som väljs 

för att stötta en elev med exempelvis dyslexi. För att stötta en elev i matematikundervisningen med 

problem sätter skolan och läraren in diverse kompensatoriska åtgärder, som till exempel 

specialpedagog och/eller utökad undervisningstid. Ser man istället situationen ur ett relationellt 

perspektiv och att eleven är i problem, kan det vara en indikation på att eleven erbjuds 

kompensatorisk hjälp genom att skolan vidtar åtgärder för att hjälpa eleven ur problemen genom att 

använda diverse strukturella och pedagogiska insatser. Skulle exempelvis en elevs matematikproblem 
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bero på stress eller brist på arbetsro kan problemen överbryggas genom att skolan genomför vissa 

strukturella förändringar i undervisningssituationen (Emanuelsson et al., 2001:37), exempelvis genom 

att låta eleven sitta i ett avskilt rum i anslutning till klassrummet. 

Det relationella perspektivet kan alltså exempelvis användas som ett verktyg för att studera hur 

olika skolor bemöter elever som är i behov av särskilt stöd. Det är inte skillnaden mellan eleverna 

och deras kunskapsnivåer som är det intressanta, utan snarare hur olikheterna hanteras i 

undervisningen. “Ett grundantagande är att svårigheter i skolan inte är en egenskap hos individen. Det uppstår i mötet 

mellan individ och miljö” (Ahlberg, 2001:142).  

3. 2. 4 Centrala begrepp 

• Läs- och skrivsvårigheter: En övergripande beteckning för olika svårigheter att skriva, läsa 

och tolka texter. Orsakerna kan bland annat vara syn- och hörselproblem, bristfällig 

undervisning, annat modersmål än svenska eller dyslexi (Dyslexiförbundet, 2013). 

• Dyslexi: Innebär en störning i vissa språkliga funktioner. Dyslexi medför problem vid 

kodning av det skriftliga språket, vilket innefattar svårigheter i att läsa en text korrekt samt att 

stava ord rätt (Høien och Lundberg, 1999:20). Dessa svårigheter grundar sig i fonologin. 

• Fonologi: Läran om fonem, som i sin tur står för koppling mellan bokstävernas utseende 

och hur de låter (Lundberg & Sterner, 2002:11).  

• Stigmatisering: Inom samhällsvetenskaperna en term för social stämpling, utpekande 

(Nationalencyklopedin). 

• Inkludering: Att undervisningen i klassrummet anpassas efter alla elever i en grupp, oavsett 

svårigheter eller ej, samt att alla elever i en grupp känner att de har lika värde.  

• Delaktighet: Det är viktigt att eleverna känner sig delaktiga i sin egen undervisning och tar 

ansvar för sitt eget lärande.

4. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka vad några lärare i matematik för 

grundskolans äldre åldrar har för kunskaper om undervisningen av elever med dyslexi. Studien 

undersöker vilka svårigheter lärarna anser att elever med dyslexi kan ha i ämnet matematik och vilka 

undervisningsmetoder de i så fall använder sig av för att hjälpa dessa elever. Vidare studeras var och 

hur lärarna fått kunskaper om dessa undervisningsmetoder och slutligen analyseras resultaten av 
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tidigare nämnda frågor för att se till eventuella skillnader mellan olika lärares svar och deras 

yrkeserfarenhet.  

4.1 Frågeställningar 

1. Vilka svårigheter anser lärarna i matematik för grundskolans äldre åldrar att elever med 

dyslexi kan ha i ämnet och vilka undervisningsmetoder använder de sig av för att hjälpa dessa 

elever? 

  

2. Hur har lärare i matematik tillägnat sig kunskaper om eventuella metoder för undervisning av 

elever med dyslexi? 

 

3. Finns det några skillnader i kunskaperna om och undervisningsmetoderna för elever med 

dyslexi hos matematiklärare kopplat till yrkeserfarenhet eller olika år då de tog sin 

lärarexamen?  

5. Metod 

Med utgångspunkt ur studiens syfte och frågeställningar har metoden halvstrukturerade intervjuer 

använts. Deltagande respondenter i denna studie har varit fem behöriga och undervisande 

matematiklärare för grundskolans äldre åldrar. 

5.1 Metod för insamling av data 

Enligt Esaiasson et al. (2007) är en samtalsintervju en undersökningsmetod som skiljer sig från en 

vanlig intervju som ofta består av många frågor och korta svar, medan samtalsintervjun bör innehålla 

färre frågor och djupare svar från den man intervjuar. Vidare beskriver Esaiasson (2007:220) en 

samtalsintervju som en metod för att kartlägga och förstå en grupp människors uppfattningar och 

åsikter. Inför intervjuerna i denna studie skapades en intervjuguide (se Bilaga 1). I en kvalitativ 

halvstrukturerad intervju är det nödvändigt att ställa öppna frågor som inte begränsar själva intervjun 

alltför mycket eller riskerar att låsa respondenterna i deras svar (Chenail, 2011:255). Intervjuguiden 

innehöll ett antal huvudteman med ett flertal underteman vilket gav viss struktur, men även utrymme 

för flexibilitet i frågornas ordning och utformning.  
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I denna undersökning genomfördes en pilotstudie. En pilotstudie är att föredra då den används 

för att identifiera eventuella brister i intervjuguiden, pröva dess kvalité samt för att se att den 

fungerar som planerat (Chenail, 2011:257; Esaiasson 2007:302; Bryman, 2008:421). Pilotstudien 

genomfördes med hjälp av en kollega som arbetar som matematiklärare för grundskolans äldre 

åldrar. Användandet av denna teknik medförde en trygghet inför kommande intervjuer med de 

efterföljande respondenterna. Pilotstudien gjorde det även möjligt att testa den tekniska utrustningen 

för att se om samtliga röster spelades in och vilket avstånd till inspelningsapparaturen som krävdes 

för att samtalet skulle höras bra inför transkriberingarna.  

5.2 Urval 

De urvalsfaktorer som använts har varit att respondenterna måste vara behöriga lärare i ämnet 

matematik för grundskolans äldre åldrar samt att de befunnit sig i en geografisk närhet. En önskan 

om en spridning i respondenternas examensår var ytterligare ett urval som var av relevans för denna 

studie. Utöver dessa faktorer ansågs, med avseende på studiens syfte, att inga ytterligare 

avgränsningar i urvalet behövdes göras. Inför denna studie söktes respondenter inledningsvis genom 

ett bekvämlighetsurval (Bryman, 2004:114) genom att tidigare kontakter och relationer användes. 

Vidare söktes respondenter genom ett så kallat snöbollsurval (Bryman, 2004:115) då tidigare nämnda 

kontakter ombads att vidarebefordra förfrågan till kollegor om deras möjlighet att delta i denna 

studie. Förfrågningar skickades även till ett flertal rektorer på närliggande skolor där de ombads att 

vidarebefordra kontaktbrevet till de verksamma matematiklärarna på dennes skola.  

5.3 Genomförande 

Inför intervjuerna fick samtliga respondenter välja tidpunkt och plats för intervjun med avsikt att de 

skulle känna sig så bekväma som möjligt och inte uppleva tidspress. Samtliga intervjuer ägde rum på 

varje respondents respektive arbetsplats.  

Intervjuerna i denna studie inleddes med ett antal uppvärmningsfrågor som handlade om 

vardagsfrågor och enklare personuppgifter. Deltagande respondenter informeras om att all 

bearbetning av data kommer hanteras på ett sådant sätt att hänsyn tas till de fyra forskningsetiska 

principerna på ett etiskt och säkerhetsmässigt korrekt sätt. Under intervjuerna ställdes 30-40 frågor. 

”Varför”-frågor undveks då de riskerar att ge läxförhörskaraktär över intervjun (Esaiasson et al., 

2007:292). Frågor som återkom under samtliga intervjuer framgår tydligt i intervjuguiden (se Bilaga 
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1) och är kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna transkriberades så snabbt som 

möjligt efter respektive avslutad intervju, för att på så vis undvika risken att glömma bort viktiga 

detaljer. 

5.4 Material 

Totalt deltog fem respondenter i denna studie och intervjuerna tog mellan 30-50 minuter. 

Respondenterna kom av en slump att bli uteslutande kvinnor och alla dessa arbetande på skolor i 

norra Stockholms län. Samtliga respondenter undervisade i matematik för grundskolans äldre åldrar. 

I studien benämns respondenterna inte vid namn utan tilldelas en bokstav mellan A-E. Tabell 2 visar 

övergripande fakta kring deltagande respondenter;  

5.4.1 Tabel l  2 -  Deltagande r espondent e r 

 
Respondent 

 
Ålder 

 
År för examen 

 
Ämnesbehörighet 

Kompletterat med vidare studier 
kopplat till dyslexi efter examen? 

A 50 år 2003 Ma/No/Te/Spec. Ja 

B 37 år 2001 Ma/No Nej 

C 51 år 1998 Ma/No Ja 

D 26 år 2012 Ma/No Nej 

E 27 år 2011 Ma/Id Nej 

5.5 Databearbetning och analysmetod 

Metoden som legat till grund för bearbetning av studiens insamlade data och analys är den så kallade 

”gorounded theory”. Metoden är den vanligaste i kvalitativa undersökningar och i denna studie är det 

versionen som Strauss (1998) presenterar som används. Strauss (1998) definierar grounded theory 

enligt följande; ”teori som härletts från data som samlats in och analyserats på ett systematiskt sätt under 

forskningsprocessens gång.” (Strauss, 1998, i Bryman, 2004:375). Metoden innehåller ett iterativt eller ett 

rekursivt synsätt och detta innebär att datainsamlingen och analysen av materialet sker parallellt och 

växelvis med varandra (Bryman, 2004:375). Parallellt med genomförandet av intervjuerna påbörjades 

således arbetet med att koda det insamlade materialet. Kodningen är ett av de viktigaste stegen i 

grounded theory och innebär att man sätter etiketter eller namn på delar av materialet som framstår 

som teoretiskt viktiga i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Dessa etiketter omprövas 

och bearbetas under arbetets gång för att på så vis slutligen finna de som är mest lämpliga för 
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studien. Strauss menar att det finns tre olika typer av nivåer för kodning; öppen kodning, axial 

kodning och selektiv kodning. I denna studie har den tredje nivån lämpat sig bäst. Selektiv kodning 

innebär att forskaren ”väljer ut en kärnkategori och systematiskt relaterar den till andra kategorier, validerar dess 

relationer och fyller på med kategorier som behöver bearbetas och utvecklas ytterligare.” (Bryman, 2004:377).  

Arbetet med bearbetningen av det för denna studien insamlade materialet inleddes genom att inte 

enbart spela in intervjuerna utan även genom att föra anteckningar. Anteckningarna kan ses som ett 

förstadium till etiketter i kodningen. Efter varje avslutad intervju transkriberades valda delar av det 

inspelade materialet i lugn och ro för att få ytterligare förslag till kommande etiketter i 

kodningsarbetet. Här noterades även hur långt in i respektive intervju något teoretiskt relevant för 

studien framkom. Då samtliga intervjuer var genomförda påbörjades det stora bearbetningsarbetet. 

Till att börja med skapades en överblick över informanterna och deras bakgrund (se Tabell 2). 

Därefter lyssnades intervjuerna igenom ett flertal gånger, anteckningar fördes under tiden och 

intervjuerna jämfördes under olika teman. Teman för bearbetningen var kopplade till respektive 

huvudtema i intervjuguiden (se Bilaga 1). Inför resultatavsnittet sammanfattades samtliga intervjuer 

där de presenteras under temana Undervisning, Resultat och Betyg samt Förutsättningar. Analysen av det 

bearbetade materialet inleddes sedan genom att istället tematiskt dela upp materialet under varje 

frågeställning (se Frågeställningar s.17). Därefter användes det tematiskt ordnade materialet för att 

hitta mönster, samband och skillnader i respondenternas svar med utgångspunkt i det relationella 

perspektivet.  

5.6 Reflektion över metoden 

Inför genomförandet av datainsamlingen i denna studie var det mest lämpligt att använda 

halvstrukturerade samtalsintervjuer som metod. Metoden valdes då det med utgångspunkt i studiens 

syfte och frågeställningar var av intresse att samla in djupa och utförliga svar på frågorna med 

möjlighet till uppföljningsfrågor (Esaiasson, 2007:283; Bryman, 2008:207). 

Fördelarna med att använda halvstrukturerade intervjuer är att man som forskare får möjlighet till 

en god inblick i tankar och erfarenheter hos respondenterna. Det ger också möjlighet till att ställa 

följdfrågor. En nackdel med metoden är att den kräver ett visst tidsutrymme, vilket gör att det kan 

vara svårt att få tag på respondenter som har möjlighet att ställa upp (Bryman, 2008:421f). En annan 

nackdel kan vara att det är svårt rent praktiskt att intervjua tillräckligt många för att få ett resultat 

som kan antas stämma för hela urvalsgruppen. Bryman (2004) förklarar att målet med en kvalitativ 
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forskning sällan är att generalisera svar. Därmed kan ett problem uppstå i diskussion om, och i vilken 

utsträckning, en sådan undersökning är möjlig att fullständigt återskapa med i stort sett samma 

resultat som följd. Bryman (2004) menar att det finns svårigheter att uppfylla detta krav i en kvalitativ 

undersökning då den ofta bygger på utvalda personers egna upplevelser om en social miljö (Bryman, 

2004:213ff). Bryman (2004) fortsätter beskrivningen av reliabilitet och validitet utifrån ett externt och 

ett internt perspektiv, där han menar att extern reliabilitet handlar om hur undersökningen är möjlig 

att genomföra igen. Denna studie skulle kunna genomföras med andra respondenter med stöd av 

bifogad intervjuguide och metodredogörelse, men risken finns naturligtvis att resultaten eventuellt 

skulle visa annorlunda. Detta dock utan att det ena eller det andra är mer rättvisande, vilket bör 

poängteras (Bryman, 2004:257). Kopplat till syftet och frågeställningarna för denna studie vore den 

mest optimala metoden möjligen att kombinera den kvalitativa metoden med en kvantitativ.  

5.7 Etiska aspekter 

Undersökningen har bedrivits i enlighet med de riktlinjer som redovisas i Vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed (2011). Hänsyn har tagits till de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 2004:441). Genom att skicka 

ut ett mail till tänkbara respondenter med grundläggande information om studien och dess innehåll 

samt med en förfrågan om deras vilja att delta uppfylls information- och samtyckeskravet. 

Respondenterna fick själva bestämma tid och plats för intervjun, vilket är en del av samtyckeskravet 

då intervjun sker på deras villkor. I början av intervjun informerades respondenterna om att de när 

som helst under samtalet har möjlighet att avbryta inspelningen och/eller intervjun i sin helhet. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att extra tyngd lades vid att poängtera respondentens 

anonymitet under såväl transkriberingen som redovisningen av resultaten. Vilken skola 

respondenterna arbetar på eller inom vilken kommun redovisas exempelvis ej, för att inte riskera 

respondenternas anonymitet. Respondenterna informerades även om att om något under intervjun 

och inspelningen av denna sades som på något vis skulle kunna kopplas till respondenten själv, 

skolan i stort eller någon elev så censureras det under transkriberingarna. Nyttjandekravet innebär att 

det insamlade material som fås genom studien endast används för denna studie och ingenting annat, 

detta var något som respondenterna också informerades om (Bryman, 2004:240).  
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6. Resultat 

Resultatet från samtliga intervjuer för denna studie presenteras tematiskt under rubrikerna; 

”Undervisning”, ”Resultat och betyg” respektive ”Förutsättningar”. Under varje tema presenteras ett 

referat av resultaten från samtliga intervjuer. För övergripande fakta om respektive respondent se 

Tabell 2 – Deltagande respondenter (s.19).  

6.1 Undervisning 

6.1.1 Respondent A 

Respondent A ansåg att vanliga problem för elever med dyslexi var matematikuppgifter med text, så 

kallade problemlösningstal. Innehåller uppgiften å andra sidan väldigt lite text, eller ingen alls, 

upplevde hon att eleverna med dyslexi oftast inte har några svårigheter. Vidare berättade hon att de 

allra flesta elever som hon undervisat med dyslexi har haft svårigheter med att lära sig 

multiplikationstabellerna utantill, varpå hon alltid ger dem en lathund med multiplikationstabellerna 

1-12 som de får ha som extra hjälpmedel under lektionerna och på prov. Respondent A framhöll 

också att elever med dyslexi kan ha svårt med bråktal då de tenderar att byta plats på täljare och 

nämnare. Enligt hennes erfarenhet så är det i snitt minst två elever i varje klass som har dyslexi. 

Respondent A ansåg att det innebär en ökad arbetsinsats för att undervisa elever med dyslexi. Hon 

berättade att hon ofta under lektionerna får gå till dessa elever för att förklara vad som står i texten, 

och vid prov behöver de extra hjälp att läsa och tolka uppgifterna. Respondent A berättade att hon 

känner sig väldigt trygg inför undervisningen av elever med dyslexi, då hon utöver sin lärarutbildning 

läst många kurser om detta. Hon är utbildad speciallärare och har även en son som har dyslexi. Hon 

menar att de undervisningsmetoder hon använder för dessa elever kommer automatiskt då hon anser 

sig veta vilka fel de kan och brukar göra. Kunskaperna om dessa metoder ansåg hon sig inte ha fått 

från sin lärarutbildning utan det mesta har hon lärt sig själv och från de kurser hon läst i efterhand. 

Hon poängterade att det man studerar är en sak, men att det är av den praktiska yrkeserfarenheten 

man lär sig som mest.  

6.1.2 Respondent B 

Under intervjun med respondent B berättade hon att det alltid finns en eller ett par elever med 
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dyslexi i varje klass och att vanliga problem för dessa elever inom ämnet matematik i första hand rör 

uppgifter med text. Hon menade att det inte behövs mycket text för att det skall innebära svårigheter 

för dem. Talet i sig kan vara relativt enkelt men så fort uppgiften innehåller text upplevde hon att 

många elever tappade intresset. Vid exempelvis prov kunde detta innebära problem och hon 

upplevde att en del av dessa elever tenderade att tappa intresset helt och tappa självförtroendet inför 

provets övriga uppgifter. Vidare poängterade hon många gånger under intervjun att svårigheterna för 

en elev med dyslexi är individuellt och att man får anpassa undervisningen efter varje elevs behov. 

Hon underströk att de flesta elever själva har utarbetat strategier som de vet fungerar och det därmed 

är viktigt att man lär känna eleverna och deras egna metoder. Respondent B berättade att det 

generellt gäller för elever med dyslexi att de behöver extra mycket tid, hjälp med uppläsning av 

uppgifter och att de ibland vill sitta i ett annat rum för att få lugn och ro. Några elever kan ibland 

behöva dela upp ett prov på flera tillfällen eller få uppgifter med större storlek på orden i en text. 

Respondent B berättade att hon en gång i veckan försöker ha ett praktiskt lektionspass och då 

koppla matematiken till vardagliga situationer. Vidare menade hon att det, inte minst för elever med 

dyslexi, är av stor vikt att lära dem ett rimlighetstänk så att de i slutet av en uppgift verkligen funderar 

på om svaret är rimligt eller ej. I en av hennes klasser hade hon en elev som skämdes över sin dyslexi 

och inte ville bli utpekad, varför hon använde ett elektroniskt hjälpmedel för hela klassen istället. I 

den andra klassen i samma årskurs var eleverna med dyslexi mer öppna och där höll hon sig mer till 

läroboken. I övrigt har hon börjat använda metoden ”flipping classroom”, vilket innebär att hon 

spelar in en genomgång på film och lägger upp på internet. Eleverna får sedan titta på denna film 

innan lektionen startar och på så sätt menar hon att lektionstiden blir mer effektiv samt att eleverna 

kan se filmen flera gånger om det behövs. Respondent B berättade att hon känner sig trygg inför 

undervisningen av elever med dyslexi men att det egentligen inte är någon skillnad i undervisningen 

för dessa elever jämfört med övriga i klassen. Hon menade att alla elever har sina svårigheter och 

inlärningsstrategier, att det är viktigt att man som lärare lär känna eleverna och deras behov. I och 

med detta ansåg hon att det oftast inte behövdes en större arbetsbelastning för att undervisa elever 

med dyslexi. Vidare poängterade hon att det inte spelar någon roll hur duktig pedagog man är om 

man inte når eleverna. Respondent B ansåg att hon fick lära sig lite om dyslexi under sin utbildning 

men att hon saknade konkreta exempel på hur man kan underlätta undervisningen för dessa elever. 

De metoder hon använde idag har hon fått kunskaper om genom kollegor, yrkeserfarenhet och 

tidningar.  
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6.1.3 Respondent C 

Enligt respondent C har cirka 10 % av eleverna dyslexi. Hon ansåg att vanliga problem för elever 

med dyslexi handlar om att koda, alltså läsa texter, men även att lyssna in och förstå muntliga 

instruktioner. Hon menade att dessa elever ofta hade svårt att återge och förklara moment med 

korrekta begrepp inom matematiken, såväl skriftligt som muntligt. Respondent C undervisar en 

grupp på 12 elever där i stort sett alla har dyslexi eller liknande problem. På dessa lektioner 

diskuterade de mycket matematik och löste olika problem tillsammans, vilket hon ansåg vara en 

effektiv metod. I övrigt berättade hon att hon brukade behöva läsa uppgifterna för eleverna samt ge 

dem extra tid vid exempelvis prov. Hon hade hört talas om att det finns ljudböcker för läroboken de 

använder i matematik men det var inget hon använt sig av ännu, men hon berättade att hon 

eventuellt skulle göra det om hon hade haft en större undervisningsgrupp. Respondent C upplevde 

inte att hon behövde lägga ner mer tid på undervisningen av elever med dyslexi i förhållande till 

elever med andra svårigheter. Däremot ansåg hon att det krävs mer i jämförelse med undervisningen 

för elever i behov av särskilt stöd. Hon berättade att hon kände sig ganska trygg inför undervisningen 

av elever med dyslexi, att hon gått från en osäkerhet till en starkare trygghet men han hon inte är 

färdig än. Hon fortsatte med att hon ansåg att man aldrig kan bli helt färdig i denna typ utav kunskap 

och ju fler personer med olika sätt att vara dyslektiker på som hon träffat desto mer han hon också 

lärt sig. Respondent C ansåg att hon inte fått någon kunskap om undervisningsmetoder för elever 

med dyslexi genom sin lärarutbildning. Det hon kan idag berättade hon att hon har lärt sig genom sin 

praktik under studierna, yrkeserfarenhet, genom sin arbetsplats och kollegor samt specialpedagoger 

och andra föreläsare som kommit till arbetsplatsen.  

6.1.4 Respondent D 

Under intervjun med respondent D berättade hon att hon har ungefär fem elever med dyslexi i varje 

klass. Vanliga problem för dessa elever menade hon var problemslösningsuppgifter med text, finns 

det dessutom en faktaruta till texten där uppgiften bygger på att de måste lyfta ut frågor och 

information får eleverna ytterligare problem. För att lösa denna typ utav uppgifter behöver eleverna 

läsa uppgiften högt eller få hjälp av en lärare att läsa texten. Andra uppgifter med vanliga 

räknemetoder, utan text, ansåg hon att dessa elever oftast behärskar. På sina lektioner hörde det 

tillvanligheten att hon ofta efter genomgång på tavlan behövde gå igenom och repetera den igen för 

eleverna med dyslexi så att de verkligen förstod. I och med detta upplevde hon att hon inte alltid 
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hann hjälpa övriga elever som också behöver hjälp under lektionen. Respondent D diskuterade att 

olika elever lär sig på olika sätt och då bland annat genom att lyssna, rita, skriva eller läsa. Hon ansåg 

att det är viktigt att man som lärare lär känna sina elever och vilka olika metoder som passar bäst för 

just dem. Detta menade hon gäller för samtliga elever och inte enbart de med dyslexi. Respondent D 

upplevde inte att hon lärt sig tillräckligt om undervisningen för elever med dyslexi genom sin 

lärarutbildning och ansåg inte att hon som nyutexaminerad var insatt i deras problematik. Största 

delen av hennes kunskaper om denna undervisning menade hon att hon dels fått från sin praktik då 

hon studerade, men framför allt från den tid hon arbetat efter att hon tog sin examen.  

6.1.5 Respondent E 

Respondent E berättade under intervjun om att det utifrån hennes erfarenheter i snitt är cirka två-tre 

elever med dyslexi i varje klass. Vanliga problem för dem menade hon var uppgifter som på något 

sätt innehåller text där exempelvis lästal blir problematiska. Vidare framhöll hon att även vanliga 

räkneuppgifter kan innebära problem för dem om de inledningsvis presenteras med för mycket text, 

då riskerar eleverna att bli negativt inställda till uppgiften som följer trots att de egentligen har 

kunskaperna om hur de skall räkna. Respondent E berättade att elever med dyslexi ofta behöver 

extra tid för att lösa uppgifter och vid prov får de alltid möjlighet till att sitta längre och även avskilt 

om de vill. Hon upplevde även att de i vissa fall kunde ha problem med matematiska begrepp, 

exempelvis att skilja på omkrets och area, samt att förstå och tolka matematiska formler och uttryck. 

För att underlätta matematiken för elever med dyslexi berättade respondent E att hon ofta hjälper 

eleverna att läsa och tolka matematiska texter, repetera instruktioner och genomgångar, förtydliga 

och exemplifiera begrepp och formler, ger dem extra tid samt låter dem i efterhand komplettera 

felaktiga lösningar på prov muntligt. Vidare brukade hon ibland låta eleverna spela matematiska spel 

eller lösa matematiska problem i grupp genom diskussioner. Respondent E ansåg att hon från sin 

lärarutbildning inte fått några verktyg inför undervisningen av elever med dyslexi. Trots detta 

upplevde hon ändå en trygghet inför denna undervisning då hon lärt sig mycket under sin praktik 

under utbildningen samt genom yrkeserfarenheten. 
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6.2 Resultat och Betyg 

6.2.1 Respondent A 

Enligt respondent A upplevde hon att en del elever med dyslexi kunskapsmässigt klarade sig bra, 

medan andra hade det svårare. Hon menade att en stor bidragande faktor till detta var eleven själv 

och dennes självförtroende;  

 
”Hur de klarar sig beror så mycket på eleven själv och vilket självförtroende han eller hon har för tycker  

de själva at de inte kan eller förstår så går det inte… då spelar det ingen roll vad jag säger eller försöker göra.  
Har de tron på sig själv så kan det gå hur bra som helst, vi gör ju allt för att hjälpa dem på vägen men  

det största arbetet får de ju göra själva i slutändan.” (Respondent A). 
 
Vidare berättade hon att om de får frågorna upplästa på proven upplevde hon inte några skillnader 

mellan dessa elever och elever utan dyslexi. Är det något hon märker vid rättningen som blivit fel kan 

hon ta det muntligt med eleven i efterhand och då får hon ofta rätt svar då felet kan ha legat i att 

eleven missuppfattat något i uppgiften. I fråga om rättning ansåg hon att man inte kan ha samma 

krav på elever med dyslexi som på övriga elever, hon menade att man måste bortse från exempelvis 

stavfel, meningsbyggnad, att de måste kunna multiplikationstabellerna utantill och matematiska 

begrepp. Med detta sagt poängterade hon dock att man bör ställa lika stort krav på elever med 

dyslexi då det kommer till att redovisa tankegångar och uträkningar till en uppgift, det räcker inte att 

enbart skriva svaret. Överlag ansåg respondent A att elever med dyslexi får det svårare och svårare ju 

äldre upp i årskurserna de kommer, eftersom ord och texter blir allt mer avancerade.  

6.2.2 Respondent B 

Respondent B ansåg att hur elever med dyslexi klarar sig i skolan skiljer sig och beror på elevens egen 

vilja att lyckas, deras skolintresse och motivation. Hon berättade att hon som lärare försöker hjälpa 

dem så gott hon kan samt att eftersom hon undervisar elever för äldre grundskolan så har de som 

behöver redan fått en diagnos med dyslexi och eleven själv, tillsammans med dennes föräldrar, vet 

oftast vilka metoder som fungerar bäst för dem. Vidare menade hon att det är väldigt individuellt hur 

dessa elever uppnår målen i matematik, de finns de elever som utarbetat fungerande strategier och 

arbetar väldigt hårt för att nå så långt som möjligt. Medan de finns de som hon som lärare får stötta 

lite extra, men överlag ansåg hon att betygen är mer kopplade till eleven som person snarare än om 

de har dyslexi eller ej.  
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6.2.3 Respondent C 

Respondent C menade att elever med dyslexi ibland tolkar uppgifter på sitt sätt och då blir ju även 

uträkningen fel, vilket i sig inte kan leda till samma poäng på ett prov. I sådana situationer brukar 

hon prata med eleven efteråt och då kan oftast eleven visa att han/hon kan.  

 
”Jag kan ju bara berätta om ett exempel som skedde häromdagen när eleven skulle lösa någon uppgift i  

bråk som handlade om olika frukter som låg i en bunke. I uppgiften skulle man bland annat tala om hur många 
av frukterna i skålen som var clementiner och svara i bråkform, men eleven med dyslexi läste centimeter istället  

för clementiner och det blev ju jätterörigt då.” (Respondent C). 
 
Hon ansåg att det var i just tal med text som hon kunde se skillnad i resultat mellan elever med 

dyslexi och de utan, men i övriga uppgifter menade hon att inga skillnader fanns. Vid prov får elever 

med dyslexi hjälp att läsa texterna samt mer tid, men vid exempelvis nationella prov upplevde hon att 

elever med dyslexi generellt presterade under snittet för årskursen. I fråga om slutbetyg menade 

respondent C att elever med dyslexi kan nå ända upp till A om de verkligen vill men att de flesta 

brukar ligga mellan E-D. Respondent C ansåg att betygen i sig i större utsträckning är kopplat till 

elevens fallenhet och intresse för ämnet snarare än diagnosen dyslexi.  

6.2.4 Respondent D 

Respondent D berättade att under prov finns det alltid en lärare eller en extra resurs som kan sitta 

med eleverna som har dyslexi och hjälpa dem. Samtidigt menade hon att de finns de elever som inte 

vill ha extra hjälp, de vill inte sticka ut, utan då får de sitta kvar i klassrummet och så hjälper hon dem 

vid behov istället. Vid behov får dessa elever längre tid på sig vid prov men respondent D upplevde 

att det var just eleverna med dyslexi som gärna lämnade in sitt prov så snabbt som möjligt och alltså 

inte utnyttjade den extra tid de fick. I fråga om resultat berättade hon att hon har en elev med dyslexi 

som har sitt högsta betyg i just matematik men att det överlag menade hon att det inte är någon 

skillnad mellan betyg och resultat för elever med dyslexi och de utan. I hennes klasser var det i 

dagsläget ingen med dyslexi som riskerade att inte få betyg. Respondent D menade att betyg och 

resultat beror mycket på elevens attityd och inte på diagnosen dyslexi.  

6.2.5 Respondent E 

Enligt respondent E kan resultatet på ett prov påverkas negativt av att eleven har dyslexi och då 

särskilt för de uppgifter som innehåller mycket text. Får dessa elever hjälp att läsa upp uppgifterna 
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brukar det gå bättre men de kan ändå missuppfatta och blanda ihop saker så att resultatet ändå blir 

fel. Då menade hon att man får diskutera uppgiften med eleven efteråt och då kan de oftast redogöra 

för en korrekt lösning. Respondent E berättade om att bara det står text runt om en uppgift, utan att 

den egentligen är kopplad till själva uppgiften, kan det ibland bli som en låsning för eleven med 

dyslexi som då upplever att det blir för svårt och räknar fel ändå. Å andra sidan ansåg hon att det 

ändå är viktigt att de försöker så gott de kan på proven, så att de får öva sig och förhoppningsvis 

utvecklar en starkare säkerhet inför denna typ av uppgifter och prov. Respondent E kunde inte se 

några direkta skillnader i slutbetyg för elever med dyslexi jämfört med elever utan dyslexi. I de fallen 

det fanns skillnader menade hon att det istället berodde på elevens inställning och tro på sig själv. 

”Eleven måste själv vilja bli hjälpt och förvalta den hjälpen på rätt sätt de måste ju tro på sig själva och se möjligheterna 
istället för att koncentrera sig på det som kan vara svårt.” (Respondent E).  

6.3 Förutsättningar 

6.3.1 Respondent A 

På skolan där respondent A arbetar utreds enligt henne en elev med misstänkt dyslexi till att börja 

med av en speciallärare på skolan, som tidigare var hon själv men för tillfället hade hon inga sådana 

arbetsuppgifter. Skulle eleven visa på resultat som tyder på dyslexi skickas eleven vidare till en 

logoped. De elever som har dyslexi på skolan där hon arbetar får hjälp genom att gå till 

specialläraren, mer tid vid provtillfällen och sedan extra hjälp av respektive lärare i de olika ämnena 

med exempelvis ljudinspelade läromedel. Hon berättade bland annat att en kollega som undervisar 

elever med grav dyslexi i No spelar in sig själv på film med frågor och sedan får eleverna svara på en 

dator. Respondent A upplever att det kan innebära problem för en elev om denne kommer till 

grundskolans senare årskurser och ännu inte utretts för dyslexi trots att det borde ha skett under de 

första åren i grundskolan. Hon menade att man ofta tänker där att det är problem som växer bort 

men att eleven sedan kommer till deras skola (årskurs 6-9) och först då kanske får en diagnos, vilket 

innebär att eleven gått miste om det extra stöd den egentligen borde ha fått under tidigare år i skolan. 

Vidare berättade hon att en del elever accepterar sin diagnos och försöker göra sitt bästa, medan 

andra utnyttjar den och säger att de inte kan göra en del uppgifter eftersom de har dyslexi. Hon ansåg 

att klasskompisar inte bryr sig om vem som har dyslexi eller ej eftersom det är så pass vanligt. 

Respondent A upplever ett bra stöd från kollegor och skolledning för att tillgodose elever med 

dyslexi en så bra undervisning som möjligt, men att hon inte behövde någon mer utbildning om 
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undervisning för dessa elever. 

6.3.2 Respondent B 

Respondent B kunde inte svara på hur man på hennes arbetsplats går till väga om man har en elev 

med misstänkt dyslexi. Elever som däremot redan har en diagnos med dyslexi berättade hon alltid får 

extra hjälp av skolans specialpedagog som ser till att det alltid finns inspelat läromaterial som eleven 

kan lyssna på både på skolan och hemma. Kollegorna stöttar varandra och diskuterar hur de kan 

hjälpa varje elev i de olika ämnena. Hon upplevde således ett stort stöd från kollegor men även från 

skolledning. Elevernas föräldrar på skolan där hon arbetar var i de allra flesta fall väldigt engagerade 

och insatta i sitt barns skolgång. Respondent B ansåg att det fanns goda förutsättningar för elever 

med dyslexi på den skola hon arbetar på, särskilt med tanke på att skolan är en f-9 skola. De allra 

flesta elever där hon arbetar går alltså på samma skola ända från förskolan upp till årskurs 9, vilket 

underlättar för samtliga parter då man på ett naturligt sätt kan diskutera elevernas behov med deras 

tidigare lärare. Respondent B berättade att hon tidigare arbetat på en gymnasieskola där just denna 

möjlighet inte fanns, hon menade att det finns problem för elever i behov av särskilt stöd i 

övergången mellan grundskolan och gymnasiet. Hon hade själv aldrig varit i kontakt med någon 

gymnasieskola efter att hennes elever gått ut årskurs 9.  

6.3.3 Respondent C 

Har man en elev med misstänkt dyslexi på skolan där respondent C arbetar berättade hon att man 

först pratar med skolsyster som sedan tar över ärendet och bokar tid för utredning. I vissa fall kunde 

det även vara så att elevens föräldrar själva bokar tid för utredning. Skolan hon arbetar på är en f-9 

skola så hon berättade att många elever som hon undervisar i grundskolans äldre åldrar redan har fått 

en diagnos, även om en hel del ändå behöver skickas på utredning under grundskolans sista år. 

Respondent C ansåg att man ibland kunde se stora skillnader mellan de elever som fått en diagnos 

tidigt och de som fått den första senare under grundskolan. De elever som fått en tidig diagnos 

upplevde hon accepterade den bättre och inte på något sätt försökte dölja den, medan de som får 

besked först senare ofta skämdes och tog den negativt. Hon ansåg att klasskompisar inte brydde sig 

eftersom det ändå är så pass vanligt med dyslexi idag. De elever som har dyslexi på hennes 

arbetsplats får hjälp av skolans specialpedagog, som antingen går in på lektioner eller tar emot elever 

i sitt rum. På skolan där respondent C arbetar får alla elever en egen dator vilket hon menade ökar 
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möjligheterna för att underlätta undervisningen, inte minst för eleverna med dyslexi då det finns ett 

flertal olika program de kan använda sig av. Hon ansåg sig ha ett bra stöd från kollegor, och då 

främst svenskläraren och specialpedagogen, samt skolledning för att ger elever med dyslexi en bra 

undervisning. Skolan hon arbetade på har ett flertal gånger bjudit in olika föreläsare till skolan som 

pratat om just dyslexi och hon kunde se tydliga positiva förändringar på sin arbetsplats ifråga om 

utveckling kring undervisningen för elever med dyslexi.  

6.3.4 Respondent D 

Respondent D berättade att om man har en elev med misstänkt dyslexi på hennes arbetsplats skriver 

man en remiss och skickar ärendet vidare, men hon hade aldrig behövt göra det själv så hon kände 

sig lite osäker på hur man exakt skulle gå till väga. Elever som har dyslexi på hennes skola får hjälp av 

läraren i de olika ämnena, men även resurslärare samt specialpedagog och psykolog vid behov. 

Elevernas egen inställning till dyslexi upplevde hon varierade, en del elever accepterade det och var 

öppna med sin funktionsnedsättning medan andra skämdes och i vissa fall utnyttjade den för att gå 

ifrån lektionen eller inte arbeta. På skolan där hon arbetar har det från och med denna termin infört 

att samtliga lektioner i alla ämnen sker i halvklass, alternativt att det är två lärare med på lektionerna 

som eleverna är i helklass. Det är detta hon menar med resurslärare där resursläraren alltså är en 

utbildad lärare i samma eller något annat ämne som lektionen avser. Lärarna på skolan går in på 

varandras lektioner för att stödja eleverna ytterligare. Detta nya arbetssätt ansåg hon vara väldigt bra 

och tyckte sig se stora skillnader i elevernas utveckling och inställning från föregående termin, i 

dagsläget riskerade ingen av eleverna att inte få betyg i matematik. Även hennes egen 

arbetsbelastning hade minskat vilket gjorde att hon själv upplevde större tillfredsställelse i sin egen 

arbetsinsats. Skolan hon arbetar på är en f-9 skola så eleverna kan ha en och samma specialpedagog 

genom hela grundskolan samt att hon enkelt kunde diskutera olika elevers behov med tidigare lärare 

vilket hon ansåg vara positivt. Hon upplevde ett starkt och bra stöd från kollegor, skolledning och 

föräldrar för att bedriva en så bra undervisning som möjligt. 

6.3.5 Respondent E 

Respondent E har hittills aldrig behövt ta itu med situationen av en elev med misstänkt dyslexi. Hon 

berättade att hon vid en sådan situation i första hand skulle kontakta specialpedagogen, elevens 

mentor, eleven själv och dennes föräldrar och därefter eventuellt skolledningen för att få stöd om 
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hur man bör gå vidare. Enligt respondent E finns det goda förutsättningar på hennes arbetsplats för 

att hjälpa och stötta elever med dyslexi. Specialläraren på skolan går antingen in i klassrummet under 

lektionen för att hjälpa till eller så får eleverna komma till henne i ett mindre rum, där eleven själv får 

vara med och bestämma hur han/hon vill ha det. På skolan finns också en kurator som ofta pratar 

med eleverna på skolan och kan vid behov stötta elever som blivit skoltrötta, behöver hitta 

ambitionen igen eller prata om svårigheter i skolan. Skolan respondent E arbetar på är en årskurs 6-9 

skola och hon upplevde det som ett problem när eleverna gått på olika skolor innan. Problemen 

menade hon dels handlade om att de låg på varierade kunskapsnivåer beroende på vilken skola de 

kom från samt att det var svårt att få tillräckligt med pedagogisk information om eleverna från 

tidigare lärare. Respondent E ansåg att hon hade bra stöd från kollegor, föräldrar och skolledning för 

att bedriva en så bra undervisning som möjligt samt att de inspirerade henne till att utveckla sig själv 

som lärare. Detta bland annat genom att gå kurser, lyssna till föreläsningar samt att de en gång i 

veckan har ett utvecklingsmöte där lärarna på skolan träffas för att diskutera pedagogiska metoder.  

7. Analys  

Analysen av det insamlade materialet behandlar nedan studiens frågeställningar. Under respektive 

frågeställning sammanställs resultaten från de olika intervjuerna utifrån det relationella perspektivet. 

7.1 Vilka svårigheter anser lärarna i matematik för grundskolans äldre åldrar att elever med 
dyslexi kan ha i ämnet och vilka undervisningsmetoder använder de sig av för att hjälpa 
dessa elever? 

Samtliga intervjuade respondenter var överens om att elever med dyslexi framför allt har problem 

med matematikuppgifter som innehåller text, vilket grundar sig i fonologiska svårigheter. Respondent 

A menade att det var i uppgifter med mycket text som dessa elever fick problem. Om uppgiften 

istället innehöll lite text upplevde hon inte att elever med dyslexi har större svårigheter med 

uppgiften jämfört med övriga elever. Resterande av de intervjuade respondenterna menade å andra 

sidan att även om uppgiften endast innehöll lite text så kunde elever med dyslexi få svårigheter att 

lösa den korrekt. För att hjälpa elever med dyslexi att lösa matematikuppgifter med mycket eller lite 

text menade samtliga respondenter att de läste upp och förklarade texten för dem. Samtliga 

respondenter berättade även att elever med dyslexi erbjuds extra tid vid prov. Respondent A, C och 

E berättade att de även brukade ge dessa elever möjligheten att i efterhand muntligt komplettera 
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felaktiga svar från ett prov. De upplevde att det var vanligt att eleven missuppfattat uppgiften men 

att eleven i efterhand kunde lösa den på ett korrekt sätt. Respondent B brukade även, om eleven själv 

ville, låta dem sitta i ett enskilt rum för att få lugn och ro, dela upp provet i mindre delar och inte låta 

dem göra hela provet på en gång samt eventuellt kopiera upp ett prov eller uppgifter med större 

textstorlek. 

Respondent C, D och E ansåg att elever med dyslexi även har svårigheter med att ta in och förstå 

muntliga instruktioner och alla tre menade att de ofta fick repetera genomgångar för dessa elever. 

Respondent D upplevde detta tidigare som ett problem då hon inte hann med att hjälpa de andra 

eleverna i klassen under lektionen. På hennes arbetsplats har de nu åtgärdat det problemet genom att 

dela upp klasserna i halvklasser alternativt ha två lärare med under lektionerna. Respondent C 

upplevde att elever med dyslexi har svårt att återge och förklara något matematiskt, exempelvis i 

redovisningen av en uträkning såväl skriftligt och muntligt. Respondent C och E lyfte fram att dessa 

elever har svårt att förstå och lära sig matematiska begrepp, vilket skulle kunna vara en orsak till 

denna bristande förmåga. För att öva eleverna med dessa svårigheter använde sig både respondent B 

och E av praktisk laborativ matematik, för att få en tydlig verklighetsanknytning. Respondent C och 

E brukade låta eleverna prata och diskutera matematik genom att förslagsvis ge dem matematiska 

problem att tillsammans lösa i små grupper. Inom det relationella perspektivet poängteras att 

kommunikation och meningsskapande är av stor vikt för lärandet samt att lärandet sker i samspel 

mellan eleven och dennes omgivning (se sida 14-15). Utifrån samtliga respondenternas svar anses 

dessa aspekter förverkligas, även om förhållandena alltid kan förbättras. 

Respondent A ansåg även att elever med dyslexi ofta har svårt med multiplikationstabellerna, 

varför hon hade för vana att ge dem en lathund med dessa på att alltid ha bredvid sig som hjälp. I 

vissa fall framhöll hon även att de kunde ha svårigheter med bråktal där de ofta bytte plats på 

nämnaren och täljaren. I dessa fall ansåg respondent A att man fick ha överseende med detta under 

deras redovisning av uträkningar. Dessa metoder, tillsammans med tidigare nämnda insatser från 

respondenterna, går i linje med det som man framhåller som viktigt inom det relationella 

perspektivet, det vill säga att läraren bör använda olika hjälpmedel för att hjälpa eleven ur sina 

problem som dyslexin för med sig i ämnet matematik. 

Respondent B och D ansåg att det inte krävdes en ökad arbetsinsats från deras sida för att 

undervisa elever med dyslexi i matematik jämfört med övriga elever, de underströk att alla elever 

kräver speciella metoder. Respondent C ansåg att undervisa elever med dyslexi kräver en viss ökad 

arbetsinsats men inte mer än andra elever med andra svårigheter. Respondent A och E menade att 
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det krävs en ökad arbetsinsats och entusiasm från läraren för att undervisa dessa elever. Det faktum 

att samtliga lärare använder sig av diverse metoder för att underlätta undervisningen för elever med 

dyslexi tyder på att de undervisar inkluderande och i möjligaste mån undviker stigmatisering. 

Inom det realtionella perspektivet framhålls uttryckssättet elev i problem framför elev med 

problem, vilket även återfinns i respondenternas svar. Deltagande respondenter i denna studie var 

alla eniga om att det går att hjälpa elever med dyslexi så att de i samma utsträckning som övriga 

elever kan nå det betyg eleven själva siktar på. Att respondenterna använder sig av specifika 

undervisningsmetoder för att hjälpa och stötta elever med dyslexi kan ses som en del i att 

omgivningen påverkar elevernas möjligheter att nå målen. Omgivningen kan vara såväl läraren själv, 

dennes metoder som och/eller elevens egen inställning. Lärarens förväntningar och tro på eleven har 

även en bidragande faktor till elevens inställning. Samtliga deltagande respondenter var eniga om att 

betygen för en elev med dyslexi först och främst beror på eleven som person, vilken motivation och 

vilja han/hon har, snarare än funktionsnedsättningen dyslexi. Inom det relationella perspektivet 

menar man att svårigheterna för en elev i skolan inte beror på egenskaperna hos eleven, utan att 

svårigheterna uppstår i mötet mellan eleven och dennes miljö. Här kan egenskaperna hos eleven som 

man inom det relationella perspektivet lyfter ses som diagnosen dyslexi, som alltså i enighet med 

respondenternas svar inte påverkar elevens egentliga svårigheter. Mötet mellan eleven och dennes 

miljö handlar om lärarens och skolans insatser för att hjälpa eleven, men även elevens egen vilja att ta 

emot och förvalta denna hjälp vilket också respondenterna tog upp. Att få eleven delaktig i sin egen 

lärprocess är en av nycklarna till framgång. 

7.2 Hur har lärare i matematik tillägnat sig kunskaper om eventuella metoder för 
undervisning av elever med dyslexi? 

Respondent A, B och D ansåg sig ha fått lite kunskaper om undervisningen för elever med dyslexi 

under sina studier på lärarprogrammet, även om de alla tre poängterade att det var för lite och att de 

hade behövt mer. Respondent B hade velat ha konkreta exempel på hur man kan underlätta 

undervisningen för dessa elever. Respondent D berättade att hon inte kände sig tillräckligt insatt i 

vad problematiken dyslexi innebär och därmed kände sig väldigt osäker inför undervisningen av 

dessa elever. Respondent C och E ansåg sig inte ha fått någon kunskap om matematikundervisning 

för elever med dyslexi under sin lärarutbildning. Respondent C, D och E ansåg att det däremot fått 

mycket användbar kunskap om olika undervisningsmetoder i samband med praktiken ute på skolor 

under sin lärarutbildning. 
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Respondent A har läst ett flertal kurser efter sin examen om just dyslexi och hon är idag även 

utbildad specialpedagog. Hon anser sig fått goda kunskaper om undervisning för elever med dyslexi 

genom dessa kurser man framför allt genom sin yrkeserfarenhet. Samtliga deltagande respondenter 

ansåg att de lärt sig mest om undervisning för elever med dyslexi genom sin yrkeserfarenhet. 

Respondent B och C berättade att de fått kunskaper från kollegor på arbetsplatsen. Enligt 

respondent B har hon även fått kunskap om undervisningsmetoder genom media och på 

arbetsplatsen. För respondent C hade de bjudit in föreläsare som utbildad personalen om just 

undervisning för elever med dyslexi. 

7.3 Finns det några skillnader i kunskaperna om och undervisningsmetoderna för elever med 
dyslexi hos matematiklärare kopplat till yrkeserfarenhet eller olika år då de tog sin 
lärarexamen?  

För att belysa denna frågeställning kategoriseras respondenterna i två olika grupper beroende på året 

då de tog sin examen. Respondent A, B och C tog sin lärarexamen mellan åren 1998-2003 och 

benämns i denna studie som kategori 1. Respondent D och E tog sin lärarexamen år 2011-2012 och 

benämns som kategori 2 (se Tabell 3). 

7.3.1 Tabel l  3 -  Kat egori ser ing av r espondenter med avseende på examensår 

Respondent Ålder År för examen Kategori 

A 50 år 2003 1 

B 37 år 2001 1 

C 51 år 1998 1 

    
D 26 år 2012 2 

E 27 år 2011 2 

 

Samtliga deltagande respondenter var eniga om att de inte fått någon, eller mycket lite, kunskap om 

undervisning för elever med dyslexi under sin studietid på lärarprogrammet. Vilket år respondenten 

tog sin examen påverkade således inte deras upplevda utbildningsnivå rörande undervisningen för 

elever med dyslexi.  

Respondent A och C var säkra på hur man på deras skola gick till väga om man hade en elev med 

misstänkt dyslexi som ännu inte genomgått en utredning. Respondent D och E upplevdes som 

ganska säkra på hur man skulle agera och respondent B kunde inte besvara frågan. Därmed kan man 
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se viss skillnad i respondenternas kunskaper kring denna fråga kopplat till deras yrkeserfarenhet. 

Kategori 1 tog sin examen tidigare än kategori 2 och har således en större yrkeserfarenhet, vilket 

skulle kunna ses som en bidragande faktor till att majoriteten av respondenterna i kategori 1 var säkra 

på hur man bör gå till väga. Undantaget från detta var respondent B som har längst yrkeserfarenhet 

av samtliga deltagande respondenter men ändå inte kunde besvara frågan. 

Samtliga respondenter ur både kategori 1 och 2 var eniga om att störst kunskap om undervisning 

för elever med dyslexi har de fått genom sin yrkeserfarenhet. Respondenterna i kategori 2 har inte 

arbetat mer än ett till två år varför deras yrkeserfarenhet inte är lika djup som respondenterna i 

kategori 1 som arbetat i 10-15 år. Detta är något som skulle kunna vara anledningen till eventuella 

skiljaktigheter i deras svar rörande svårigheter och undervisningsmetoder för elever med dyslexi. 

Svårigheter i matematik för en elev med dyslexi, enligt de intervjuade lärarna, och 

undervisningsmetoderna respondenterna använder för att underlätta för dessa elever skiljde sig inte 

tydligt åt mellan kategori 1 och 2. Dock kan man i resultatet se vissa skillnader. Respondent A från 

kategori 1, som dessutom studerat till specialpedagog efter sin examen, kunde ange mer detaljerade 

svårigheter som en elev med dyslexi kan ha inom matematiken och metoderna mot dessa till skillnad 

mot övriga respondenter. Respondent B, som även hon hör till kategori 1, lyfte fram en del 

svårigheter för dessa elever och metoder mot detta som ingen av de andra respondenterna angav. 

Respondenterna från kategori 2 ansåg att elever med dyslexi har svårigheter att ta in muntlig 

information från exempelvis genomgångar och att man som lärare ofta fick upprepa det muntliga för 

dessa elever i efterhand. Respondenterna från kategori 1 lyfte inte detta som ett problem, med 

undantag från respondent C, vilket skulle kunna tolkas som att en lärare med längre yrkeserfarenhet 

har utvecklat metoder under genomgångar som gör att de muntliga instruktionerna även når eleverna 

med dyslexi. Respondent C nämnde å andra sidan detta problem hade även hon, trots en längre 

yrkeserfarenhet.  

8. Diskussion 

Följande avsnitt kopplar studiens resultat och analys till tidigare forskning med utgångspunkt från det 

relationella perspektivet. Detta sker under temana ”Matematik för elever med dyslexi” samt 

”Utbildning av lärare”. 
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8.1 Matematik för elever med dyslexi 

Enligt Mazzocco & Myers (2003:249) finns ett samband mellan en elevs svårigheter i matematik och 

dyslexi. Glazzard (2010:65) liksom Lynch & Williams (2010:65) poängterar vidare vikten av att i ett så 

tidigt skede som möjligt utreda om en elev har dyslexi eftersom det visat sig ha en positiv inverkan 

på elevens självbild, kunskapsutveckling och diagnosen i sig. Detta var även något som en av 

respondenterna i denna studie framhöll som en viktig aspekt beträffande undervisning för och 

inlärning hos en elev med dyslexi. Tre av de fem intervjuade respondenterna poängterade särskilt att 

svårigheterna för elever med dyslexi skiljer sig från person till person, vilket gör att det är viktigt att 

en lärare lär känna eleverna man undervisar och vilka hjälpmedel de föredrar. Vidare framkom det i 

resultatet för denna studie vikten av att kunna diskutera problem och alternativa 

undervisningsmetoder med såväl eleven själv som andra lärare. Dessa två aspekter överensstämmer 

med den tidigare forskningen (Glazzard, 2010:65; Lynch & Williams, 2010:70). Dock kan detta 

komma att bli problematiskt om eleven flyttar och/eller byter skola då kontakten mellan olika skolor 

sällan är särskilt omfattande. I dessa fall innebär det att elevens egen delaktighet i sitt lärande och 

lärarens förmåga att läsa av elevens behov blir särskilt viktigt. 

Enligt Lynch & Williams (2010:69) har elever med dyslexi ofta fonologiska problem. Detta 

problem framhöll samtliga intervjuade respondenter i denna studie som den allra vanligaste orsaken 

till svårigheter för dessa elever inom ämnet matematik. Tidigare forskning visar också att elever med 

dyslexi tenderar att vara långsammare då de räknar matematik varför de behöver mer tid på sig 

(Boets et al., 2010:183; Chinn et al., 2001:83; Simmons & Singleton, 2009:188). Respondenterna i 

denna studie poängterade alla att de vid exempelvis prov alltid erbjöd elever med dyslexi extra tid. 

Två av de deltagande respondenterna lyfte fram att elever med dyslexi kan ha svårt att förstå och lära 

sig matematiska begrepp, något som även Lynch & Williams (2010:69) och Beswick (2007/2008:17) 

poängterar i sina studier. Tre av de intervjuade respondenterna i denna studie ansåg att elever med 

dyslexi har svårigheter med att ta in och förstå muntliga instruktioner. Detta resultat är intressant då 

problemet inte framhålls i den tidigare forskningen som legat till grund för denna studie.  

Respondenterna som framhöll denna aspekt menade att de exempelvis ofta fick repetera 

genomgångar för dessa elever. En av de nyligen färdigutbildade respondenterna hade tidigare upplevt 

detta som ett stort problem under sina lektioner då hon inte hann med att hjälpa de andra eleverna i 

klassen, eftersom mycket tid gick åt till repetition för eleverna med dyslexi. På hennes arbetsplats har 

de nu infört halvklassundervisning alternativt att de har två utbildade lärare med under lektionerna. 

Dessa åtgärder menade denna respondent har lett till att problem hon tidigare upplevt inte längre 
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existerar. Att införa dessa åtgärder som den privata skola där denna respondent arbetar på är 

kostsamma och troligen inte en möjlighet för samtliga skolor i landet. Denna metod för att minska 

lärarnas arbetsbelastning och öka förutsättningarna för eleverna var ett intressant resultat från denna 

studie, och något som inte framkommer bland den tidigare forskningen. 

Endast en av respondenterna belyste multiplikationstabellerna som ett vanligt problem för elever 

med dyslexi, vilket även poängteras av Boets et al. (2010:183) och Lynch & Williams (2010:68). Att 

inte fler deltagande respondenter i denna studie framhöll detta som en vanligt förekommande 

svårighet för elever med dyslexi ses som något överraskande eftersom det tagits upp i stor 

utsträckning inom forskningslitteraturen. Respondenten som poängterade denna svårighet gav också 

exempel på ett bra och enkelt hjälpmedel för att underlätta för dessa elever. Detta hjälpmedel, 

lathunden med multiplikationstabellerna 1-12, erbjuds antagligen inte de elever som undervisas av 

respondenterna som inte lyfte detta problem. 

Lärarens förväntningar och tro på eleven har en bidragande faktor till elevens inställning och 

således även elevens betyg (Hornstra et al., 2010:515). I denna visade det sig att samtliga 

respondenter ansåg att betygen för en elev med dyslexi i första hand beror på eleven som person och 

vilken motivation han/hon har snarare än funktionsnedsättningen dyslexi, vilket anses vara en positiv 

attityd gentemot dyslexi från lärarnas sida. Deras uppfattning överensstämmer med tidigare forskning 

där endast små skillnader går att se mellan betyg och utbildningsnivå för elever med dyslexi och de 

utan, så länge eleverna får rätt hjälp (Lynch & Williams, 2010:68; Simmons & Singleton, 2009:189; 

Undheim, 2009:291; Washburn et al., 2011:174). 

8.2 Utbildning av lärare 

Samtliga deltagande respondenter i denna studie ansåg att de inte fått tillräckligt med kunskap om 

undervisning för elever med dyslexi i matematik under sin lärarutbildning. Inga skillnader kunde ses 

med avseende på året då de tog sin lärarexamen. Samtliga deltagande respondenter ansåg att de lärt 

sig mest om undervisning för elever med dyslexi genom sin yrkeserfarenhet. Washburn et al. 

(2011:175) och Burden & Gwernan-Jones (2009:66) har fått samma resultat i sina studier då de 

menar att lärare anser sig fått för lite utbildning om undervisningen för elever med dyslexi men att de 

önskar lära sig mer. En del betonar vikten av att lärare ute i skolorna idag kontinuerligt bör ta eget 

ansvar för att läsa sig mer om denna typ av undervisning (Wadlington & Wadlington, 2005:30). Detta 

skulle naturligtvis inte minst gynna eleverna med svårigheter utan även samhället i stort. Har den 
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undervisande läraren inte tillräckliga kunskaper om svårigheterna för elever med dyslexi kan det bli 

problematiskt att ge eleven rätt typ av undervisning (Washburn et al., 2011:178). Enligt 

respondenterna i denna studie hade majoriteten inte fått någon specifik utbildning kring denna typ av 

undervisning efter det att de tagit sin lärarexamen. Ett undantag var respondent A som har läst ett 

flertal kurser efter sin examen om just dyslexi och hon är idag även utbildad specialpedagog. Detta 

kan ses som ett problem för denna studie då respondenten ifråga besitter djupare kunskaper inom 

ämnet jämfört med övriga deltagande respondenter. Dock kan respondentens deltagande och svar 

även ses som en fördel för studien, då skillnader mellan de som inte studerat efter sin lärarexamen 

och respondent A förtydligar vikten av vidareutbildning kring undervisningen för elever med dyslexi. 

Alla lärare väljer inte att vidareutbilda sig efter sin lärarexamen såsom respondent A, vilket kan 

innebära problem. Lynch & Williams (2010:69) och Wadlington & Wadlington (2005:29) menar att 

när en lärare verkligen förstår arten och egenskaperna av dyslexi kan de på ett bättre sätt tillgodose 

dessa elevers behov. Därför vore det fördelaktigt att lärarutbildningar inkluderar tillräckligt mycket 

tid för denna typ av undervisning, oavsett ämne eller årskurs de avser att undervisa, så att fler lärare 

får tillräckliga kunskaper.  

9. Konklusion 

Syftet med denna studie var att studera vilka svårigheter lärare i matematik anser att elever med 

dyslexi ofta stöter på i ämnet, vilka metoder de använder sig av för att hjälpa dessa elever, var de 

tillägnat sig kunskaper om dessa undervisningsmetoder samt om skillnader kan ses mellan lärarnas 

svar kopplat till deras yrkeserfarenhet eller året då de tog sin lärarexamen. Resultatet av intervjuer 

med fem matematiklärare för grundskolans äldre åldrar visar på både likheter och olikheter ifråga om 

svårigheter inom ämnet matematik som de identifierar hos eleverna med dyslexi. 

Undervisningsmetoderna som används för att hjälpa dessa elever är till största delen lika. En tydlig 

koppling till lärarnas yrkeserfarenhet och mellan skillnaderna och likheterna i respondenternas svar 

kunde inte ses. Slutsatserna i denna studie är att oavsett när matematiklärare för grundskolans äldre 

åldrar utbildat sig och tagit sin examen har de under sin studietid på lärarprogrammet inte fått 

tillräckliga kunskaper om undervisningen för elever med dyslexi. Resultaten i studien visar att lärarna 

har utvecklat kunskaper och lärt sig undervisningsmetoder för att hjälpa dessa elever på annat sätt. 

De har framför allt tillägnat sig denna kunskap efter sin studietid genom yrkeserfarenhet och i mötet 

med flera olika dyslektiska elever.  
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En konklusion utifrån resultatet för denna studie är att blivande lärare behöver mer utbildning 

kring denna typ utav undervisning så att de i sin kommande yrkesroll från början besitter tillräckliga 

kunskaper, istället för att lära sig med åren då detta riskerar att problematisera det för de elever som 

har dyslexi och är bland de första elever med dessa svårigheter som den nyutexaminerade läraren 

undervisar. Skulle samtliga lärare, oavsett ämne eller årskurs de syftar till att undervisa, utbildas mer 

inför denna typ av undervisning skulle elever med exempelvis dyslexi i större utsträckning erbjudas 

ännu bättre undervisning och hjälp för att nå så bra studieresultat som möjligt. 

Vidare forskning inom ämnet skulle förslagsvis innefatta intervjuer med elever som har dyslexi 

och undervisas/undervisats av lärarna som deltagit i studien, för att få deras perspektiv på 

undervisningen och lärarens förmåga att hjälpa dem vid svårigheter. Det skulle vara intressant att 

intervjua elever med dyslexi om deras egen uppfattning om diagnosen, hur de upplever att de 

presterar i ämnet matematik och vilka svårigheter de ofta stöter på för att sedan jämföra det med 

lärarnas svar. En annan intressant aspekt att undersöka är exakt vad lärarna fått för utbildning kring 

undervisningen för elever med dyslexi under sin lärarutbildning och då studera kursinnehåll på 

universiteten, koppla det till lärarnas svar för att se på eventuella skillnader. Det är möjligt att man 

som färdigutbildad lärare glömmer bort exakt vad man fått för kunskaper genom sin utbildning, 

särskilt om det gått många år efter året för lärarexamen.  
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

Huvudtema 1 – Bakgrund 
Undertema: Personfakta 

- Ålder? 
- Kön? 
 

Undertema: Arbete 
- Hur länge har du arbetat på den här skolan? 
- Hur länge har du arbetat som lärare i matematik? 
- Var har du arbetat tidigare? 
 

Undertema: Utbildning 
- Vad har du för utbildning? 
- Var har du studerat? 
- När tog du din lärarexamen? 
- Har du studerat efter att du tog din examen? I så fall vad? 

 
Huvudtema 2 – Undervisning 
Undertema: Elever med dyslexi 

- Vad anser du att dyslexi innebär för matematikinlärningen? 
- Hur vanligt upplever du att det är med dyslexi bland dagens elever? 
- Upplever du att det finns ett mörkertal? Stort/litet? 
- Undervisar du någon/några elever med dyslexi i dagsläget? 
- Hur uppfattar du elevernas generella inställning till dyslexi? (både kamrater och de som själva har diagnosen) 
 

Undertema: Praktiska aspekter 
- Hur går man till väga om man har en elev med misstänkt dyslexi på denna skola? 
- Upplever du en ökad arbetsinsats från din sida för att undervisa elever med dyslexi i matematik? 
- Vilka resurser finns på denna skola för att hjälpa elever med dyslexi? 
 

Undertema: Undervisningsmetoder 
- Hur trygg känner du dig inför att undervisa elever med dyslexi? 
- Använder du några specifika undervisningsmetoder för att stötta elever med dyslexi i matematik? 

Vilken/vilka? Exempel!! 
- Hur upplever du att metoderna fungerar? 
- Var/hur har du lärt dig om dessa metoder? 
- Hur anser du att din lärarutbildning vid universitetet förberett dig inför undervisningen av elever med dyslexi? 
- Vilka generella svårigheter anser du att elever med dyslexi har i ämnet matematik? 
- Ser matematikinlärningen lika/olika ut jämfört med elever som inte har dyslexi? 

 
Huvudtema 3 – Resultat och betyg 
Undertema: Prov 

- Hur upplever du att elever med dyslexi presterar på matematikproven? 
- Hur upplever du deras generella resultat på de nationella proven? 
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- Vilket extra stöd ges elever med dyslexi vid prov (och nationella prov)? 
 
Undertema: Betyg 

- Hur upplever du att elever med dyslexi uppnår målen i matematik? 
- Hur upplever du att elever med dyslexi presterar på de vanliga och de nationella proven i matematik? 
- Hur anser du att elever i dyslexi presterar i ämnet matematik jämfört med skolans övriga ämnen? 

 
Huvudtema 4 – Förutsättningar 
Undertema: Fortbildning 

- Vilka förutsättningar har du som matematiklärare att gå fortbildning/tillägna dig ny kunskap rörande 
undervisning för elever med dyslexi? Tillräckligt/för lite? 

 
Undertema: Stöd 

- Vilket stöd upplever du att du har från kollegor, skolledning, föräldrar osv för att tillgodose elever med 
dyslexi ett så bra stöd i matematikundervisning som möjligt? 

 
Undertema: Skillnad mellan skolor? 

- Upplever du att det finns skillnader mellan olika skolor i fråga om förutsättningar i undervisning och stöd för 
undervisning av elever med dyslexi? 

 


