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Abstrakt 
 
Syftet med arbetet var att undersöka uppfattningar om sambandet mellan läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter bland verksamma lärare och sedan relatera detta 
till aktuell forskning. Jag har studerat litteratur och genomfört intervjuer för att undersöka 
detta fenomen. Intervjuerna har genomförts med tre specialpedagoger/speciallärare i en 
norrbottnisk stad som alla har arbetat som klasslärare och efter det minst fem år som 
specialpedagog/speciallärare. Resultatet av intervjuerna är efter sammanställning jämförda 
mot tidigare forskning inom området. Jag har kommit fram till att lärares uppfattningar och 
forskning inom området till viss del överensstämmer. Enligt litteraturen jag tagit del av 
existerar fenomenet till skillnad mot två av informanternas uppfattningar. De två 
informanterna ser inte något tydligt samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Även förklaringsmodeller till fenomenet och arbetssätt/pedagogiska 
metoder för elever i dessa svårigheter skiljer sig något mellan informanterna i studien och 
aktuell forskning.  
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Inledning 
 
Jag har under lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet genomfört ett antal VFU-
perioder på olika skolor. VFU (verksamhetsförlagd utbildning) ingår i den nya 
lärarutbildningen och ersätter praktiken som förut ingick i lärarutbildningen. Under dessa 
VFU-perioder har jag mött elever i både läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i 
matematik. Min upplevelse är att man i de yngre åren konstaterar att eleven är i svårigheter, 
men att det sedan inte händer så mycket mer. På ”högstadiet” och gymnasiet är det många 
elever som inte klarar godkänt i kärnämnena matematik och svenska (Skolverket, 2004 och 
Skolverket, 2005). För att vara behörig till gymnasieskolans nationella och specialutformade 
program krävs godkänt i kärnämnena; svenska, engelska och matematik (Skolverket, 2004). I 
en artikel i NSD den 22 december 2005 skriver Elisabeth Hedman att andelen elever i Luleå 
som är behöriga till gymnasiet är 90,4 procent. Andelen elever som inte uppnår målen i ett 
eller flera ämnen är 20,6 procent av eleverna i skolår 9 i Luleå kommun. År 2005 är var femte 
elev i skolår 9 utan godkänt betyg i kärnämnena i Luleå kommun.  

 
En erkänd person inom området specialpedagogik är Olof Magne. Magne är fil. dr och 
pedagogisk hedersdoktor samt har erfarenhet som både lärare och forskare. Dennes viktigaste 
intresseområden är inlärningspsykologi och specialpedagogik. Magne (1998) är en av flera 
som hävdar att det finns klara bevis på att dyslektiker ofta också får svårigheter i matematik, 
men att detta inte uppmärksammas så mycket som det borde.  
 
Till följd av mina iaktagelser från VFU-perioderna vill jag uppmärksamma frågan om det 
finns samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Jag har valt att 
studera lärares uppfattningar om fenomenet i relation till aktuell forskning. Ett mål med 
studien är att synliggöra detta fenom för omvärlden. Denna studie kommer att tillföra ny 
kunskap som är mycket relevant i min kommande verksamhet som lärare eftersom att jag 
kommer att möta elever i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  
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Bakgrund 
 
Koppling till styrdokumenten 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) är 
fastställd av regeringen. Tillsammans med skollagen är det den som styr verksamheten i 
skolorna (Skolverket, 1994) Jag har granskat Lpo94, i den finns det tydligt skrivet att skolan 
skall ta hänsyn till elevers olika behov. I stycket om likvärdig utbildning kan man läsa att; 
”Undervisningen skall anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (sid 6). Vidare står det att; ”Hänsyn 
skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen” (sid 6). Under rubriken riktlinjer i Lpo94 står det att; ”Alla som 
arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka 
för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (sid 10). 
 
 
Kursplanen för svenska 
 
Det finns kursplaner för alla enskilda ämnen i skolan, dessa är komplement till läroplanen. I 
kursplanerna finns målen för ämnena samt betygskriterierna angivet (Skolverket, 1994). I  
kursplanen för svenska kan man läsa att; 

 
Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla 
sin förmåga att tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, 
film och teater. Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas 
fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda 
möjligheter för elevernas språkutveckling (Skolverket, 2000, sid 1). 

 
 
Kursplanen för matematik 
 
I kursplanen för matematik står det att; 

 
Grundskolan har till uppgift att ge eleverna sådana kunskaper och färdigheter i matematik 
som behövs för att kunna fatta välgrundande beslut i vardagslivets många valsituationer, för 
att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa och 
delta i beslutsprocesser i samhället. Utbildningen skall ge en god grund för studier i andra 
ämnen, fortsatt utbildning och ett livslångt lärande (Skolverket, 2000, sid 1). 
 
 
 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
 
Det används olika ord för att beskriva elever som har svårt att läsa och skriva. Begreppen läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi används ibland synonymt.  Anne-Lise Rygvold arbetar som 
forskare vid institutet för specialpedagogik i Universitet i Oslo. Rygvold (1995) skriver att det 
i både dagligt tal och i pedagogiska sammanhang används läs- och skrivsvårigheter som 
beteckning på elever som inte har de färdigheter i skriftspråket som man kan förvänta sig av 
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elever i den åldern. Dessa elever har ofta svårigheter inom andra ämnen också (Rygvold, 
1995). Rygvold framhåller vidare att: 
 

Dyslexi definieras vanligtvis något snävare och används om elever med specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Den traditionella definitionen av begreppet dyslexi går ut på att det rör sig 
om en allvarlig skriftspråklig funktionsnedsättning (eleven ligger omkring två år efter sina 
jämnåriga), trots en normal intelligens och normalt fungerande sinnen och motorik (sid 
118).  
 

Enligt Gudrun Malmer (1996, 2002) används dyslexi som synonym till specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Malmer har arbetat som speciallärare, skolledare och metodiklektor i 
specialpedagogik. Görel Sterner och Ingvar Lundberg har tillsammans skrivit en bok som 
heter Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Görel Sterner är förskolelärare och 
lågstadielärare. Ingvar Lundberg har en annan bakgrund, han har varit professor i psykologi, 
med inriktning mot utvecklingspsykologi. Sterner och Lundberg (2002) framhåller att dyslexi 
inte är helt detsamma som läs- och skrivsvårigheter. De skriver vidare att det under de senaste 
åren har uppnåtts en större enighet bland forskare om att dyslexi i de flesta fall har att göra 
med svårigheter att handskas med språkets ljudsystem. Mats Myrberg (2001) framhåller att 
”den traditonella definitionen av dyslexi säger att dyslexi är läs- och skrivsvårigheter som 
inte kan förklaras av brister i allmänbegåvning, ogynnsamma sociala förhållanden eller 
pedagogiska omständigheter” (sid 35). Han anser vidare att den här definitionen avgränsar 
dyslexi som en restpost av läs- och skrivsvårigheter när man uteslutit alla yttre förklaringar. 
Den definitionen är inte bra ut diagnosticeringssynpunkt därför att den är beroende av 
mätning av allmänbegåvning (Myrberg 2001). Myrberg är docent vid Lärarhögskolan i 
Stockholm.  
 
Enligt Rygvold (1995) kan lässvårigheter bland annat yttra sig genom att eleven får problem 
med att; ”få ihop bokstäver och stavelser till ord, få en riktig ordning på de bokstäver som 
ingår i ett ord, läsa hela längre ord, läsa med normal hastighet, förstå en text” (sid 117). Hon 
skriver vidare att; ”skrivsvårigheter kan bland annat visa sig på följande sätt; man skriver 
som det låter, det är speciella problem med dubbelskrivning av konsonanter, man utelämnar 
vissa bokstäver i ett ord, en kombination av olika feltyper” (sid 117).  
 
 
Andelen elever i  läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
 
Enligt Rygvold (1996) varierar uppfattningarna om hur många som antas ha läs- och 
skrivsvårigheter från 1-2 procent och ända upp till 20 procent av befolkningen. Malmer 
(2002) skriver att 5-10 procent av befolkningen har dyslexi. Hon anser vidare att man ska visa 
en viss försiktighet när man anger andelen dyslektiker eftersom att olika forskare uttrycker sig 
på olika sätt och har därmed olika definitoner på fenomenet. Även Sterner och Lundberg 
(2002) hävdar att 5-10 procent av befolkningen har dyslexi. De påpekar att alla problem med 
läsning och skrivning inte är dyslektiska. Enligt Myrberg (2001) är andelen människor med 
läs- och skrivsvårigheter är relaterad till de yttre krav som ställs, ökar kraven ökar också 
andelen med läs- och skrivsvårigheter. Olika studier ger olika svar på förekomsten av läs- och 
skrivproblem. Dessa olika svar hittar man orsaken till i skillnader i definitioner och 
mätmetoder (Myrberg, 2001). 
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Orsaksfaktorer till varför elever är i  läs- och skrivsvårigheter 
 
Rygvold (1995) anser att det inte finns någon enskild orsak till specifika läs- och 
skrivsvårigheter och att man knappast kan hitta en grundläggande orsak eftersom att det inte 
handlar om ett enhetligt problem. Hon skriver vidare att samhället idag är inriktad på att läs- 
och skrivsvårigheter huvudsakligen är ett språkligt problem, men att vi inte kan utesluta att 
även synsvårigheter och perceptionsproblem kan vara bidragande faktorer till svårigheterna. 
Rygvold (1995) delar in orsaksfaktorerna som antingen var för sig eller tillsammans leder till 
läs- och skrivsvårigheter i tre kategorier;  
 

-bristande förutsättningar hos den enskilde att tillägna sig det skriva språket beroende på 
genetiska skäl, 
-bristfällig eller olämplig inlärning och fostran, 
-ringa eller ingen motivation alls för att lära sig och att utveckla det skriva spåket (sid 126). 
 

Sterner och Lundberg (2002) skriver om att hemmiljön inte har fostrat till läs- och 
skrivutveckling som bidragande orsak till läs- och skrivsvårigheter. De nämner även brist på 
stöd och stimulans i undervisningen som orsaksfaktor.   

 
 

 
Matematiksvårigheter  
 
Malmer (2002) framhåller att svårigheter egentligen är ett relativt begrepp. Hur många som 
har svårigheter och därmed inte når upp till den nivå som förväntas beror på vilka krav och 
förväntningar som finns angivna. I skolan finns de kraven och förväntningarna i 
styrdokumentens uppsatta mål. Kia Kimhag (1995) nämner flera begrepp som används om en 
person som har problem med att lära sig matematik; matematiksvårigheter, specifika 
matematiksvårigheter, dyskalkyli och dysmatematik.  
 
 
 Dyskalkyli  
 
Ordet dyskalkyli betyder närmast rent språkligt bristande förmåga att utföra beräkningar. 
Benämningen dyskalkyli har nu mera fått en större innebörd; nedsatt eller försämrad förmåga 
i matematik (Malmer, 2002). Därför anser Malmer (2002) att det är bättre att använda 
formuleringen matematiksvårigheter i pedagogiska sammanhang. Malmer (2002) påpekar att 
inte heller matematiksvårigheter är ett entydigt begrepp, utan det finns olika varianter som 
skiljer sig åt. Björn Adler (2001) anser att dyskalkyli innebär svårigheter med själva 
räknandet. Enligt honom är dyskalkyli matematikens motsvarighet till dyslexi och handlar om 
specifika- eller speciella matematiksvårigheter. Han skriver vidare att elever med specifika 
svårigheter inte har problem med hela matematiken, men att hela ämnet ofta drabbas för att 
eleven känner sig mindre lyckad eftersom han han inte klarar matematiken lika bra som sina 
klasskompisar. Adler är utbildad psykolog och specialist i neuropsykologi. 
 
 
Akalkyli 
 
Adler (2001) talar förutom dyskalkyli om andra former av matematiksvårigheter. Dom är 
akalkyli, allmänna matematiksvårigheter och pseudo-dyskalkyli. Adler skriver att ”med 
akalkyli åsyftas en oförmåga att överhuvudtaget utföra matematiska beräkningar. Oförmågan 
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att räkna är oftast kopplad till en påvisbar hjärnskada. Problemen visar sig i att barnet, trots 
massiv övning, inte kan lära sig grundläggande principer för räknandet” (sid 27).   
 
 
Allmänna matematiksvårigheter 
 
Elever med allmänna matematiksvårigheter har problem med lärandet och inte bara i 
matematiken. För dessa elever tar inlärningen som regel lite längre tid. Elever med allmänna 
matematiksvårigheter presterar ofta med jämnt resultat (Adler, 2001). 
 
 
Pseudo-dyskalkyli 
 
Den fjärde formen av matematiksvårigheter kallar Adler (2001) pseudo-dyskalkyli. Elever 
med pseudo-dyskalkyli har tankemässiga resurser, men känslomässiga blockeringar som gör 
att de får problem. Orsaken till blockeringarna kan till exempel hittas i tidiga misslyckanden 
som eleven sedan efterhand blivit rädd för att upprepa (Adler, 2001). 
 
 
Dysmatematik 
 
Dysmatematik är ett begrepp som även det används synonymt med matematiksvårigheter. 
Begreppet är inte så vanligt förekommande, speciellt inte internationellt. Begreppet 
dysmatematik skiljer inte mellan det som är allmänna svårigheter och det som rör sig om 
specifika svårigheter inom delar av matematikens område (Magne, 1998). 
 
 
Andel elever i matematiksvårigheter 
 
Enligt Adler (2001) har 6 procent av befolkningen svårigheter inom matematiken som ligger 
inom diagnosen dyskalkyli. Malmer (2002) skriver att gruppen elever i matematiksvårigheter 
ökar från att vara kanske 3-6 procent i de lägre årskurserna till att omfatta ungefär var femte 
elev på högstadiet. Dagmar Neuman (1993) hävdar att 15-20 procent av våra elever aldrig lär 
sig de fyra räknesätten. Neuman är utbildad speciallärare och har doktorerat på barns tankar 
om tal. Enligt Magne (1998) har 15 procent av eleverna svårigheter i matematik. 
 
 
Orsaksfaktorer till varför elever är i  matematiksvårigheter 
 
Malmer (2002) skriver om primära och sekundära faktorer som kan orsaka 
matematiksvårigheter. Som primära faktorer nämner hon kognitiv utveckling, språklig 
kompents, neuropsykiatriska problem och dyskalkyli. Med kognitiv utveckling menar Malmer 
(2002) barn som missgynnats i sin utveckling under sin uppväxt. Elever som har ett 
bristfälligt ordförråd får ofta svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen, språklig 
kompentens utgör grunden för all inlärning. Barn med neuropsykiatriska problem, som t ex 
DAMP (Dysfunktion i fråga om Aktivitetskontroll och uppmärksamhet, Motorik-kontroll och 
Perception, (Lärarförbundet, 1996)) eller AD/HD (eng. Attention Deficit/Hyperactivity 
Disorder, vilket innebär uppmärksamhetsstörning med eller utan hyperaktivitet 
(Lärarförbundet, 1996)) har stora koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet 
som kräver anpassade insatser från skolans sida (Malmer, 2002). Neuropsykiatriska problem 
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har sin grund i biologiska/medicinska faktorer. DAMP, AD/HD, autism, Aspergers och 
Tourettes syndrom är oilka neuropsykiatriska diagnoser. De olika diagnoserna har en liknade 
grundproblematik och diagnoserna överlappar varandra (Adler, 2001). Malmer (2002) nämner 
de sekundära faktorerna elever med dyslektiska besvär, svårigheter att skriva, svårighet att 
läsa och olämlig pedagogik. Hon framhåller vidare att en del elever får matematiksvårigheter 
för att undervisningen läggs på en för hög abstraktionsnivå eller för att eleven inte får den tid 
den behöver för att tillägna sig de grundläggande begreppen. 
 
Enligt Magne (1998) borde orsakerna till funktionsnedsättningarna i matematiska 
prestationsförmågan utredas bättre. Han skriver att elever med neurologiska hinder är kända. 
Det har visat sig att bara 20 procent av elever i matematiksvårigheter har påvisbara 
hjärnskador. Han anser att det måste finnas andra än neurologiska orsaker till elevers 
misslyckande i matematik. 
 
Björn Adler och Hanna Holmgren (2000) framhåller att svårigheter med räkning ofta ses som 
en neurologisk störning eller i vissa fall som en hjärnskada. Holmgren är även hon psykolog 
och specialist inom neuropsykologi. Adler och Holmgren (2000) skriver att vissa elever läser 
av felaktigt, t ex 25 läses som 52, men kan ändå lösa räkneoperationen på rätt sätt. Elever med 
matematiksvårigheter har ibland en dålig självbild. Enligt Adler och Holmgren är matematik 
det ämne i skolan som är mest förknippat med begåvning och de tycker då inte att det är 
konstigt att matematiksvårigheter och dålig självbild ofta hör ihop. Ser man på 
matematiksvårigheternas orsak från ett neuropsykologiskt perspektiv så beror svårigheterna i 
matematik på problem med olika typer av kognitiva processer. Det kan handla om svårigheter 
med spännvidden i arbetsminnet som gör att eleven får problem med huvudräkning eller att 
lösa svåra räkneoperationer. Andra elever har problem med procedurtänkadet, alltså planering 
och organisering. Detta innebär att eleven lätt tappar tråden. En annan form handlar om 
spatial organisering. De som har problem med spatial organisering har svårt att via inre bilder 
se hur en uppgift ska lösas i olika steg, dessa elever får ofta svårt att resonera om något. 
Problem med sekventiellt tänkade gör att eleven får svårt att sätta ihop delar till helhet där de 
enskila delarna hänger ihop med varandra på ett begripligt sätt. Svårigheterna kan också bero 
på språkliga problem där eleven inte förstår innebörden av tal som symboler (Adler och 
Holmgren, 2000).  
 
 
 
Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 
 
Magne (1998) skriver att omkring hälften av eleverna med särskilda utbildningsbehov i 
matematik också har särskilda utbildningsbehov i svenska. 
 
Enligt Malmer (2002) har majoriteten av dyslektiska elever också svårigheter med 
matematiken. Hon skriver vidare att dyslektiker ofta får problem med matematiken är ganska 
naturligt eftersom att språket (och därmed också symboler) är centralt även i matematiken. En 
osäkerhet att förstå och använda symboler påverkar både svenska och matematik. 
Osäkerheten kan bero på svagt visuellt minne. Denna osäkerhet kan visa sig genom att eleven 
förväxlar symboler som liknar varandra, t ex siffrorna 6 och 9. Ett annat sätt osäkerheten kan 
visa sig på är att eleven inte ser teckenändringar. Om eleven t ex räknar uppgifter med 
addition, kan eleven fortsätta med plustecknet fast uppgifterna växlat till subtraktion. 
Symbolerna har inte fått ett tillräckligt tydligt innehåll. Det handlar då om brister både i 
memoreringen och brister i förståelsen (Malmer, 2002). 
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Enligt Höien och Lundberg (1999) har elever i läs- och skrivsvårigheter i olika utsträckning 
också sekundära svårigheter. De svårigheterna kan t ex handla om läsförståelse, 
koncentrationssvårigheter och lärande i matematik. Höien och Lundberg (1999) påpekar att 
den skriftspråkliga kompetens som behövs för att klara matematiken ofta är för hög för elever 
i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Kimhag (1995) citerar en studie av Elsy-May Gisterå där varannan av trettio dyslektiska 
elever också hade matematiksvårigheter. Hon skriver att det finns klara bevis på att 
dyslektiker ofta får svårigheter i matematik. Kimhag (1995) framhåller vidare att elever med 
läs- och skrivsvårigheter har problem med sifferbearbetningen. De har svårt att veta var de ska 
börja och åt vilket håll de olika räknesätten räknas. Hon anser att dessa elever har svårt för att 
lära sig symboler. 
 
Skriftspråket och matematiken har flera gemensamma kännetecken. Sterner och Lundberg 
(2002) framhåller att både skriftspråket och matematiken är universella språk som består av 
godtyckliga representationssystem som är uttryckta i symboler. Båda systemen är hierarkiskt 
uppbyggda med regler och logik. Både skriftspråket och matematik hjälper till att överföra 
information, underlätta kommunikation och de innefattar regelbundenhet båda två. 
Matematiskt tänkade uttrycks i meningar, ord och symboler där språket ofta är precist och där 
alla småord måste uppfattas och tolkas korrekt för att innehållet inte ska missuppfattas. Precis 
som det naturliga språket har matematiken också sin egen vokabulär, sin egen terminologi och 
sin egen grammatik som består av regler som bestämmer på vilket sätt det skrivs. För elever 
med dyslexi kan den primära orsaken till matematiksvårigheterna vara problem med symboler 
(Sterner och Lundberg, 2002).   
 
Enligt Neuman (1993) är elevers förmåga att observera och flexibelt handskas med enheter 
som ingår i tal av stor avgörande betydelse för att utveckla grundläggande taluppfattning. 
Sterner och Lundberg (2002) skriver att det när det gäller att läsa finns en likartad relation 
mellan delar och helheter i skriftspråket. När en elev ska lära sig läsa måste eleven upptäcka 
att ord går att dela upp i mindre delar (fonem). Sterner och Lundberg (2002) skriver att: 
 

När en elev ska lära sig läsa utnyttjar de i första hand den fonologiska informationen och 
avkodar ord genom att ljuda. När de ska lära sig dela upp de tio första hela talen sker detta 
ofta med hjälp av åskådligt material och med hjälp av fingrarna. Så småningom övergår 
eleverna till mer automatiserade processer inom båda områdena. Övergången från 
procedurstrategier till automatisering i elevers matematikutveckling är begreppsmässigt lik 
övergången från fonologisk analys till ortografisk ordigenkänning vid läsning (sid 106). 

 
Rönnberg och Rönnberg (2001) skriver att svårigheterna kan orsakas av socio-kulturella 
faktorer, som t ex att eleven inte fått tillräckligt språkligt stöd i undervisningen. Eleven 
kanske inte förstår vad de matematiska begreppen på betyder på svenska, men på sitt 
hemspråk. De anser vidare att dåligt stöd och stimulans hemifrån kan bidra till svårigheterna.  
 
 
 
Undervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter 
 
Sterner och Lundberg (2002) framhåller att det är vanligt att elever med dyslexi tycker att det 
är svårt att uppfatta information som ges genom lärarens muntliga förklaringar, eftersom att 
eleven då måste förlita sig helt på det området som orsakat problem; språket. Det underlättar 
för dessa elever om informationen åskådliggörs genom handling eller bilder så att eleven får 
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fler möjligheter att tolka informationen. Matematiska problemuppgifter som eleven skall läsa 
ställer stora krav på elevens läsförståelse. Texter i läroböcker ställer krav på en fokuserad 
läsning eftersom att varje ord kan vara viktigt för förståelsen. Sedan ska eleven ofta översätta 
en händelse till matematiska modeller eller symboler, har man då läs- och skrivsvårigheter 
blir detta ännu svårare.  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver hjälp att skapa inre mentala föreställningar för 
att de inte kan utveckla den förmågan själv. Sterner och Lundberg (2002) lyfter fram det 
laborativa materialets vikt i matematikundervisningen för dessa elever. Det laborativa 
materialets funktion är att lyfta fram det matematiska tänkandet och att stödja språkliga 
förklaringar (Sterner och Lundberg, 2002). 
 

Forskning visar att ett viktigt steg mellan elevernas laborerande med objekt och abstrakt 
arbete tal är ett steg där de får föreställa sig objekten och utveckla inre föreställningar. 
Genom vår förmåga att göra oss inre föreställningar om händelser och fenomen kan vi när vi 
t ex ska lösa problem, kommunicera med oss själva genom vårt inre tal (sid 16). 
 

Målet är sedan att plocka bort det laborativa materialet när eleverna kan skapa inre 
föreställningar. Eftersom att symbolhanteringen kan vara särskilt svårt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter är det förutom att åskådliggöra också viktigt att samtala (Sterner och 
Lundberg, 2002). 
 
Malmer (2002) anser att elever i läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter har ett 
stort behov av konkretion, stimulans och omväxling. Hon skriver vidare att; 
 

Elever med matematiksvårigheter har i allmänhet svag abstraktionsförmåga och oklara 
föreställningar, mycket beroende på att deras ordförråd är alltför begränsat. Men om de får 
arbeta med hand och öga i kombination med att de berättar vad de gör och ser, blir 
förutsättningarna för deras begreppsbildning väsenligt större. De laborativa inslagen tycker 
de är roliga och då går det också lättare att tänja på den annars ganska kortvariga 
koncentrationsförmågan (sid 92). 

 
Enligt Malmer (2002) är det lämpligt att eleverna jobbar i mindre grupper när arbetssättet är 
laborativt. 
 
Även Kimhag (1995) skriver att elever med både dyslexi och dyskalkyli behöver konkreta 
material när de introduceras med symboler. Hon anser också att dessa elever behöver jobba 
specifikt och systematiskt med centrala ord och begrepp i matematiken. Malmer (2002) 
påpekar att det mest frekventa felet som begås för elever med dyslexi är att dessa elever inte 
får den tid de behöver för att lära sig de grundläggande matematiska begreppen.  
 
Enligt Kimhag (1995) är det viktigt att eleven får en metod som är anpassad efter denne. För 
att eleven ska få en metod som är anpassad efter denne måste läraren ha god kunskap om 
olika metoder och strategier för inlärning. 
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Syfte 
 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare uppfattar sambandet mellan läs- 
och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och relatera detta till aktuell forskning. 
Studien är avgränsad till fyra forskningsfrågor, vilka fokuserar på jämförelser mellan 
verksamma lärares uppfattningar och aktuell forskning; 
- Hur ser sambandet ut? 
- Hur vanligt förekommande är fenomenet? 
- Vilka förklaringsmodeller finns till fenomenet? 
- Vilka arbetssätt/pedagogiska metoder förespråkas? 
 
 
 
Metod 
 
I detta ansnitt redogör jag mitt metodval, tillvägagångssätt samt hur urvalet av informanterna 
har gått till.  
 
 
 
Undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetod för att samla in information till studien har varit intervjuer. Enligt Trost 
(1997) har forskningsmässiga intervjuer som syfte att föra forskningen framåt, att lära oss mer 
om den sociala verklighet i vilken vi alla lever. Kvale (1997) skriver att ”en 
intervjuundersökning är ett moraliskt företag: det personliga samspelet i intervjun inverkar 
på den intervjuade, och den kunskap som frambrings genom intervjun inverkar på vår 
förståelse av människans situation” (sid 104).  
 
Eftersom syftet har varit att undersöka uppfattningar har jag inte använt mig av enkäter där 
svarsalternativen är styrda och då man inte kan ta reda på människors egna tankar. En stor 
fördel med intervjuer är att undersökningspersonen kan förklara och uttrycka sig på ett helt 
annat sätt än han/hon har möjlighet till i exempelvis en enkätundersökning (Kvale, 1997). 
Trost (1997) skriver att kvalitativa intervjuer eller informella intervjuer bland annat går ut på 
att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har och hur den 
intervjuades föreställningsvärld ser ur. Trost (1997) skriver vidare att kvalitativa intervjuer 
känneteckas av enkla och raka frågor och innehållsrika svar. Kvalitativa intervjuer ger 
möjlighet till kompletteringar, vilket inte enkäter gör. Intervjuaren kan vid behov förtydliga 
sina frågor (Patel och Davidsson, 2003).  
 
 
 
Undersökningspersoner 
 
Informanterna har varit 2 specialpedagoger och 1 speciallärare i en norrbottnisk stad. 
Skillnaden mellan specialpedagoger och speciallärare är att specialpedagoger har längre 
utbildning. 1991 var första året specialpedagogutbildningen gick, den omfattar 60 poäng och 
för att få påbörja utbildning måste den sökande ha arbetat minst tre år som lärare. 
Speciallärare har en äldre och kortare utbildning. Utbildningen till speciallärare var ½-1 år. 
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Intervjuerna har varit få. Enligt Trost (1997) är ett fåtal väl utförda intervjuer mer värda än ett 
flertal mindre väl utförda, kvaliten är viktigast. Informanterna har valts genom kriteriet; antal 
år de har undervisat. Alla som har deltagit i studien har arbetat minst 5 år som 
specialpedagog/speciallärare och före det som klasslärare. Informanterna arbetar på olika 
skolor. Samtliga arbetar med elever upp till och med skolår 6. Jag valde specialpedagoger och 
speciallärare som informanter till studien därför att de i sin dagliga verksamhet träffar elever 
från flera klasser. 
 
 
 
Material 
 
Intervjufrågor (bilaga 1) 
Skrivhäfte och penna 
 
 
 
Genomförande 
 
Kvale (1997) delar in intervjuforskningen i sju stadier, vilka jag följt. Kvales delar in 
intervjuforskningen i tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 
rapportering. Under tematiseringen formuleras syftet och forskningsfrågorna. Forskaren 
skaffar sig kunskap om ämnet, klargör syftet och väljer metod. Under planeringstadiet 
planerar och förbereder forskaren för studiens stadier.  Intervjuerna genomförs med ett 
reflekterande förhållningssätt till kunskapen som eftersöks och till den mellanmänskliga 
relationen i intervjusituationen. Utskriftstadiet består av föreberedelse av intervjumaterialet 
för analys. Med verifiering menas fastställning av intervjuresultatens reliabilitet och validitet. 
Under rapporteringsstadiet rapporteras resultaten samt de metoder som använts till en läsbar 
produkt (Kvale, 1997). 
 
Efter att syftet med studien var formulerat började jag läsa in mig på ämnet. I oktober började 
intervjufrågor att formuleras. När intervjufrågorna var formulerade togs kontakt med några 
specialpedagoger inom Norrbottens län. Kontakten skedde via telefon. Trost (1997) skriver att 
den första kontakten med informanterna kan tas via telefon. Han påpekar att den första 
kontakten är viktig för att motivera den intervjuade att ställa upp. Även Kvale (1997) påpekar 
vikten av att skapa en god relation till informanterna. Jag berättade om intervjuns innehåll, 
vad den skall användas till och att det inte skulle framgå vilka de var. Enligt Trost (1997) bör 
forskaren i anslutning till att denne tar den första kontakten och/eller vid intervjuns början 
upplysa om att det som sägs under intervjun betraktas som konfidentiellt. Det innebär att 
ingen utomstående någonsin kommer att kunna få ta del av något på sådant sätt att den 
enskilde kan röjas eller igenkännas.  För att skydda informanterna har jag varit noga med att 
inte tillkännage deras identitet. Trost (1997) skriver att forskningsmässiga intervjuer bygger 
alltid på konfidentialitet. Det var inga problem att hitta informanter till studien. 
 
Under november månad genomfördes tre intervjuer. Innan intervjutillfällena såg jag till att 
vara väl påläst inom området. Intervjutillfällena inleddes med att än en gång klargöra syftet 
med intervjun samt att det inte kom att framgå vilka de var eller på vilken skola de arbetar. 
Enligt Trost (1997) kan de första frågorna som ställs vara avgörande för hur resten av 
intervjun blir. Ett sätt att börja intervjun är att be informanten berätta fritt om något (Trost, 
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1997). För att få en avslappnad stämning lät jag den intervjuade först berätta lite om sig själv 
och skolan denne arbetar på. Kvale (1997) påpekar också vikten av att skapa en avslappnad 
stämning för att få ut så mycket som möjligt av intervjun.  
 
Enligt Kvale (1997) bör en lokal där informanterna känner sig trygga användas. Intervjuerna 
genomfördes därför i rum på skolorna där informanterna arbetar. Trost (1997) skriver att 
intervjun bör ske i en ostörd miljö. Trost (1997) skriver vidare att platsen för intervjun är 
viktig för att skapa en bra relation.  
 
Enligt Kvale (1997) är intervjuaren själva forskningsverktyget. Både Kvale (1997) och Trost 
(1997) lyfter fram vikten av att man som intervjuare är väl förberedd och har goda kunskaper 
inom det ämne som intervjun handlar om. Det är av stor vikt att intervjuaren är tydlig, ställer 
raka frågor, talar tydligt och begripligt (Kvale, 1997). Jag försökte vara tydlig vid 
intervjutillfällena och lät informanterna ta god tid på sig att fundera ut sina uppfattningar. 
 
Vid intervjutillfällena användes inte bandspelare därför att en del människor blir besvärade 
och hämmade av det (Trost, 1997). Trost (1997) skriver att intervjuaren aldrig ska avbryta 
informanten utan låta denne ta pauser. Intervjuare måste ha tålamod och vänta (Trost, 1997). 
Under intervjuernas gång fördes fortlöpande anteckningar som efter intervjuerna 
kompletterades med minnesanteckningar. Efter varje intervju skrev jag ut intervjun på dator.  
 
När de planerade intervjuerna var genomförda bearbetades, analyserades och tolkades 
intervjuerna (Trost, 1997). Intervjuerna sammanställdes forskningsfråga för forskningsfråga 
till en sammanhängande text som jag använt i resultatet. Parallellt med intervjuarbetet har jag 
sammanställt tidigare forskning inom området. Slutligen skrevs resultat- och 
diskussionsdelen.  
 
 
 
Resultat 
 
Intervjuerna genomfördes med två specialpedagoger, här nämnda som A och B, och en 
speciallärare. 
 
 
 
Hur ser sambandet ut? 
 
Speciallärarens uppfattning är att det inte finns något tydligt samband mellan läs- och 
skrisvårigheter och matematiksvårigheter. Det är inte samma elever som träffar henne för 
problem i matematiken som i läs- och skrivsvårigheter.  Specialpedagog A berättar att även 
matematik är ett slags språk och att sambandet mellan svenskan och matematiken är just det 
att de är två språk som är uppbyggda av symboler. Hon säger också att symbolhantering är 
svår för vissa elever. Specialpedagog B berättar att en del ser ett samband mellan svenska och 
matematik i form av att de är som två språk, men detta håller hon inte med om. 
Specialpedagog B tycker inte att matematik är ett språk som kan liknas vid svenska.  
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Hur vanligt förekommande är fenomenet? 
 
Uppfattningarna om hur vanligt förekommande fenomenet är varierar. Specialläraren 
upplever inte det här fenomenet. Hennes uppfattning är att det är ungefär 15 procent av 
eleverna som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och något mindre antal elever som 
befinner sig i matematiksvårigheter. Specialpedagog A uppskattar att ungefär 3 elever i en 
normalstor klass är i läs- och skrivsvårigheter, alltså ungefär 15 procent. Specialpedagog B 
upplever att något fler är i läs och skrivsvårigheter, ungefär 18 procent. Även 
specialpedagogernas uppfattning är att det är mindre antal elever som befinner sig i 
matematiksvårigheter än i läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagog A uppger att ungefär 1-2 
elever i en klass befinner sig i matematiksvårigheter, alltså närmare 10 procent. 
Specialpedagog B säger också att ungefär 10 procent av eleverna är i matematiksvårigheter. 
Båda specialpedagogerna anser att fenomenet existerar och de bedömer att andelen elever 
med både läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter är omkring 5 procent av alla 
elever från skolår 1 till och med skolår 6. Specialpedagogerna påpekar att det är svårt att göra 
sådana här uppskattningar eftersom att det varierar en aning från år till år hur många elever 
som är i svårigheter.  
 
 
 
Vilka förklaringsmodeller finns till fenomenet? 
 
Speciallärarens förklaring till varför en del elever befinner sig i både läs- och skrivsvårigheter 
och matematiksvårigheter är att de har neuropsykiatriska diagnoser, som t ex DAMP. Hon 
kallar dessa elever bokstavsbarn. En annan förklaring som, enligt specialläraren, påverkar 
lärandet är elevernas mognadsnivå. Om det är problemet menar hon vidare att det för läraren 
gäller att lägga undervisningen på barnets nivå och använda konkret material. 
Specialpedagogerna pratar också om barn med olika diagnoser som t ex DAMP och AD/HD 
som förklaringsmodell till sambandet. De påpekar även att elever med t ex DAMP ofta har 
problem inom många ämnen, inte bara svenska och matematik. Specialpedagogernas 
uppfattning är att en orsak till att eleverna är i både läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter beror på ärftliga faktorer. Andra orsaker som specialpedagogerna tar 
upp är bristen på eller för lite stöd hemifrån och för små resurser att tillgodose alla barns 
behov. På grund av alldeles för små resurser i skolorna påpekar specialpedagog B att de hela 
tiden måste prioritera vad som är viktigast och då kan de inte tillgodose alla elevers behov. 
Specialpedagog A säger att en viktig förklaring till fenomenet är lärarna. Hon menar att 
klasslärarna inte har tillräckliga kunskaper för att kunna tillgodose alla elevers behov. 
Specialpedagogerna har dessutom begränsad tid. 
 
 
 
Vilka arbetssätt/pedagogiska metoder förespråkas? 
 
Undervisning i mindre grupper 
 
På de skolor där informanterna arbetar jobbar de i mindre grupper, det vill säga med 2-3 
elever, om eleverna är i svårigheter på något sätt. En mot en-undervisning tycker alla 
informanter är en bra metod, då är det en pedagog som hjälper en elev. Vanligast är det att 
undervisningen sker tillsammans med en specialpedagog/speciallärare och en till två elever 
samtidigt. Detta på grund av att det inte finns resurser för att alltid sitta ensam med en elev 
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fast de skulle vilja göra det för att de anser att det är en bra metod som ger goda resultat. 
Fördelarna med att arbeta i mindre grupper är bland annat att det blir en lugnare miljö för 
eleverna och lättare att anpassa undervisningen efter elevens behov. Specialpedagog B 
påpekar att dessa elever arbetar långsammare och att de inte stör undervisningen för andra 
elever i klassen som de lätt gör i klassrummet. Andra fördelar som specialpedagogerna pekar 
på är att de hinner med alla elever och eleverna får feed-back på en gång. Dessutom blir 
undervisningen mer flexibel. På skolan där specialläraren jobbar arbetar eleverna ibland 
tillsammans med speciallärare/specialpedagog och ibland tillsammans med en resurspedagog 
(som inte har någon utbildning för elever i behov av särskilt stöd). Speciallärarens uppfattning 
är att det spelar mindre roll vem eleven arbetar med (speciallärare/specialpedagog eller annan 
lärare), utan det viktiga är att eleven jobbar i mindre grupp eller en mot en. Specialläraren 
berättar att elever ofta efter att ha gått en tid hos henne sedan slutar gå hos henne för att 
eleven inte behöver stöd av henne längre. Alla informanter anser att undervisning i mindre 
grupper och en mot en-undervisning är en metod som ger bra effekt.  
 
 
Konkret material 
 
När lärare arbetar med barn i svårigheter tycker specialläraren att det är av stor vikt att det 
används konkret material och att det hålls genomgångar. Vikten av konkret material för dessa 
elever poängterar även specialpedagogerna. Alla informanter delar uppfattningen att konkret 
material hjälper elever i svårigheter mycket. Konkret material anses vara bra bland annat för 
att eleverna får använda fler sinnen. Målet är att det konkreta materialet så småningom skall 
tas bort om det går. Specialpedagog A och specialläraren påpekar båda två att man bör arbeta 
på detta sätt ofta, minst 1-2 gånger i veckan med elever i svårigheter.  
 
 
Stöd hemifrån 
 
Enligt specialläraren är det viktigt att föräldrarna är delaktiga, t ex att de hjälper barnen att 
läsa böcker hemma och stödjer barnet. För att kunna arbeta så här säger specialläraren att det 
behövs mycket resurser, men hon tycker att arbetssättet ger effekt. Specialpedagog B anser att 
åtgärderna skolan vidtar för elever i svårigheter är bra, men att det går att göra mer från 
skolans sida. Samma specialpedagog säger till motsats mot speciallärarens åsikt att det går att 
hjälpa en elev att lyckas fast eleven har det svårt hemma och saknar stöd hemifrån. Målet är 
att eleverna så småningom ska jobba mer och mer i klassrummet och till slut om det går sluta 
att få extra stöd utanför klassrummet. 
 
 
Åtgärdsprogram 
 
Åtgärdsprogram upprättas inte i alla fall där elever har läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter, utan bara i ungefär hälften av fallen. Enligt Specialpedagog A får inte 
alla elever på skolan det extra stöd som de behöver, på grund av resursbrist. En del elever får 
särskilda åtgärder i klassrummet. Åtgärderna består då oftast av andra uppgifter än de som 
klasskompisarna gör. Ibland behöver lärarna ytterligare kompetens. Specialläraren berättar om 
resursteamet som lärare kan ta hjälp av vid behov. Hon berättar vidare om hur bra 
resursteamet är när de behöver extra stöd. Resursteam finns inom många kommuner och har 
som uppgift att stödja lärare och elever. Resursteamen kan bidra med fördjupade kompetens. 
Ofta ingår skolpsykolog, specialpedagog, skolsköterska och talpedagog i resursteamen.  
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Diskussion 
 
Reliabilitet  
 
Med reliabilitet menas tillförlitligheten i mätmetoderna som använts för undersökningen och 
vilka eventuella faktorer som påverkat resultatet (Patel och Davidsson, 2003). Jag anser att 
intervjuer har varit det bästa sättet att få svar på syftet som var att undersöka verksamma 
lärare uppfattningar om sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Samma frågor har ställts till samtliga informanter. En faktor som kan 
ha påverkat reliabiliteten i studien är att informanterna har varit få. 
 
 
 
Validitet  
 
Patel och Davidsson (2003) skriver att med validitet menas i vilken grad undersökningen 
mäter det som skall mätas. Jag anser att intervjufrågor är väl förankrade i mitt syfte och 
därmed ökar validiteten för undersökning. Jag har försökt att utforma frågorna på ett enkelt 
och lättförståeligt sätt. Det var viktigt att de intervjuade fick information om vad intervjun 
handlade om och vad den ska användas till, detta för att skapa en trygg situation för den 
intervjuade. Eftersom att studien bygger på muntliga intervjuer och därmed kommer in 
djupare i frågorna ökar validiteten i studien. 
 
 
 
Resultatdiskussion 
 
Hur ser sambandet ut enligt forskning och enligt verksamma lärare? 
 
Jag har kommit fram till att den forskning jag tagit del av och informanternas uppfattningar 
inte helt överensstämmer. I litteraturen som har studerats framgår att det finns samband 
mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Av forskningen framgår det att 
den vanligaste förklaringen till samband är att både svenska och matematik är som två språk, 
uppbyggda av symboler som eleverna måste förstå för att kunna använda. Denna uppfattning 
delas endast av en av informanterna i studien. De andra två informanterna delar inte den 
uppfattningen.  
 
 
Hur vanligt förekommande är fenomenet enligt forskning och enligt verksamma lärare? 
 
Som nämnts tidigare är uppskattningar av hur många elever som befinner sig i läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter svåra att jämföra (Myrberg, 2001). Specialläraren 
upplever inte fenomenet. Till skillnad mot de andra två specialpedagogerna som uppskattar 
hur vanligt förekommande fenomenet är till ungefär 5 procent av alla elever i årskurs 1 till 
och med årskurs 6. I litteraturen som har studerats är det ont om uppgifter om hur vanligt 
förekommande fenomenet är. Av forskningen jag tagit del av drar jag slutsatsen att omkring 
hälften av elever i läs- och skrivsvårigheter även har problem i matematiken. I 
forskningsresultaten framkommer siffror på allt mellan 1 och 20 procent som svar på hur stor 
del av befolkningen som har läs- och skrivsvårigheter. Malmer (2002) samt Sterner och 
Lundberg (2002) hävdar att 5-10 procent av befolkningen har dyslexi. Min slutsats blir 
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därmed att nästan en elev på varje klass med 20 elever har både läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Förutom en informant är forskning och verksamma lärare överens i 
frågan om hur vanligt förekommande fenomenet är. 
 
 
Vilka förklaringsmodeller till fenomenet finns enligt forskning och enligt verksamma lärare? 
 
De verksamma lärarnas förklaringsmodeller samstämmer till viss del. Att eleven har en 
neuropsykiatrisk diagnos är en gemensam uppfattning bland de verksamma lärarna. 
Speciallärarens uppfattning är även i denna fråga det som avviker mest från forskningen inom 
området. Hon pratar om elevens mognadsnivå som enligt henne ordnar sig när eleven blir 
äldre och därmed avtar svårigheterna med tiden. Specialpedagogerna anger även ärftliga 
faktorer, för lite stöd hemifrån, små resurser och klasslärarna som förklaring till sambandet. 
Rygvold (1995) skriver att dåliga förutsättningar på grund av genetiska skäl kan bidra till läs- 
och skrivsvårigheter. Jag har dock inte funnit ärftliga faktorer som förklaringsmodell till 
fenomenet i litteraturen jag tagit del av. Uppfattningen om bristen på stöd hemifrån 
framkommer även i forskning. För lite resurser kan säkerligen bidra till att elever befinner sig 
i svårigheter, men kan inte ensamt anges som förklaringsmodell till fenomenet. Jag tror att det 
vore bra om speciallärare/specialpedagoger delade med sig av sin kunskap till klasslärarna. 
Kanske skulle speciallärarna/specialpedagogerna ibland vara med i klassrumms-
undervisningen och sedan komma med tips på hur undervisningen kan göras bättre för elever 
som kan tänkas hamna i svårigheter. Jag tror att vi nyttjar speciallärarnas/specialpedagogernas 
kompentens bättre då.  
 
 
Vilka arbetssätt/pedagogiska metoder förespråkar forskning och vilka arbetssätt/pedagogiska 
metoder förekommer enligt verksamma lärare? 
 
Kimhag (1995) skriver om lärarens betydelse och jag har förståelse för att det är svårt att möta 
alla barn. Som lärare ska vi se till att undervisningens innehåll, struktur, och arbetssätt är 
anpassad till alla elever i klassen. Dagens skola ska vara en skola för alla. Kimhag (1995) 
skriver att läraren måste vara väl insatt i olika metoder och strategier för inlärning för att 
eleverna ska få en metod som passar dem. Även en av de intervjuade specialpedagogerna 
nämnde lärarna som en förklaring till fenomenet. Enligt henne har inte alla klasslärare 
tillräcklig kunskap för att tillgodose alla elevers behov och specialpedagoerna hinner inte 
undervisa alla elever. Det kanske vore bättre om specialpedagogerna/speciallärarna skulle 
använda lite av sin tid till att hjälpa lärarna att lägga upp undervisningen i klassrummet? Det 
skulle kanske så småningom leda till att färre elever har behov av att gå från klassrummet för 
extra stöd av en specialpedgog. 
 
Jag vill belysa vikten av att använda konkret och laborativt material. Både forskning och 
verksamma lärare är överens om det konkreta och laborativa materialets fördelar. Konkret 
material stödjer språkliga förklaringar och hjälper elever att skapa inre föreställningar (Sterner 
och Lundberg, 2002). En arbetsmodell som används på skolorna för elever i svårigheter där 
informanterna i studien arbetar är konkret och laborativt material. Specialpedagogerna och 
specialläraren som deltagit i undersökningen samt litteraturen som jag studerat påpekar det 
laborativa materialets betydelse för elever i svårigheter. Malmer (2002) skriver även att 
många elever tycker att det är kul att arbeta med laborativt material och det är ju positivt. Jag 
tycker att alla elever bör få arbeta med laborativt material, inte bara de elever som träffar 
speciallärare/specialpedagog. Konkret material finns överallt omkring oss och är lätt att ta in i 
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undervisningen. Att använda konkret och laborativt material i undervisningen kanske gör att 
det undviks att några elever hamnar i svårigheter.  
 
Sterner och Lundberg (2002) påpekar vikten av att åskådliggöra informationen genom 
handling eller bilder för att underlätta för elever med dyslexi. Jag tror att det är bra att 
åskådliggöra informationen för fler elever än de med diagnosen dyslexi. Inget barn tar skada 
av att få inforamtionen på ett åskådligt sätt. 
 
Kimhag (1995) skriver att elever med diagnoserna dyslexi och dyskalkyli behöver jobba 
specifikt och systematiskt med ord och begrepp i matematiken. Vilket inte nämdes av 
informanterna i studien. Även detta kan alla elever få göra i klassrummet. Jag tycker att det är 
viktigt att alla elever lär sig de grundläggande begreppen inom t ex matematiken för att inte få 
problem inom matematiken när de blir äldre. 
 
Informanternas uppfattning är att arbete i mindre grupper är en bra metod för elever i 
svårigheter. Vanligast är det att denna undervisning sker tillsammans med 
specialpedagog/speciallärare. Jag har inte hittat något om detta i mina litteraturstudier. Det är 
självklart att läraren hinner samtala längre med fler elever om denne arbetar med färre elever. 
Samtalets betydelse påpekas bland annat av Sterner och Lundberg (2002) och Malmer (2002). 
Alla samtal behöver inte vara tillsammans med en lärare. Jag är övertygad om att eleverna kan 
lära sig av att prata med varandra också.  
 
Jag finner det anmärkningsvärt att åtgärdsprogram inte upprättas oftare för elever i läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Åtgärdsprogram skall upprättas för varje elev som 
bedöms vara i behov av specialpedagogiska insatser enligt grundskoleförordningen (5 kapitlet 
paragraf 1). Är det så att lärarna bedömmer att elever i läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter inte behöver specialpedagogiska insatser eller prioriteras inte 
upprättningar av åtgärdsprogram för att läraren har andra arbetsuppgifter som denne anser 
viktigare? 
 
Slutligen vill jag belysa frågan om det till och med är så att det är skolan som gör att många 
elever hamnar i svårigheter. Skulle vi undvika att några elever hamnar i svårigheter om 
undervisningen utgick från det som forskningen förespråkar. Åskådlig information, laborativa 
arbetssätt, samtal och tid till att befästa centrala ord och begrepp skulle undervisningen i 
klassrummen kunna bygga på. Eller är det så att undervisningen i klassrummen bedrivs på 
detta sätt idag? Min erfarenhet är att undervisningen varierar mycket från skola till skola och 
även från lärare till lärare på samma skola, vilket inte alls behöver vara negativt. Jag anser att 
det är viktigt att uppmärksamma sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Vilket t ex kan göras genom kompetensutveckling för verksamma 
lärare. Men det är nog inte bara kompetensutveckling som behövs, utan ett nytt 
förhållningssätt till barns lärande. Att vara lärare är inte lätt, det är mycket lärare förväntas ha 
kunskap om. Jag är dock övertygad om att alla lärare utifrån sina referensramar gör det som 
de anser är bäst för eleverna. 
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Fortsatt forskning 
 
Studien har tillfört mig många nya insikter om hur man som lärare bör möta elever med 
svårigheter i både svenska och matematik. Att forska vidare inom detta ämne och 
uppmärksamma sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter skulle 
vara intressant. Både att göra en större studie med bredare underlag och se om resultatet blir 
det samma och att jämföra skolor mot skolor. Det vore även intressant att studera hur 
undervisningen bedrivs i dagens klassrum. Bidrar skolan till att elever hamnar i läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter? I en fortsatt studie inom området skulle det vara 
intressant att låta elevernas uppfattningar om fenomenet ingå.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
Hur stor andel av eleverna i år 1-6 bedömer du är i läs- och skrivsvårigheter? 
Hur stor andel av eleverna i år 1-6 bedömer du är i matematiksvårigheter? 
Hur stor andel av eleverna i år 1-6 bedömer du är i både läs- och skrivsvårigheter och                         
matematiksvårigheter? 
Vad anser du är karakteristiskt för läs- och skrivsvårigheter? 
Vad anser du är karakteristiskt för matematiksvårigheter? 
Vad tror du det finns för orsaker till att elever befinner sig i både läs- och skrivsvårigheter 
och matematiksvårigheter? 
Tror du att det finns samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter? 
Om ja, hur då? 
Vilka arbetssätt har ni på skolan för elever som befinner sig i både läs- och                                                 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter? 

 Tycker du att dom arbetssätten ger effekt? 
 Vilka åtgärder tror du ger bäst effekt? 
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