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1. Inledning
Vi möter olika typer av matematik i vår vardag och den är en väldigt viktig del för oss i det 
dagliga livet i samhället. Att ha svårigheter i matematik kan innebära problem att klara 
vanliga, vardagliga bestyr, som planering, hantering av pengar och att orientera sig i tid och 
rum.

”Svårigheter med matematik och/eller svenska handlar inte bara begränsat om dessa 
ämnen. I själva verket handlar det om något så väsentligt som livskvalitet. Då det 
gäller matematik kan det innebära svårigheter i planering, att hantera pengar, att 
orientera sig i tid och rum. Det har också i högsta grad avgörande inflytande på 
självkänslan och på det framtida yrkesvalet.”
(Malmer & Adler 1996 s.7) 

Elever som pedagoger möter i skolan har olika sätt att ta in ny kunskap och olika lätt att lära. 
En del av dessa elever kommer att ha lätt för att lära och skolan kommer inte att bli några 
större bekymmer för dem. Andra elever kommer att ha svårigheter. En del kanske kommer att 
ha svårigheter både i matematik och med att läsa och skriva. Alla typer av 
inlärningssvårigheter påverkar matematikinlärningen på ett eller annat sätt. Vår nyfikenhet 
hur orsakerna till och sambandet mellan dessa svårigheter har vuxit fram under de perioder vi 
har varit på VFU (Verksamhetsförlagd utbildning). Dessutom har vi under vår tid ute i 
verksamheten blivit intresserade av hur lärare ser på dessa samband och vilka åtgärder för att 
hjälpa eleverna som sätts in. 

Malmer (1999) påpekar att en elev som har läs- och skrivsvårigheter har svårare att lära sig 
alla de begrepp som matematiken innehåller och därmed blir matematiken också ett 
bekymmer. Malmer menar också att läs- och skrivsvårigheter kan ge problem med symboler 
och detta påverkar både svenska och matematik. Eftersom vi båda har läst matematik och 
svenska i vår inriktning i vår lärarutbildning har vi mött elever med svårigheter i både 
matematik och svenska. 

Tanken med det här arbetet är att undersöka hur lärare ser orsakerna till och sambandet 
mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Alla barn har inte samma 
förutsättningar, tidigare kunskap och bakgrund. Vi anser att vi kan ha praktisk nytta av vår 
uppsats i vårt kommande arbete som pedagoger med elever som har svårigheter i både läs-
och skrivning samt matematik.

I Lpo 94 står följande:

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. Hänsyn skall tas till 
elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. 
Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter 
att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för 
alla.”
(Utbildningsdepartementet 1994 s.6) 

Citatet avser att visa att det är pedagogernas skyldighet att anpassa undervisningen till alla 
elevers olika förutsättningar.
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2. Syfte och frågeställning
Syftet med vår undersökning är att ta reda på hur fyra lärare ser på sambandet mellan 
matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter samt hur de hjälper sina elever att nå 
målen i dessa ämnen. De frågeställningar som vår undersökning kommer att baseras på är 
följande:

o Hur ser utvalda lärare på matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter samt på 
sambandet mellan dessa?

o Vilka svårigheter kan eleverna få i matematik om de har problem med läsförståelsen och 
vilka problem i matematiken kan härledas till avkodningen?

o Hur definierar lärare matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter och vilka 
åtgärder sätter man in?
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3. Styrdokument
Malmer (2002) bedömer att en elev betraktas ha inlärningssvårigheter då han/hon inte når 
målen enligt styrdokumenten. I styrdokumenten poängteras att alla som arbetar i skolan ska 
uppmärksamma och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd. Skolan ska ta hänsyn till 
varje elevs olika behov och förutsättningar. Dessutom ska lärare samverka med andra lärare 
för att eleven ska nå de uppsatta målen.(Lpo 94)

3.1 Matematik ämnets syfte och roll:
Matematiken är en viktig del av vår kultur och har en betydande roll i vårt samhälle. 
Grundskolan har därför till uppgift att utveckla elevernas kunskaper så att de kan hantera 
matematiken i vardagen och i samhället. Skolan ska också medverka till att utveckla elevers 
intresse för matematik samt möjligheter att kommunicera matematikens språk och dess 
uttrycksformer. Dessutom ska skolan ge eleverna möjlighet att uppleva den tillfredställelse 
och glädje som det kan ge att lösa och förstå matematiska problem.  I undervisningen ska 
skolan enligt styrdokumenten sträva efter att: ”Eleven utvecklar sin förmåga att förstå, föra 
och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt 
förklara och argumentera för sitt tänkande.”

3.2 Svenska ämnets syfte och roll:
Genom språket bildas kunskap och genom språket sker kommunikation. Svenskämnet avser 
att eleverna i samspel med andra ska utveckla sin kommunikationsförmåga, tänkande och 
kreativitet. Betydelsen av det skrivna ordet är stor och i samhället krävs det skicklighet att 
kunna tillgodogöra sig och bedöma olika sorters texter. I dagens samhälle då utvecklingen av 
informations- och kommunikationstekniken ökar ställs det högre krav på den språkliga 
förmågan hos alla. I undervisningen i svenska ska skolan sträva efter att:

- utvecklar en språklig säkerhet i tal och skrift och kan, vill och vågar uttrycka sig i många olika 
sammanhang samt genom skrivandet och talet erövrar medel för tänkande, lärande, kontakt och 
påverkan,

- utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag och att anpassa läsningen 
och arbetet med texten till dess syfte och karaktär,

- förvärvar insikt i hur lärande går till och reflekterar över sin egen utveckling och lär sig att både på egen 
hand och tillsammans med andra använda erfarenheter, tänkande och språkliga färdigheter för att bilda 
och befästa kunskaper.

  (Lpo 94 s.)
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4. Teoretisk bakgrund
Den teoretiska bakgrunden kommer att behandla forskning kring olika sorters svårigheter 
inom matematiken, samt olika typer av läs- och skrivsvårigheter. I bakgrunden kommer också 
sambandet mellan språket och matematiken att presenteras. Vad menas det med att ha 
svårigheter? Malmer (1999) skriver att det är ett relativt begrepp och är beroende på vilka 
krav och förväntningar som finns angivna. När det gäller skolan anses en elev ha 
inlärningssvårigheter när han eller hon inte når målen som finns i gällande styrdokument.   

4.1 Definition av matematiksvårigheter
Det kan vara olika omständigheter som kan ge upphov till att en elev har 
matematiksvårigheter. Följande avsnitt kommer att belysa Gudrun Malmer och Björn Adlers 
definition av olika typer av matematiksvårigheter som man kan mötas av i skolan. 
   Gudrun Malmer är fil. hedersdoktor och har en omfattande pedagogisk erfarenhet som 
klasslärare, speciallärare, rektor, lärarutbildare samt metodiklektor vid 
speciallärarutbildningen i Malmö. Hon ställer sig frågan vad som menas med att ha 
svårigheter och säger att svårigheter är ett föränderligt begrepp som beror av vilka krav och 
förväntningar som råder. Dessa förväntningar kan vara de mål som finns i styrdokument och 
kursplaner, men också förväntningar från omgivningen. Malmer använder sig av begreppet 
matematiksvårigheter och säger att begreppet innefattar stora variationer av svårigheter där 
vissa är av pedagogisk natur, andra av psykosocial natur. Man kan dela in orsakerna till 
matematiksvårigheter i två olika grupper, primära om eleven har matematiksvårigheter eller 
sekundära om eleven får svårigheter. Till de primära faktorerna hör dålig språklig kompetens, 
neuropsykiatriska problem, dyskalkyli men även problem med den kognitiva utvecklingen
dvs. hur man tar in och tolkar information. Till sekundära faktorer hör dyslektiska besvär. 
Elever med dyslektiska besvär behöver inte ha några matematikproblem, deras svårigheter 
beror på läs- och skrivsvårigheter. Elever med specifika matematiksvårigheter kan utveckla 
mer allmänna problem med lärandet, om inte rätt hjälp sätts in i tid.  En pedagogisk 
bedömning bör utföras på barnet för att avgöra om svårigheterna i matematiken är allmänna 
eller specifika (Adler, 2001). Begreppen kring matematiksvårigheter kommer att förklaras 
mer ingående i följande avsnitt. 

Björn Adler är leg. psykolog och specialist i neuropsykologi. Han delar in barn med 
matematikproblem i grupperna alkalkyli, dyskalkyli, pseudo-dyskalkyki samt allmänna 
matematiksvårigheter. Med alkalkyli menar Adler en oförmåga att överhuvudtaget utföra 
matematiska beräkningar. Inom diagnosen dyskalkyli finns en mängd varianter på specifika 
matematiksvårigheter, dessa barn är i regel normalbegåvade men påvisar ofta en ojämnhet i 
sina prestationer på ett begåvningstest. När det gäller pseudo-dyskalkyli är svårigheterna 
främst kopplade till känslomässiga blockeringar. Dessa barn har tankemässiga resurser för att 
lyckas med matematiken. De barn som har allmänna matematiksvårigheter har ofta även 
svårigheter i andra ämnen, inlärningen tar oftast lite längre tid än normalt. Det är viktigt att 
skilja mellan de olika varianterna av svårigheter då de har olika förklaringsgrunder och 
fordrar olika former av insatser (Adler, 2001). Ur pedagogisk synvinkel är det betydelsefullt 
att tidigt kartlägga elevens matematiksvårigheter, för att rätt hjälpinsatser ska kunna ges 
(Adler, 2001). Malmer (1999) poängterar också betydelsen av att uppmärksamma problemen 
tidigt för att eleven ska ges lämpliga stödåtgärder. Enligt Adler (2001) är det svårare att finna 
grunden till barnets svårigheter ju äldre barnet är när det görs en bedömning och utredning. 
För att underlätta för de elever som har matematiksvårigheter anser Malmer (1999) att den 
första undervisningen i matematik är ytterst viktig för att man ska kunna förhindra att eleven 
får problem i ämnet. Det kan vara avgörande för hur elevens inställning, till matematik och till 
sin egen förmåga, utvecklas. Lärarens attityd, förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer har 
också stor betydelse för elever med svårigheter.
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4.2 Olika typer av matematiksvårigheter 
4.2.1 Primära och sekundära orsaker till matematiksvårigheter 

Som primära orsaker/faktorer benämns problem i den kognitiva utvecklingen, brist på 
språklig kompetens, neuropsykiatriska problem och dyskalkyli. Till de sekundära faktorerna 
räknas dyslektiska besvär och bristfällig pedagogik. Elever med matematiksvårigheter har ofta 
en bristande spatial förmåga, vilket kan förklaras med brister i förmågan att uppfatta världen 
omkring oss. Den spatiala förmågan är kopplad till förmågan att kunna se inbördes ordning av 
siffror när eleven ska skriva ett tal och uppfatta avstånd mellan siffror, ord och figurer. 
Svårigheterna kan visa sig i matematiken genom att eleven får svårt att lära sig klockan, tolka 
kartor och diagram samt geometriska figurer (Malmer 2002). 

Till primära faktorer hör neuropsykiatriska problem som ADHD, autism, Asbergers 
syndrom samt Tourettes syndrom. Till de primära faktorerna hör också specifika 
matematiksvårigheter som både kan vara genetiskt betingade och som en konsekvens av 
traumatiska möten med matematiken. Grunden för all inlärning är den språkliga kompetensen. 
De som har ett väl utvecklat språk har de bästa utgångspunkterna för en god inlärning. De 
med ett otillräckligt ordförråd kan däremot få svårigheter med den grundläggande 
begreppsbildningen. De här eleverna har inte kvalifikationer att själva söka sin kunskap och 
ge struktur åt sitt arbete. På så sätt blir de mer beroende av pedagogens undervisning. Något 
att tänka på när man talar för ett ökat elevansvar när det gäller inlärningssituationer (Malmer,
2002).

Till de sekundära faktorerna hör t.ex. dyslektiska besvär. Att dyslektiker får problem med 
matematiken är rätt naturligt eftersom språket, men också symboler, spelar en väsentlig roll i 
matematiken. Malmer (2002) menar att om eleven inte når läroplanens mål kan man säga att 
matematiksvårigheter förekommer, samt om problemen påverkar skolarbetet eller aktiviteter 
som kräver räknefärdighet. Matematiksvårigheter är när eleverna förväxlar symboler och tal 
som har likhet i uttalet (Malmer, 2002). Dessutom kan dessa elever ha problem med 
positionssystemet, svårigheter med vänster och högerriktningen. Elever som har läs- och 
skrivsvårigheter har i olika grad sekundära svårigheter.  Problemet med matematikinlärningen 
kan då uppstå som en följd av läs- skrivsvårigheter. Andra bekymmer som kan vara relaterade 
till dessa svårigheter kan t.ex. vara problem med uppmärksamhet och koncentration. Dessa 
svårigheter kan givetvis ha inverkan på elevens matematikinlärning. Matematiken kräver stora 
krav på skicklighet i skriftspråket och som i många fall kan överträffa den förmåga som elever 
med läs- skrivsvårigheter kan ha (Høien & Lundberg, 1999).

4.2.2 Allmänna och specifika svårigheter 
Adler (2001) menar att dyskalkyli kan benämnas som specifika matematiksvårigheter. 

Svårigheterna är oftast koncentrerade till det specifikt område i matematiken. De elever som 
har specifika svårigheter är oftast mycket ojämna i sina prestationer till skillnad från de elever 
som har allmänna svårigheter som oftast är mer jämna i sin prestationsförmåga. 

Allmänna matematiksvårigheter gäller oftast inte bara svårigheter i matematiken, 
inlärningen tar som regel lite längre tid i alla ämnen för dessa elever. De med allmänna 
svårigheter presterar oftast lite lägre på ett begåvningstest, men med ett jämt resultat. Till 
Allmänna matematiksvårigheter räknas generella inlärningsproblem, som inte enbart är 
kopplade till matematiken. Eleverna behöver arbeta i ett långsamt tempo och med ett enklare 
undervisningsmaterial. Dessa elever behöver längre tid för inlärningen, än vad elever utan 
svårigheter behöver. Allmänna matematiksvårigheter är svårigheter som visar sig både 
språkligt och matematiskt (Adler, 2001). Det är betydelsefullt att pedagoger är medvetna om 
att de elever som har svårigheter i matematiken har olika och varierande svårigheter, av både 
språklig och matematisk karaktär (Ljungblad, 1999). 
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Elever med specifika svårigheter har inte problem med allt inom matematiken, utan vissa 
delar av den. Däremot kan svårigheterna leda till att eleven får bristande självförtroende när 
det gäller matematik och det i sin tur kan leda till att eleven får svårt med hela 
matematikämnet. En elev som har specifika svårigheter är normalbegåvad, men har vissa 
problem i matematik. Dyskalkyli, alkalkyli, pseudodyskalkyli klassas som specifika
matematiksvårigheter (Adler, 2007).

4.3  Orsaker till matematiksvårigheter
Matematiksvårigheter är ett väldigt stort och brett område och orsakerna till svårigheterna är 
ganska dåligt utredda. Många elever får matematiksvårigheter på grund av att undervisningen 
ligger på en alltför hög abstraktionsnivå. En annan orsak kan vara att undervisningen går för 
fort fram och eleven får svårigheter att hänga med (Malmer1999).

4.3.1 Dyskalkyli
Dyskalkyli är sammansatt av de grekiska orden Dys som betyder svårt och Calculus som 

kan översättas som "räknesten". Ordet dyskalkyli betyder alltså svårigheter med räknandet 
och det handlar om personer med specifika matematiksvårigheter. Själva ordet dyskalkyli kan 
vara missledande, eftersom det rent språkligt innebär bristande förmåga att utföra 
beräkningar. Men termen har kommit att få en vidare innebörd, nämligen försämrad eller 
nedsatt förmåga i matematik (Adler, 2007).

I Wikipedia beskrivs dyskalkyli så här:

”Flertalet dyskalkyliker är minst normalbegåvade. De matematiska svårigheterna tros 
vara orsakade av störningar i den mer grundläggande förmågan att skapa sig 
abstrakta matematiska begrepp. Detta kan även ta sig uttryck i att kasta om siffror 
eller ha problem med att snabbt plocka fram sifferfakta ur minnet. En person med 
dyskalkyli kan även ha svårt att läsa av en analog klocka och skilja på höger och 
vänster. Dyskalkyli är ofta medfött och beror då sannolikt på ärftliga faktorer, men 
kan även ha uppstått under fosterstadiet. Det kan även uppstå senare i livet som en 
följd av en hjärnskada. Dyslexi tros ha mycket gemensamt med dyskalkyli; dessa två 
specifika funktionsnedsättningar kan förekomma enskilda eller tillsammans.”
(www.wikipedia.se)

 Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till dyslexi dvs. läs - och skrivsvårigheter. Elever 
som har dyskalkyli är som regel normalbegåvade, men är ojämna i sina prestationer. De har 
automatiseringssvårigheter, vilket innebär att de har svårt att ta fram sifferfakta när de räknar. 
Det kan också handla om språksvårigheter, som visar sig genom problem med att förstå tal 
och siffror som begrepp eller som symboler. Dyskalkyli kan även leda till
planeringssvårigheter, vilket innebär att eleven har svårt att genomföra räkneoperationer. 
Eleven har svårt att hålla ”den röda tråden” när han/hon löser olika räkneuppgifter. Problem 
med visuell perception dvs. att tolka och sammanfoga synintryck, kan leda till svårigheter 
med logisk förmåga och medföra svårigheter att lära sig den analoga klockan (Adler, 2007).
Sterner & Lundberg (2006) skriver att en elev med dyskalkyli ofta har stora svårigheter med 
taluppfattningen. De har svårigheter att förstå att en mängd innehåller ett bestämt antal 
föremål och att man kan kombinera olika mängder. Dyskalkyli innebär specifika svårigheter 
att hantera tal eller numerisk information, vilket kan vara relaterat till dysfunktioner i 
avgränsade regioner i hjässloben. Vidare skriver Sterner & Lundberg (2006) att dyskalkyli 
inte har någon direkt koppling till läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi, men det går inte att 
bortse från att det finns fall där båda svårigheterna förekommer samtidigt. Elever med 
dyskalkyli har specifika svårigheter inom vissa delar av matematiken. En dyskalkyliker är 
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oftast så kallat normalbegåvad, men har problem med tankeprocessen som är grundläggande 
för matematiken. Elever som inte har automatiserat antalsuppfattningen upprepar hela 
räknesekvensen och räknar från början varje gång. Adler (2007) nämner i sin bok olika 
svårigheter som kännetecknar dyskalkyli. 

Några tecken på dyskalkyli kan vara när eleven: 

-  räknar på fingrarna 
-  har svårt att lära sig klockan 
-  har svårt att snabbt bedöma olika tals värden 
-  har problem att hantera pengar och pengars värde 
-  räknar långsammare än andra 
-  har problem att lära sig multiplikationstabellerna 

Flertalet som har dyskalkyli är normalbegåvade, men misslyckas ändå med matematiken, 
ibland kanske endast med vissa delar. Specifika matematiksvårigheter kan sägas förekomma 
om barnet presterar under förväntad nivå utifrån begåvning och ålder. Det som främst 
kännetecknar och skiljer dyskalkyli från andra matematiksvårigheter är att det rör sig om 
speciella svårigheter inom vissa delar av matematiken. Det finns även en variant som skulle 
kunna kallas dyslektisk dyskalkyli, som främst handlar om avläsningssvårigheter som leder 
till att eleven får svårigheter med matematiken. Det kan handla om svårigheter med att avkoda 
texten i lästal eller att tal läses fel så att 12 blir 21. Här blir svaret fel även om uträkningen är 
korrekt (Adler, 2001). Dyskalkyli handlar om svårigheter att snabbt kunna ta fram sifferfakta 
för att hantera och genomföra matematiska operationer Däremot brukar dyskalkyliker vara 
duktiga på att klara av avancerade matematikuppgifter. Därför kan det vara bättre att ge nya 
och högre utmaningar istället för att stanna på en låg nivå där eleven tappar motivationen. 
Framför allt kan automatisering t.ex. att lära sig multiplikationstabellen, få en mycket negativ 
effekt för elevens fortsatta intresse (Adler, 2007).

4.3.2 Alkalkyli
Alkalkyli innebär en oförmåga att utföra matematiska beräkningar. Barn med den här 

problematiken har ofta en hjärnskada som innebär att de inte kan lära sig grundläggande 
principer för att räkna (Adler 2007). Dessa elever kan ha svårigheter att klara läsuppgifter 
eftersom de har svårt att tänka i flera led. Dessutom kan det finnas behov av överinlärning för 
att kunna få en förståelse för uppgifterna. Ljungblad (1999) berättar om en flicka som heter 
Helene som har en CP-skada sedan födseln. Helene har svårigheter i matematik. Hon har inte 
dyslexi och inga språksvårigheter, däremot har hon problem med läsförståelsen. Trots att 
Helene har en bra taluppfattning och en bra grund i matematiken har hon svåra problem. När 
matematiken blir abstrakt och inte har verklighetsanknytning får Helene problem. De elever 
man möter med akalkyli kan ha stora olikheter i graden av svårigheter menar Ljungblad
(1999).

4.3.3 Pseudodyskalkyli
Med pseudodyskalkyli är svårigheterna främst kopplade till känslomässiga blockeringar.

Dessa elever har kognitiva, tankemässiga, resurser för att klara av matematiken, men litar inte 
till sin egen förmåga. Trots detta får de svårigheter med matematiken. De har tillskrivit sig 
själva att de absolut inte kan bli duktiga i matematik. Den här tanken kan vara så kraftigt 
förankrad att de tror att de inte är tillräckligt begåvade. De här eleverna är rädda för att 
misslyckas och börjar undvika allt som har med matematik att göra. Vid pseudodyskalkyli 
kan det se ut som om problemen handlar om dyskalkyli. Elever som visar prov på 
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känslomässiga blockeringar hjälps inte i första hand av specialundervisning, utan den bästa 
hjälpen kan vara enskilda samtal med läraren men i vissa fall även med skolans 
kurator/psykolog (Adler, 2001). Orsakerna till dessa blockeringar kan variera.  Det är viktigt 
att pedagogen är medveten om att eleverna inte alltid visar sina problem utåt och att 
problemet inte märks så tydligt. Dessa elever har ofta dåligt självförtroende samt att de 
skuldbelägger sig själva. När man arbetar med de eleverna med pseudodyskalkyli måste man 
jobba aktivt för att stärka deras självbild och försöka ändra deras negativa inställning till 
matematiken (Ljungblad, 1999).

4.4 Definition av läs- och skrivsvårigheter
Förmågan att kunna läsa och skriva är något som de flesta av oss ser som en självklarhet. Den 
inställningen leder tyvärr ofta till att personer med läs- och skrivsvårigheter möter en 
oförstående omgivning, som har uppfattningen att en person med läs- och skrivsvårigheter är 
mindre begåvad än personer med en väl fungerade förmåga att läsa och skriva. Denna 
uppfattning är dock något som uppstått utan giltiga skäl (Taube, 2007). Följande avsnitt 
kommer att ge exempel på olika typer av läs- och skrivsvårigheter enligt flera olika författare. 
Karin Taube är professor i pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap. Hon har 
bland annat skrivit böckerna Läsinlärning och självförtroende och Barns tidiga läsning 
(Taube, 2007).  Andra författare som också behandlar ämnet läs- och skrivsvårigheter är 
Ingvar Lundberg och Torleiv Høien (2004). Malmer och Adler (1996) pratar inte bara om 
matematiksvårigheter utan även om läs- och skrivsvårigheter. De menar att de elever som har 
svårigheter med läsning och skrivning har problem med symboler, avkodning och de kan även 
ha problem med rättstavning och läsförståelse (Malmer & Adler 1996). Malmer (1999) 
påpekar också eleverna kan ha problem med att hålla enskilda bokstäver och ordbilder i 
minnet. Eleverna kan ha svårt att skilja på ljud och bokstäver. Eftersom avkodningen tar 
mycket energi för elever med läs- och skrivsvårigheter blir läsningen ofta entonig och 
innehållslös vilket resulterar i att eleven tappar lusten att läsa (Malmer, 1999). Fonologisk 
medvetenhet hänger inte samman med intelligens och inte heller med språkförmåga. Däremot 
finns det mycket som tyder på att fonologiska svagheter är en av de väsentligaste 
anledningarna till svårigheter med skriftspråksinlärningen (Stadler, 1998). Taube (2007) anser 
att elever med fonologiska svårigheter har problem med avkodning, stavning, arbetsminne 
och ordförståelse. För att kunna läsa krävs avkodning och förståelse som innebär att man 
tolkar det man läst. 

Kännetecken som kan visa sig vid läs- och skrivsvårigheter som Stadler (1998) nämner är 
följande:

- Läser långsamt
- Läser trevande och hackigt
- Läser alltför fort och gissar
- Stannar upp och läser om
- Utelämnar eller läser fel på småord och ändelser
- Gör tillägg ex. helt – helst
- Slänger om bokstäver
- Vänder hela ord mos-som
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4.5 Olika typer av läs- och skrivsvårigheter
Vårt alfabete är ljudbaserat och tack vare förmågan att analysera, känna igen och komma ihåg 
ljud i talet kan man skriva de ord man hör. Därför har auditiv perception, förmågan att tolka 
de intryck som hörselorganet registrerar, och hjärnans förmåga att uppfatta och bearbeta ljud 
avgörande betydelse för skriftspråksutvecklingen (Stadler, 1998). Malmer (1999) menar att 
läs- och skrivsvårigheter ger problem med avläsning och/eller rättstavning. Orsaken är 
vanligtvis perceptuella svagheter, dvs. brister i förmågan att iaktta och förstå omvärlden,
ibland dominerar den auditiva svagheten andra gånger den visuella. 

Det finns en skillnad mellan barn som har specifika och barn som har allmänna läs- och 
skrivsvårigheter. Om en elev är verbalt begåvad, med ett bra ordförråd, är road av ordlekar, 
har ett bra ordflöde men samtidigt har en långsam läsning med felläsningar samt 
rättstavningsproblem kan man anta att det handlar om specifika läs- och skrivsvårigheter
(Druid-Glentow, 2006). Jacobson (2005) menar att de som har läs- och skrivsvårigheter är en 
blandad grupp individer med olika grader av svårigheter. Gränsen mellan läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är otydlig, men alla som har dyslexi har fonologiska svårigheter. 
Druid-Glentow (2006) skriver att vi ska vara försiktiga att använda ordet dyslexi utan istället 
använda oss av termen specifika läs- och skrivsvårigheter. Däremot kan allmänna läs- och 
skrivsvårigheter hänga samman med allmänna inlärningssvårigheter beroende av fysiska, 
intellektuella, emotionella eller sociala orsaker, eller en kombination av dessa.

4.6 Orsaker till läs och skrivsvårigheter
Några av de vanligaste orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara att eleverna inte kan ta 
till sig undervisningen på grund av bristande kognitiv och språklig mognad (Stadler, 1998). 
Det är många faktorer som påverkar läsförmågan, både arvet och miljön spelar in (Jacobson,
2005).

4.6.1 Fonologiska svårigheter  
Enligt Taube (2007) är barns kunskaper om ord av stor betydelse vid läsutvecklingen. En 
förutsättning för att läsinlärningen ska fungera är att barnet har utvecklat en 
fonologiskmedvetenhet och kan koppla ihop grafem (bokstav) med fonem (bokstavsljud) med 
varandra. En elev med fonologiska svårigheter har problem att hantera språkljud och kunna 
koppla ihop grafemen med fonemen. Läraren bör hjälpa eleven med att lyssna efter ljuden i 
ord genom att öva olika språklekar. Då en elev har fonologiska svårigheter kan eleven har ett 
otydligt tal, långsam läsning och ett dåligt arbetsminne. Dessutom kan eleven ha ett begränsat 
ordförråd. Att man har fonologiska svårigheter behöver inte betyda att man har dyslexi, 
däremot kan elevens svårigheter göra honom/henne till en kompenserad dyslektiker, dvs. 
eleven döljer sina problem genom att lägga ner tid och energi på att klara av skolarbetet.

4.6.2 Dyslexi 
Ordet dyslexi kommer från engelskans dyslexia. Det engelska ordet kommer från grekiskans 
Dys som betyder svårt och Lexia som betyder att man har svårt med ord och bokstäver 
( Høien & Lundberg, 2004). Man kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt. 
Det finns inga bestämda mått på att en person har dyslexi. Dyslexi används som synonym till 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Gränsen mellan läs- skrivsvårigheter och dyslexi är vag 
eftersom det inte finns några mätbara sätt att skilja på om svårigheterna beror på dyslexi eller 
på andra orsaker, så som dåligt träning och bristande undervisning (Stadler, 1999). Høien & 
Lundberg (2004) använder sig av termen dyslexi och menar att ett kännetecken för dyslexi är 
allvarliga och ihållande problem med ordavkodningen. En elev med dyslexi klarar inte av att 
utveckla en säker ordavkodning. De påpekar att ”läsningen blir som att cykla i motvind”. Alla 
som prövat vet att det är väldigt ansträngande och därför är det inte överraskande att dessa 
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elever ger upp. För att uppnå automatiserad ordavkodning krävs mycket träning alltså många 
möten med skrivna ord. De med dyslexi undviker att läsa därför att de läser så dåligt och på 
det sättet får de inte heller den lästräning som behövs för att uppnå en säker 
ordavkodningsförmåga. Høien & Lundberg (2004) förklarar kortfattat dyslexi på följande sätt: 
”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en 
svaghet i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg 2004 s.21).

4.6.3. Avkodning
Stadler (1998) påpekar liksom Taube (2007) att man kan dela upp läsprocessen i två av 
varandra beroende delar, avkodning och förståelse. För att förstå innehållet i en text måste 
man kunna avkoda texten genom att avläsa bokstävernas ljud till ord. Läsning innebär att 
kunna avkoda en text, vilket kan förklaras med att man kan identifiera eller känna igen 
skrivna ord. Färdigheter i ordavkodning byggs upp under en tid för att senare bli 
automatiserad dvs. effektiviserad, och mer resurser kan då avsättas till förståelse av texten. 
För att nå god läsfärdighet krävs ett nära samband mellan avkodning och läsförståelse, det är 
en förutsättning att ordavkodningen automatiseras för att få god läsfärdighet och läsförståelse 
(Høien & Lundberg 2004). Elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt med att hålla 
enskilda bokstäver och ordbilder i minnet. Ljud och bokstav förväxlas. Omkastningar sker 
mellan ord och rader. Eftersom ordavkodningen tar så mycket energi för dessa elever blir 
läsningen ofta entonig och utan innehållsuppfattning, vilket får till följd att eleverna tappar 
lusten att läsa (Malmer, 1999). 

4.6.4 Läsförståelse
När ordavkodningen sker snabbt, efter mycket träning, kallar vi det automatiserad läsning. Då 
kan eleven rikta uppmärksamheten på förståelse av texten (Taube, 2007). Vi tolkar texter 
utifrån våra egna erfarenheter som vi bär med oss. För att bli en bra läsare måste man förstå 
det man läser. Om man har ett bra flyt i läsningen och ett stort ordförråd har man lättare att 
förstå ett sammanhang i en text (Lundberg, 2006). Det blir ingen läsning om inte läsaren är 
motiverad, kan avkoda orden och förstå dem. Det mest väsentliga att veta som god läsare är 
vad man ska göra om man inte förstår en text. Det krävs också flyt i läsningen för att man ska 
kunna lägga kraft på förståelsen av texten (Taube, 2007).

4.7 Sambandet mellan språket och matematiken
”Skriftspråket och matematik har flera gemensamma kännetecken. Båda är 
universella språk som består av godtyckliga representationssystem, uttryckta i 
symboler. Bokstäverna ”e-l-e-fa- n-t” ger inte någon idé om ett stort grått djur med 
en snabel och siffran 5 ger inte heller någon indikering på en ”5-het”. Båda systemen 
är hierarkiskt uppbyggda, sekventiella, omgivna av regler och logik. Båda hjälper till 
att överföra information, underlättar kommunikation och innefattar regelbundenhet.”
(Sterner & Lundberg 2004 s.83)

I Skolverkets rapport ”Lusten att lära - med fokus på matematik” (2003) framhålls att ett 
välutvecklat språk är en förutsättning för allt lärande, självklart då också i matematiken. Med 
hjälp av språket utvecklar eleverna sina matematiska begrepp. För att utveckla den förmågan 
behöver eleverna ges tillfälle och utrymme att förklara hur de har tänkt och hur de har löst 
uppgifterna. De behöver även ges möjlighet till samtal kring matematiken. Dels för att 
utveckla sitt matematiska språk, sitt matematiska tänkande och sin förståelse för ämnet. 
Bristfällig undervisning kan, enligt Adler (2001), leda till att elever ständigt får uppgifter som 
de inte klarar av att lösa.  Dessa elever, som ständigt misslyckas, kan utveckla en sämre 
självbild, vilket leder till ytterligare svårigheter. En elev kan vara duktig i läsning och på 
samma gång svag i matematik. Vad är då skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi? Dyslexi 
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handlar i synnerhet om svårigheter med att avläsa och tolka de skrivna tecknen. Det handlar 
om brister i att snabbt och enkelt läsa skrivna ord. Dyskalkyli berör framför allt svårigheter att 
hantera och utföra olika matematiska tillvägagångssätt. Det handlar om olika tankeprocesser. 
Dyskalkyli har, liksom dyslexi, inte med brister i begåvning att göra (Adler, 2001). Det har 
visat sig att upp till en tredjedel av de elever som har diagnosen dyslexi, även har specifika 
matematiksvårigheter vilket kan visas i den här figuren:

Dyskalkyli är matematiksvårigheter, Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter och Dyspraxi är 
muskulära koordinationsproblem (Adler, 2001).

4.7.1 Språkets betydelse för matematiken
Malmer (1999) betonar hur viktigt språket är för matematiken. Hon menar att varje lärare som 
undervisar i matematik måste vara medveten om den viktiga betydelse språket faktiskt har. 
Språket är ett instrument för att nå kunskap, menar Malmer. Om man som lärare utnyttjar 
situationer där barnen får tillfälle att bearbeta ett matematiskt innehåll t ex vid dukning, 
uppdelning av saker, lekar och spel får man mycket värdefull information om barnets 
språkliga utgångsläge, anser Malmer. Hon påpekar också att de uttrycksformerna är ett 
betydelsefullt steg i den matematiska språkutvecklingen. Enligt Malmer betonade Vygotskij 
redan på 1930 talet språkets stora betydelse för lärandet.  

”Vygotskij framhöll att språket är ett kommunikationsmedel och att förhållandet 
mellan tanke och språk är en levande process. Han menade att ”en tanke som omsätts 
i språk, omstruktureras och förändras”. Tanken uttrycks inte i ordet – det förlöper i 
ordet.”
(Malmer 1999 s.52) 

Språket är ett nödvändigt medel för att bygga upp och utveckla begrepp och föreställningar 
om matematiska förhållanden. Eleverna måste först ha begreppen i form av ord kopplade till 
sina egna erfarenheter innan de kan översätta dem till det matematiska symbolspråket. 
Dessutom bör eleverna få den tid de behöver för de grundläggande begreppen och få en mera 
individanpassad undervisning. Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver få en bättre 
förståelse i matematik. Genom konkreta hjälpmedel såsom klossar, knappar, låtsaspengar,
cuisenairestavar el dyl. ökar elevens förståelse och ger eleven ett bättre sammanhang. 
Inlärning bör ske med hjälp av sinnena, visuellt och taktilt för att eleverna ska få kunskaper 
och förståelse (Malmer, 1999).

Emanuelsson m.fl. (1996) framhäver vikten av ett socialt samspel i klassrummet där 
kommunikationen ger elever möjlighet att tillägna sig matematik på olika sätt. De menar att 
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elevernas skiftande behov tillgodoses genom olika arbetssätt där språket är i centrum. Att 
arbeta språkligt och prata inom matematikämnet har flera funktioner. Det stödjer elevernas 
språkutveckling när de skriver och samtalar kring matematik och i samtalet kan eleverna 
förklara sitt matematiska tankesätt. Missuppfattningar kan komma fram och genom att sätta 
ord på och förklara tankesätt kan eleverna bidra till sin egen metakognition dvs. att de blir 
medvetna om sitt eget lärande (Emanuelsson m.fl., 1996).

4.7.2 Matematiska begrepp och symboler
I matematiken möter eleverna ett nytt språk, som innefattar många termer och olika begrepp 
som de ska lära sig. Barn med läs- och skrivsvårigheter har ofta svårt att komma ihåg 
innebörden i ord, vilket gör att det blir svårare för dem att lära sig de olika matematiska 
begreppen (Andersson m.fl., 2006). Sterner och Lundberg (2004) förklarar att språkliga 
svårigheter bidrar till att eleverna kan få svårt att lära sig innebörden i matematiska symboler 
och platsvärden, decimaltal, tid och pengar. Det kan vara svårt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter att plocka ut information i textuppgifter i matematiken och därmed förlorar 
eleven således innehållet i själva uppgiften. Vanliga problem för eleverna kan vara att göra 
skriftliga noteringar eller följa en beräkning i flera led.  Dessa elever lär sig inte genom att 
läraren förklarar en uppgift muntligt utan eleven behöver lära sig multisensoriskt dvs. att lära 
genom att känna, höra och se. 

En elev som har läs- och skrivsvårigheter har som Malmer (1999) också påpekar, svårare att 
lära sig alla de begrepp som matematiken innehåller och därmed blir matematiken också ett 
bekymmer för barnet. Malmer menar att läs- och skrivsvårigheter kan ge problem med 
symboler och detta påverkar både svenska och matematik. En del elever med läs- och 
skrivsvårigheter har problem med den visuella perceptionen. I svenska kan det vara svårt att 
hålla isär klusilerna dvs. bokstäver som har liknande ljud t.ex. b och d som är spegelvända och
dessa elever kan också spegelvända siffror. Ytterligare problem som dessa elever kan ha är att 
de kastar om bokstäver och siffror. Talet 25 kan bli 52, 105 kan bli 501. När eleven ska skriva 
besök kanske han/hon skriver ”bsök” istället. Att räkna med algoritmer kan också bli ett 
bekymmer för dessa elever då de måste ändra arbetsriktning. Osäkerhet på addition och 
subtraktion och mellan siffror som 1 och 7, 3 och 5, 3 och 8 samt 6 och 9 är vanligt bland de 
elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

4.7.3 Läsförståelse i matematik
Det finns ett starkt samband mellan elevers läsförståelse och förmåga i matematik. I 
matematiken möter elever fler och fler lästal ju högre upp i åldrarna de kommer (Andersson 
m.fl. 2006). Förståelsen när man läser är beroende av ordförrådet, men också av vilken 
förståelse man har för språket och hur det är uppbyggt. Det råder ett starkt samband mellan 
ordförrådet och läsförståelsen. Den som har bristfälligt ordförråd får stora svårigheter att 
förstå en text och den som har svårt att läsa en text har svårt att utveckla sitt ordförråd. Om en 
elev inte har ett bra ordförråd i matematiken kan det leda till svårigheter. Eleverna behöver 
öva läsförståelse i samband med matematiken och få tillfälle att reflektera över de texter som 
förekommer i matematiken. Dessutom är det väsentligt att eleverna ges tillfälle att samtala 
kring matematiken (Sterner & Lundberg 2004). Det finns inget orsakssamband mellan 
matematiksvårigheter och lässvårigheter, men det finns gemensamma bakomliggande 
faktorer, som gör att båda kategorierna av svårigheter kan visa sig samtidigt hos en elev. 
Sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter kan förklaras med att de två 
färdigheterna innehåller gemensamma kognitiva krav. 
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Faktorer som påverkar både läsningen och matematiken är följande: 

- Låg intelligens
- Dåligt arbetsminne
- Fonologiska problem
- Svårt med automatisering
- Regelrigiditet (eleven vågar inte prova sig fram utan håller sig strikt vid uppsatta 

regler)
- ADHD

Vidare skriver Lundberg och Sterner (2006) att lässvårigheter, kan vara en orsak till 
matematiksvårigheter. Genom att tidigt misslyckas på ett område som värderas högt av 
samhället, kan det få stora konsekvenser för självbilden. Om mötet med läsningen blir 
negativt kan eleven lätt komma in i onda cirklar; nederlag föder nya nederlag. Orsakerna till 
tidigt misslyckande, kan bero på många olika saker. Den grundläggande upplevelsen av att 
inte duga, kan leda till att eleven tappar tron på sin förmåga. På så sätt mister eleven det 
kognitiva mod som är nödvändigt för att möta nya utmaningar med tillit. En negativ själbild 
kan sprida sig utanför det område som misslyckandet inträffat, t.ex. från läsningen till 
matematiken men också tvärt om. Förmodligen så integrerar och förstärker svårigheterna 
varandra i en negativ samverkan.  Dessutom framhåller Lundberg och Sterner (2006) att det 
inte alltid finns något samband mellan läsförmågan och räkneförmågan. Det finns människor 
som är duktiga läsare, men som har stora svårigheter i matematiken. Motsatsen finns också, 
de som har svårigheter med läsningen men är utomordentligt duktiga i matematik. 

4.7.4 Samband mellan läsning och matematik
Det finns olika samband mellan läsning och matematik. Det som leder till störst problematik 
är automatiseringssvårigheter. I läsningen märks det på att eleven inte får något flyt i 
läsningen, enklare ord som t.ex. och, att, eller och ska är kanske inte automatiserade. På så 
sätt blir och Sterner (2006) skriver att automatiserad ordavkodning inte är tillräckligt för en 
god läsning utan att det också krävs flyt i läsningen. Räkneuppgifter som medför läsning kan 
leda till att eleven upplever ett så stort hinder i själva läsningen att han inte kan visa sin 
egentliga förmåga att lösa matematiska problem. Andersson mfl. (2006) menar att barn med 
dyslexi brukar ha svårt med att lära sig multiplikationstabellen. Det beror troligtvis på 
svårigheter med att lära in fakta genom rabbelinlärning och kunna plocka fram kunskapen 
snabbt dvs. att automatisera.

En annan orsak till svårigheter kan vara att eleven har ett svagt arbetsminne skriver Adler 
(2001). Om man är dyslektiker och har svårt med arbetsminnet märks det på så sätt att man 
läser långsamt med få fel men man kommer inte ihåg ordet man läst. Motsvarigheten med 
arbetsminnet i matematiken visar sig i huvudräkningen, men också svårigheter att komma 
ihåg längre instruktioner. Även Lundberg och Sterner (2006) skriver att en elev som har 
bristfälligt arbetsminne kan få svårigheter både i matematiken och i läsningen. Bristen i 
arbetsminnet kan leda till att eleven har svårt att lära nya ord och problem med att plocka fram 
ord och talfakta ut minnet. Förmågan att hämta talfakta snabbt och automatiserat underlättar 
när man gör beräkningar. Med talfakta menas att man kan dra sig till minnes relevanta 
sifferkombinationer, t.ex. multiplikationstabellen eller veta att fem klossar är samma sak som 
siffran fem. En elev som har dyslexi kan få problem med att lära sig multiplikationstabellen 
och svårt att minnas procedurer och regler. Sterner och Lundberg (2002) tar upp följande 
samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik:
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- Elever har ibland svårt med både läs- och skrivinlärningen och lärandet i matematik. 
Dessa svårigheter är oberoende av varandra, men råkar förekomma samtidigt.

- Ibland finns det bakomliggande orsaker som påverkar läs- och skrivinlärningen och 
matematikinlärningen. Det kan vara faktorer som har en neurobiologisk grund. Det 
kan bero på att barnet haft ofördelaktiga uppväxtvillkor som bidragit till att barnets 
tidiga utveckling påverkats.

- Elever som har läs- och skrivsvårigheter får i olika omfattning sekundära svårigheter, 
varav läsförståelse, inlärningsstrategier och lärande i matematik är några. Bekymret 
med matematikinlärningen kan uppstå som en följd av läs- och skrivsvårigheter. 
Dessutom kan andra problem vara att eleven har koncentrationssvårigheter vilket 
också påverkar matematikinlärningen. 

- Matematiken innefattar också ofta krav på skriftspråklig förmåga som kan vara svår 
för elever med svårigheter.

- Elever som har ett annat modersmål kan ha svårt att lära sig matematik på grund av 
språkliga problem. Eleven kanske förstår matematiska begrepp på sitt hemspråk, men 
inte på svenska.

4.8 Åtgärder
Taube (2007) menar att lässvaga elever inte vill läsa eftersom varje lästillfälle kan innebära att 
deras självbild och självtillit försvagas. Det är viktigt att läraren inför en mer styrd och 
individuell planering för att eleven ska få en strukturerad undervisning som underlättar för 
eleven. Enligt Druid- Glentow (2006) är en välstrukturerad undervisning bra för elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Det är nödvändigt att läraren tänker på att vara generös med tid för 
elevens läsinlärning och lästräning. Läraren kan ge eleven muntliga instruktioner och 
sammanfattningar för att underlätta för eleven. Det kan vara bra att diagnostisera eleverna 
kontinuerligt för att veta hur läsutvecklingen fortskrider och se vilka insatser pedagogerna 
behöver sätta in (Taube 2007).

Malmer (1999) är övertygad om att ett laborativt arbetssätt är nödvändigt för de elever som 
har matematiksvårigheter. Dessa elever har ett stort behov av konkretion, samtidigt som de 
behöver stimulans och omväxling. De har i allmänhet svårt att tänka abstrakt, vilket till stor 
del kan förklaras med att de har ett alltför begränsat ordförråd. Om de får arbeta med hand 
och öga samtidigt som de berättar vad de ser och gör, blir deras begreppsbildning större, 
menar Malmer. Lärare som undervisar yngre elever har under lång tid varit medvetna om att 
det är nödvändigt att arbeta med olika former av åskådlighet. Övriga lärare kan känna ett visst 
motstånd till detta arbetssätt, då de ofta tror att undervisningen ska uppfattas som barnslig av 
eleverna. Arbetssättet förknippas ofta med nybörjarundervisning och till de eleverna med låg 
prestationsförmåga och får därför låg status hävdar Malmer (1999). Det är viktigt att eleverna 
få tillfälle att kommunicera i matematikämnet. Genom ”att prata” matematik utvecklar 
eleverna sina matematiska begrepp, menar Malmer. Det är inte bara hur eleven använder sig 
av språket som är betydelsefullt, utan även hur läraren utrycker sig i sitt språk med eleverna i 
undervisningen. För att få reda på elevens kunskaper frågar läraren ofta eleven ”hur tänkte 
du”. Det är viktigt att man är medveten om att felkällor kan finnas. Att formulera sina tankar i 
talat språk kan för många elever vara svårt. Vissa elever kanske bara rycker på axlarna och 
ger som svar att de inte vet eftersom de inte klarar av att formulera sig rätt. Andra elever 
kanske använder ord som de känner till och tror att läraren vill höra, vilket i själva verket 
kanske inte är vad de hade tänkt. Ofta pratar man om språket som ett instrument för att nå 
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kunskap. När det gäller undervisningen i matematik har man med all säkerhet i alltför liten 
utsträckning tagit hänsyn till den varierande språkliga utveckling som finns hos elever. Tyvärr 
uppfattas det matematiska språket som något främmande för många elever, ett språk som de 
inte känner någon gemenskap med. Det matematiska språket är något man använder sig av i 
skolan men som inte hör till verkligheten. Många elever förstår inte detta språk och därmed 
känner de heller inte någon delaktighet i det som sker i matematiken. För de elever som lider 
av läs- och skrivsvårigheter kan ett misslyckande inom matematik dessutom förstärka den 
svårighet de redan kämpar med (Malmer 1999).

I dagens undervisning ska eleven vara mer delaktig i sitt lärande och successivt ta mer 
ansvar för sin inlärning. Detta är svårt för många elever men framförallt för dem med 
matematiksvårigheter, då de ofta har svårt att planera och kategorisera. Läraren kan emellertid 
inte frånsäga sig sitt ansvar som lärare därför har Malmer (2002) tagit fram fyra principer som 
läraren kan använda sig av:

- Läraren bör lägga fram en plan för arbetet för att underlätta för eleven.
- Hänsyn och respekt ska prägla arbetsmiljön i klassrummet.
- Eleven ska utveckla sitt ansvarstagande för sin inlärning med läraren som

handledare.
- Fortlöpande utvärdering av lärandet tillsammans med eleven ska visa ett

gemensamt ansvar.

Både arbetsformer och svårighetsgrader måste varieras i undervisningen för att kunna möta
alla elever utifrån deras behov och erfarenhet. I en klass finns det en väldigt stor spridning av 
utvecklingsnivåer, därför ska undervisningen individanpassas så att alla elever får den 
undervisning som passar just dem (Malmer 2002).

Det är viktigt att ta vara på de kunskaper som eleverna har då de börjar skolan. Det kan 
vara saker som att kunna dela godis rättvist, att de vet sin adress, sitt telefonnummer eller när 
de fyller år. Genom att lyssna på barnen och tolka deras språk märker läraren vilka tidigare 
kunskaper eleven har.  Utifrån det redan kända ska barnet kunna tillägna sig nya kunskaper 
och begrepp. Om inte undervisningen knyts till barnets begreppsvärld är det stor risk att 
barnet får svårigheter med att lära sig olika begrepp (Johnsen Höines, 1990). För elever med 
svårigheter är det viktigt att man ger dem en bra struktur på både skoldagen och 
undervisningen. Alltför varierad undervisning kan vara stressande för dessa elever 
(Ljungblad, 2000).

Det finns en hel del elever med läs- och skrivsvårigheter, som upplever svårigheter inom 
andra områden också, t.ex. matematik. Det finns säkert lärare som menar väl när de låter 
eleven arbeta med uppgifter som inte innehåller så mycket textmassa. 
Matematikundervisningen som är anpassad för elever med läs- och skrivsvårigheter måste 
istället vara uppbyggd på ett sådant sätt att det finns språkliga faktorer som påverkar och 
utvecklar elevernas lärande inom både läsning, skrivning och matematik. De kunskaper som 
läraren har om hur elevers lärande i matematik påverkas av språkliga svårigheter är 
betydelsefulla för att kunna utforma undervisningen på ett sätt så att eleverna skall finna lust 
att lära. Dessutom gynnar det eleverna att bygga upp självförtroendet inom matematiken. Att 
automatiseringen fungerar är viktigt för att eleven ska kunna ägna sig åt förståelse av textens 
innehåll vid läsning och matematiskproblemlösning (Sterner & Lundberg 2004).

Ljungblad (1999) har många exempel på vad man kan tänka på som underlättar för de 
eleverna som har matematiksvårigheter. Det kan vara att hjälpa eleven att få bättre 
självförtroende genom att lyckas. Det kan också underlätta för eleven om man hittar en 
struktur och organisation i klassen där elever med svårigheter har möjlighet att arbeta i mindre 
grupper menar Ljungblad (1999). För att eleven lättare ska kunna ta till sig kunskap och lära 
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sig anser Malmer (1999) att lärare och elev måste kunna mötas i både tanke och språk. Vilket 
inte bara är bra för elever med matematiksvårigheter utan givetvis gäller för alla elever. 
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5. Metod
För att nå syftet med undersökningen har det gjorts en kvalitativ undersökning baserad på 
intervjuer med fyra lärare som alla har olika lång arbetslivserfarenhet i tre olika skolor i tre 
olika kommuner. Den här formen valde vi för att vi ville se hur lärare ser på orsaker och 
sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Utgångspunkten i 
undersökningen var intervjufrågor, som innehöll öppna frågor för att ge utrymme för 
intervjupersonerna att kunna ge så utförliga svar som möjligt. Intervjuformen var semi-
strukturerad, vilket innebär att intervjufrågorna varieras på olika sätt efter hur intervjun 
utvecklas.  Vi använde oss av bandspelare under intervjun för att på så sätt inte missa något av 
det våra intervjupersoner berättade. Intervjuerna ägde rum på respektive lärares arbetsplats. 
Varje intervju tog ca 45-60 minuter att genomföra. Vi har även ringt lärarna i efterhand för att 
få kompletterande svar på några av våra frågor.

Kvale (1997) betonar att syftet med kvalitativa intervjuer är att ta del av informantens 
värld och tyda vad den säger. Johansson och Svedner (2004) beskriver att frågeställningarna 
ska vara öppna och utgå ifrån vad informanten svarar. Meningen med den kvalitativa 
intervjun är att få innehållsrika svar om ämnet som ska undersökas. Intervjupersonerna 
kontaktades i god tid före intervjuerna skulle äga rum. 

5.1 Urval 
Valet av intervjupersoner var inte slumpmässigt, utan kontakter utnyttjades som knutits på 
våra respektive VFU platser. Urvalet bestod av två klasslärare i årskurs två och två klasslärare 
i årskurs fem. Tre av intervjupersonerna har varit verksamma i skolan mellan 20-40 år, vilket 
innebär att de har lång erfarenhet av elever med olika svårigheter. Den fjärde läraren har varit 
verksam lärare i tre år.

5.2 Forskningsetiska krav 
Respondenterna informerades om att det var helt frivilligt att ställa upp på intervjuerna och att 
de när som helst kunde avbryta intervjun. Givetvis används inte heller deras namn eller deras 
arbetsplats i vår uppsats. De etiska regler som gäller vid intervjuer följdes vid 
intervjutillfällena. Johansson och Svedner (2004) menar att forskaren bör informera om syftet 
med undersökningen och visa respekt för informanten. Informanterna kommer att vara 
anonyma i vår undersökning. Likaså kommer intervjusvaren att behandlas konfidentiellt och 
bandet raderas efter transkriptionen. Vi har valt att följa Vetenskapsrådets forskningsetniska 
råd. Dessa forskningsetiska principer är i korthet följande: 

- Informationskravet: Forskaren ska informera de inblandade, i detta fall 
informanterna, om den aktuella forskningsuppgiftens syfte, samt att det är 
frivilligt att delta. 

- Samtyckeskravet: Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 
sin medverkan. 

- Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter från undersökningen ska hanteras 
konfidentiellt. 

- Nyttjandekravet: De insamlade uppgifterna får endast användas för 
forskningsändamål. 
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Dessa råd har vi varit angelägna om att hålla oss till. Informanterna har frivilligt ställt upp på 
intervjuerna och blivit informerade om garanterad anonymitet, samt fått veta att det insamlade 
materialet endast skulle användas till denna studie och sedan förstöras. 

5.3 Genomförande och bearbetning
Med vårt syfte som utgångspunkt har vi utformat innehållet i våra intervjufrågor (se bilaga 1). 
Intervjupersonerna har fått tydlig information om undersökningen, dess syfte och publicering 
i ett missivbrev (se bilaga 2).  Dessutom har de fått relevanta kontaktuppgifter till oss och vår 
handledare på universitetet. Intervjufrågorna mailades till våra informanter, så att de i lugn 
och ro kunde läsa igenom frågorna innan vi genomförde intervjuerna. Vi använde oss av 
bandupptagning, som vi sedan transkriberade, för att vi inte skulle missa relevanta fakta från 
intervjuerna. När vi sammanställde våra intervjuer gick vi först igenom lågstadielärarnas svar 
och delade upp dem i matematiksvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, sambandet mellan 
dessa, vilka svårigheter som lärarna ansåg kan härledas till avkodning och läsförståelse och 
till sist vilka åtgärder lärarna tycker att man ska vidta. Därefter gjorde vi samma sak med 
intervjuerna med de lärare som arbetar med elever på mellanstadiet. 

5.4 Validitet och reliabilitet
Validitet handlar om huruvida man observerar, identifierar eller mäter det man säger sig 
undersöka enlig Bryman (2002). Vi vet inte om vi uppfattat intervjusvaren korrekt, men vi har 
ställt följdfrågor om vi känt oss osäkra på vad intervjupersonen menat. Eftersom vi gjorde 
intervjuerna enskilt är det troligt att intervjuerna får en lägre reliabilitet än om vi gjort 
intervjuerna tillsammans. Vi anser att intervjufrågorna är väl förankrade i syftet med 
undersökningen. Johansson och Svedner (2001) skriver att svagheter i reliabiliteten kan 
uppkomma om intervjuerna inte utförs av samma person under samma omständigheter. Något 
som kan påverka reliabiliteten i vårt arbete kan vara att vi valt att intervjua så få lärare. 
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6. Resultat 
6.1 Matematiksvårigheter
För att ge en definition av matematiksvårigheter, säger lågstadielärarna att 
matematiksvårigheter är när eleverna inte kan se mönster, inte har ett logiskt tänkande och har 
svårigheter med matematiken i vardagssituationer. De pratar också om att elever med 
svårigheter riskerar att inte nå de uppsatta målen.

6.1.1 Orsaker till matematiksvårigheter
Flera av lärarna menar att många matematiksvårigheter kan bero på att eleverna inte i tidig 
ålder fått möta matematiken i vardagen i sin hemmiljö. En av lärarna poängterar också att 
matematiksvårigheter kan bero på arv. Bristande förmåga, att man inte har förutsättningarna 
att lära sig, kan vara en av orsakerna till att en elev har svårigheter i matematik tror en av 
mellanstadielärarna. Att matematiksvårigheter kan bero på att grundkunskaperna saknas är 
alla fyra lärarna överens om. Om en elev inte hänger med i från början i matematiken blir det 
svårare och svårare att förstå matematiken anser en av lärarna. En av lågstadielärarna anser att 
en elev har matematiksvårigheter när eleven inte hänger med i den vanliga undervisningen 
och man märker att de behöver extra stöd i undervisningen. Det kan vara att eleven har 
automatiseringssvårigheter eller svårigheter med begreppsuppfattningen. Hon tror att man
redan i förskoleklass kan se vilka elever som kommer få problem med matematiken eftersom 
många av dessa barn har problem med mönster redan då. Hon menar att alla kan räkna och 
lösa problem i viss grad, men alla kan givetvis inte bli lika duktiga. Det är lättare att förstå 
och lära sig om man tycker att det är kul tror hon. Hon menar att matematiksvårigheter kan 
leda till att eleven får sämre självkänsla och mindervärdeskomplex gentemot sina 
klasskamrater. En av lärarna pratar om en elev som lider av väldigt dålig tilltro till sin egen 
förmåga. Eleven har dåligt självförtroende i matematik och tycker inte att hon kan något. 
Gång på gång misslyckas eleven och hennes förväntningar kring sin egen förmåga är 
minimal.

6.1.2 Hur svårigheterna kan visa sig
En av mellanstadielärarna påpekar att de svårigheter som han har kommit i kontakt med är 
sammanhanget mellan de olika räknesätten och det abstrakta tänkandet. Många av hans elever 
kan vardagsmatematiken men brister när det kommer till det mer abstrakta. Han tror att en del 
elever får mer behållning och mer kunskap av matematik om de får rätt uppgifter av läraren. 
Undervisningen har väldigt stor betydelse för hur en elev lyckas i matematik menar han.
De vanligaste svårigheter en elev kan ha i matematik är problemlösning dvs. en komplex 
textuppgift som ska lösas i flera olika steg där det ofta finns flera olika lösningar.  Två av 
lärarna poängterade vikten av att man har mycket praktisk matematik med konkret material. 
Eleverna med svårigheter bör få möjlighet att konkretisera det abstrakta, eftersom barn upp 
till tolv års ålder har svårt att förstå det abstrakta menade de. För att kunna hjälpa en elev med 
matematikproblem måste man först ta reda på var det brister någonstans, vad problemen beror 
på. En av lärarna tyckte att de nationella proven visar var bristerna finns och att man utifrån 
dem kan sätta in rätt hjälp och resurser.  Matematiksvårigheter kan också försvåra i barnens 
lek, menar en av lågstadielärarna, t.ex. räkna poäng eller spela kula. I Pokemonkort kan man
se väldigt mycket matte där elever med svårigheter kan få svårt att medverka i leken.
Lågstadielärarna gav oss också exempel på elever med olika typer av svårigheter såsom, två 
flickor med en hjärnskada som gör att de inte kan räkna eller lära sig andra matematiska 
begrepp. Det kan t.ex. vara så att de inte förstår begreppet addition utan du som lärare måste 
visa konkret att talen ska läggas ihop. Nästa gång de pratar om addition är det samma 
procedur. Det kan även vara så att från den ena sekunden till den andra så kan de här flickorna 
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inte det de har kunnat sekunden innan, t.ex. så vet de att 5 + 2 = 7 men i nästa sekund vet de 
inte vad det blir. 

6.2 Läs- och skrivsvårigheter
Att ha läs och skrivsvårigheter innebär att man har problem med avkodning och/eller 
läsförståelse menar de båda lågstadielärarna som intervjuades. Problem med avkodningen 
anser lärarna är när läshastigheten är låg och antalet läsfel är högt. När det gäller svårigheter 
med läsförståelsen så består problemet av att eleven inte förstår det han/hon läser. Det här 
problemet är av olika svårighetsgrader. En del elever förstår i stort sett ingenting av texten 
medan andra elever förstår det mesta, men en del ord missförstås, så att innehållet går förlorat. 
Om en elev har svårigheter i årskurs två, kan man redan då prata om att eleven har läs- och 
skrivsvårigheter säger bägge lågstadielärarna.  

6.2.1 Orsaker till läs – och skrivsvårigheter
De vanligaste orsakerna till läs- och skrivsvårigheter tror en av mellanstadielärarna beror på 
bristande förmåga. Hon säger att många elever inte har förmågan att klara av målen som står i 
gällande kursplan. En av lärarna säger att svårigheterna faktiskt kan bero på brist på stimulans 
hemifrån. Det märks på de elever som fått med sig ett naturligt förhållande till läsning och 
skrivning hemifrån att det oftast går lättare för dem samt att de har ett större intresse. En av 
lågstadielärarna menar att man kan se mycket på fonolektestet som görs i förskoleklass om en 
elev kommer att få problem med läsningen. Fonolektestet är ett diagnostiskt test där elevens 
språkliga medvetenhet mäts, man kontrollerar om eleven kan urskilja ljuden i ord upp till fem 
bokstäver.  Om en elev har svårigheter med läsningen kan det påverka självförtroendet och 
elevens självbild tror en av lärarna. 

6.2.2 Hur svårigheterna kan visa sig
Läs- och skrivsvårigheter menar en av lärarna kan vålla problem i So och No på mellanstadiet
eftersom textmassan ökar och innehållet är faktabaserat. Även på Internet kan dessa elever få 
svårigheter, eftersom texterna där oftast inte är anpassade för barn. Det är något som båda 
mellanstadielärarna konstaterar. De menar också att eleverna redan när de kommer i årskurs 
fyra har fått läs- och skrivsvårigheterna utredda. De elever på mellanstadiet som har problem 
med läsningen får hjälp av specialpedagogen, därför att klasslärarna anser att de inte har 
kompetensen som krävs för detta. Om en elev har problem med läsningen och/eller
skrivningen använder sig mellanstadieläraren av specialpedagogen eftersom hon anser att hon 
inte har kompetens att undervisa dessa elever.  Flera lärare påpekar att det blir mer planering 
och arbete för en lärare som har elever med svårigheter eftersom man ska ha kontakt med 
specialpedagogen och hemmet. När det gäller läs- och skrivsvårigheter upptäcks de tidigt och 
i många fall sätts resurser in tidigare än vid matematiksvårigheter tror en av lågstadielärarna.

6.3 Sambandet mellan matematiksvårigheter och läs – och skrivsvårigheter
Mellanstadielärarna ser inte ett självklart samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. En av mellanstadielärarna menar att många elever är duktiga i 
matematik, trots problem i svenska. Om man har svårt i matematik behöver man inte vara 
dålig på svenska, anser hon, men läraren säger att det hänger ihop eftersom det är mycket 
läsning i matematiken. Flera av lärarna säger att problem med läsningen leder till 
matematiksvårigheter. Läsningen är det absolut viktigaste i skolan, anser de, eftersom
svårigheter i läsningen leder till problem i alla teoretiska ämnen.  Har man läs- och 
skrivsvårigheter kan man också få problem med matematiken, men det beror mycket på vilket 
arbetssätt man använder i sin undervisning. Två av de intervjuade lärarna säger också att 
sambandet inte märks så tydligt på lågstadiet och att det märks mer påtagligt på mellanstadiet, 
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då matematiken blir mer abstrakt. På lågstadiet jobbar man oftast mer laborativt och med 
konkreta material, som gör att matematiksvårigheterna kanske inte blir så tydliga, för att 
uppgifterna inte kräver så god läsförmåga. Mycket i matematiken bygger däremot på att man 
kan läsa, tillägger en av lärarna. Även skrivningen kommer in i matematiken i de högre 
åldrarna eftersom eleverna skriver mer förklaringar hur de tänkt.

Ofta kan det vara så att en elev med dessa båda svårigheter kan vara duktig på vissa delar av 
matematiken, tror en av mellanstadielärarna. Han poängterar också att han har en elev med 
dyslexi i sin klass och denna elev har haft stora svårigheter att lära sig multiplikationstabellen
och har i många fall också haft svårt med problemlösning på grund av att det är en hel del 
läsning där. Den här eleven har också problem med måttenheter och med algoritmer. Några av 
mellanstadielärarens elever har läs- och skrivsvårigheter vilket upptäcktes på lågstadiet men 
matematiken har inte vållat dem några större bekymmer förrän på mellanstadiet. Han förklarar 
det med att matematiken blir mer abstrakt och att lästalen ökar när eleverna kommer upp i 
årskurserna. Flera av lärarna anser att om du inte kan läsa får du problem i matematiken, men 
även i andra ämnen eftersom läsningen är så viktig. Det är nog svårare att ha problem med 
läsning och skrivning än att ha matematiksvårigheter tror en av lågstadielärarna. Hon menar 
att det finns mer hjälpmedel att tillgå i matematiken än just när det gäller läsningen. Flera av 
lärarna påpekar att i matematiken har även ordförståelsen betydelse. En av lärarna påpekade 
följande: ”Vet du inte vad matematikbegreppen betyder kan du inte heller tillgodose dig 
informationen i uppgifter.” 

Det kan vara enkla ord som hälften och dubbelt, men kan eleven inte dem kan det bli 
bekymmer för honom eller henne säger en av lärarna. Många av eleverna med annat 
modersmål har problem med just det berättar läraren också. Alla fyra lärarna är överens om 
att läsningen påverkar matematiken och att de elever som har läs- och skrivsvårigheter kan ha 
problem med matematiken. De svårigheterna visar sig oftast i lästalen, anser de. Flera av de 
intervjuade lärarna anser att eleverna kan få ökade bekymmer i matematiken ju äldre de blir 
och uppgifterna i matematiken ökar i svårighetsgrad.

6.4 Matematiksvårigheter som kan härledas till avkodning och läsförståelse
Den vanligaste orsaken till matematiksvårigheter är, enligt flera av lärarna, att eleven har 
otillräcklig läsförståelse, men också att det finns elever med en bristande förmåga. En av 
lärarna anser att läs- och skrivsvårigheter beror på problem med läsförståelsen eller 
avkodningen. Hon anser att det är svårare att ta tag i problem med läsförståelsen än med 
avkodningen. Båda lärarna som undervisar i årskurs två påpekade att svårigheter med 
problemlösning kan bero på dålig läsförmåga och att eleven inte förstår det som står i 
uppgiften. De menar att läsförståelseproblem kan leda till svårigheter med texten i 
problemlösning. Elever som har svårigheter med avkodningen får oftast inte så stora problem 
i matematiken, eftersom förståelsen är god men att själva läsningen kan ta tid. När det gäller 
avkodningen finns det mer forskning och mer konkreta hjälpmedel än vad det finns för 
läsförståelsen

6.5 Åtgärder
När man har hittat elevens brister använder sig en av lärarna av specialpedagogen, dels att 
eleven går till specialpedagogen och dels att läraren får tips och råd hur hon ska gå till väga 
för att hjälpa eleven. Planering är a och o för att hjälpa dessa elever. Det är viktigt att man 
klargör vad läraren, eleven och hemmet kan göra för att hjälpa eleven. Planering är viktigt för 
att hjälpa eleven att få struktur på sitt arbete och veta vad han/hon ska arbeta med. Flera av 
lärarna använder sig av elevassistenter eller andra lärare som går in i klassen så att läraren kan 
ta sig an de elever som har svårigheter och hjälpa dem. Om man upptäcker att en elev inte 
kommer att uppnå målen i matematik är det viktigt att man går tillbaka och ser var bristerna 
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uppstod. En av lågstadielärarna poängterar vilken viktig resurs specialpedagogen är, eftersom 
eleverna då får extra hjälp och uppgifter som är anpassade efter dem. Stödet från 
specialpedagogen kan också höja elevens självförtroende, eftersom jämförelsen med 
klasskamraterna inte blir så påtaglig.

Dessutom är det viktigt att resurser och hjälp sätts in så tidigt som möjligt. De elever som 
mellanstadieläraren har arbetar oftast redan med specialläraren och fortsätter med det även i 
årskurs fyra. Mellanstadieläraren har matematikböcker med lättlästa texter för elever med 
problem. I dessa böcker är textmassan inte så omfattande och bisatserna är oftast borttagna. 
Båda lågstadielärarna anser att de har svårt att få tiden och resurserna att räcka till för att ge 
elever med problem rätt hjälp. De anser att eleverna som har svårigheter behöver gott om tid 
för inlärning. En av lågstadielärarna säger att hon arbetar med laborativt material och eleverna 
får plocka material själva i ett matteskåp. Den andra läraren påpekar att hon gärna skulle vilja 
ha ett sådant arbetssätt men att matteskåpet står i en korridor och att hela skolan ska ha 
tillgång till det. Hon får själv plocka ihop material och ge eleverna under lektionen men att det 
ska ställas tillbaka efter lektionens slut. Hon känner att det gör att materialet inte används i 
den utsträckning som det borde. Det är viktigt att man lär eleverna en struktur i 
problemlösningen att eleverna får visa hur de har tänkt. Utomhusmatematik med praktiskt 
material är ett annat bra arbetssätt för elever med svårigheter anser en av lågstadielärarna. 
Lågstadielärarna menar att det är viktigt att eleverna lär med flera olika sinnen. Det är viktigt 
att hitta olika strategier för att hjälpa varje enskild elev eftersom alla lär sig på olika sätt. 
Lärarna på lågstadiet anser att man kan förebygga matematiksvårigheter genom att ha mycket 
mattelek i förskoleklass. I svenskan kan man arbeta med språklekar redan i förskoleklass i 
förebyggande syfte. Det är viktigt att hitta olika strategier för att hjälpa varje enskild elev 
eftersom alla lär sig på olika sätt. En av lågstadielärarna påpekar att fonologiska svårigheter 
oftast upptäcks redan i 6 års ålder och att man tidigt sätter in resurser. Anpassa materialet efter 
varje enskild elev. Den andra lågstadieläraren menar att en till en undervisning är 
betydelsefullt för elever med svårigheter, eftersom läraren då kan koncentrera sig på att ge 
eleven det stöd han/hon behöver. Det är också viktigt att på ett tidigt stadium kontakta 
specialläraren, eftersom denne ofta besitter en kunskap som klasslärare inte har. Det är viktigt 
med åtgärdsprogram för de elever som behöver extra hjälp. Dessutom kan man nivågruppera 
eleverna så att de får den hjälp de behöver. Pedagogiska diskussioner med kollegor kan vara 
givande, eftersom man kan få tips och råd hur man kan stödja eleverna.

Flera av lärarna påpekade vikten av att göra matematiken synlig för eleverna och att man 
försöker koppla den till elevernas egen vardag och verklighet. Om man har en elev som har 
problem med att lösa ett tal i matematikboken som handlar om omkrets kanske det är bättre 
att ta något konkret föremål som eleven får mäta omkrets på än att ta exemplet i 
matematikboken. De framhåller hur viktigt det är med ett bra samarbete med eleven, 
specialpedagogen och hemmet för att kunna ge eleven bra stöd och en grundförståelse för 
matematiken. Alla lärarna betonar vikten av att man följer upp åtgärdsprogram för att se om 
de ger resultat. Det är viktigt att använda sig av många olika metoder för att hjälpa elever med 
svårigheter. För övrigt är det betydelsefullt att man som lärare ser sin egen del i 
undervisningen och ger eleverna en glädje över att lära sig matematik. Alla lärarna framhåller 
vikten av att sätta in tidiga resurser för att hjälpa eleverna med svårigheter. Dessutom 
poängterade en av lärarna betydelsen av en bra och lättläst matematikbok.
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7. Analys
7.1  Matematiksvårigheter
Flera av de intervjuade lågstadielärarna poängterar att matematiksvårigheter är när eleven inte 
kan se mönster, inte har ett logiskt tänkande och har svårigheter med matematiken i 
vardagssituationer. Lärarna anser att en hel del av matematiksvårigheterna beror på att 
eleverna inte fått möta matematiken i vardagen eller i sin hemmiljö när de var små. En av 
lärarna påpekar dessutom att matematiksvårigheter kan bero på ärftlighet. Det är precis det 
Malmer (2002) menar när hon tar upp att de grundläggande omständigheterna kring 
karakteristiska matematiksvårigheter både kan vara genetiskt betingade och en följd av 
traumatiska möten med matematiken (Malmer, 2002). En av lärarna poängterar hur viktigt det 
är att matematiken är rolig för att inlärningen ska gynnas. Hon menar att det annars kan bli till 
följd att eleven får svagare självförtroende och mindervärdeskomplex i jämförelse med sina 
klasskamrater. En av lärarna pratar om en elev som lider av pseudodyskalkyli. Eleven har 
dåligt självkänsla i matematik och anser inte att hon kan något. Vid återkommande tillfällen 
misslyckas eleven och hennes förväntningar kring sin egen begåvning är obefintlig. Om man 
lider av pseudodyskalkyli är svårigheterna huvudsakligen kopplade till emotionella 
blockeringar. Dessa elever har både kognitiva och tankemässiga resurser för att klara av 
matematiken, men litar inte till sin egen förmåga (Adler, 2001).

Till de primära faktorerna hör dålig språklig kompetens, neuropsykiatriska problem, 
dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter) men även problem med den kognitiva 
utvecklingen (Malmer, 2002). Två av lärarna berättade att de har elever i sin klass som har 
specifika matematiksvårigheter. Bägge eleverna har en medfödd hjärnskada som medför att 
de har stora problem med all matematik. Adler (2007) förklarar deras svårigheter med 
begreppet alkalkyli vilket innebär en bristande förmåga att utföra matematiska beräkningar. 
Barn med den här problematiken har ofta en hjärnskada som innebär att de inte kan lära sig 
grundläggande principer för att räkna. Allmänna matematiksvårigheter gäller oftast inte bara 
svårigheter i matematiken, utan inlärningen tar som regel lite längre tid i alla ämnen för dessa 
elever. De med allmänna svårigheter presterar oftast på ett begåvningstest lite lägre men med 
ett jämt resultat (Adler, 2001). En av mellanstadielärarna tror att bristande förmåga är att 
eleven inte har förutsättningarna att lära sig vilket kan vara en av orsakerna till att en elev har 
svårigheter i matematik. Flera av lärarna pratade om elever som har dålig självkänsla, 
bristande tillit till sin egen förmåga och mindervärdeskomplex i jämförelse med sina 
klasskamrater. Adler (2001) pratar om pseudodyskalkyli som innebär att man har 
känslomässiga blockeringar som leder till matematiksvårigheter. Dessa elever menar Adler 
(2001) tror inte att de är tillräckligt begåvade och är rädda för att misslyckas i matematiken. 
De fyra intervjuade lärarna är alla överrens om att matematiksvårigheter kan beror på att 
grundkunskaperna saknas. Eleverna har inte förstått grunderna i matematiken och det visar sig 
senare när svårigheterna ökar.  

 För att kunna hjälpa de här eleverna på bästa sätt så måste man ta reda på hur och när 
elevens svårigheter började. Både Malmer (1999) och Adler (2001) skriver att det är viktigt 
att upptäcka svårigheterna tidigt för att kunna sätta in passande åtgärder. 
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7.2 Läs- och skrivsvårigheter   
De båda lågstadielärarna säger att läs- och skrivsvårigheter innebär att eleven har problem 
med avkodning och läsförståelse. Enligt Stadler (1998) så hänger inte fonologisk medvetenhet 
ihop med intelligens och inte heller språkförmåga. Det finns en hel del som tyder på att 
fonologiska svagheter är en av de vanligaste orsakerna till svårigheter med 
skriftspråksinlärningen. En av lågstadielärarna påpekar att fonologiska svårigheter oftast 
upptäcks redan i 6- årsåldern och att man tidigt sätter in resurser.   

Det går att se vilka elever som kommer att få svårigheter med läsningen på ett fonolektest 
som man gör i förskoleklass påpekar en av lågstadielärarna. Elever med fonologiska 
svårigheter har problem med ordavkodning, stavning, arbetsminne och ordförståelse. För att 
kunna läsa krävs det avkodning och förståelse som medför att man kan tolka det man läst 
(Taube, 2007).

7.3 Sambandet mellan matematiksvårigheter och läs – och skrivsvårigheter
Enligt Lundberg och Sterner (2006) kan lässvårigheter vara en orsak till matematiksvårigheter 
men det kan finnas gemensamma faktorer som gör att en elev kan ha båda svårigheterna 
samtidigt. Sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter kan förklaras med att 
de två förmågorna innehåller gemensamma kognitiva krav. Dessutom framhäver de att det 
inte alltid förekommer samband mellan läsförmågan och räkneförmågan. Det finns människor 
som är goda läsare men har stora problem med matematiken. Givetvis så finns också 
motsatsen, de som har svårigheter med läsningen men är goda matematiker. 
Mellanstadielärarna säger att de inte ser ett helt givet samband mellan dessa svårigheter. 
Däremot är de medvetna om att man kan vara duktig i matematik även med svårigheter i 
svenska. En av dem säger att svenskan och matematiken ändå hör ihop genom att det är 
mycket läsning i matematiken. En av lågstadielärarna säger att sambandet mellan 
lässvårigheter och matematiken inte märks så tydligt under lågstadietiden utan det blir 
tydligare när eleven kommer upp på mellanstadiet när matematiken börjar blir mer abstrakt. I 
matematiken möter elever fler och fler lästal ju högre upp i åldrarna de kommer påpekar 
Andersson m.fl. (2006). 

De elever som har dyselektiska besvär behöver inte ha några matematikproblem utan de får 
matematiksvårigheter beroende på sina läs- och skrivsvårigheter (Malmer, 2002). Det här 
stämmer till viss del överrens med vad en av lärarna berättade om en av sina elever. Den här 
eleven har dyslexi men har även svårigheter med matematiken som inte direkt kan härledas 
till dyslexin såsom svårigheter med måttenheter. Eleven har även problem med 
multiplikationstabellen, problemlösning och algoritmer vilket förklaras av dyslexin. En annan 
lärare säger att problemen hänger ihop på så sätt att det är mycket läsning även i matematiken. 
Hon påpekar att svårigheter med läsningen leder till svårigheter i alla teoretiska ämnen. Adler 
(2001) skriver att en tredjedel av dem som har diagnosen dyslexi även har specifika 
matematiksvårigheter. Sterner & Lundberg (2004) påpekar att språkliga svårigheter bidrar till 
svårigheter med matematiken. De tar också upp att vanliga problem kan vara att göra 
skriftliga noteringar och genomföra en beräkning i flera steg. Malmer (1999) skriver att 
svårigheterna med algoritmräkning beror på att man ändrar arbetsriktning dvs. 
algoritmräkningen utförs från höger till vänster medan vi läser från vänster till höger. Båda 
lågstadielärarna har sett att matematiksvårigheter kan försvåra barnens lek med andra t.ex. 
räkna poäng eller spela kula. Malmer (1999) betonar att om läraren utnyttjar situationer som 
t.ex. lek och spel så kan läraren få värdefull information om elevens språkliga utgångsläge. 
Vilket är betydelsefullt i den matematiska utvecklingen menar Malmer (1999).  
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7.4 Matematiksvårigheter som kan härledas till avkodning och läsförståelse
Vanligaste anledningen till matematiksvårigheter är, enligt flera av lärarna, att eleven har 
otillräcklig läsförståelse, men också att det finns elever med en bristfällig förmåga. Faktorer 
som påverkar både läsningen och matematiken kan enligt Sterner och Lundberg (2006) t.ex. 
vara låg intelligens, fonologiska problem samt svårt med ordavkodningen. En av lärarna anser 
att läs- och skrivsvårigheter beror på problem med läsförståelsen eller avkodningen. Høien 
och Lundberg (2004) skriver att en god läsfärdighet kräver både en bra ordavkodning samt en 
god läsförståelse. Lärarna som undervisar i årskurs två poängterade att svårigheter med 
problemuppgifter kan bero på dålig läsförmåga och att eleven inte förstår det som står i 
uppgiften. De menar att läsförståelseproblem kan leda till svårigheter med texten i 
problemlösning. I Skolverkets rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” (2003) står 
det att ett välutvecklat språk är en förutsättning för allt lärande. Lärarna säger att eleverna bör 
öva läsförståelse i samband med matematiken för att ges tillfälle att reflektera över de texter 
som finns i matematiken.

Det finns olika samband mellan läsning och matematik. Den som ger eleverna störst 
bekymmer är automatiseringssvårigheter. När eleven läser får han/hon inget flyt i läsningen, 
enklare ord som t.ex. och, att, eller och ska är kanske inte heller automatiserade. Det leder till 
att läsningen blir ansträngande och tar lång tid, hur lätta ord det än är i texten. Motsvarigheten 
i matematiken är svårigheterna att ta fram sifferfakta ur minnet (Adler, 2001). En av lärarna 
berättar att han har en elev med dyslexi i sin klass och denna elev har haft stora svårigheter att 
lära sig multiplikationstabellen.  Lundberg och Sterner (2006) skriver att automatiserad 
ordavkodning inte är tillräckligt för en god läsning, det behövs flyt i läsningen också.  Elever 
som har svårigheter med avkodningen får oftast inte så stora problem i matematiken, eftersom 
förståelsen är god men att själva läsningen kan ta tid. Räkneuppgifter som medför läsning, 
kan leda till att eleven upplever ett så stort hinder i själva läsningen, att han/hon inte visar sin 
faktiska förmåga att lösa matematiska problem. Flera av lärarna säger att svårigheter med 
läsningen leder till att eleverna också får problem med matematiken, eftersom många 
matematikuppgifter innehåller lästal. Lästalen ökar när eleverna kommer upp i årskurserna, 
vilket leder till ytterligare svårigheter för lässvaga elever. 

7.5 Åtgärder
Det är betydelsefullt att läraren ser sin egen del i undervisningen och ger eleverna 
tillfredsställelse över att lära sig matematik uttrycker en av lärarna. Det är viktigt att ha en bra 
planering är att hjälpa eleven att få struktur på sitt arbete och veta vad han/hon ska arbeta med
säger flera av lärarna. Malmer (2002) skriver att eleverna som har svårigheter inte har 
förmåga att själva söka sin kunskap och ge struktur åt sitt arbete. På så sätt blir de mer 
beroende av pedagogens undervisning.

Adler (2001) påpekar att det ur ett pedagogiskt synsätt är det nödvändigt att tidigt kartlägga 
elevers matematiksvårigheter för att rätt stöd och hjälp ska kunna ges. Malmer (1999), 
poängterar också betydelsen av att observera svårigheterna tidigt, för att eleven ska ges 
adekvata stödåtgärder. Flera av de intervjuade lärarna betonar också vikten av att man i ett 
tidigt skede observerar elevernas svårigheter och sätter in de åtgärder som krävs, för att hjälpa 
eleven att komma vidare på bästa sätt. All inlärning för elever som har svårigheter tar i regel 
längre tid än normalt. De här eleverna behöver arbeta i ett långsammare tempo och med ett 
enklare undervisningsmaterial. De kan behöva längre tid för inlärningen än elever utan
svårigheter (Adler 2001). Lågstadielärarna tycker att de har svårt att få tiden och resurserna att 
räcka till, så att de kan ge elever med svårigheter rätt hjälp. De anser att eleverna som har 
problem är i behov av tillräckligt med tid för sin inlärning. Lärarna ger exempel på hur man 
kan arbeta praktiskt. Om en elev t.ex. har problem med att lösa ett tal i matematikboken som 
handlar om omkrets kan man ta ett konkret föremål där eleven får mäta föremålets omkrets 
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istället. Utomhusmatematik med praktiskt material är ett annat bra arbetssätt för elever med 
svårigheter, anser en av lågstadielärarna. Hon menar att eleverna då använder sig av flera 
sinnen. En av lågstadielärarna menar att hon arbetar med laborativt material och eleverna får 
plocka material själva i ett matteskåp. De elever som har svårigheter lär sig oftast inte genom 
att läraren förklarar en uppgift muntligt. Eleven behöver däremot lära sig multisensoriskt dvs. 
att lära genom att känna, höra och se (Sterner & Lundberg, 2004). Flera av lärarna menar att 
det är viktigt att eleverna lär med flera olika sinnen för bästa inlärning. De anser att det är 
viktigt att hitta olika strategier för att hjälpa varje enskild elev eftersom alla lär sig på olika 
sätt. 

Malmer (1999) menar att eleverna först bör ha begreppen i form av ord kopplade till deras 
egna erfarenheter innan de kan tolka dem till det matematiska symbolspråket. Hon påpekar att 
eleverna måste få den tid de behöver för de grundläggande begreppen och få en mera 
individanpassad undervisning. Flera av lärarna påpekade vikten av att göra matematiken 
synlig för eleverna och att man försöker koppla den till elevernas egen vardag och verklighet. 
De sa också att en till en undervisning gynnar elevernas lärande. Då eleven får sitta i lugn och 
ro ensam med en vuxen. Malmer (1999) framhåller att de eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter bör få en bättre förståelse i matematik genom konkreta hjälpmedel. Det leder 
till att elevens förståelse ökar och ger eleven ett bättre sammanhang. Inlärning bör ske med 
hjälp av alla sinnen, visuellt och taktilt för att eleverna ska få kunskaper och förståelse,
tillägger Malmer. Det är viktigt att använda sig av olika metoder för att hjälpa de elever som 
har svårigheter, menar lärarna. Dessutom poängterade en av lärarna betydelsen av en bra och 
lättläst matematikbok för att underlätta för de elever som har svårigheter med läsningen.
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8. Diskussion
I vår inledning tar vi upp att vi möter matematik i vårt dagliga liv. Att ha svårigheter i 
matematik skulle innebära problem att klara våra vanliga, vardagliga bestyr så som planering, 
hantering av pengar och att orientera sig i tid och rum. Malmer & Adler (1996) skriver att om 
man har svårigheter i matematik och/eller svenska försämras ens livskvalitet. När det gäller 
skolans värld finns det elever som har läs- och skrivsvårigheter, som leder till att de får 
svårigheter i matematiken och andra teoretiska ämnen. Det är hur lärare bemöter dessa elever 
och deras svårigheter och vilka åtgärder man sätter in för att hjälpa eleverna som vi velat ta 
reda på i den här undersökningen. Dessutom har vi velat se hur lärare ser på orsaker och 
sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  

8.1 Resultatdiskussion
När vi sammanställde vårt resultat förvånades vi över att alla lärarna inte såg ett tydligt 
samband mellan dessa svårigheter, utan att de ser läs- och skrivsvårigheter som ett problem 
och matematiksvårigheter som ett annat. Däremot inser lärarna att läsningen påverkar 
matematiken och att en elev får svårigheter om han/hon har svårt med läsningen. Ett resultat 
som vi kommit fram till i vår undersökning är att alla lärare är överens om att läsförståelsen är 
otroligt viktig för hur en elev klarar av matematikproblem. Det tror vi också, för om du inte 
har förståelsen när du läser förstår du inte heller uppgiften. Vi ser ett tydligt samband mellan 
nämnda svårigheter och vi anser att skolan har ett stort ansvar att hjälpa och ge stöd åt elever 
som har problem med att läsa, skriva och räkna. Lärare har i uppdrag att följa läroplaner och 
kursplaner och i dem står det att skolan ska kunna ge stöd åt elever med svårigheter och att 
skolan ska anpassa undervisningen så att den passar alla elever. Tyvärr ser man alltför ofta i 
skolan elever som inte får den hjälp de har rätt till. I många fall beror det nog på lärare som 
inte har rätt kompetens att möta alla elever. Vår undersökning visar att de lärare vi intervjuat 
vet hur viktigt det är att ge eleverna stöd och att nödvändiga åtgärder sätts in. Det ger oss 
hopp om att elever får hjälp och att sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter ändå uppmärksammas till viss del ute i skolorna. 

Vi reagerade på att ingen av de intervjuade lärarna har tagit upp talspråkets betydelse för 
matematiken, dvs. att samtala kring matematik för en djupare förståelse. Det är något som vi 
lägger stor vikt vid och det har vi också kunnat se hos författarna till litteraturen som vi har 
använt i vår undersökning. Många gånger kan man som lärare utläsa väldigt mycket bara 
genom att höra eleverna resonera kring matematik och sätta ord på sina tankar. En av lärarna 
pratade om att elever med läs- och skrivsvårigheter kan behöva ha matematikböcker som är 
lättlästa.  Vi ställer oss tveksamma till om lättlästa böcker verkligen är lättlästa och om en 
komprimerad text verkligen underlättar för elever med svårigheter. Ett alternativ kan vara att 
arbeta mer laborativt och att göra matematiken mer synbar för eleverna tror vi. Laborativt 
arbetssätt var något som lärarna förespråkade och de såg verkligen fördelarna med 
konkretisera matematiken. Malmer (1999) påpekar hur viktigt det är att eleverna får använda 
ett multisensoriskt arbetssätt och det höll alla lärarna med om. Vi tror också att det är viktigt 
för elever med svårigheter att få använda sig av andra metoder för inlärningen. Som lärare bör 
man vara medveten om att alla elever är olika och lär sig på olika sätt. Alla lärarna var väl 
medvetna om hur viktigt det är att åtgärder sätts in och att de sätts in i ett tidigt skede. De är 
positiva att ta hjälp av kollegor och specialpedagoger om behovet finns. Tyvärr tror vi att 
många lärare anser att de har misslyckats med sin undervisning om de tar hjälp från någon. 
Tvärtom anser vi! Det gynnar eleverna om läraren får nya idéer och infallsvinklar.

Som någon klok människa har sagt: ”En lärare bör ha kompetens att inse när hon inte har 
kompetens.”
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8. 2 Metoddiskussion
Vi har uppnått syftet med vår undersökning, men det hade varit gynnsamt om vi hade haft fler 
lärare som medverkat i intervjuerna. Eftersom vår undersökning inte är så omfattande önskar 
vi i nuläget att vi gjort fler intervjuer för att vidga vårt perspektiv ännu mer. Valet av 
intervjufrågor var avgörande för vårt resultat och vi känner att vi fått reda på våra 
frågeställningar. Det hade varit intressant om vi intervjuat ett antal specialpedagoger också 
eftersom de besitter en djupare kunskap om elever med svårigheter.

8.3 Fortsatt forskning
När det gäller fortsatt forskning skulle vi vilja fördjupa oss i de åtgärder som sätts in för att 
hjälpa elever med både läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Vi skulle vilja 
veta mer när, hur och varför åtgärderna sätts in. En fortsatt forskning skulle involvera 
specialpedagoger mer än klasslärare eftersom det är specialpedagogerna som har 
kompetensen inom området. Dessutom hade vi tyckt att det skulle vara intressant att se hur 
elever och föräldrar ställer sig till dessa åtgärder.

8.4 Att begrunda

”Om jag vill lyckas med att föra en människa
Mot ett bestämt mål,
Måste jag först finna henne där hon är
Och börja just där.
Den som inte kan det lurar sig själv,
När han tror att han kan hjälpa andra.
För att undervisa någon,
Måste jag visserligen förstå mer än vad han gör,
Men först och främst förstå det han förstår.
Om jag inte kan det, så hjälper det inte
Att jag kan och vet mera.”

(Citat av Sören Kierkegaard)
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Bilaga 1
Intevjufrågor som vi har använt oss av 

Matemaiksvårigheter
- Vad innebär matematiksvårigheter för dig? Motivera! Hur tänker du?
- Vad innebär det för dig som lärare att ha en elev med dessa svårigheter?
- Vilken är den vanligaste orsaken till matematiksvårigheter enligt dig? Varför? Hur 

vet du det?
- Om du upptäcker att en elev inte kommer att nå målen i matematik vad gör du då?
- Hur upptäcker du att en elev har svårigheter?
- När du upptäcker dessa svårigheter, vad gör du då? Varför?
- Kan du som lärare förebygga dessa svårigheter? På vilket sätt? 
- Vilka bekymmer kan elevens svårigheter leda till för eleven? Varför?
- Vilka problem har eleven med matematiken? Kan du ge något exempel?
- På vilka sätt håller du dig uppdaterad vad gäller dessa svårigheter? Varför?

Läs- och skrivsvårigheter
- Vad innebär läs – och skrivsvårigheter för dig? Varför?
- Vad innebär det för dig som lärare att ha en elev med dessa svårigheter?
- Vilken är den vanligaste orsaken till läs – och skrivsvårigheter anser du? Varför?
- Hur många av de elever du träffar riskerar att inte nå målen i svenska i femte klass. 

Vad tror du är orsaken? Varför tror du det?
- Hur upptäcker du att en elev har svårigheter?
- När du upptäcker dessa svårigheter, vad gör du då? Varför?
- Kan du som lärare förebygga dessa svårigheter? På vilket sätt?
- Vilka bekymmer kan elevens svårigheter leda till för eleven? Varför?
- Kan du ge exempel på någon typisk elev med läs - skrivsvårigheter?
- På vilka sätt håller du dig uppdaterad vad gäller dessa svårigheter? Varför?

Sambandet mellan matematiksvårigheter och läs – och skrivsvårigheter
- Finns det elever i din klass eller elever som du undervisar som har 

matematiksvårigheter som även har läs och skrivsvårigheter. Vilken form av 
svårigheter rör det sig om?

- Anser du att matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter hänger ihop? 
Vilka samband ser du mellan dessa svårigheter? Motivera gärna ditt svar.

- Kan du se att förståelsen för sambandet mellan matematik och läs- och 
skrivinlärning har ökat? På vilket sätt? Varför inte?

- Vad innebär det för dig som lärare att ha en elev med dessa svårigheter?
- Vilken är den vanligaste orsaken till dessa svårigheter, tror du?
- Hur många av de elever som du undervisar riskerar att inte nå målen i både 

matematik och svenska i femte klass. Vad tror du är orsaken? Varför tror du det?
- Hur upptäcker du att en elev har dessa svårigheter?
- När du upptäcker dessa svårigheter, vad gör du då? Varför?
- Kan du som lärare förebygga dessa svårigheter? På vilket sätt?
- Vilka bekymmer kan elevens svårigheter leda till för eleven? Varför?
- Hur yttrar sig dessa svårigheter? Ge gärna exempel.
- På vilka sätt håller du dig uppdaterad vad gäller dessa svårigheter? Varför?
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- Vilka matematiksvårigheter kan du se påverkas av att eleven har läs-
skrivsvårigheter? Vad tror du att det beror på? Hur upptäcker du det?

- Vilka svårigheter tror du att eleverna kan få i matematik om de har problem med 
läsförståelsen och vilka problem i matematiken som kan härledas till 
ordavkodningen? 

Åtgärder
- Vilka åtgärder sätter du som lärare in om du har en elev med dessa svårigheter? 

När, hur och varför? Resultat av dessa? Bra/dåligt?
- Har du förslag på åtgärder? Hur använder du dem och med vem?
- Vilka åtgärder tror du ger bäst resultat? På vilket sätt?
- Vilka arbetssätt använder du för att hjälpa dessa elever?
- Vilka resurser/hjälpmedel finns? Hur används de och när?
- Är specialpedagogen inkopplad på några elever i din klass och i så fall varför?
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Bilaga 2

Till dig som arbetar som lärare i Växjö, Alvesta och Ljungby kommuner
– förfrågan om medverkan i en undersökning

Hur ser verksamma lärare på sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter? I vårt examensarbete ska vi undersöka denna frågeställning, därför 
vänder vi oss till dig. Vår förfrågan är om vi kan få intervjua dig om ditt arbete och din 
syn på sambandet mellan dessa svårigheter. Vi planerar att intervjua 4 lärare som 
arbetar i årskurs 2-6. 

Vi beräknar att intervjun kommer att ta runt fyrtiofem minuter och för att vi inte ska 
missa någon information kommer vi att banda den. Om du inte vill svara på någon 
fråga eller avbryta intervjun är du i din fulla rätt att göra så utan att motivera varför. 
Några namn eller andra data som kan identifiera personer ska inte registreras och 
resultatet kommer att presenteras så att ingen kan bli igenkänd. 

Vi som ska göra den här studien går sista året på lärarprogrammet och vårt
examensarbete kommer att publiceras i juni. Arbetet görs under handledning. Om du 
är intresserad, skickar vi gärna ett ex. av det färdiga arbetet till dig, eller så kan du få 
ett mail med en länk till den elektroniska publiceringen.

Det är frivilligt att delta. Någon av oss kommer att höra av oss till dig för att höra om 
du vill bli en av våra informanter. Då berättar vi gärna mer om undersökningen.

Växjö 2008-04-14

Sophie Holgerson Katarina Holm
0733-42 41 65 076-883 51 42


