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Abstract 

This exam essay will look at dyslexia, dyscalculia and the connections that may exist between 

these two phenomena. My purpose, from the beginning, was to investigate if there might be 

any connections between dyslexia and dyscalculia, or if the consequences that appear as a 

result of dyslexia, might lead to problems and difficulties in mathematics. 

   I found it very hard to find literature that deal with dyscalculia, both as a subject of its own 

and together with dyslexia. Therefore, I was more or less forced to focus on difficulties in 

mathematics as a result from dyslexia. 

   From what I have found, dyslexia and dyscalculia cannot be connected, at least not without 

more research on the subject. Two consequences; an impaired short-term memory and also an 

impaired spatial ability are both common, both for persons with dyslexia and for persons with 

dyscalculia. Other than these, there are no connections, apart from the difficulties in 

mathematics that are directly, or indirectly, caused by dyslexia.



 
 

Sammandrag 

Denna examensuppsats kommer att behandla dyslexi och dyskalkyli och deras eventuella 

inbördes samband. Syftet var från början att undersöka om dyslexi och dyskalkyli hade något 

samband, eller om dyslexi i sig ledde till svårigheter i matematik. 

   För att uppfylla mitt syfte tog jag hjälp av forskning och litteratur. Då det var svårt att hitta 

litteratur som berörde dyskalkyli, både som ett eget ämne och i samband med dyslexi, blev 

jag mer eller mindre tvungen att fokusera på vad dyslexin med dess olika följder kunde ge för 

svårigheter i matematik. 

   Det jag kom fram till, var att dyslexi och dyskalkyli inte direkt kan sammankopplas, 

åtminstone inte utan mer forskning inom området. Två följder, ett bristande korttidsminne och 

en nedsatt spatial förmåga, är generella för både dyskalkyli och dyslexi. I övrigt finns inga 

direkta kopplingar, frånsett de följder av dyslexi som direkt eller indirekt kan leda till 

svårigheter i matematik. 

Nyckelord: dyslexi, dyskalkyli, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter
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1. Inledning 

1.1. Syfte och avgränsningar 

Under min utbildning till lärare har jag ett flertal gånger genomfört så kallad 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU. I två av de klasser jag besökt, har jag upptäckt minst en 

elev som uppvisat klara svårigheter i både läsning, skrivning och matematik. Frågan väcktes 

hos mig om det kunde handla om en olycklig slump, eller om dessa svårigheter kunde ha ett 

samband. Kunde det finnas en rent fysisk koppling i hjärnan, eller var det så att det ena ledde 

till det andra?  

   Syftet med denna undersökning är att med hjälp av litteraturstudier samt kompletterande 

intervjuer undersöka om det kan finnas ett eventuellt samband mellan dyslexi och dyskalkyli. 

Dyslexi är ett vidare begrepp än dyskalkyli, och därför tänker jag avgränsa dyslexi till 

svårigheter med just läsning och skrivning, och inte fokusera på auditiv dyslexi. 

 

1.2. Frågeställningar 

Utifrån mitt syfte, har jag tagit fram ett antal frågeställningar: 

 Vad kännetecknar dyslexi, respektive dyskalkyli? 

 Finns det något eller några samband mellan dyslexi och dyskalkyli? Vilka är i så 

fall dessa samband? 

 Vilka upptäckter har pedagoger gjort i sin undervisning, när det gäller samband 

mellan dyslexi och dyskalkyli? 

 På vilket sätt kan en pedagog i sin undervisningsvardag hjälpa elever i matematik- 

och/eller läs- och skrivsvårigheter? 

 

1.3. Utformning och upplägg 

Jag kommer att börja med en genomgång av de två begreppen dyslexi och dyskalkyli, för att 

läsaren ska kunna ha en förståelse för dem under hela läsningen. Därefter kommer en kort 

metodbeskrivning som sedan övergår i en redovisning av vad litteraturen ger för svar på 

frågan om vilka samband som eventuellt kan finnas mellan dyslexi och dyskalkyli. Jag har 

valt att skilja min litteraturredovisning från min intervjuredovisning, för att uppsatsen ska bli 

så väl strukturerad som möjligt. 

   Avslutningsvis kommer jag att diskutera de svar jag fått av litteraturen och mina 

informanter i en diskussionsdel. 
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2. Bakgrund 

I denna del av min uppsats kommer jag att ge en kort bakgrund till vad de båda begreppen, 

dyslexi och dyskalkyli, innebär. 

 

2.1. Vad är dyslexi? 

Dyslexi som begrepp myntades från början för ungefär 100 år sedan av en tysk ögonläkare. 

Detta begrepp använde han dock som en definition av lässvårigheter hos vuxna, vilka hade 

hjärnskador. Den förste som talade om lässvårigheter bland barn var den engelske läkaren 

Morgan, som då kallade det för wordblindness vilket kan översättas med ordblindhet (min 

övers.). Denna beskrivning kan dock uppfattas som att läs- och skrivsvårigheter skulle ha 

något med ett synfel att göra och används inte längre. Den person som ansetts som den första 

pionjären inom dyslexiforskningen var Samuel Orton, som på 1920-talet kopplade samman 

ordet dyslexi med svårigheter i läsning och skrivning. Ordet som sådant kommer från ordet 

dys, som betyder svårigheter och ordet lexia, som betyder ord.
1
 

   Dyslexi har ingenting att göra med intelligens. Dyslexi har sin grund i svårigheter med en 

automatiserad avkodning av det skrivna ordet, samt svårigheter med rättstavning. Det är inte 

helt enkelt att ge en förklaring till varför en del människor har dyslexi, dock kan man se 

tydliga signaler på att dyslexi är ärftligt och att problemen, till viss del, ofta kvarstår även i 

vuxen ålder.
2
 

   En orsak till dyslexi är rent genetisk. Många personer med dyslexi har en eller flera nära 

släktingar, ibland föräldrar, med dyslexi. Det finns dock inget mönster för varifrån man ärver 

dyslexin; hos vissa individer är det nedärvt på moderns sida, och hos vissa individer på 

faderns sida. Vad man dock tydligt kan se är att dyslexi är vanligare bland pojkar än bland 

flickor.
3
 

   Andra orsaker kan tänkas finnas i hjärnan. Det är möjligt, om än inte bekräftat, att till 

exempel personer som drabbats av hjärnhinneinflammation kan få en försämrad förmåga att 

läsa och tyda skrivna ord, även om personerna ifråga inte hade några som helst problem med 

läsning innan sjukdomen. Det finns även teorier om att små skador, så små att de inte går att 

                                                 
1
 Torleiv Høien och Ingvar Lundberg, Dyslexi – Från teori till praktik (Stockholm, Bokförlaget Natur och 

Kultur, 1999), s. 10f. 
2
 Høien och Lundberg, s. 20f. 

3
 Mark Selikowitz, Dyslexia and other learning difficulties – The facts (Oxford, Oxford University Press Inc., 

1998), s. 33f 
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upptäcka med magnetröntgen, kan uppkomma under fosterlivet och skada hjärnans 

språkcentra.
4
 

   Personer med dyslexi, även kallade dyslektiker, är på intet vis en homogen grupp. De är alla 

individer i olika individuella läs- och skrivsvårigheter. Försök att indela dyslektiker i 

undergrupper har gjorts. Man har då främst fokuserat på om svårigheterna bottnar i det 

auditiva, det visuella, det emotionella, det pedagogiska eller i något annat. En person vars 

svårigheter är främst auditiva, har svårt att höra skillnad på olika fonem. Personen ifråga kan i 

viss mån tillgodogöra sig ordbilder och gissar vid läsning utifrån dessa. Visuella svårigheter 

ger sig tillkänna i det skrivna ordet. Personer med denna typ av dyslexi, har ofta svårt att 

tillgodogöra sig även de enklaste ordbilder. Stavningen är karaktäristisk; man stavar gärna 

som det låter och utesluter ofta stumma bokstäver (”h” i ordet ”hjälpa”, till exempel). Övriga 

undergrupper är främst av emotionell art. De kan bottna i dålig pedagogisk stimulans, 

känsloliv eller andra yttre faktorer. Dessa undergrupper brukar inte per definition kallas 

dyslexi, utan snarare läs- och skrivsvårigheter, då de bottnar i orsaker som går att förebygga 

eller förändra.
5
 

 

2.2 Vad är dyskalkyli? 

Matematiksvårigheter har observerats i ungefär 100 år, men ordet dyskalkyli (från dys som 

betyder svårigheter och calculus som är ett grekiskt ord och kan översättas till räknesten
6
) 

kom först på 1940-talet och myntades av den tyske läkaren Gerstman. Begreppet dyskalkyli 

har tagit lång tid på sig att bli allmänt vedertaget, men under 2000-talet har det blivit 

vedertaget som ett uttryck för specifika matematiksvårigheter både i Sverige och i övriga 

världen.
7
 

   Matematiksvårigheter förekommer i främst två olika stadier; specifika matematiksvårigheter 

och allmänna matematiksvårigheter. Dyskalkyli tillhör den förstnämnda varianten.
8
 Till 

skillnad mot dyslexi så handlar dyskalkyli inte om svårigheter i läsning och ordavkodning, 

utan om olika grader av matematiksvårigheter. Liksom dyslektiker, är dyskalkyliker oftast 

normalbegåvade. Problemet sitter i den kognitiva processen; det blir svårt med vissa delar av 

tänkandet. Dyskalkyli kan även visa sig i svårigheter i andra skolämnen, men de största 

                                                 
4
 Selikowitz, s. 35f. 

5
 Høien och Lundberg, s. 26ff. 

6
 Björn Adler, Dyskalkyli och matematik (Malmö, Nationella Utbildningsförlaget Sverige, 2007), s. 69. 

7
 Adler, s. 77ff. 

8
 Adler, s. 87f. 
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svårigheterna finns inom matematiken.
9
 De främsta orsakerna tros vara ett försämrat 

korttidsminne samt problem med att automatisera kognitiva operationer.
10

 

   Dyskalkyliker kan ha problem med att avläsa siffror. Det kan vara lätt att förväxla siffror 

som 6 och 9, eller 3 och 8. Avstånd mellan två tal kan vara svårt att uppfatta, och de två talen 

läses samman som ett. Det kan också vara svårt att minnas i vilken ordning man läser av ett 

tal, och 12 kan lätt läsas som 21. Att skriva siffror kan också vara en svårighet, liksom att 

minnas hur räknesymbolerna ska användas och vad de står för.
11

 

   Tid är ett mycket svårinlärt fenomen för en dyskalkyliker. Till detta hör bland annat att 

avläsa klockan. Den analoga klockan går som regel att lära sig till slut, men den digitala 

klockan skapar ofta problem, liksom att veta hur lång tid som förflyter mellan två klockslag. 

Dyskalkyliker kan också ha problem med både kort- och långtidsminnet. Det är svårt att 

komma ihåg saker man pluggat in, eller att minnas att lämna in lappar till föräldrar och 

lärare.
12

 

   En elev i specifika matematiksvårigheter uppvisar en mycket ojämn matematisk nivå. 

Stundtals kan de klara relativt svåra uppgifter, för att i nästa stund knappt klara av ens de 

enklaste uträkningar. En elev i allmänna matematiksvårigheter, däremot, presterar jämnare 

över lag och behöver som regel mer tid på sig.
13

 

                                                 
9
 Björn Adler, Vad är dyskalkyli? (Höllviken, Nationella Utbildningsförlaget Sverige, 2001), s. 23. 

10
 Ingvar Lundberg och Görel Sterner, Räknesvårigheter och lässvårigheter under de första skolåren – hur 

hänger de ihop? (Stockholm, Bokförlaget Natur och Kultur, 2006), s.18f. 
11

 Adler, 2001, s. 30f. 
12

 Ann-Louise Ljungblad, Att räkna med barn med specifika matematiksvårigheter (Varberg, Argument Förlag AB, 

1999), s. 19f. 
13

 Adler, 2001, s. 23. 
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3. Metod 

3.1. Metodbeskrivning 

Jag har så gott som uteslutande valt att använda mig av litteraturstudier, då det uppenbart var 

det lättaste sättet att få information på. Dessutom finns mycket och aktuell forskning inom det 

område jag valt, då läs- och skrivsvårigheter i kombination med matematiksvårigheter är ett 

ämne som ligger i tiden. 

   Jag ville dock få med en viss mån av empiri, så jag valde att intervjua två personer och jag 

valde att intervjua personer jag haft kontakt med tidigare. Jag ville få en utbildad 

specialpedagogs syn på eventuella samband mellan matematik- och läs- och skrivsvårigheter, 

och jag visste att den ena informanten hade den utbildningen. Den andra informanten har 

jobbat i tolv år som speciallärare och tidigare arbetat tätt tillsammans med en specialpedagog. 

Trots att hon inte hade genomgått någon utbildning till specialpedagog, ansåg jag att hennes 

mångåriga erfarenhet som speciallärare var väl värd att ta vara på. I efterhand kanske jag 

skulle försökt få till fler intervjuer, men tiden har inte räckt till. Man måste betänka att jag har 

intervjuat yrkesverksamma människor, och det är inte lätt för dessa personer att få tid till 

intervjuer. Dessutom har mycket tid gått åt till att studera litteratur och eftersom det här i 

första hand är en uppsats som är baserad på litteraturstudier, ville jag prioritera tiden till 

desamma. 

   Då en av mina frågeställningar riktade sig mot vilka upptäckter pedagoger gjort, valde jag 

att använda mig av kvalitativa intervjuer eftersom jag då skulle få mina informanters syn på 

matematik- och läs- och skrivsvårigheter samt få veta om de upptäckt något som kan vara ett 

samband mellan desamma. 
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4. Redovisning av litteratur 

4.1. Finns det något eller några samband mellan dyslexi och dyskalkyli? Vilka är i så fall 

dessa samband? 

För att klara av exempelvis en uträkning av en matematisk uppgift, krävs ett väl fungerande 

korttidsminne. Likaså vid läsning; man måste kunna minnas vad man läste i början när man 

väl kommer till slutet.
14

 Vid studier hos personer med dyslexi, har man upptäckt ett kraftigt 

nedsatt korttidsminne.
 15

 Som jag nämnde i min bakgrundsbeskrivning, kan både 

korttidsminnet och långtidsminnet hos en dyskalkyliker vara nedsatta. Där kan man alltså 

identifiera en likhet mellan dyslexi och dyskalkyli.
16

 Viktigt att minnas är dock att 

nedsättningen av korttidsminnet, antingen en elev har diagnostiserad dyslexi eller dyskalkyli, 

kan ge utslag på endera läsningen eller matematiken.
17

 

   Långtidsminnets funktion är oftast inte nedsatt hos en dyslektiker, däremot kan en 

dyslektiker ha svårt att utveckla välfungerande strategier för att aktivt använda sig av sitt 

långtidsminne. För att kunna automatisera kunskap och strategier, behöver de finnas lagrade i 

långtidsminnet. Långtidsminnet ska avlasta korttidsminnet, så att bara information som ännu 

inte är automatiserad, lagras i korttidsminnet. Om en räkneoperation således inte har 

automatiserats, belastas korttidsminnet i en alltför stor grad.
18

 

   Matematiksvårigheter kan vara ett sekundärt symptom på dyslexi, liksom socio- emotionella 

anpassningsproblem eller beteendeproblem.
19

 Detta kan man se som ett tecken på att 

matematiksvårigheter kan uppstå som en följd av svårigheter med läsning och skrivning. 

Även koncentrationssvårigheter, sekvenssvårigheter (att känna igen sekvenser och mönster 

och upptäcka avvikelser från dessa) samt uppmärksamhetssvårigheter är exempel på 

svårigheter som kan vara relaterade till dyslexi. Att kunna koncentrera sig, att upptäcka 

mönster och liknande, är viktigt såväl inom läsning som inom matematik och har man dessa 

svårigheter som en följd av dyslexi, är det inte svårt att tänka sig att även 

matematiksvårigheter kan uppstå.
20

 

                                                 
14

 Lundberg och Sterner, s. 17f. 
15

 Lundberg och Sterner, s. 31. 
16

 Ljungblad, s. 19. 
17

 Lundberg och Sterner, s. 31. 
18

 Per Berggren och Maria Lindroth, Positiv matematik – Lustfyllt lärande för alla (Solna, Ekelunds Förlag AB, 

2004), s. 55f 
19

 Høien och Lundberg, s. 23. 
20

 Görel Sterner och Ingvar Lundberg, Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik (Göteborg, NCM, 

2002), s. 8. 
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   Vissa matematiksvårigheter kan ha sin grund helt och hållet i läs- och skrivsvårigheter, och 

behöver inte vara direkt kopplade till att det är svårt att förstå siffror, tal och tecken. Många 

matematiska uppgifter är kopplade till en förklarande text som i sin tur ställer krav på en god 

läsförmåga. Besitter man på grund av dyslexi inte denna förmåga, blir dessa uppgifter 

naturligtvis svåra att lösa.
21

 Problemet kan också ligga i att texten i uppgiften ligger alltför 

långt ifrån elevens vardag. Blir det för abstrakt, eller om orden är för svåra eller kanske 

alldeles nya för eleven, uppstår kanske problem, likaså om författaren till textuppgiften 

använder svårare ord än nödvändigt, till exempel omfattning, istället för storlek.
22

 

   En dyslektiker kastar ofta om ord och bokstäver. Detta är ett visuellt problem och det 

förekommer i regel med bokstäver som liknar varandra. Ett känt exempel är bokstäverna b 

och d, som kan vara svåra att hålla isär. Dessa omkastningar förekommer också inne i ord, där 

bokstäver ibland kan byta plats. Detta visuella problem kan också ge sig tillkänna i 

matematiken, där liknande siffror såsom 1 och 7 kan förväxlas.
23

 

   Som tidigare nämnts, är svårigheter med sekvensering många gånger relaterade till dyslexi. 

Ett exempel på en sådan sekvensering, är att kunna räkna upp månadernas namn både 

framlänges och baklänges. Inom matematiken är den vanliga ramsräkningen från 1 och uppåt 

ett exempel. Andra exempel är i vilken ordning man ska räkna algoritmer, eller vilka regler 

som gäller vid ekvationslösning. I grundskolans senare år, bör en god sekvenseringsförmåga 

bland annat innebära att kunna räkna baklänges i steg längre än ett tal åt gången. 

Sekvensering innebär också en förmåga att kunna upptäcka mönster, inom både språk och 

matematik. Brister denna förmåga, är det sannolikt att svårigheter inom både matematik och 

språk uppstår.
24

 

   Den som har dyslexi, kan ha problem med symbolförståelsen. Det är svårt att förstå att en 

bokstav står för ett speciellt fonem, och likaså i matematiken kan det bli svårt när de konkreta 

föremålen övergår till abstrakta siffror som ska symbolisera antalet föremål. Andra viktiga 

symboler som kan vara svåra att förstå, är tecknen för de olika räknesätten samt 

likhetstecknet.
25

 

   Ett problem som ibland förekommer hos elever i läs- och skrivsvårigheter är att de har 

bristande spatial förmåga, det vill säga problem med rums- och tidsuppfattning. Detta leder 

ofta till visuella defekter; det kan vara svårt att skriva av texter ur böcker eller från tavlan, 

                                                 
21

 Sterner och Lundberg, s. 9. 
22

 T.R. Miles och Elaine Miles, Dyslexia and mathematics (Abingdon (England), Routledge, 2004, 2:a uppl), s. 

54. 
23

 Berggren och Lindroth, s. 36f. 
24

 Berggren och Lindroth, s. 41ff. 
25

 Berggren och Lindroth, s. 43. 
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vilket ibland beror på att avståndet från det skrivna ordet på tavlan eller i läroboken, till den 

skrivbok där eleven själv ska skriva, blir för långt och det blir ofta fel. I matematiken kan 

sådana problem yttra sig i att det är svårt att avgöra siffrors plats i ett tal, vilket i sin tur leder 

till att siffrornas värde i det talet uppfattas fel. Det kan också bli problem med att se 

mellanrum mellan tal och siffror, vilket också det leder till att värdet blir fel. Något annat som 

ofta förekommer inom matematiken är avläsning av kartor och diagram. En bristande spatial 

förmåga gör att det är svårt att koppla en karta till den verkliga omgivningen. En 

tvådimensionell ritning blir svår att relatera till ett tredimensionellt objekt. Även geometriska 

figurer kan, som en följd av detta, orsaka problem.
26

 Också en dyskalkyliker kan uppvisa 

svårigheter med den spatiala förmågan. En elev som har svårt att läsa av en karta, exempelvis, 

kan alltså ha dyskalkyli, likväl som dyslexi.
27

 

   Inom matematiken finns många begrepp, vilket en dyslektiker kan ha svårt med. Då 

dyslektiker inte hinner eller kan tillgodogöra sig alla begrepp, blir förmågan till 

begreppsbildning ofta nedsatt. Matematiken med alla dess begrepp och uttryck drabbas hårt.
28

 

 

4.2. På vilket sätt kan en pedagog i sin undervisningsvardag underlätta för elever i 

matematik- och/eller läs- och skrivsvårigheter? 

Som jag nämnde i mitt andra kapitel, är varken dyslektiker eller dyskalkyliker en homogen 

grupp och ska således inte behandlas som en sådan. Alla elever i svårigheter har sina egna 

särskilda behov som pedagoger måste tillgodose.
29

 

   Elever som ofta kastar om bokstäver och siffror blir inte hjälpta av läroböcker och facit, 

som ofta föreslår ett enda korrekt sätt att räkna ut en uppgift. På grund av omkastningarna kan 

svaret bli fel, även om tankegångarna i sig är rätt. Att då enbart se siffrorna och inte följa 

tanken bakom dem, ger eleven en av många bekräftelser på misslyckande. För att ge eleven 

rätt stöttning, krävs att man istället för en matematisk diskussion och att man är öppen för 

elevens förslag, även om de går helt emot de uträkningar som facit och lärobok föreslår. 

Likaså med det som eleven skrivit; det som kan uppfattas som ”slarvfel” kan ha skrivits med 

stor möda. Ytterligare bekräftelser på misslyckande ges då, om man kritiskt granskar det som 

är fel, istället för att se positivt på det eleven faktiskt klarat av att stava rätt.
30

 

                                                 
26

 Berggren och Lindroth, s. 49ff. 
27
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28
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29

 Høien och Lundberg, s. 26ff. 
30

 Berggren och Lindroth, s. 38f. 
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   Barn med dyskalkyli behöver som regel diskutera mycket. Det är mycket viktigt med 

återkoppling, då en automatisering av det som skedde för ett par dagar sedan kanske inte 

skett, och således kan kanske eleven inte minnas eller förstå att en räkneoperation kan 

användas igen, på en liknande uppgift. Som pedagog är det viktigt att hålla diskussionen 

igång, och att man återupprepar diskussionen tills eleven minns vad han eller hon gjorde 

senast. Dyskalkyliker behöver, liksom dyslektiker, mycket och upprepande träning för att 

kunna automatisera och se mönster.
31

 

   Inom geometrin kan det vara nyttigt att använda sig av konkreta material, som eleverna kan 

både känna på och se. Det hjälper elevens spatiala förmåga att både kinestetiskt, taktilt och 

visuellt få uppleva ett objekt. Ett exempel som Per Berggren och Maria Lindroth ger, är något 

de kallar Geometrilådan. Den är gjord av en kartong, i vilken man gjort två hål, ett hål för 

varje arm, i varsin ände av lådan. Inuti kartongen ligger olika geometriska former. Eleverna 

kan sticka in händerna i lådan, plocka upp en form, känna på den och beskriva den för sina 

kamrater. De behöver inte ens känna till formens namn. Utan att veta vad en triangel är, kan 

de känna att den har tre kanter och tre hörn. Som avslutning kan de få ta ut formen ur lådan 

för att se hur den ser ut.
32

 Att använda flera sinnen samtidigt är också en vinnande strategi för 

de elever som inte har de verktyg och strategier som behövs för att aktivt lagra information i 

långtidsminnet.
33

 

   För att underlätta för de individer som har ett bristande korttidsminne bör man som pedagog 

i första hand tänka på att inte ge både muntliga och skriftliga instruktioner samtidigt, eftersom 

elever med nedsatt korttidsminne då måste fokusera på mer än en kommunikationskanal. 

Muntliga instruktioner får inte heller bli för långa och komplicerade. Hellre en sak i taget. Det 

man kan göra, är att ge skriftliga instruktioner som ett stöd till de muntliga, dock inte 

samtidigt, utan efteråt.
34

 

   Som pedagog får man inte vara rädd att använda laborativt material. Ingvar Lundberg och 

Görel Sterner ger ett exempel på en metod i tre steg. Den går ut på att man börjar med 

konkreta föremål, som sedan övergår i bilder som eleven själv ritar och till sist kan man börja 

låta bilderna övergå i siffror, tecken och symboler. Då får eleven sakta men säkert en 

förståelse för att siffrorna faktiskt representerar ett visst antal föremål, vilka dessa föremål än 

                                                 
31

 Ljungblad, s. 24. 
32

 Berggren och Lindroth, s. 51f. 
33

 Berggren och Lindroth, s. 57. 
34

 Berggren och Lindroth, s. 65. 
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må vara.
35

 Även dramatisering av exempelvis matematikuppgifter är en väg mot vidare 

begrepps- och symbolförståelse.
36

  

   En risk med undervisningen i framför allt matematik, är att den blir väldigt automatiserad 

och inte inriktar sig på förståelsen. Eleverna producerar och förstår inte vad som egentligen 

händer när de utför olika operationer.
37

 Gudrun Malmer visar på hur man kan öka elevers 

förståelse för exempelvis hur ett tal är uppbyggt. Eleven måste förstå att ett tal, till exempel 

talet fem, går att gruppera i olika mindre tal, och samtidigt fortfarande vara just talet fem. 

Malmer föreslår att man kan trä kulor i olika färger på en piprensare, i detta fall fem kulor. 

Kulorna kan delas upp med fyra kulor, ett mellanrum och sedan den femte kulan. Det är 

fortfarande fem kulor på piprensaren, men de är uppdelade i 4+1. De kan också delas upp i 

3+2 och 5+0. Elever som har svårt i matematik kan dessutom enkelt se att 3+2=2+3 samtidigt 

som de ser att hur man än delar upp talet så är det alltid lika mycket.
38

 

   Att lära in nya begrepp är en långsam process för en person med dyslexi och/eller 

dyskalkyli. Inlärning av nya begrepp och ord måste alltså ske i flera steg och inlärningen 

måste tillåtas ta tid. Vi kan som exempel ta begreppet triangel. Till att börja med ska 

begreppet läras in till den grad att alla känner igen det och minns det. Man talar om begreppet 

och man diskuterar vilka tankar som väcks. När alla kan namnge begreppet är det dags att 

börja laborera. Man testar olika laborativa material och kanske dramatiserar man fram. Det 

viktiga är att det är konkret och fysiskt. Efter det kan man börja på att själv rita eller tillverka 

sin triangel, gärna på flera olika sätt. Först i nästa steg kan man börja på att använda ett mer 

abstrakt symbolspråk, till exempel för hur man räknar ut omkretsen av triangeln. Det sista 

steget går ut på att man diskuterar och argumenterar för när, hur och varför man ska eller kan 

använda det nya begreppet med sina olika uträkningar och regler.
39

 

   

                                                 
35

 Lundberg och Sterner, s. 96f. 
36

 Sterner och Lundberg, s. 116. 
37

 Gudrun Malmer och Björn Adler, Matematiksvårigheter och dyslexi – Erfarenheter och synpunkter i 

pedagogisk och psykologisk belysning (Lund, Studentlitteratur, 1996), s. 79. 
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5. Redovisning av intervjuer 

I denna del av uppsatsen kommer jag att redovisa mina informanters svar på de intervjuer jag 

genomfört. Jag kommer att redovisa intervjuerna var för sig. 

5.1. Intervju 1 

Informanten i denna intervju är en kvinna. Hon är utbildad specialpedagog men arbetar som 

klasslärare, för närvarande i en klass år 4. Hon har arbetat som pedagog sedan 1976 och hon 

var klar med sin specialpedagogutbildning i januari 2008. 

   På frågan om hon upptäckt något hos elever i svårigheter eller hos sig själv sedan hon 

vidareutbildade sig, svarar hon snabbt att hennes synsätt har ändrats och att hon numera mer 

fokuserar på elevers olika styrkor och bygga på dem, istället för att försöka reparera något 

som egentligen inte finns där. Hennes tankesätt, framhåller hon, har i och med den ökade 

kunskapen vänts helt och i diskussioner med kollegor, märker hon av stor skillnad i deras 

tankesätt jämfört med hennes eget. Det hon märkt av är att många pedagoger gärna vill 

försöka ”fixa” och reparera eleven, istället för att konstruera en organisation runt eleven så att 

elever i svårigheter kan fungera så väl som möjligt. Hon har märkt av en ovilja att 

omorganisera, både hos vissa kollegor men också hos skolledning och hos politiker. 

   Under utbildningen till specialpedagog märkte hon av en tydlig trend som pekade mot ett 

inkluderande arbetssätt, något som hon som pedagog tagit till sig, även om hon från början 

inte trott att utbildningen inte skulle förändra henne som pedagog. 

   Informanten framhåller, vid min fråga om eventuella erfarenheter av att svårigheter i 

matematik och läs- och skrivsvårigheter dykt upp samtidigt, att det är vanligt, men att det 

absolut inte alltid är så. 

   Hon kan se två saker som ger problem i matematik. Det ena är automatiseringsproblem. Det 

kan vara svårt att automatisera exempelvis multiplikationstabellen, grammatiska system, 

datum, år, tider eller notsystem. Dessa elever kan ha ett bra logiskt tänkande, men mycket är 

inte automatiserat. De matematiksvårigheter denna grupp råkar ut för, verkar vara mer direkt 

kopplade till dyslexi. 

   Den andra gruppen är dyslektiker vars lässvårigheter slår igenom, och detta är mer ett 

sekundärproblem till dyslexi. Dyslexin leder till att eleven inte förstår vad uppgifter går ut på. 

De eleverna har inte problem i början, de får problem som följd av dyslexin. De har en 

långsam avkodning. 

   Sedan finns också dyslektiker som inte har några svårigheter i matematik, och då har de ofta 

heller inga förståelseproblem, men det går långsammare. 
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   Hon har också märkt att vissa elever läser så fel att uppgiften blir obegriplig, och de har bra 

hjälp av att man läser för dem, vilket hon ofta gör. De elever som vill får också använda 

miniräknare. Någon gemensam svårighet har hon inte upptäckt, utan det verkar mer vara så att 

dyslexin leder till att siffrorna, precis som bokstäverna, hoppar runt, och att textuppgifter blir 

svåra att lösa på grund av läs- och avkodningssvårigheterna. 

   För att hjälpa elever i svårigheter i exempelvis matematik, kan hon till exempel låta de 

elever som vill, ha en multiplikationstabell framför sig på bänken. Det är helt frivilligt; alla 

vill inte, vissa vill. Detta för att automatiseringen inte ska behöva bli ett problem. Hon ser inte 

detta som fusk utan som ett hjälpmedel. Det gäller med miniräknare också, när de blivit lite 

äldre. Flera elever får hjälp med att läsa textuppgifter och de är bra på att själva fråga om 

hjälp. 

   I svenska handlar det ofta om läsning, och i de flesta ämnen köps inlästa böcker in. Det är 

samma sak där, de elever som är i svårigheter erbjuds inlästa medel, men de måste inte 

använda dem. Eleven bestämmer helt själv, och oftast vill de inte ha det, utan försöker ändå. 

   Min informant anser sig ha tid att hjälpa alla elever, eftersom gruppen inte är så stor och 

dessutom en mycket lätt grupp att arbeta med. Alla elever testas för läsning när de först 

kommer till skolan, och de som uppvisar klara svårigheter får läsa i liten grupp i 

Stjärnrummet
40

, tillsammans med andra som också är i svårigheter. Då får de nöta läsning, 

medan de andra stannar i klassrummet och arbetar med läsförståelse. Det är ett sätt för henne 

att få lite avlastning och de elever som är i läs- och skrivsvårigheter slipper känna att de är 

mycket långsammare än alla andra. 

   Den hjälp elever behöver är mycket individuell och olika från elev till elev. 

   Något hon däremot framhåller som en risk för att stjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter är 

metoden ” en kvart om dagen”, vilket innebär att eleven ska läsa högt hemma en kvart varje 

dag. Just den metoden vägrar min informant använda. Istället pratar klassen mycket om vad 

läsning är, hur man blir en bättre läsare och om högläsning. Ibland använder min informant en 

liknande metod, men då får de välja själva hur mycket de ska läsa. De ska dock läsa minst en 

sida. De ska själva få styra mängden högläsning. En kvart om dagen kan för en dyslektiker bli 

helt oöverstigligt. Använder hon den metoden så får föräldrarna kommentera och min 

informant anser att de kommenterar mycket bra. Det märks att de lyssnat på sina barn. 

Eleverna i sin tur känner att högläsning är viktig träning, men de behöver inte läsa mer än de 

själva fixar, och det är de själva som styr. 

                                                 
40

 Stjärnrummet är ett rum där speciallärare och resurslärare arbetar med elever i svårigheter. Eleverna går dit en 

eller flera gånger i veckan, beroende på vad de är i för svårigheter. 
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   När jag frågar om vad min informant anser vara den största pedagogiska svårigheten när det 

handlar om att hjälpa elever i svårigheter, svarar hon snabbt att den största svårigheten helt 

klart handlar om resurser. Hon vill kunna sitta och ha tid till varje elev. När det kommer till 

elever i matematiska svårigheter, där det inte är läsning, utan logiskt tänkande som är svårt, 

vill hon ha tid till att sitta ner och föra logiska samtal och försöka komma fram till hur de 

tänker. Hon vill också ha tid att läsa med dyslektiker, prata om läsningen som sådan och 

resonera om förståelsen. 

   På frågan om min informant har läst eller hört om någon forskning som behandlar 

eventuella samband mellan dyslexi och dyskalkyli, svarar hon att hon inte hört något om det, 

och hon framhåller att hon läst väldigt lite om dyskalkyli överhuvudtaget. Den forskning hon 

tagit del av, behandlar främst lässvårigheter och vilka matematiksvårigheter det kan leda till. 

Det hon främst vill lära sig mer om är dyskalkyli. Hon skulle vilja få svar på frågor som; Vad 

är dyskalkyli? Finns det överhuvudtaget? Kan man se det i hjärnan? 

   Hon tror att om dyskalkyli finns, blir gruppen med både dyslexi och dyskalkyli väldigt liten 

och gruppen med dyslexi och matematiksvårigheter som en följd av detta blir större. 

   Avslutningsvis säger min informant att hon också vill lära sig mer om matematiksvårigheter 

över lag, men poängterar att det finns väldigt lite kurser i det. Hon nämner också så kallade 

Adler – tester som ska kunna visa om en elev är i riskzonen för dyskalkyli, men tillägger att 

hon inte vet om hon tycker att de säger så mycket. 

 

5.2. Intervju 2 

Min andra informant är också en kvinna som är speciallärare, dock inte en utbildad sådan. 

Hon var färdig mellanstadielärare 1976 och har arbetat som speciallärare i sammanlagt tolv 

år; två år på högstadiet och tio år på mellanstadiet. 

Under sin tid som speciallärare har hon märkt av en större öppenhet när det handlar om 

specialundervisning, inte bara hos oss pedagoger utan även hos eleverna. Hon anser att hon 

och hennes kollegor har blivit bättre på att kartlägga svårigheter och att de har fått bättre 

resurser. I den enhet där hon arbetar, sätter man in de åtgärder man kan, sedan ber de om hjälp 

utifrån om de upplever sig inte kunna hjälpa eleven längre. Eleverna ska få en möjlighet att 

lyckas, trots eventuella svårigheter. 

   När eleverna går på specialundervisning i den enhet där min informant arbetar så är det 

viktigt att de får veta varför de går dit. Man vill ringa in problemet och få eleverna att förstå 

att det inte är de själva som är ett problem. Eleven själv måste göra jobbet. Förr var 

specialundervisning pinsamt, och den attityden har försvunnit här. De får jobba tillsammans 
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och sitter inte ensamma hos en specialpedagog och får då känna att de inte är ensamma om att 

vara i svårigheter. För att komma till specialundervisning där min informant arbetar krävs 

ingen diagnos, utan man går på egna kartläggningar. Märks inget resultat, får eleven gå till 

utredning. 

   Jag ställer frågan om min informant har erfarenhet av elever som uppvisar svårigheter i både 

svenska och matematik, och hon svarar att de finns, och man upptäcker dem. Hon framhåller 

att tack vare att personalen inom hennes enhet har fått förmånen att åka på mycket 

fortbildningar och föreläsningar har de fått mer kunskap, och hon framhåller att då ser man 

självklart mer. Hon har upptäckt att svårigheterna kan gå från båda håll; att svårigheter i 

svenska leder till svårigheter i matematik, och tvärtom. Att det är dyslexi som från början 

ställer till det, poängterar hon, är dock mycket vanligare. Om en elev uppvisar svårigheter i 

både svenska och matematik, är det ofta avkodningen som är problemet i grund och botten. 

Det är svårigheterna i läsning som slår igenom tydligast, men det, säger min informant, kan ju 

bero på att det är det du snabbt kan se. 

   Den tydligaste gemensamma svårigheten är avkodning och att minnas och känna igen 

enheter. Automatisering är också en svårighet. 

   Min informant berättar att hon har märkt att dyslexi kan leda till matematiksvårigheter, men 

att hon inte har upptäckt några elever med dyskalkyli som till följd av det fått problem med 

läsningen. 

   När det kommer till stödinsatser, framhåller min informant att först och främst är det viktigt 

att hålla isär hjälpen i svenska och i matte. Det hon brukar göra är att använda mycket 

tilläggshjälpmedel, som miniräknare till exempel. De får mycket laborativt material, de kan 

använda datorer och får då direkt feedback på om de svarat rätt. Hon berättar att många av 

dessa elever vill att allt material ska se likadant ut, så de inte behöver lära sig en massa nytt 

material. Hon tycker dock att hon själv skulle vilja hinna med mer, hinna sitta ner med varje 

elev, få prata matematik och få resonera. 

   Det är mycket individuellt vad eleverna behöver. Det kan vara allt från kort till datorer. Det 

är viktigt med variation, för att bevara lusten. Det är mycket viktigt att lyfta eleverna inom de 

områden där de är duktiga, poängterar min informant. Det viktigaste är att försöka stötta med 

positiv uppmuntran och uppmuntra det som redan fungerar. De ska få verktyg att klara av 

vardagen, och det är mycket olika. Det som är gemensamt när det kommer till olika 

stödinsatser, har min informant märkt, är att eleverna generellt tycker att det är roligt med 

tävlingar och lekar. 
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   Den största pedagogiska svårigheten, upplever min informant, är att hitta var hon ska börja 

och vad som är bäst för just den elev hon arbetar med. Hon påpekar att det är svårt att hitta 

bra medel i matematik, där har skolan fått ta fram ett eget kartläggningsmaterial, medan det 

finns mycket material i svenska. Bra material, framhåller hon vidare, är viktigt för att tidigt 

kunna upptäcka eventuella svårigheter. 

   Min informant berättar, på frågan om hon läst eller hört om någon forskning som behandlar 

dyslexi och dyskalkyli och eventuella samband, att hon har läst en del av Sterner och 

Lundberg, även om de är försiktiga med att använda begreppet dyskalkyli. Hon har också läst 

en del av Ann-Louise Ljungblad. Hon berättar att den här forskningen började komma för tio 

år sedan. Det kommer mer och mer föreläsningar inom ämnet och det har väckts mycket mer 

uppmärksamhet kring sambandet mellan dyslexi och svårigheter i matematik. 

   Avslutningsvis berättar min informant att hon skulle vilja lära sig lite mer allmänt om 

svårigheter i matematik, och hon vill få fram bättre material för att kartlägga 

matematiksvårigheter. Hon berättar att hon har använt mycket Adler-tester, där ett till tre fel 

indikerar att eleven kan ha dyskalkyli, och där fler fel än så tyder på mer allmänna 

matematiksvårigheter. Hon tycker dock att dessa tester börjar kännas lite urvattnade och 

skulle vilja få tag i bättre testmaterial. 

 

5.3. Sammanfattning 

Jag kunde inte ställa exakt samma frågor till mina informanter, då de arbetar på olika sätt och 

har olika utbildning. Det båda två pratar om, dock, är en förändring i synsättet när det 

kommer till specialundervisning och elever i svårigheter. Skillnaden är att informanten i 

Intervju 1 talar om sig själv och sitt eget förhållningssätt i förhållande till andras, medan 

informanten i Intervju 2 talar om ett mer generellt synsätt. Likheten man kan se är att båda har 

märkt att skolvärlden går mer och mer mot ett inkluderande arbetssätt, även om det i Intervju 

1 framgår att det gäller de pedagoger som har vidareutbildat sig, och att det hos andra 

pedagoger fortfarande finns ett synsätt som är mer inriktat på att reparera eleven, istället för 

att organisera skolmiljön till elevernas fördel. 

   Det båda informanterna påpekar, är att det är dyslexi som leder till svårigheter i matematik, 

och inte tvärtom. Avkodning och automatisering är det som båda talar om som de största 

svårigheterna, två svårigheter som är generella för just dyslexi. 

   Båda mina informanter talar om miniräknare som ett bra hjälpmedel i matematiken. De 

tycker båda att hjälpmedel är just hjälpmedel. Min första informant framhåller också vikten av 

att eleverna får välja själva, så att de känner att det är de själva som styr. Vill de inte använda 



16 
 

hjälpmedel, ska de inte tvingas till det. Min informant i Intervju 2 menar också att det är 

viktigt att materialet ser likadant ut, så att eleverna inte behöver lägga tid och kraft på att lära 

sig en massa nytt material. Dock måste man variera, så att eleverna inte blir uttråkade av att 

alltid använda samma material. 

   Avslutningsvis framhåller båda mina informanter att de skulle vilja lära sig mer om just 

matematiksvårigheter, och båda pekar på att det är svårt att få en bild av i vilken grad en elev 

uppvisar svårigheter i matematik. Adler-testerna tar de upp båda två, och man kan uppfatta att 

de vill ha bättre material, då ingen av dem tycker att testerna ger en ordentlig bild av vilka 

svårigheter eleverna är i.
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6. Slutdiskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om det finns några samband mellan dyslexi och 

dyskalkyli. Den största svårighet jag stött på, är forskares och författares ovilja, och ibland 

rädsla för, att använda begreppet dyskalkyli. Dyskalkyli är ett relativt nytt begrepp och det är 

svårt att sätta fingret på vad det egentligen är. Det gav utslag redan på min 

bakgrundsbeskrivning, där jag kunde ge en tydlig och ingående bakgrund till vad dyslexi är, 

medan dyskalkylins bakgrundsbeskrivning blev kortfattad och inte alls lika detaljerad. Det har 

att göra med något så enkelt som att jag inte hittat mer forskning inom området. Jag skulle 

gärna se mer, och mer ingående, forskning inom dyskalkylins värld. Noterbart är att jag i min 

metodbeskrivning påpekade att det lättaste sättet att hitta information på, var med hjälp av 

litteraturstudier, något som bekräftades i mina intervjuer. Även om litteraturen inte säger så 

mycket som jag från början önskat, så är informationen och kunskapen ute bland praktikerna 

ännu mindre, vilket antagligen bara kan förstås som att det inte finns någon information att få. 

En av mina informanter (se Intervju 1) satte fingret på en viktig fråga; Kan man se 

dyskalkyli? Många dyskalkyliutredningar verkar vara baserade på tester som elever gör, och 

inte på genetisk forskning. Dyslexi kan man se har en stark genetisk koppling. Gäller det även 

för dyskalkyli? Kan man se dyskalkyli i hjärnan, och inte bara som ett resultat av ett test? 

Frågorna om detta fenomen är många, vilket jag fick bekräftat när jag gjorde mina intervjuer. 

Svaren halkar lätt in på dyslexi och matematiksvårigheter som en följd av det och dyskalkylin 

blir hängande i luften. Kan man kanske ana en viss osäkerhet hos pedagoger? Kanske kan det 

vara så att vi som färskare pedagoger kommer att vara bättre rustade inför de dyskalkyliker vi 

kommer möta, eftersom vi redan i vår utbildning har fått chansen att ta reda på vad dyskalkyli 

innebär. Därmed inte sagt att vi har fått all information vi behöver, långt därifrån. Jag kan inte 

nog poängtera både avsaknaden och vikten av noggrann forskning inom området. 

   Mina källor har gett mig många tips och idéer på hur jag kan hjälpa mina framtida elever. 

De har dessutom bidragit med mycket kunskap om dyslexi respektive dyskalkyli och de 

svårigheter de kan leda till. Jag reagerade dock ganska kraftigt på en av mina källor i 

bakgrundsbeskrivningen, Mark Selikowitz, som påstod att dyslexi är vanligare bland pojkar. 

Jag är lite osäker inför om det är ett uttalande jag kan svälja med hull och hår. Kan det inte 

snarare vara så att det är pojkarnas svårigheter man ser, eftersom flickor oftast utgås ifrån som 

de duktiga, de som kan, och man letar inte problem bland flickor som man kanske lätt gör 

bland pojkar? Uttalandet känns i vilket fall som helst väldigt märkligt, och jag är rädd att det 

är en utbredd, men möjligen falsk, föreställning bland dagens pedagoger. Jag vill dock 
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framhålla att jag inte är helt säker på att han har fel. Ingen annan av mina källor har tagit upp 

något som vare sig styrker eller emotsäger Selikowitzs uttalande, så jag har bara en källa att 

gå på när det kommer till det området. De erfarenheter jag har från verksamhetsförlagd 

utbildning, är dock att det finns dyslektiker av båda kön, och jag har inte upptäckt någon 

övervikt av vare sig pojkar eller flickor. Återigen finns luckor i min egen kunskap; jag har 

inte träffat särskilt många elever och därför inte fått tid att upptäcka om ettdera könet tenderar 

att ha en övervikt av dyslektiker. 

   De likheter jag har hittat mellan dyslexi och dyskalkyli, är att både dyslektiker och 

dyskalkyliker, oavsett om det råkar förekomma samtidigt eller inte, generellt har ett kraftigt 

nedsatt korttidsminne, samt en nedsatt spatial förmåga. Jag är inte forskare och kan absolut 

inte ställa några diagnoser, men jag betvivlar att enbart två kriterier är nog för att påvisa ett 

rent fysiskt samband. Däremot blir jag nyfiken när det faktiskt finns två gemensamma 

kriterier. Finns det mer som forskarna inte hittat? Ingen forskare har undersökt just dyslexi 

och dyskalkyli, utan i sort sett bara matematiksvårigheter som en följd av dyslexi. Mer 

forskning inom detta område behövs, utan tvekan. Min ena informant (se Intervju 2) påpekade 

att inom svenskan finns mycket testmaterial och hjälpmedel, medan liknande saknas inom 

matematiken. Det är ett tecken på att lärare och andra personer i skolans värld kan alltför lite 

om svårigheter i matematik, då forskning saknas. På skolan där informanten arbetar har det 

dock tagits fram eget material, vilket tyder på en ökad kunskap, men framförallt intresse, 

inom lärarlaget och inom enheten som arbetar med specialundervisning. 

   Eftersom jag hittat så lite forskning om dyskalkyli, har jag fått fokusera på 

matematiksvårigheter över lag. Dessa har många gånger kopplingar till svårigheter i läsning 

och verkar vara en följd av desamma. Dyslexins bakomliggande orsaker, såsom försämrat 

korttidsminne, svårigheter med avkodning och automatisering samt andra orsaker och följder 

av dyslexi, verkar vara det som ger utslag på matematiken. Det kan ju verka självklart, då 

matematik har mycket med automatisering och avkodning att göra. Dyskalkyli ter sig vara en 

sak, medan matematiksvårigheter som följd av dyslexi verkar vara en helt annan sak. Min 

första informant (se Intervju 1) styrkte mina föreställningar, då hon klart och tydligt påpekade 

att det oftast är dyslexin och dess sekundära följer som leder till att matematiken blir lidande. 

Det har ofta med långsam avkodning att göra, eller att siffrorna inte vill sitta still, utan hoppar 

runt, precis som bokstäverna gör. Min andra informant (se Intervju 2) påpekade att dyslexi 

oftast leder till svårigheter i matematik, men hon hade inte varit med om att dyskalkyli hade 

gett utslag på läsningen. Även hon tog upp långsam avkodning som en av de största 

svårigheterna. Det är intressant och framför allt värt att notera detta uttalande, då denna 
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informant arbetat med barn i svårigheter i sammanlagt tolv år. Hon har med andra ord hunnit 

se väldigt mycket och fått många chanser att upptäcka eventuella fall där dyskalkylin ger 

svårigheter i läsning, men hon har alltså inte gjort det. 

   Viktigt att minnas är att dyskalkyli inte handlar om allmänna matematiksvårigheter, utan 

svårigheter inom vissa områden av matematiken; specifika matematiksvårigheter. Detta är ett 

tecken på att min föreställnig om att dyskalkyli inte direkt har med dyslexi att göra, faktiskt 

stämmer. Dyslexi verkar enligt den forskning jag tagit del av, påverka matematiken över lag, 

och inte ge utslag enbart på vissa matematiska områden. Det ska dock framhållas att jag inte 

hunnit lära mig tillräckligt om dyskalkyli och dess eventuella samband med dyslexi, och jag 

vill återigen påpeka att det finns stora luckor i forskningen. Frågan är inte om, utan när jag 

kommer möta elever i dessa svårigheter. Det gäller även alla mina framtida kollegor. Vad vet 

de om dyslexi och dyskalkyli och deras eventuella inbördes samband? 

   Jag har i min undersökning inte tittat något på hur andra ämnen än matematik påverkas av 

läs- och skrivsvårigheter. Det var heller inte mitt syfte, men tankarna har naturligtvis väckts 

när jag läst och skrivit om både dyslexi och dyskalkyli. Det är inte svårt att inse att en elev 

som har svårigheter med läsningen, kommer att råka ut för problem i andra ämnen. På den 

senaste skolan där jag hade VFU användes inspelat material till de dyslektiker som ville ha 

det. Det tycker jag är ett utmärkt kompletteringsmaterial, då eleven slipper kämpa med 

läsningen som sådan och istället kan fokusera på själv innehållet. I takt med att dyslexi under 

senare tid blivit mer uppmärksammat och allteftersom kunskapen ökat, har fler och fler förlag 

börjat erbjuda inspelade material till sina böcker. Jag anser att erbjudanden om inspelningar 

måste få väga tungt när man väljer ut material. Om vi ska ha en skola för alla så måste också 

alla, dyslektiker eller inte, ha möjlighet att tillgodogöra sig allt material. Min informant i 

Intervju 1 talade också om inspelat material som ett bra komplement till skolböckerna. Det är 

viktigt för pedagoger att vara vaken inför nya material som dyker upp på marknaden. Allt 

man använder i sin undervisning måste dock ha ett syfte, naturligtvis. Likväl som det finns 

mycket bra, lärorikt och meningsfullt material, så kryllar marknaden av material som inte 

tillför någonting. Som pedagog gäller det att inte vara rädd att prova olika saker, och likaså att 

fråga sina elever om det man just provade kändes meningsfullt, och vad de lärde sig av att 

använda materialet. En öppen diskussion kommer man långt med. Barn och ungdomar har 

väldigt mycket att bidra med, och pedagoger får inte vara rädda att ta sina elever till hjälp! 

Det är trots allt varje individ som själv vet bäst vad som är bäst för just honom eller henne. 

   För att få med sig alla elever i undervisningen, krävs det att arbeta på ett inkluderande sätt. 

De innebär, enligt mig att se alla elevers styrkor, precis som informanten i Intervju 1 framhöll, 
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och att bygga på dem. Undervisningen måste alltid vara varierande och stimulerande och utgå 

från alla elever. Även om jag någon gång måste undervisa framför hela klassen, är det viktigt 

att när eleverna ska arbeta självständigt, är materialet anpassat efter just varje elev så att alla 

elever kan utvecklas på det sätt som passar just dem. Över lag ligger det ju i en pedagogs 

arbete att anpassa metoder efter de olika individerna. Svårigheterna här ligger nog främst i att 

pedagoger idag inte anser sig ha tid till att sitta ner med alla sina elever. Min första informant 

(se Intervju 1) ville gärna ha mer tid till var och en, och då ansåg hon sig ändå ha en lätt grupp 

att arbeta med! Hur svårt måste det då inte vara för den lärare som måste lägga ner tid på att 

få klassen som helhet att fungera? 

   Jag har under mitt arbete med denna uppsats inte kunnat se några direkta samband mellan 

dyslexi och dyskalkyli. Däremot har jag upptäckt att dyslexi och dess sekundära svårigheter 

leder till svårigheter i matematik. En sista gång vill jag framhålla att jag skulle vilja se mer 

forskning om det här. Jag skulle vilja få ett svar på om det finns någon koppling, en ordentlig 

utredning. Vad svaret sedan blir, det får utredningen i sig utvisa. Om det finns ett samband, 

vill jag veta hur jag kan hjälpa de elever som är i dessa svårigheter, så att alla mina elever kan 

utvecklas efter just sin förmåga.
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Bilaga 1 

Intervjufrågor, Intervju 1. 

 Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 När utbildade du dig till specialpedagog? 

 Har du upptäckt något om elever i svårigheter sedan du vidareutbildade dig, eller har 

du märkt av några reflektioner hos dig själv som du inte tidigare gjort? 

 Vilka erfarenheter har du av elever i svårigheter i både svenska och i matematik? Är 

det vanligt att elever har svårigheter i båda ämnena samtidigt? 

 Är det något du upptäckt som verkar vara en gemensam svårighet? 

 Vilka stödinsatser brukar du ge ett barn i svårigheter i matematik och/eller svenska? 

 Finns det några stödinsatser du skulle vilja sätta in, men inte anser att det finns 

resurser till? 

 Har du upptäckt något som generellt hjälper barn i svårigheter i både matematik och i 

svenska? 

 Vad anser du vara den största pedagogiska svårigheten när det kommer till att hjälpa 

ett barn i matematik- och/eller läs- och skrivsvårigheter? 

 Har du läst eller hört om någon forskning som handlar om samband mellan dyslexi 

och dyskalkyli? 

 Finns det något ytterligare du skulle vilja lära dig om svårigheter med läsning 

och/eller matematik? I så fall, vad vill du lära dig?
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Bilaga 2 

Intervjufrågor, Intervju 2. 

 När utbildade du dig till pedagog? 

 Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

 Har du upptäckt några generella förändringar i synsätt och attityder angående barn i 

svårigheter under din tid som speciallärare? 

 Vilka erfarenheter har du av elever i svårigheter i både svenska och i matematik? 

 Är det något du har upptäckt som verkar vara en gemensam svårighet? 

 Vilka stödinsatser brukar du ge ett barn i dessa svårigheter? 

 Finns det något du skulle vilja göra, men inte anser att det finns resurser till? 

 Har du upptäckt någon metod som generellt hjälper barn i svårigheter i både 

matematik och i svenska? 

 Vad anser du vara den största pedagogiska svårigheten när det kommer till att hjälpa 

ett barn i matematik- och/eller läs- och skrivsvårigheter? 

 Har du läst eller hört om någon forskning som handlar om samband mellan dyslexi 

och dyskalkyli? 

 Finns det något ytterligare du skulle vilja lära dig om svårigheter i svenska och/eller 

matematik? I så fall, vad vill du lära dig? 


