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Abstract 
All types of difficulties in learning affects the learning of matematics. This work attemps to 
find the causes of various symptoms and to describe appropriate measures. Furthermore, we 
try to see if there is as much knowledge about matematics difficulties as about reading and 
writing difficulties. We also ask pupils if they think that those with difficulties get the help 
they need. 

To to this I have made a litterature study and an inquiry among staff in school and pupils. 

It is important to notice pupils having diffiulties in all kinds of learning as the teaching has to 
be adopted to the individual. The pupil must be given the possibility to get adequate 
challenges to strengthen the self-esteem and to incease the motivation to learn more. The 
tasks shall therefore strengthen the pupils weaknesses, but also point out and develop their 
strong sides. 

The inquiry result shows that the shools have better knowledge and routines to discover and 
work with pupils having difficulties in reading and writing than to discover and work with 
pupils having difficulties in matematics. This implies that a teacher in matematics needs to be 
aware that he may meet pupils having difficulties in matematics who do not realize what parts 
of the matematics are his strong and weak sides. 

The pupils themselves seem to be relatively satisfied with the help they get, but the senior 
compulsory school pupils are more satisfied with the help in matematics than the pupils in the 
upper secondary school. 



Sammanfattning 
Alla typer av inlärningssvårigheter påverkar matematikinlärningen. Detta examensarbete 
önskar ge svar på vilka symptom olika inlärningssvårigheter kan ge och vilka åtgärder man 
kan sätta in för att hjälpa eleverna. Dessutom önskar arbetet ge svar på om det finns lika 
mycket kunskap på skolorna om läs- och skrivsvårigheter som om matematiksvårigheter och 
om eleverna upplever att elever i olika typer av svårigheter får den hjälp de behöver.  

För att göra detta har jag dels gjort en litteraturstudie och dels en enkätundersökning bland 
speciallärare/specialpedagoger, lärare och elever.  

Det är viktigt att uppmärksamma elever i alla typer av inlärningssvårigheter så att 
undervisningen kan anpassas till den specifika elevens förutsättningar. Eleven ska ges 
möjligheter till adekvata utmaningar så att elevens självkänsla stärks och dess motivation till 
att fortsätta lära sig blir stor. Elevens uppgifter ska därför stärka dess svagheter, men också 
belysa och utveckla dess styrkor. 

Enkätundersökningen visar att skolorna har mer kunskaper och bättre rutiner för att upptäcka 
och arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter jämfört med elever i matematiksvårigheter. 
Detta gör att man som matematiklärare bör vara medveten om att man kan komma att möta 
elever som själva inte har insikter i sina styrkor och svagheter avseende 
matematiksvårigheter.  

Eleverna själva verkar vara relativt nöjda med den hjälp elever i svårigheter får, men 
högstadieelever är i större utsträckning än gymnasieelever nöjda med hjälpen i matematik.  

 

Nyckelord: Dyskalkyli, läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter, matematikinlärning 
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1. Inledning 

1.1. Syfte 

Idag är gymnasieskolan i hög grad en skola för alla och som blivande matematiklärare på 
gymnasiet kommer jag att möta elever i olika typer av svårigheter, t ex i läs- och 
skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter. Alla typer av svårigheter påverkar på något sätt 
även matematikinlärning så det är viktigt att elever som är i t ex läs- och skrivsvårigheter får 
hjälp med sina svårigheter för att matematikinlärningen ska bli optimal.  

Jag vill genom mitt examensarbete få större insikt i vilken hjälp elever har fått under sin 
skolgång och om elever i olika typer av svårigheter har fått likvärdig hjälp och därmed själva 
kan vara medvetna om vari deras eventuella svårigheter består när de når gymnasiet. Jag 
kommer att möta elever som närmar sig vuxen ålder och jag tycker att det är intressant att få 
en uppfattning om de elever jag kommer att möta. Är de ”utredda”, har de fått erforderlig 
hjälp under grundskolan och har de med sig en egen insikt om sina problem och hur de ska 
hantera dem. Enligt Lundgren och Ohlis (1995) beror elevernas framtid på hur vi som lärare 
lyckas upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos eleverna och på hur vi anpassar vår 
undervisning så att funktionsnedsättningen inte förvandlas till ett handikapp. 

Dessutom är jag intresserad av att veta om elever i med dyskalkyli är uppmärksammade i 
skolan idag och om lärare och specialpedagoger/speciallärare har samma kunskap om 
dyskalkyli som om dyslexi. 

Jag kommer att göra en litteraturstudie för att ta reda på hur läs- och skrivsvårigheter påverkar 
lärande i matematik och undersöka vad dyskalkyli är och vilka symptom det kan ge. 
Litteraturstudien ska också söka svar på vilka åtgärder som kan underlätta för elever med 
olika typer av inlärningssvårigheter i matematik. Fokus ska ligga på elever i åldrarna 16 – 19 
år. 

Jag kommer dessutom att göra en enkätundersökning på alla stadier, från lågstadiet till 
gymnasiet, för att ta reda på om det finns lika mycket kunskap på skolorna för att upptäcka 
och arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter som med elever i matematiksvårigheter och 
undersöka om elever upplever att elever med svårigheter får den hjälp de behöver under sin 
skolgång. 

1.2. Bakgrund 

Elever som är i olika typer av inlärningssvårigheter har enligt skolans styrdokument rättighet 
att bli uppmärksammade och erbjudna erforderligt stöd för sin individuella utveckling. Alla 
elever ska, när de lämnar skolan, ha utvecklat en individuell grund för sitt fortsatta lärande 
vilket innebär att elever med svårigheter under sin skolgång måste ha fått insikt i sina problem 
och fått hjälp och verktyg som bidrar till att svårigheterna lindras, reduceras och/eller 
kompenseras. 

I skollagens portalparagraf (1 kap 2§) står det:  
”I utbildningen skall tas hänsyn till elever i behov av särskilt stöd”  

och i skollagen 4 kap 1§:  
”Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och 

den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till 

grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet”. 
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I Lpo 94, Skolans värdegrund och uppdrag, står det: 
”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. […] Skolan har ett 

särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.” 

i Lpo 94, ” Mål och riktlinjer”, att: 
”Skolan skall sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” 

och i Lpf 94, ”Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna”, att:  
”Genom studierna skall eleverna skaffa sig en grund för livslångt lärande”.  

Dessutom ska  
”Varje elev få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar. Varje elev skall möta respekt för sin egen person och sitt arbete.” 

(Lpf 94, ”Gemensamma uppgifter för de frivilliga skolformerna”) 

och enligt Gymnasieförordningen, kapitel 8: 
”En elev skall ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de 

kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd”. 

D v s jag som gymnasielärare ska ägna särskild uppmärksamhet åt elever som är i svårigheter 
och som därigenom har svårigheter att nå målen för matematikkurserna.  

Det är också intressant att veta om elever som kommer till gymnasiet kan anses ha kunskap 
om de är i svårigheter eller ej och om de i så fall har fått adekvat hjälp och därigenom själva 
är medvetna om vad som är deras styrkor och svagheter. Att medvetandegöra eleverna om 
sina styrkor och svagheter är en förutsättning för att eleverna under gymnasiet, genom 
studierna, kan skaffa sig en grund för livslångt lärande och möta respekt för sin egen person 
och sitt arbete.  

Det är viktigt att elevernas svårigheter så tidigt som möjligt uppmärksammas och att elever 
med olika typer av svårigheter får likvärdigt stöd under sin skolgång, att inte elever med vissa 
typer av svårigheter får undermålig hjälp och därmed får sämre förutsättningar att få ett rikt 
och bra liv.  

”Skolans mål måste vara att ge varje individ bra modeller, så att de kan utveckla sina 

intelligenser genom hela livet” (Ljungblad, 2000, s.143). 

1.3. Frågeställning 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag med mitt examensarbete försöka ta reda på: 

• hur läs- och skrivsvårigheter påverkar lärande i matematik 

• vad dyskalkyli är och vilka symptom det kan ge 

• vilka åtgärder man kan göra för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
i matematiksvårigheter 

• om skolorna systematiskt kontrollerar om elever är i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter 

• om skolorna har utarbetade åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter 

• om elever upplever att elever i läs- och skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter får 
den hjälp de behöver under sin skolgång 
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De tre första frågorna ska försöka besvaras med hjälp av en litteraturstudie och de tre sista 
frågorna med hjälp av en enkätundersökning på alla stadier, från lågstadiet till gymnasiet. 
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Inledning 

”Svårigheter med matematik och/eller svenska handlar inte bara begränsat om dessa ämnen. 

I själva verket handlar det om något så väsentligt som livskvalité. 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). 

Enligt boken Sterner & Lundberg (2002) var matematikundervisningens tidigare 
huvuduppgift att utveckla kunnande och färdighet i räkning och geometri. Nu har 
matematikundervisningen förskjutits till att utveckla ett bredare och djupare matematiskt 
kunnande som innebär god taluppfattning, problemlösningsförmåga, att se sammanhang och 
att resonera sig fram till slutsatser (Skolverket, 1997; NCM, 2001). Bruket av 
standardalgoritmer för de fyra räknesätten har minskat samtidigt som behoven av att kunna 
tolka och kritiskt granska tillämpad matematik i olika sammanhang har ökat. 
Matematikundervisningen skall i dagens komplexa samhälle bidra till självförtroende, 
kompetens och möjligheter till påverkan och utveckling. Matematikutbildningen i 
grundskolan och gymnasieskolan ska också ge en god grund för fortsatta studier, yrkesliv och 
ett livslångt lärande.  

Olika former av inlärningssvårigheter påverkar matematikinlärningen och nu då 
gymnasieskolan i det närmaste har blivit en skola för alla och matematikundervisningen 
dessutom har ändrat fokus mot områden som ställer större krav på elevens matematiska 
förmåga, tror jag att elever som är i inlärningssvårigheter oftare än tidigare får problem med 
just matematiken som samtidigt är en av hörnstenarna för att klara sig bra i dagens komplexa 
samhälle. Jag anser att det är ytterst viktigt att lärare tidigt uppmärksammar om en elev är i 
svårigheter för att ge varje elev stöd och hjälp för att eleven ska utvecklas optimalt; ”Vad vi 

bäst behöver i livet är någon som förmår oss göra vad vi kan” (Ljungblad, 2000, s. 4). 

I litteraturgenomgången söker jag svar på frågorna: 

• hur läs- och skrivsvårigheter påverkar lärande i matematik 

• vad dyskalkyli är och vilka symptom det kan ta 

• vilka åtgärder man kan göra för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
i matematiksvårigheter 

Elever som både är i läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik har naturligtvis än 
större problem. Dessvärre har forskning om kombinationen av matematiksvårigheter och läs- 
och skrivsvårigheter inte varit särskilt omfattande (Sterner & Lundberg, 2002) och därför 
redovisas svårigheterna var för sig. 

Jag har valt att fokusera på symptom och åtgärder för äldre elever, men för helhetens skull har 
jag även tagit med tydliga symptom och viktiga åtgärder för yngre barn. 

2.2. Vad är 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. Man 
kan vara mycket begåvad men ändå stava och läsa dåligt. Forskarna är inte helt överens om 
vad dyslexi beror på men det visar sig att fler killar än tjejer har dyslexi och att dyslexi ofta är 
ärftligt. Dyslexi används som synonym till specifika läs- och skrivsvårigheter. 
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Det finns flera olika definitioner av dyslexi och en av de som vanligen används idag är den 
som formulerades 2002 av ”The International Dyslexia Association”. Definitionen lyder i 
översättning: 
“Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. Dyslexi 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande ordigenkänning och av dålig 

stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter orsakas vanligen av en störning i 

språkets fonologiska komponent, som ofta är oväntade med hänsyn till andra kognitiva 

förmågor och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan 

innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan hämma 

tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.” (http://www.ki.se/dyslexi/). 

Eftersom det inte finns någon entydig definition vare sig av dyslexi eller läs- och 
skrivsvårigheter går det heller inte att exakt ange hur många personer som i Sverige har dessa 
svårigheter. En vanlig bedömning enligt Svenska dyslexiföreningen är att 5-8 procent av 
befolkningen har betydande svårigheter att läsa och skriva. 

Malmer (1996) beskriver några symptom man kan observera hos dyslektiska barn. Hon menar 
att många av dessa symptom även finns hos andra nybörjarläsare men de har en tendens att 
förekomma under längre tid och vara mera frekventa hos dyslektiker. 

Synen 
• Eleven följer raden med fingret vid läsning, rör huvudet och/eller boken 
• Eleven läser långsamt och trevande (eller hackigt) 
• Eleven utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 
• Eleven kastar om bokstäver eller börjar med ett ljud som kommer senare i ordet 
• Eleven vill hålla för ett öga eller kopplar bort ett öga, ser suddigt ett tag 
• Eleven har svårt att flytta blicken mellan tavlan och boken 
• Eleven gissar långa ord, förstår inte vad han/hon läser 

Ljuduppfattning 
• Eleven hör inte skillnad på det vi kallar lång och kort vokal 
• Eleven har svårt att säga efter nya ord eller namn 
• Eleven gör tillägg eller uttalar ord felaktigt (tottoar, prolebem etc.) 
• Eleven talar sluddrigt och slarvigt 
• Eleven har svårt att särskilja närliggande ljud: u/y, å/o, g/k, b/p etc. 

Motoriken 
• Eleven är i en del fall klumpig, välter, spiller 
• Eleven är stel och rädd i bollspel, har dålig balans 
• Eleven har svårt att knyta skosnören, hålla lagom hårt i pennan, sitta stilla etc. 

Dominans – lateralitet 
• Eleven har ingen helt tydlig ”bästa hand” 
• Eleven har riktningssvårigheter, är osäker på vad som är höger och vänster 
• Eleven har ofta olika dominans i hand, fot, öga 

Övrigt 
• Eleven har svårt att uppfatta tid och lära sig klockan 
• Eleven har svårt att lära sig ordningsföljder (alfabet, månader) 
• Eleven har svårt att lära sig utantill (glosor, multiplikationstabell, formler) 
• Eleven har svårt att strukturera, få ner det tänkta på papper 
• Eleven har svårt att minnas långa instruktioner, planera, koncentrera sig 
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På plussidan kan man notera att dyslektiker ofta är mycket kreativa, gärna väljer icke-
konventionella lösningar, är intresserade av att rita och måla och ofta är goda berättare. 

Dyslexi delas vanligen in i två huvudgrupper (enligt Dyslexi.info): 

Auditiv dyslexi: 
Auditiv dyslexi betyder att dyslektikern inte hör skillnaden på ord och orddelar. Det gör att de 
läser bättre än vad de stavar. Genom den försenade talutvecklingen så märker man på ett tidigt 
stadium, redan i förskolan, om barnet lider av auditiv dyslexi. Man ska helst söka hjälp hos en 
logoped så tidigt som möjligt och undvika att tala "barnspråk" med barnet. 
Som auditiv dyslektiker har man oftast: 

• Försenad talutveckling 
• Svagt ordminne 
• Litet ordförråd 
• Dålig urskiljningsförmåga 

Visuell dyslexi: 
Visuell dyslexi betyder att dyslektikern har problem att "se" orden. Det är ofta de som kastar 
om bokstäver och siffror. Andra kännetecken är att de använder sig av ett fonetiskt 
stavningssätt, exempelvis Salm istället för Psalm. Den text en visuell dyslektiker skriver kan 
se slarvig ut eftersom många hoppar över stor bokstav i början av meningar och skriver små 
bokstäver om vart annat. Visuella dyslektiker delar också ofta sammansatta ord. I och med att 
dyslektikerna behöver mycket energi för att läsa tappar de lätt koncentrationen och börjar 
gissa vad det står.  

I en färsk rapport har man hittat direkta neurolgiska bevis för att den del av hjärnan som 
hanterar snabba ljud fungerar sämre hos dyslektiker (UCSF Daybreak News, 25 maj 1999). 
P g a feltändning av neuroner får dyslektikern problem med att plocka ut relevanta visuella 
och auditiva signaler från omgivande mönster och ljud (News-Medical.Net, 25 maj 2005). 

2.3. Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik 

När det gäller läs- och skrivsvårigheter och dess påverkan på lärande i matematik har jag tagit 
fakta från böckerna ”Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik”, skriven av Görel 
Sterner & Ingvar Lundberg (2002) och ”Matematiksvårigheter och dyslexi” skriven av 
Gudrun Malmer & Björn Adler (1996). Detta på grund av att jag inte har hittat så mycket bra 
material kring detta ämne och som Gudrun Malmer skriver: ”Man talar idag mycket om 

dyslexi. Det anmärkningsvärda är att så litet av konsekvenserna för matematik har blivit 

föremål för studier” (Malmer & Adler 1996, s. 9).  

Beskrivning av dyslexi och samband mellan läs- och skrivsvårigheter 
och matematiksvårigheter 
Elever med dyslexi har ofta brister både i det s k arbetsminnet och långtidsminnet och det 
bidrar till att inlärningen av nya ord blir svår och eleverna har svårigheter med att hämta fram 
t ex ord och talfakta snabbt och säkert. T ex leder bristen i långtidsminnet till att elever med 
dyslexi kan ha uppenbara svårigheter att lära sig multiplikationstabellen och till att eleven har 
problem med att minnas procedurer och regler. (Sterner & Lundberg, 2002). 

Förmågan att kunna hämta talfakta snabbt och så gott som automatiskt från långtidsminnet 
underlättar när man gör beräkningar, så problemet med bristerna i arbets- och långtidsminnet 
påverkar elevens automatiserade informationsbehandling. I matematiken måste många viktiga 
delfunktioner vara högt automatiserade så att all mental energi kan användas på högre 
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funktioner. Bristfällig automatisering av elementära funktioner kan ha stora negativa effekter. 
(Sterner & Lundberg, 2002). 

Dock är inte alla problem med läsning och skrivning dyslektiska. Det finns barn med en mer 
allmän kognitiv (intellektuell, kunskapsmässig) funktionsnedsättning och de med en dålig 
uppväxtmiljö där de inte har fått erforderlig stimulans från omgivningen så att deras ordförråd 
och allmänna omvärldsorientering är bristfällig. (Sterner & Lundberg, 2002). 

Dyslexi eller andra typer av läs- och skrivsvårigheter har ofta ett samband med 
matematiksvårigheter och Sterner & Lundberg (2002) tar upp följande samband: 

• Ibland har elever svårt med både läs- och skrivinlärningen och lärande i matematik där 
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 ogynnsamma uppväxtvillkor som bidragit till att barnets tidiga 
utveckling påverkats. 

• Hos elever i läs- och skrivsvårigheter förekommer i olika utsträckning sekundära 
svårigheter, varav läsförståelse, inlärningsstrategier och lärande i matematik är några. 
Problemet 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 
inrymmer också ofta krav på skriftspråklig kompetens som kan överstiga förmågan hos 
elever i läs- och skrivsvårigheter. 

• 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. 

• Bristfällig undervisning kan leda till att elever ständigt får uppgifter som de inte klarar av 
att lösa, som de saknar förutsättningar för att klara. Dessa elever, som ständigt 
misslyckas, kan utveckla en sämre självbild vilket leder till ytterligare svårigheter. 

• Dessutom kan det finnas ett samspel mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter där olika faktorer ständigt påverkar varandra. 

Effekter i matematik man kan märka 
Nedan sammanfattas de effekter, enligt Malmer (1996), som dyslektiska besvär kan medföra i 
matematik. 

Omkastningar 

Barnet spegelvänder siffror och kan skriva 6 istället för 9 och tvärtom. Omkastningar sker 
också lätt då ett tal består av flera siffror. Då kan t ex 26 bli 62 eller 317 kan bli 731. Antalet 
”femton” kan skrivas som 51 då barnet ljudar sig fram vid skrivningen, ”fem” hörs först. 

Omkastningar i matematik kan få värre konsekvenser än i svenska då ett felstavat ord, t ex 
”bsök”, av läsaren kan tolkas rätt medan ett tal som skrivs 732 inte lika lätt kan misstänkas 
vara 237som är felskrivet. 



- 8 - 

Bristande sekvenserig 

Många barn har svårigheter att hålla reda på ordningsföljder, t ex alfabetet, månader och 
talraden. Svårigheten är särskilt tydlig i baklängesräkningen. 

Svårigheter visar sig också då det gäller att hålla reda på olika steg i en matematisk process. 
Det kan gälla rutinerna vid någon form av algoritmräkning eller i samband med 
ekvationslösning. 

Symbolosäkerhet 

Ett svagt eller dåligt visuellt minne gör det svårt att särskilja liknande symboler. Förväxlingar 
sker lätt mellan t ex siffror som 1 och 7, 3 och 5, 6 och 9. 

I en del fall ser inte eleven att det sker en teckenändring. Har de arbetat med addition kan de 
fortsätta med det trots att uppgifterna växlat till att vara subtraktion. 

Bristande spatial förmåga 

Den spatiala förmågan (förmågan att föreställa sig, att fantisera) har betydelse t ex för att 
observera den inbördes ordningen av siffror vid talskrivning och även för att uppfatta avstånd 
mellan siffror, ord och figurer. Svårigheter visar sig också i elevernas oförmåga att t ex 
disponera en sida i ett räknehäfte, att hålla reda på rader i boken, ordning på exempel, läsa av 
kartor och diagram, men också i rumsuppfattningen i umgänget med geometriska figurer och 
kroppar. 

Korttidsminne 

Ett dåligt korttidsminne kan göra att eleven vid textläsning har svårt att komma ihåg 
uppräknade fakta och de missar ofta muntliga instruktioner som ges. Eleverna vet inte vad de 
ska göra och har svårt att komma igång. 

Långtidsminne 

Ett dåligt långtidsminne försvårar all automatisering, t ex av tabellkunskap, räknelagar, 
formler etc. I sådana fall måste man försöka skapa olika strategier som ofta är mera kreativa 
och kanske också bygger på associationer. En vidgad förståelse är av stor betydelse då det ger 
möjligheter att rekonstruera sammanhang. 

Begreppsbildning 

För att bilda stabila begrepp krävs ett gott ordförråd och nödvändiga erfarenheter. Texten i 
matematiska uppgifter är ofta kompakt och innehåller för eleven svårt språk. Varje 
ämnesområde kräver ordkunskap och för att se till att eleverna får ett fungerande ordförråd 
krävs ett systematiskt och medvetet arbete. 

Brister i kognitiv förmåga 

En ängslan och brist på självförtroende som hänger samman med misslyckanden i läs- och 
skrivprocessen får ofta konsekvenser också i andra skolämnen, inte minst i matematik. Dessa 
elever känner ofta vantrivsel och saknar motivation. 

Åtgärder 
Matematik och språk 

Enligt Sterner & Lundberg (2002) upplever elever med dyslexi ofta svårigheter i mötet med 
matematiska texter och symboler. Att läsa matematiska textuppgifter ställer stora krav på 
elevernas läsförståelse. Meningsbyggnaden kan vara komplicerad, matematiska ord tenderar 
att ha precisa innebörder och måste tolkas exakt och bilder, diagram och tabeller ska tolkas 
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korrekt. Texterna är dessutom komprimerade med många fakta inbakade i ett begränsat 
textomfång och där felläsning av ett enda litet ord kan innebära att texten missuppfattas helt 
och hållet. Ett begränsat arbetsminne kan också göra det svårt att förstå syntaktiskt långa och 
komplicerade meningar, eftersom man måste hålla viss aktuell information aktivt i 
medvetandet under tiden man bearbetar det språkliga innehållet.  

Varje lärare som undervisar i matematik måste, enligt Malmer (1996), vara medveten om den 
betydelse språket har. Det gäller inte bara textuppgifterna eleverna ska arbeta med utan även 
det språk läraren själv använder i undervisningen. 

En del ord kan man kalla ”matematikord” eftersom de i stort sett enbart förekommer inom 
ämnet matematik, t ex addition, täljare, kvadrat och polygon. Det finns också allmänna ord 
som inom matematiken har en innebörd som kan skilja sig från den vardagliga innebörden 
t ex volym (ljudstyrka – rymd), funktion (användning – beskriver en variabels beroende av 
andra variabler) och likhet (ha liknande egenskaper – överensstämmelse) (Sterner & 
Lundberg, 2002). 

Flera studier som Sterner & Lundberg (2002) läst anger brister i läsförståelse som den mest 
bidragande orsaken till felaktiga lösningar på matematiska textproblem. Därför är det en av de 
viktigaste uppgifterna att lärare som undervisar i matematik hjälper eleverna att utveckla en 
god läsförmåga. Boken tar upp en modell för arbete med enkla matematiska uppgifter 
bestående av fem olika steg som kan underlätta elevernas läsförståelse och förmågan att lösa 
textuppgifter. 

1. Eleven utgår från texten och gör en sammanfattning av problemet. 

2. Genom att eleven får öva sig att formulera problemet muntligt med egna ord kan de 
skapa sig en bild, en inre representation av problemets innehåll. 

3. Med utgångspunkt i den representationen väljer eleven sedan en lämplig formell 
matematisk strategi eller en informell strategi för att lösa problemet. 

4. Eleven genomför den valda operationen eller beräkningen. 

5. Slutligen går eleven tillbaka till texten och kontrollerar sin lösning. 

Sterner & Lundberg (2002) berättar också om att man för att öva upp läsförståelsen vid 
lösning av matematiska textuppgifter kan arbeta med texter där ovidkommande information 
ges eller där eleverna själva måste tillföra numerisk information. Detta gör man för att 
eleverna ska få öva sig i att bedöma vad som är relevant information i texterna, vilken 
information man kan bortse ifrån och vilken ytterligare information som krävs för att kunna 
lösa uppgiften. De skriver också att lärobokstexter ofta ställer krav på en aktiv och fokuserad 
läsning eftersom varje litet ord kan vara viktigt för förståelsen. Förklaringar ska ofta bearbetas 
i flera steg och eleven ska kanske gå tillbaka till tidigare avsnitt ur boken för att förstå det 
nya. Många elever i lässvårigheter behärskar inte denna strategiska form av läsning.  

En vanlig metod som många lärare använder är att gå igenom på tavlan vad bokens 
förklaringar och instruktioner betyder och sedan uppmanas eleverna att fortsätta med 
exemplen som följer. Om lärare i allt för hög grad förlitar sig enbart på genomgångar på 
tavlan får eleverna inte övning i att lära sig det språk med speciella uttryck och nyanser som 
är vanliga i matematiska läromedel. Man löser kortsiktigt ett problem så att eleverna kan 
arbeta vidare i boken men de ges inte möjlighet att bygga upp en god läsförmåga i matematik 
som de sedan kan gå vidare med. Instruktioner och förklaringar i matematikböcker innehåller 
ofta ett språk och uttryckssätt som eleverna behöver tydlig och strukturerad undervisning i för 
att lära sig. (Sterner & Lundberg, 2002). 
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Sterner & Lundberg (2002) menar att läsa aktivt och lära sig hur man kan bearbeta texter i 
olika steg för att förstå samanhanget är något som särskilt elever i läs- och skrivsvårigheter 
behöver explicit undervisning om. Lärare kan här hjälpa sina elever att utveckla läsförståelse i 
samband med matematik genom att: 

• Tala matematik och använda korret terminologi i samband med problemlösning 

• Skapa en attityd hos eleverna av att ”läsa för att förstå” d v s uppmuntra och stärka 
elevernas förväntan att texter ska ge sammanhang och mening. 

• Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som t ex bilder och diagram 
och diskutera innehållet. 

• Göra ordlistor över viktiga ord och hjälpa eleverna utveckla sin läsning 

• Uppmuntra eleverna att förklara viktiga delar i skriftliga frågor. 

Att utveckla förståelse innefattar något mer än att bara knyta kunskap till tidigare kunskap. 
Det innefattar också att skapa rika och integrerade kunskapsstrukturer. Det är just 
struktureringen av kunskap som gör den möjlig att använda i olika sammanhang. Strukturerad 
kunskap är lättare att återskapa om man glömt den än rena minneskunskaper vilket är en 
särskilt kritisk punkt för elever med dyslexi. Att lära med förståelse innefattar att utveckla 
samband som återspeglar viktiga matematiska principer. Att lära med förståelse innefattar 
också att eleverna parallellt med att de utvecklar begreppslig förståelse också lär sig hur de 
kan använda sina kunskaper. (Sterner & Lundberg, 2002). 

När det gäller de matematiska symbolerna gäller samma sak här, att det är speciellt viktigt att 
undervisningen bygger på förståelse för symbolers innebörder och hur de hanteras eftersom 
detta är en speciellt kritisk punkt för dessa elevers lärande i och om matematik. (Sterner & 
Lundberg, 2002). 

Att lära sig förstå innebörder i de matematiska symbolerna kan innefatta flera problem för 
elever i läs- och skrivsvårigheter. Det kan dels vara problem att hålla reda på och se skillnad 
mellan olika tecken och symboler, dels vara svårt att förstå de tankar och idéer som tecknen 
och symbolerna representerar. (Sterner & Lundberg, 2002). 

Att lära matematik 

Elever i lässvårigheter kan ha en god förmåga att tänka logiskt och att resonera abstrakt, 
medan de presterar dåligt vad gäller läsförmåga och förmågan att lära nya ord. Dessa elever är 
matematiskt kompetenta och Sterner & Lundberg (2002) menar att dessa elever är i behov av 
ett individanpassat undervisningsprogram. De elever, som redan underpresterar på det 
språkliga området, blir dubbelt handikappade om deras matematiska kunnande och intressen 
inte uppmuntras och utvecklas.  

Eftersom elever med dyslexi vanligtvis inte har svårigheter att förstå samband och mönster 
och logiska resonemang, men är svaga vad gäller läsförståelse och nya ord och begrepp kan 
de vara hjälpta av en tydlig och strukturerad undervisning. Ett sätt att hjälpa elever med 
dyslexi kan vara att undervisa dem om problemlösningsstrategier. I ett 
undervisningsexperiment, utgick man från sju strategier som eleverna fick explicit 
undervisning om (Sterner & Lundberg, 2002): 

1. Läs texten högt 

2. Översätt till egna ord 

3. Visualisera innehållet 
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4. Gör en hypotes 

5. Uppskatta 

6. Beräkna 

7. Kontrollera lösningen 

 
Läraren resonerade ingående med eleverna om vad varje strategi innebar. De löste 
textproblem tillsammans och resonerade om hur strategierna kunde användas och varför de 
olika strategierna var meningsfulla. Man förde samtal om att goda problemlösare förklarar 
innehållet för sig själv, ställer frågor till sig själv och gör uppskattningar. Läraren berättade, 
visade och resonerade med eleverna om hur hon arbetade med att lösa uppgifter och därefter 
var det elevernas tur att göra samma sak. Man diskuterade elevers olika lösningsförslag, val 
av strategier och motiveringar till dessa. 

Resultaten från undervisningsexperimentet visade att undervisning enbart i 
problemlösningsstrategier inte var tillräckligt effektivt, det var kombinationen av 
undervisningen i problemlösningsstrategier och lärarens undervisning genom samtal och 
modellering som hjälpte eleverna att utveckla sin förmåga. Vidare visade studien att eleverna 
inte kunde generalisera sina kunskaper i nya problemsituationer. Undervisningen i matematik 
i samband med textproblem måste utvecklas vidare med hänsyn till elevens utveckling och 
måste fortgå genom alla skolår. 

2.4. Vad är dyskalkyli? 

Matematiksvårigheter 
Dyskalkyli handlar om matematiksvårigheter och Björn Adler (2005) delar in 
matematiksvårigheterna i fyra olika varianter: 

• Akalkyli 
• Allmänna matematiksvårigheter 
• Dyskalkyli 
• Pseudo-dyskalkyli 

Med akalkyli avses en generell oförmåga att utföra matematiska operationer. Svårigheterna är 
totala, och man kan inte hantera främst tal och siffror och förstå tal som begrepp. Individen 
kan inte heller klara av att laborera med konkret material. Gruppen utgör bara någon promille 
av populationen. Orsaken är i huvudsak påvisbara hjärnskador. 

Allmänna matematiksvårigheter är oftast kopplade till att barnet uppvisar generella problem 
med lärandet. Dessa elever är jämna i sina svårigheter, även från en dag till en annan. All 
inlärning tar som regel längre tid än normalt. Generellt brukar man här sänka nivån och 
tempot för genomgång och dessa barn kan man som regel arbeta med i liten 
undervisningsgrupp med förenklat material.  

Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi, d v s specifika 
svårigheter med delar av matematiken. Dyskalkyli innebär en ojämnhet i den matematiska 
förmågan som beror på automatiseringssvårigheter, d v s att snabbt få fram det som är lagrat. 
Individerna kan ena stunden plocka fram sifferfakta, men senare, eller dagen efter, har den 
tappat bort allt inlärt. Det kan se ut som en minnesstörning, men eleven kan ofta åter få 
tillgång till sifferfakta en timme eller en dag senare. Ofta misslyckas eleven med att få fram 
fakta ur minnet när det verkligen behövs. 
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Elever som utvecklat emotionella blockeringar, pseudo-dyskalkyli, utgör den största andelen 
bland den totala gruppen med matematiksvårigheter. De kan ha tillägnat sig idén att de 
absolut inte kan bli duktiga eller framgångsrika i ämnet trots goda begåvningsresurser och tar 
alla misslyckanden i ämnet som en bekräftelse av denna bild. De får därmed känslomässiga 
blockeringar som bäst hjälps med enskilda samtal för att bearbeta den känslomässiga 
låsningen. 

Dyskalkyli 
Dyskalkyli är sammansatt av de grekiska orden Dys som betyder svårt och Calculus som kan 
översättas som "räknesten". Ur detta skapas ordet dyskalkyli som innebär svårigheter med 
räknandet och det handlar om personer med specifika eller speciella matematiksvårigheter. 
Ordet dyskalkyli kan vara vilseledande, eftersom det rent språkligt närmast innebär bristande 
förmåga att utföra beräkningar. Men benämningen har kommit att få en vidare innebörd, 
nämligen försämrad eller nedsatt förmåga i matematik (Malmer & Adler, 1996). Andra 
uttryck som används är matematiksvårigheter eller dysmatematik. 

Flertalet med dyskalkyli är normalbegåvade men misslyckas ändå med matematiken och 
endast med vissa delar av den. Specifika matematiksvårigheter kan sägas föreligga om barnet 
presterar under förväntad nivå utifrån begåvning och åldersrelevant utbildning. (Malmer & 
Adler, 1996). 

Enligt Dyscalculiaforum har 4-6% av världens befolkning dyskalkyli. Lägger man till de 
andra formerna av matematiksvårigheter där allmänna svårigheter och pseudo-dyskalkyli 
utgör de största grupperna så stiger siffran enligt Adler (2005) till 15-20%. 

Dyskalkyli ingår i DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – fjärde 
upplagan) och i Världshälsoorganisationens ”International Classification of Diseases”, men är 
ändå mycket okänd. De flesta dyskalkyliker vet inte om att handikappet finns och ännu färre 
får den hjälp de behöver för att lyckas i skolan, i yrkeslivet och i vardagen och lärare har 
ingen träning i att identifiera och hantera elever med dyskalkyli (dyscalculiaforum.com). 

Klassifikationsmodeller för dyskalkyli är relativt okända, såväl inom logopedin och 
psykologi, som inom specialpedagogiken (Johnsen, 2001), men två av de 
klassifikationsmodeller som existerar är Badians och Gordons gruppindelningar: 

Badian delar in dyskalkyli i fem grupper: 
• Alexi och agrafi för siffror 
• Spatial dyskalkyli 
• Anaritmeti 
• "Attentional-sequential" dyskalkyli 
• Blandformer 

 
Vid alexi och agrafi för siffror har eleven problem med att segmentera och sekvensera 
tal/siffror korrekt, d v s svårt att placera siffror i rätt följd och grupper. Problemen kan vara 
svåra att upptäcka och är jämfört med övriga typer ovanliga. 

Vid spatial dyskalkyli görs horisontella och vertikala förväxlingar i skriftliga matematiska 
uppgifter. Vid addition och subtraktion av uppställda tal kan eleven slumpmässigt börja 
summera/subtrahera både i höger- och vänsterkolumn. Vid subtraktion kan det lika gärna vara 
den övre som den undre siffran som subtraheras. Muntligt fungerar eleverna vanligen bättre. 
Svårigheter med klockan är vanliga, eftersom visarna förväxlas liksom timmar och minuter 
om tiden anges skriftligt. Baklänges sifferrepetition brukar vara mycket svårt, vilket sannolikt 
beror på det starka visuo-spatiala inslaget i denna typ av uppgift. 
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Vid anaritmeti behärskar eleven sifferförhållanden och multiplikationstabellen. De placerar 
siffror och tal korrekt. Däremot blandar de ihop procedurerna i de olika räknesätten i den 
skrivna matematiken. 

Vid "attentional-sequetial" dyskalkyli presterar eleven ojämnt i sina uträkningar, hoppar 
ibland över siffror, glömmer att genomföra räkneoperationer, glömmer decimaler, kan 
fortsätta att addera trots att de markerat för övergång till subtraktion. De gör sällan spatiala fel 
och vet hur de ska utföra de olika räkneprocesserna. De kan ha mycket svårt för att lära sig 
multiplikationstabellerna. 

De som har blandformer av dyskalkyli anses vara de svåraste fallen och kan visa likheter med 
förvärvad dyskalkyli hos vuxna. 

Gordon klassificerar i sex olika typer av dyskalkyli: 
• Verbal 
• Praktognostisk 
• Lexikal 
• Grafisk 
• Ideognostisk 
• Operationell 

 
Vid verbal dyskalkyli har eleven svårt att lära sig sambandet mellan matematiska termer och 
relationer och deras benämningar, orden.  

Vid praktognostisk dyskalkyli har eleven svårt för att utföra räkneoperationer med såväl 
konkreta som avbildade föremål. 

Vid lexikal dyskalkyli har eleven svårt för att läsa matematiska symboler. En allvarlig form av 
lexikal dyskalkyli innebär svårigheter att läsa de enkla symbolerna som förekommer i de fyra 
räknesätten. En lindrigare form innebär problem att läsa tal med mer än en nolla i mitten. 
80074 läses åttahundrasjuttiofyra. 

Vid grafisk dyskalkyli har eleven svårt för att nedteckna matematiska symboler och barnet kan 
ha problem att skriva flersiffriga tal, d v s en expressiv motsvarighet till den lexikala 
dyskalkylin. 

Vid ideognostisk dyskalkyli har eleven svårt att förstå matematiska idéer och relationer vid 
huvudräkning. Barnet kan läsa av symboler men förstår inte innebörden. När det gäller äldre 
barn och vuxna kan ett kännetecken på ideognostisk dyskalkyli vara att de inte ser mönstret i 
talföljder som 3-6-9-12-. 

Vid operationell dyskalkyli är det matematiska tänkandet problematiskt. Eleven blandar ihop 
de olika räknesätten och använder algoritmer där de egentligen inte behövs. Kallas ibland 
anaritmeti, som hos Badian. 

2.5. Matematiksvårigheter och lärande i matematik 

Effekter man kan märka 
Barn som uppvisar specifika matematiksvårigheter är inte en enhetlig grupp. Ett barn med 
stora matematiksvårigheter har sällan enbart svårigheter på matematiklektionerna, utan i 
många situationer varje dag. Forskningen om dyskalkyli är dock betydligt sparsammare än 
den om dyslexi. Få har ägnat sig åt att undersöka vilka grundläggande brister som har 
samband med matematiska svårigheter (Johnsen, 2001). 
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Nedan har jag från olika litteratur sammanställt allmänna symtom som personer med 
dyskalkyli kan uppvisa: 

• Är ojämn, vissa dagar går det bra att räkna, andra dagar går det inte alls. Detta leder 
ofta till en stark frustration för honom själv och för hans närmaste omgivning. 
Ojämnheten hos barnet kan få oss att undra över om barnet bråkar och vägrar för att 
det inte har lust. Oftast är detta dock inte förklaringen till ojämnheten.  

• Har svårt med tidsbegrepp, tidsuppfattning och att lära sig klockan. Några barn kan 
heller inte lära sig den vanliga, analoga klockan hur mycket de än tränar. 

• Har svårt för planering och i kombination med dålig tidsuppfattning kan detta leda till 
att de har svårt att komma i tid. 

• Svårigheten att planera och strukturera kan innebära problem med att lägga upp ett 
arbete med att till exempel städa sitt rum (var ska jag börja?). 

• Har svårt att arbeta efter ett arbetsschema. 

• Har svårigheter att komma ihåg saker. Det gäller både korttidsminnet och 
långtidsminnet. 

• Har problem med att hålla överenskommelser. 

• Ofta har dessa elever mycket svårt att lyssna till gemensamma instruktioner och 
därefter arbeta självständigt, speciellt i matematiken. 

• Ordningen i bänken eller i väskan är inte den bästa hos det här barnet. 

• Dåliga på rimlighetsbedömning och överslagsberäkning. Rimlighetsbedömningar är en 
viktig ingrediens i vardagen; Vad är rimligt att jag hinner på en timme? Hur mycket 
mat är det rimligt att jag orkar äta upp, d v s hur mycket mat ska jag lägga upp på 
tallriken? 

• Har stora svårigheter att förstå hur en karta är uppbyggd och fungerar. 

• Har svårt att hitta och lokalisera sig. 

• Har svårt för höger och vänster. 

• Har svårt för tredimensionellt tänkande. 

• De har svårt att läsa tabeller, t ex busstidtabeller. 

• De kan ibland ha svårt att hantera pengar och deras värde. 

• De har svårigheter med att göra finansiella planeringar och budgetar. 

• De kan ha svårt med koordinationen. Kan ha svårt att lära sig aerobics och olika 
dansstegssekvenser. 

• Kan ha svårt att lära sig regler i sport och spel. 

• Personen kan upplevas som okoncentrerad, som ofta drömmer sig bort. 

I ämnet matematik visar dyskalkyli sig i olika former. Personer med dyskalkyli kan ha 
följande problem: 

• Har problem med att växla från ett räknesätt till ett annat. Att räkna en hel sida med 
plus och nästa sida med minus går mycket lättare, men stora svårigheter uppstår när 
uppgifterna blandas på samma sida. 
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• Gör omkastningar, t.ex. 385 blir 358  

• Är osäkra på betydelsen av matematiska tecken och symboler.  

• Har svårigheter att komma ihåg hur tal, siffror och symboler skrivs. 

• Systematisering och gruppering av saker på ett bra sätt kan ge dessa barn problem. 

• Dyskalkylibarn har mycket svårt att använda en gammal kunskap till en ny liknande 
situation, och använda den rätt. 

• Har svårt att rita geometriska figurer. 

• Den kanske största stötestenen för dessa barn är problemlösning då de har dåliga egna 
strategier att plocka fram. 

• Alla måttenheter som ska förvandlas kan ställa till stort huvudbry för eleven; längd, 
vikt, volym o s v. 

• När uppgifterna blir lite mer komplicerade har de svårt att klara flera steg i en 
räkneoperation. 

• Har dålig taluppfattning. 

• Ställer upp talen fel  

• Summerar från vänster till höger  

• Siffran noll kan ställa till med mycket problem, eftersom barnen inte anser att den har 
något värde. 

• Har svårt att lära sig och minnas multiplikationstabellen.  

• Trots begåvning i övrigt räknar de på fingrarna långt upp i vuxen ålder. 

• Språkliga problem – t ex summa, differens och små ord som före, efter, längre än, 
mindre än, många, fler, liten, större och tillsammans kan vara svåra att förstå.  

• Att höra skillnaden mellan räkneord som låter lika: 40 och 70. 

• Många av dessa elever är stresskänsliga och blockerar sig lätt om de inte är säkra på 
hur de ska arbeta med en uppgift. 

• Även självkänslan brukar vara mycket låg hos elever med specifika 
matematiksvårigheter, vilket naturligtvis leder till en dålig motivation att arbeta med 
matematik. 

• Om eleven får problem med de fyra räknesätten så påverkar detta indirekt den högre 
matematiken 

Utredning och diagnos 
Även om det är jobbigt för barnet att genomgå t ex en dyskalkyliutredning har Ljungblad 
aldrig varit med om att en utredning i sig givit något negativt. ”Man hittar alltid något 

konkret, som man kan förstå och arbeta med. Det tar samtidigt bort mycket av den skuld som 

föräldrar, barn och lärare bär med sig, efter alla misslyckanden.” (Ljungblad, 2000, s. 99) 
Adlers erfarenhet är att flertalet blir lättade när de får ord på de svårigheter som de haft i alla 
år och ”de sporras till att ta tag i matematiken på ett nytt sätt” (Adler, 2005, s 37). 

Adler (2005) upplever det som ytterst angeläget att tidigt upptäcka dyskalkyli hos barn. En 
helt säker diagnos ställs dock inte förrän tidigast i 10-12-årsålder men detta ska inte hindra 
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från att tidigt upptäcka olika former av matematiksvårigheter. Detta då ett barn som från 
början har specifika svårigheter och inte får hjälp med åren kan utveckla allmänna svårigheter 
eftersom barnet kan få kunskapsluckor även i andra ämnen genom misslyckanden och 
känslomässiga blockeringar. Ju äldre ett barn är vid utredning av matematiksvårigheter desto 
svårare är det också att hitta förklaringen till dem (Adler i Malmer & Adler, 1996).  

En avgörande faktor för att kunna planera undervisningen med hänsyn till den enskilde eleven 
är kännedom om hans/hennes utgångsläge. För detta ändamål kan läraren ha god hjälp av 
diagnostiskt material. Man får bara inte glömma att tester är ett slags mätinstrument, som 
endast mäter det som är mätbart. Men det finns också omätbara, kvalitativa tillgångar, som är 
viktiga att väga in i helhetsbilden och som är av stor betydelse för prognosen. (Malmer & 
Adler, 1996). 

En väl utformad undervisning omfattar kontinuerliga elevobservationer och ger därmed också 
information om hur elevens situation utvecklar sig. Inte minst är det av stor betydelse att 
fånga upp och utveckla elevernas starka sidor. Tack vare dessa kan kraft mobiliseras för att 
övervinna eller kompensera svårigheterna. Lärarens stimulans och uppmuntran betyder i 
dessa fall oerhört mycket. (Malmer & Adler, 1996). 

Om eleven, trots massiva hjälpinsatser, inte går framåt i sin utveckling finns behov av 
utredning. En bra kartläggning av elevens svårigheter, men även förmågor och resurser, blir 
underlaget för rätt hjälp. Det som skall övas måste tydliggöras samtidigt som det ska 
klargöras vad eleven inte ska arbeta med för tillfället. Båda delarna är lika viktiga. (Adler, 
2005). 

En kvalificerad bedömning av elevens förmågor och svårigheter är ett teamarbete där 
individerna i barnets närmiljö utgör nyckelpersoner och bör innehålla en grundläggande 
bedömning i främst tre delar (Adler, 2005): 

• Neuropedagogisk bedömning 
• Neuropsykologisk utredning 
• Neuropediatrisk bedömning 

 
Neuropedagogisk bedömning 

Den neuropedagogiska bedömningen görs i första hand av skolans pedagoger som känner 
eleven och skolmiljön väl och bör innehålla en utredning av: 

• Matematisk kunskap och förståelse 
• Läsförmåga och läsförståelse 
• Skrivförmåga och stavning 

 
Det är här av betydelse att inte enbart titta på vad eleven presterar räknat i poäng utan även ta 
reda på ”med vilken tilläggshjälp eleven klarar det som han inte klarar på egen hand” (Adler 
2005, s. 69). 

Matematisk kunskap och förståelse innebär att man förutom färdigheter i matematik 
undersöker elevens sätt att kommunicera, ta in och bearbeta information. Klarar eleven bättre 
av att hantera visuellt presenterade uppgifter jämfört med muntliga, håller eleven kvar vid 
påbörjade lösningsstrategier eller tappas dessa bort under resans gång fram till lösandet av 
uppgiften eller håller eleven kvar vid felaktiga lösningsstrategier trots att han kan notera 
problem med att lösa uppgiften? 

I den neuropedagogiska bedömningen bör det användas någon form av matematiktest. Dessa 
är normerade och standardiserade för olika åldersgrupper d v s de säger något om var eleven 
ligger i förhållande till sina jämnåriga. Det räcker dock som regel inte att göra denna test. 
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Elever med specifika svårigheter brukar inte skilja ut sig från dem som har mer allmänna eller 
känslomässiga blockeringar på denna form av test. Även de bakomliggande kognitiva 
funktionerna, som är nödvändiga för att arbeta med olika delar av matematiken, bör 
undersökas. Som ett led i att systematisera dessa observationer har Adler utvecklat 
matematikscreening som är tänkt att användas i den enskilda bedömningen och där alla elever 
i angiven ålder förväntas klara samtliga uppgifter. Undersökningsmetoden är kvalitativ. 

Matematikscreening är uppbyggd efter en princip där den första delen försöker fånga 
individens förståelse av matematiska begrepp och sifferstrukturer medan den andra delen 
berör själva utförandet av olika matematiska, kognitiva, uppgifter. 

Även läsförmåga och läsförståelse samt skrivförmåga och stavning ska undersökas i en 
neuropedagogisk bedömning då man ska problematisera och undersöka hur eventuella 
svårigheter visar sig på olika arenor (matematik, läsning och skrivning). Man kommer då att 
urskilja ett mönster som sammantaget ger en klarare bild över elevens specifika svårigheter. 
När det är som bäst så kommer det även att växa fram en klarare bild, klarare idéer över 
lämpliga hjälpstrategier. 

Neuropsykologisk utredning 

Den neuropsykologiska utredningen görs av psykolog med specialkompetens i 
neuropsykologi och berör sambandet mellan hjärnans funktioner och själva beteendet. 
Grundkomponenterna i denna bedömning är: 

• Undersökning av personlighet 
• Undersökning av kognitiv mognad 
• Bedömning av olika neuropsykologiska funktioner 

 
Vid undersökning av personlighet kontrolleras, via barnets lek och senare samtal, individens 
förmåga till kontakt, kommunikation och beteende gentemot andra. Dessutom ska 
undersökningen ge information om självbild, känslomässig och kognitiv mognad.  

I sin goda form är lek såväl som samtal bearbetande och leder då till en ömsesidig utveckling 
av både känslor och kognitioner (kunskap), men använder barnet istället leken för att fly från 
sina svårigheter utmanas inte barnet till att ta nya utvecklingssteg utan riskerar att stanna i sin 
utveckling. 

Bedömning av kognitiv utveckling görs inledningsvis utifrån standardiserade och normerade 
begåvningstest och resulterar i en begåvningsprofil som utgör ett kvantitativt mått på vad 
individen presterar på olika deltest. Förutom poängresultaten ska utredningen också ge 
information om processen som leder fram till svaret och lösningsstrategierna. 

Hur tar individen in och bearbetar information?  

Starka och svaga kanaler? 

Håller individen sig kvar vid fungerande strategier eller tappas dessa bort? 

Avbryter individen även bra strategier? 

 
I denna bedömning noteras också aktivitetsgrad och vakenhet samt 
avledbarhet/distraherbarhet. 

I den neuropsykologiska utredningen startar man med ett grundläggande, brett perspektiv på 
neuropsykologiska funktioner och resultatet från den grundläggande delen av bedömningen 
kommer att avgöra vilka specifika funktioner som ytterligare kommer att studeras. 

I den grundläggande bedömningen är det olika faktorer och delar i personlighet och kognitiv 
utveckling som ska belysas. Detta eftersom många individer med inlärningssvårigheter 
uppvisar avvikelser inom flera områden. De områden som bedöms är: 
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• Uppmärksamhet, kontroll och strategier 
• Sensomotorisk utveckling 
• Grundläggande perception (varseblivning) 
• Spatial förmåga och föreställningsförmåga 
• Språklig förmåga inkluderat förståelse 
• Minne och inlärningsstrategier 

 
Det är viktigt att skilja mellan vad som är allmän försening eller omognad och vad som mer är 
neuropsykologiska tecken. Senast vid skolstart ska man kunna ha en idé om orsakerna till 
eventuella svårigheter och om det rör sig om allmänna svårigheter eller om mer specifika 
problem. Närmare undersökning av de specifika funktioner som är föremål för ytterligare 
granskning görs av psykolog med hjälp av specifika test. 

Neuropediatrisk bedömning 

Den neuropediatriska, eller medicinska, bedömningen är en utvidgad hälsoundersökning och 
genomförs vanligen av en barnläkare. En sjukgymnast kompletterar i vissa fall 
läkarbedömningen med sin specifika kompetens. 

Följande moment är föremål för granskning: 
• Finmotorik 
• Grovmotorik 
• Koordination/Samordning 
• Perception (varseblivning) 
• Balans 
• Lateralitet (handdominans) 
• Muskeltonus (muskelspänning) 
• Koncentration och uthållighet 
• Automatisering av rörelser 
• Motorisk planering och viljestyrda rörelser 

 
Hälsotillståndet under uppväxtåren efterfrågas liksom sjukdomar och eventuella traumatiska 
händelser som individen varit med om. I kroppsundersökningen är det viktigt att undersöka, 
och eventuellt utesluta, om orsaken till symptomen beror på neurologiska störningar eller 
allvarliga progressiva sjukdomar. 

Skrivprocessen kan urskilja flera av de moment som ingår i den neuropediatriska 
bedömningen. Synen är starkt inbegripen i perceptionen liksom både grov- och framför allt 
finmotorik. I själva skrivandet behövs lagom muskeltonus och även balans och stabilitet för 
att skrivkvalitén ska bli tillräckligt bra. Är det så att vi dessutom ska skriva en längre text så 
ställs det extra stora krav på även förmågan att hålla kvar uppmärksamhet och koncentration i 
uppgiften. Om själva skrivandet, d v s formandet av bokstäver och ord är automatiserat, så ser 
vi ett tydligt flyt. Om individen möter en uppgift som inte är tillräckligt inövad 
(automatiserad) ställer detta däremot krav på även motorisk planering. 

 
När de tre delarna i den kvalificerade bedömningen är klara sammanställs dessa till en 
meningsfull helhet. Huvudmålet med sammanställningen av teamets utredning bör inte främst 
ligga på att ställa en diagnos utan handla om att beskriva individens starka och svaga sidor på 
ett sådant sätt att den nya kunskapen också tillför ökad förståelse av individens symptom och 
problem. På detta sätt läggs en stabilare och bättre grund för framtida hjälpinsatser både i 
skola och hemma på fritiden. 
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En fördjupad bedömning ska återföras till pedagoger, föräldrar och individen själv på ett så 
begripligt sätt som möjligt. Alla som arbetar och finns runt omkring individen ska få 
information och insatser ska följas upp med ett konkret åtgärdsprogram. Innehållet i detta 
program ska vila på en realistisk och framkomlig väg i vardagsarbetet. 

Det är viktigt att betona att dyskalkyli är en diagnos på hur barnet har det just nu, att det inte 
är en diagnos för livet. Problemet är beroende av hur utvecklingen går för barnet. En diagnos 
är i sig en viktig grund för planering av rätt hjälpinsatser och bör också ge rätt till dispens vid 
t ex ansökan till nationella program på gymnasiet, den ligger som grund för ett korrekt 
bemötande och en rimlig kravnivå. Oftast behöver en bedömning och diagnos följas upp med 
en förnyad sådan efter 1-2 år. 

Åtgärder 
Enligt Adler (2005) är inte all hjälp bra. Dessutom har inte alla samma form av svårigheter 
och skall därför inte ha samma sorts hjälp. Precis som när det gäller fysiska skador är det 
viktigt att öva upp färdigheten på rätt sätt. Övar man på fel sätt kan det till och med ha negativ 
effekt. 

Malmer (1997) menar att det mest effektiva sättet att försöka förebygga att elever får 
matematiksvårigheter är att se till att de får tillräckligt med tid att bygga upp och befästa de 
verkligt grundläggande begreppen. Det finns egentligen inga genvägar eller pedagogiska 
”trollkonster”. Den enskilde eleven måste med egna ”råvaror” skapa sina begrepp och 
föreställningar. 

Vi behöver också komma bort ifrån ett linjärt synsätt, där vi generellt tror att elever med 
matematiksvårigheter skall undervisas på en lägre nivå och med enklare uppgifter. Ibland kan 
det vara ett helt annat arbetssätt som krävs. Lösningen ligger inte i en metod utan snarare i 
mångfalden, där man söker efter den enskilde elevens starka sidor. Ibland kan elever i denna 
kategori uppvisa överraskande resultat inom områden med t ex krävande logisk 
slutledningsförmåga (Malmer & Adler, 1996). 

Ljungblad menar också att man kan jobba med en högre matematik trots att den matematiska 
grunden inte är automatiserad. Det visar att detta är normalintelligenta barn, fast de har svaga 
verktyg att arbeta med. ”Tiden är för knapp i skolan att sitta och vänta in att barnet tränar in 
vissa moment. Dessutom är det mycket tråkigt för eleven! Väntar vi för länge kan vi aldrig 

lära dem all matematik som de måste ha med sig ut i livet som vuxen.” (Ljungblad, 2000, s. 
68). Samtidigt har man som pedagog ansvaret att komma tillbaka och träna de grundläggande 
momenten, och följa upp eleven så att grunderna befästs.  

Om läraren märker att eleven vid en viss tidpunkt inte har tillgång till de fakta som vi vet 
finns lagrade i hans minne bör läraren istället växla arbetsuppgift och arbete till något helt 
annat. En stund senare, eller nästa lektion, kan läraren istället prova att återgå till den 
ursprungliga uppgiften. Det kan vara så att den eftersökta informationen nu är mer tillgänglig. 
Om läraren däremot envisas med att fortsätta direkt med en uppgift där han märker att eleven 
har svårt leder detta oftast till att han blockerar sig ännu mer. Problemet förvärras därmed. 
(Adler 2005). 

Uppövandet av sådant som bör automatiseras ska ske i intervallform där eleven övar i korta 
pass om några minuter åt gången. Om man övar för länge kan man snarare riskera att hamna i 
en negativ övningseffekt där automatiseringsfunktionen t o m försämras. (Adler 2005). 

Enligt Malmer & Adler (1996) har elever med inlärningshandikapp ofta ett större behov av 
att möta nya moment flerperceptuellt och skall man kunna genomföra målen enligt Lpo94 
med större tonvikt på elevernas aktiva medverkan måste man förändra undervisningen och 
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därmed ge ökat utrymme åt ett laborativt och undersökande arbetssätt. Det är dock viktigt att 
de laborativa övningar som introduceras av läraren är väl genomtänkta. Man måste veta varför 
man gör dem och vad de syftar till. Det gäller också att noga observera hur det enskilda barnet 
reagerar. Det avgörande är ju om det leder fram till det lärande som avsågs (Malmer & Adler, 
1996). 

Eleverna behöver också arbeta med språklig förståelse inom matematiken. Varje område inom 
matematiken har sin egen terminologi som addera, positiva heltal, ordningstal och rätvinklig 
triangel. Även jämförelseord är centrala i matematiken t ex många – fler – flest. (Adler 2005). 

Uppmärksamhet och koncentration utgör en viktig del i all inlärning och att skapa en lugn 
miljö runt eleven där auditiv och visuell stimuli reduceras, kan vara en bra väg mot förbättrad 
uppmärksamhet och koncentration och kan därmed leda till en höjd inlärningsförmåga. 
Uppgifterna får heller inte vara för långa att det finns risk att eleven inte klarar av att slutföra 
sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. I annat fall kan det uppstå en ”dålig vana” i att han 
avbryter aktiviteter så fort han möter på motstånd. (Adler 2005). 

Allt övande av specifika matematiksvårigheter bör i först hand ske enskilt då detta är den 
effektivaste formen och olika individer har olika specifika svårigheter. I klassrummet bör 
inriktningen vara sådan att eleven erhåller tekniska och pedagogiska hjälpmedel så att eleven 
delvis kan kompensera för sina svårigheter. Många elever behöver också mycket hjälp med att 
träna in ett arbetssätt som i slutändan kan bidra till ökat eget ansvar och egenaktivitet i 
lärandet. (Adler 2005). 

Det är också viktigt att förstå att ingen mår bra av för mycket hjälp. Framför allt inte när de är 
på väg in i puberteten och när de försöker frigöra sig från vuxenvärlden. Eleven måste fångas 
upp på ett tidigt stadium, redan under de första skolåren, och eleven måste trots sina 
inlärningssvårigheter övas i att arbeta självständigt. Eleven ska ha utmaningar på rätt nivå och 
det är bra att regelbundet dokumentera elevens framsteg som ger eleven lust och motivation 
till ännu mer lärande. (Adler 2005). 

”För oss i skolan gäller det att ge rätt träning och den hjälp som passar just det barnets 

behov, så att hon kan utvecklas på ett positivt sätt” (Ljungblad, 2000, s. 10). 
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3. Metod 
Underlaget för mitt arbete är dels en litteraturstudie av för ämnet relevant litteratur och 
lämpliga databaser, för att ta del av forskning och olika rön, där jag söker svaren på frågorna: 

• hur läs- och skrivsvårigheter påverkar lärande i matematik 

• vad dyskalkyli är och vilka symptom det kan ta 

• vilka åtgärder man kan göra för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
i matematiksvårigheter 

och dels en enkätundersökning bland speciallärare/specialpedagoger, lärare och elever, för att 
få bättre insikt i hur det faktiskt fungerar i skolorna, där jag söker svaren på frågorna: 

• om skolorna systematiskt kontrollerar om elever är i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter 

• om skolorna har utarbetade åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter 

• om elever upplever att elever i läs- och skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter får 
den hjälp de behöver under sin skolgång 

3.1. Urval och datainsamlingsmetod 

För att ta reda på de faktiska förhållandena på skolor vad gäller hur man fångar upp elever i 
olika typer av inlärningssvårigheter och hur goda hjälpåtgärder som finns utarbetade för dessa 
elever har jag gjort en kvantitativ undersökning med hjälp av en enkät bland lärare och 
speciallärare/specialpedagoger. Dessutom har jag gjort en enkätundersökning bland elever för 
att ta reda på om de upplever att elever i svårigheter får den hjälp de behöver under sin 
skolgång. 

Enkäten, inklusive följebrev, till lärare och speciallärare/specialpedagoger presenteras i sin 
helhet som bilaga 1. Enkäten, inklusive följebrev, till elever presenteras i sin helhet som 
bilaga 2. 

En del av de utvalda lärarna/speciallärarna/-pedagogerna arbetar både som lärare och 
speciallärare/-pedagog och de har svarat på frågorna utifrån båda dessa erfarenheter. Totalt 
har 17 st svarat på enkäten för lärare och speciallärare/specialpedagoger. På enkäten för elever 
har totalt 77 st svarat. 

Innan enkäterna har lämnats ut har kontakt tagits med den rektor som ansvarar för 
skolan/programmet för godkännande. 

Speciallärare/specialpedagoger 
Jag valde att inte skilja på speciallärare och specialpedagoger då organisationen vad gäller 
dessa tjänster ser olika ut i olika skolor och i olika kommuner. Det väsentliga för min 
undersökning var att de skulle ha en kompetens mer inriktad mot elever i olika typer av 
inlärningssvårigheter.  

Enkäter har delats ut till speciallärare/specialpedagoger som arbetar på lågstadiet (1 st), 
mellanstadiet (2 st), högstadiet (2 st), gymnasiets teoretiska program (2 st), gymnasiets 
estetiska program (1 st) och gymnasiets praktiska program (1 st). 
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De som svarat på enkäten har valts ut via mitt kontaktnät inom skolvärlden. Två 
speciallärare/specialpedagoger har jag träffat på via min VFU, men övriga har jag fått kontakt 
med via bekanta. De utvalda arbetar på skolor inom 3 mils radie från min egen bostadsort. 

Alla utvalda speciallärare/specialpedagoger har svarat på enkäten. 

Lärare 
Eftersom jag inriktat mig mot inlärningssvårigheter och dess påverkan på matematikinlärning 
har jag valt att lämna enkäten till lärare som undervisar i matematik (även om de flesta även 
undervisar i ett eller flera andra ämnen). 

Enkäter har delats ut till lärare som arbetar på lågstadiet (4 st), mellanstadiet (2 st), högstadiet 
(3 st), gymnasiets teoretiska program (2 st), gymnasiets estetiska program (1 st) och 
gymnasiets praktiska program (1 st). 

De som svarat på enkäten har valts ut via mitt kontaktnät inom skolvärlden. Två lärare har jag 
träffat på via min VFU, men övriga har jag fått kontakt med via bekanta. De utvalda arbetar 
på skolor inom 3 mils radie från min egen bostadsort. 

Bortfallet har varit 2 grundskolelärare vilket troligen beror på att enkäterna till lärare och 
speciallärare/specialpedagoger som arbetar på grundskolan har gått ut via en kontakt på de 
olika skolorna, d v s jag har själv inte personligen varit i kontakt med alla svarande lärare från 
grundskolan. Anledningen till detta förfarande var att mitt kontaktnät av lärare på 
grundskolan är dåligt och tiden väl knapp för att jag personligen skulle hinna med att få tag i 
och prata med alla kandidater på de olika skolorna då inte alla lärare finns samlade samtidigt 
och de befinner sig på flera olika skolor. Istället valde jag att knyta en kontakt på var och en 
av dessa skolor som var intresserade och villiga att hjälpa till och dela ut enkäten till olika 
lärare. Problemet var att det var relativt kort om tid innan enkäterna var tvungna in för att 
komma med i detta arbete och att enkätundersökningen har pågått under skolårets mest 
händelserika tid, slutet på vårterminen. För att få in dessa sista enkäter hade en personlig 
påminnelse behövt göras, men eftersom jag själv inte varit i direktkontakt med lärarna i fråga 
från början har detta varit svårt. 

Elever 

Då jag var intresserad av att veta elevers åsikt angående om de anser att elever i olika typer av 
svårigheter får den hjälp de behöver under sin skolgång har jag lämnat ut enkäten bland elever 
på högstadiet och gymnasiets olika program. Dessa elever är så pass gamla och har gått i 
skolan så pass länge att jag anser att de bör ha fått en insikt i denna fråga.  

Enkäter har delats ut till elever som går på högstadiet (2+2 klasser), gymnasiets teoretiska 
program (2 klasser), gymnasiets estetiska program (2 klasser) och gymnasiets praktiska 
program (2 klasser). Jag har delat ut enkäterna i 2 klasser per skola. Totalt antal utdelade 
enkäter är 240 st. 

De som svarat på enkäten har valts ut via mitt kontaktnät inom skolvärlden. 2 klasser har jag 
träffat på via min VFU, men övriga har jag fått kontakt med via bekanta. De utvalda klasserna 
går på skolor inom 3 mils radie från min egen bostadsort. 

Omyndiga elever har tagit hem enkäten för påskrift, vilket var ett krav för att enkäten skulle 
ingå som en del av mitt arbete. 

Bortfallet av elevenkäter är mycket varierande. Återlämningsfrekvensen från de olika 
skolorna varierar från 12% till 78% med ett totalt resultat på 32%. I 4 st klasser har jag själv 
varit ute och informerat eleverna medan lärarna själva valde att förklara syftet, dela ut och 
samla in enkäterna i de övriga 6. Det går dock inte att se något samband mellan att det skulle 
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ha gått bättre eller sämre i de klasser jag själv informerat och träffat eleverna. Den skola som 
har den lägsta och den näst högsta återlämningsfrekvensen finns bland dem jag själv träffat.  

En stor bidragande orsak till att bortfallet är så stort är dock att eleverna är omyndiga och att 
en påskrift av vårdnadshavare har behövts (utom i ett fåtal fall i en årskurs 2 på gymnasiet där 
några elever var fyllda 18 år). Flera av klassernas lärare har ansett att eftersom uppgifterna 
som ska lämnas i enkäten inte varit känsliga så borde det ha varit tillåtet att eleverna själva 
skulle få ta ställning till en medverkan eller ej och ta ca 10 minuter av en lektion och be 
eleverna fylla i enkäten och direkt därefter ta in dem. Detta skulle ha kunna ge en närmast 
100%-ig återlämningsfrekvens (det finns alltid några som inte önskar vara med i 
enkätundersökningar). De forskningsetiska råden har dock varit att omyndiga elever ska ha 
vårdnadshavarens tillåtelse till att vara med i enkätundersökningar och det har jag valt att 
följa. 

3.2. Avgränsningar 

Då det är matematik som är huvudämnet för arbetet ligger tyngdpunkten för litteraturstudien 
på matematiksvårigheter och mer specifikt på dyskalkyli, dess symptom, diagnosutredning 
och åtgärder, även om jag också för att belysa att även andra inlärningssvårigheter påverkar 
inlärningen i matematik valt att ta med läs- och skrivsvårigheters påverkan på 
matematikinlärningen. 
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4. Resultat 
Resultatet på frågorna: 

• hur läs- och skrivsvårigheter påverkar lärande i matematik 

• vad dyskalkyli är och vilka symptom det kan ge 

• vilka åtgärder man kan göra för att underlätta för elever i läs- och skrivsvårigheter och 
i matematiksvårigheter 

besvaras av litteraturgenomgången, kapitel 2. 

4.1. Kontrollerar skolorna systematiskt om elever är i läs- och 
skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter? 

Undersöker man elever för att kontrollera om de är i läs- och 
skrivsvårigheter eller i matematiksvårigheter? 
Vid jämförelse om det görs undersökningar om elever är i läs- och skrivsvårigheter eller i 
matematiksvårigheter framkom att lärare och speciallärare/specialpedagoger anser att det är 
vanligare att det förekommer undersökning om elever är i läs- och skrivsvårigheter jämfört 
med om de är i matematiksvårigheter: 

Läs- och skrivsvårigheter

Ja

14

Nej

1

Vet ej

2

 

Matematiksvårigheter

Ja

9

Nej

8

Vet ej

0

 

En av de svarande som arbetar på högstadiet har dessutom svarat att det sker en undersökning 
av båda svårigheterna men i en kommentar skrivit att undersökningen av 
matematiksvårigheter inte är lika omfattande som den av läs- och skrivsvårigheter. En annan 
som arbetar på en annan högstadieskola har dock uppfattningen att diagnoser i matematik är 
vanligare än i andra ämnen och anser också att matematiksvårigheter som regel upptäcks 
lättare. 

Samtliga verksamma i grundskolan har svarat att det sker undersökningar av läs- och 
skrivsvårigheter (10 st) och 7 st (av 10) har svarat att de undersöker om elever är i 
matematiksvårigheter.  

Av dem som svarat att skolan undersöker om elever är i läs- och skrivsvårigheter så anger åtta 
stycken att det sker varje år eller oftare, en att det sker vart tredje år men oftare vid behov och 
tre stycken att det sker vid behov. Av dem som svarat att skolan undersöker om elever är i 
matematiksvårigheter så anger åtta stycken att det sker varje år eller oftare och en att det sker 
minst vart tredje år, men att det beror på läraren om det är tätare undersökningar. 
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Andra sätt än undersökningar som lärare och speciallärare/specialpedagoger anger för att få 
information om en elev är i läs- och skrivsvårigheter är: 

• Överlämnandekonferens. 
• Uppdykande studieproblem. 
• Observationer under det "ordinarie" skolarbetet. 
• Man märker hur elever uttrycker sig, formulerar sig, skriver, läser eller undviker detta! 
• Uppmärksamma till exempel; talsvårigheter, svårt att formulera ljud, ser inte 

sammanhang mellan ljud och bokstav/tecken, förstår inte innebörden av en 
skylt/tecken, kan inte koppla ett ord/tecken till en viss bild, tydlig motvilja mot 
bokstäver osv. 

• Kartläggningssamtal - det är mycket viktigt att prata med ungdomarna för de flesta vet 
precis vilka problem de har. 

 
Andra sätt än undersökningar som lärare och speciallärare/specialpedagoger anger för att få 
information om en elev är i matematiksvårigheter är: 

• Överlämnandekonferens. 
• Svaga resultat. 
• Studieteknik. 
• Observationer under genomgångar och ordinarie matematikarbete. 
• Svårigheter med siffror och tal framträder ofta till exempel vid matematiklekar och 

praktiska experiment. Fungerar inte detta så är det troligt att eleven även har det 
problematiskt med det abstrakta tänkandet. 

• Brister kan upptäckas i olika sammanhang t ex kan inte klockan. 
• Genom ett tätt samarbete med elever. 
• Samtal. 

 
Anser lärare och speciallärare/-pedagoger att det finns goda kunskaper 
om hur man upptäcker elever som har dyslexi/dyskalkyli? 
Vid jämförelsen om lärare och speciallärare/specialpedagoger anser att det finns goda 
kunskaper på skolan för att upptäcka elever som har dyslexi respektive dyskalkyli ger 
enkätundersökningen en stor övervikt åt att kunskaperna för att upptäcka dyslexi är större: 

Dyslexi

Ja

10Nej

3

Vet ej

4

 

Dyskalkyli

Ja

3

Nej

11

Vet ej

3

 

Bland dem som svarat att de anser att det finns goda kunskaper för att upptäcka elever som 
har dyslexi finns kommentarer som ändå speglar att de som svarat ”ja” är olika nöjda. Det 
finns de som tycker att de har mycket goda kunskaper medan det finns andra som tycker att 
kunskaperna finns men att det inte är tillräcklig kontinuitet på testerna. 
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2 av de 3 som svarat att de anser att det finns goda kunskaper för att upptäcka elever som har 
dyskalkyli har som kommentar tillagt att: 

• Vi kan göra mattescreening! Används sällan dock. 
• Kunskaperna finns men det är inte tillräcklig kontinuitet på testerna 

Elevernas medvetenhet om undersökningar gjorda för att kontrollera om 
de är i läs- och skrivsvårigheter respektive matematiksvårigheter 
Enkätundersökningen bland elever har gett följande resultat vad gäller om skolorna 
kontrollerar om elever är i läs- och skrivsvårigheter eller i matematiksvårigheter: 

Läs- och skrivsvårigheter

Ja

25%

Nej

36%

Vet ej

39%

Procentandel 

av 77 

svarande

 

Matematiksvårigheter

Ja

25%

Nej

43%

Vet ej

32%

Procentandel 

av 77 

svarande

 

Den visar att 25% av eleverna är medvetna om att de och deras klasskamrater blivit 
undersökta medan ca 40% säger sig inte ha blivit undersökta vare sig om de är i läs-, skriv- 
eller matematiksvårigheter. Ca 35% vet inte om de blivit undersökta eller ej. 

Av högstadieeleverna säger sig ca 30% blivit undersökta, medan siffran på gymnasiet är 
lägre, bara ca 20% säger sig ha blivit undersökta. Samma procenttal gäller både läs-, skriv och 
matematiksvårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter (högstadiet)

Ja

30%

Nej

32%

Vet ej

38%

Procentandel 

av 44 

svarande

 

Matematiksvårigheter (högstadiet)

Ja

27%

Nej

39%

Vet ej

34%

Procentandel 

av 44 

svarande

 

Läs- och skrivsvårigheter (gymnasiet)

Ja

18%

Nej

46%

Vet ej

36%

Procentandel 

av 33 

svarande

 

Matematiksvårigheter (gymnasiet)

Ja

21%

Nej

49%

Vet ej

30%

Procentandel 

av 33 

svarande
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Av dem som svarat att skolan undersökt om de är i läs- och skrivsvårigheter så anger de att 
detta skett:  

• Varje år eller oftare (5 st) 
• Vartannat år (1 st) 
• Vart tredje år (2 st) 
• Vart fjärde år eller mer sällan (2 st) 
• En gång (2 st) 
• I mellanstadiet (1 st) 
• I 7:an (3 st) 

 
Tre elever vet inte. 

Av dem som svarat att skolan undersökt om de är i matematiksvårigheter så anger de att detta 
skett: 

• Varje år eller oftare (6 st) 
• Vartannat år (1 st) 
• Vart tredje år (3 st) 
• Vart fjärde år eller mer sällan (2 st) 
• I 7:an (3 st) 

 
Fyra elever vet inte. 

4.2. Har skolorna utarbetade åtgärder för elever i läs- och 
skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter? 

Finns väl utarbetade åtgärder för att arbeta med elever i läs- och 
skrivsvårigheter respektive matematiksvårigheter? 
Det är vanligare att de svarande anser att de har väl utarbetade åtgärder/rutiner på skolorna för 
att arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter jämfört med om de anser att de har väl 
utarbetade åtgärder/rutiner för att arbeta med elever i matematiksvårigheter. 

Läs- och skrivsvårigheter

Ja

12

Nej

4

Vet ej

1

 

Matematiksvårigheter

Ja

5

Nej

10

Vet ej

2

 

När lärare och speciallärare/-pedagoger sedan ombads jämföra åtgärderna/rutinerna tyckte 
endast 1 av de svarande att åtgärderna för att arbeta med elever i matematiksvårigheter var 
bäst. Samtidigt tycker denna person att matematiksvårigheter är mer lättdiagnosticerat och att 
tydliga åtgärder kan sättas in. Två tyckte att åtgärderna var likvärdiga, två visste inte och en 
avstod från att svara på frågan. 
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Vilken åtgärd/rutin fungerar bäst?

Lika bra

2

Läs- och 

skrivsvårigheter

10

Matematiksvårigheter

1

Vet ej

3

Avstått från att svara 

1

 

Om man går in och kontrollerar om det är någon skillnad i svaren mellan lärare och 
speciallärare/specialpedagoger ser man att speciallärare/specialpedagoger är mer nöjda med 
åtgärderna för matematiksvårigheter jämfört med lärarna, men fortfarande anser de flesta att 
åtgärderna för läs- och skrivsvårigheter fungerar bäst. 

Vilken åtgärd/rutin fungerar bäst? (spec.)

Lika bra

2

Läs- och 

skrivsvårigheter

5

Matematik-

svårigheter

1

 

Vilken rutin/åtgärd fungerar bäst? (lärare)

Läs- och 

skrivsvårigheter

5

Vet ej

3

Avstått från att 

svara 

1

 

Finns goda kunskaper om hur man arbetar med barn som har dyslexi 
respektive dyskalkyli? 
Jämförelsen av om lärare och speciallärare/specialpedagoger anser att det finns goda 
kunskaper på skolan om hur man arbetar med elever som har den specifika svårigheten 
dyslexi jämfört med dem som har den specifika svårigheten dyskalkyli ger 
enkätundersökningen en stor övervikt åt att kunskaperna om hur man arbetar med elever som 
har dyslexi är bättre: 

Dyslexi

Ja

13

Nej

1

Vet ej

3

 

Dyskalkyli

Ja

4

Nej

10

Vet ej

3
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Även här finns en spridning i hur nöjda de svarande är. Av dem som svarat att det finns goda 
kunskaper om hur man arbetar med barn som har dyslexi, är en person mycket nöjd, medan 
flera andra anser att behovet inte täcks. 

En av dem som svarat att de anser att det finns goda kunskaper om hur man arbetar med barn 
som har dyskalkyli har som kommentar tillagt: ”Kunskaperna finns med det pedagogiska 

utrymmet är inte tillräckligt för att till fullo kunna möta behovet.” 

En annan av de svarande har tagit upp de allmänna resursproblemen inom skolan: ”Ett stort 

problem på högstadiet är att s k strukturlösa elever, elever med andra diagnoser eller 

skolkande elever, tar i anspråk den tid som finns till stödåtgärder. Detta är till stort men för 

elever med dyslexi och dyskalkyli som då får mindre utrymme.” 

4.3. Upplever elever att elever i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter får den hjälp de behöver under sin 
skolgång? 

Enkätundersökningen bland elever visar att ca 45% av eleverna anser att elever i läs-, skriv- 
och matematiksvårigheter får den hjälp de behöver medan ca 20% av eleverna inte anser att 
elever vare sig i läs-, skriv-, eller matematiksvårigheter får den hjälp de behöver av skolan. Ca 
35% vet inte om de elever som är i läs- och skrivsvårigheter eller i matematiksvårigheter får 
erforderlig hjälp. En elev har avstått från att svara på frågan. 

Läs- och skrivsvårigheter

Ja

47%

Nej

20%

Vet ej

33%

Procentandel 

av 76 

svarande

 

Matematiksvårigheter

Ja

43%

Nej

21%

Vet ej

36%

Procentandel 

av 77 

svarande

  

När man granskar dessa siffror närmare visar det sig att resultaten skiljer sig åt vad gäller 
svaren från högstadieelever och gymnasieelever. 47% av eleverna på högstadiet är nöjda med 
hjälpen i läsning och skrivning och 54% är nöjda med hjälpen i matematik. Ca 15% är inte 
nöjda med någon hjälp och runt 35% vet inte. 

När det gäller gymnasieeleverna är 49% av gymnasieeleverna nöjda med hjälpen för läs- och 
skrivsvårigheter medan bara 27% är nöjda med hjälpen för matematiksvårigheter. 24% 
respektive 30% är inte nöjda med någon hjälp. 27% vet inte om elever får den hjälp de 
behöver i läsning och skrivning och 43% vet inte om elever får den hjälp de behöver i 
matematik. 
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Läs- och skrivsvårigheter (högstadiet)

Ja

47%

Nej

16%

Vet ej

37%

Procentandel 

av 43 

svarande

 

Matematiksvårigheter (högstadiet)

Ja

54%

Nej

14%

Vet ej

32%

Procentandel 

av 44 

svarande

  

Läs- och skrivsvårigheter (gymnasiet)

Ja

49%

Nej

24%

Vet ej

27%

Procentandel 

av 33 

svarande

 

Matematiksvårigheter (gymnasiet)

Ja

27%

Nej

30%

Vet ej

43%

Procentandel 

av 33 

svarande
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5. Diskussion 

5.1. Analys 

Som blivande gymnasielärare i matematik vill jag ha mer insikt i vilka symptom och vilken 
påverkan på matematikinlärningen som olika typer av inlärningssvårigheter kan ge och vilka 
åtgärder i matematik jag som lärare kan sätta in. Jag vill också veta vilken information eleven 
själv kan förväntas ha med sig vad gäller sin funktionsnedsättning när den når gymnasiet; har 
skolorna undersökt om elever är i svårigheter, får eleverna i svårigheter hjälp, är skolans 
rutiner för att ta hand om eleverna som är i svårigheter bra så att eleverna blir 
medvetandegjorda om sina styrkor och svagheter och får elever den hjälp de behöver för att 
lindra, reducera och kompensera sina svagheter? 

Skolans uppgift är att förse individer med en kunskapsnivå motsvarande de krav samhälle och 
arbetsliv ställer, och då det i framtiden inte kommer att finnas många lågkvalificerade jobb 
(Lundgren & Ohlis, 1995), måste skolan ta hand om alla elever så att de får en förutsättning 
att kunna bidra i samhället och arbetslivet som vuxna. Gör inte skolan det kommer alltför 
många individer att slås ut från arbetsmarknaden. Förutom att det är ett resursslöseri att 
samhället inte utnyttjar alla individers kvaliteter finns risken att dessa utslagna individer 
kommer att känna sig som en andra klassens medborgare. Så både ur samhällsekonomisk 
synvinkel och för att ge barn och ungdomar möjlighet att få ett rikare liv behöver insatser 
sättas in tidigt för att barn i olika typer av svårigheter ska utvecklas optimalt.  

För att skolan ska kunna uppnå målet att producera individer med en kunskapsnivå 
motsvarande de krav samhälle och arbetsliv ställer måste en av lärarens uppgifter vara att 
uppmärksamma elever i inlärningssvårigheter så att de kan få det stöd och hjälp de behöver. 
Med detta arbete vill jag utreda vad som verkar fungera bra på skolorna när det gäller elever i 
inlärningssvårigheter och vilka eventuella delar som man som lärare bör vara extra vaksam på 
och kanske fördjupa sin egen kunskap om. 

Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter påverkar elevens möjlighet att lösa skriftliga matematiska problem 
eftersom läsförståelsen där är av yttersta vikt. Även invandrare, som har ett annat modersmål, 
kan få matematiksvårigheter beroende på språkliga problem. Ett sätt att arbeta med dessa 
elever är att låta eleverna arbeta med ordförståelse inom matematiken. Detta kan förbättra 
elevers förmåga att lösa matematiska textuppgifter. De kan få göra egna ordlistor med 
förklaringar över nya ord och begrepp. Detta kan vara ett sätt att underlätta för elever att 
förstå orden och införliva orden i sitt ordförråd. När man har att göra med elever i läs- och 
skrivsvårigheter är förståelsen särskilt viktig eftersom dessa elever har brister i arbets- och 
långtidsminnet. 

Att arbeta med texter där eleven själv måste ta fram vissa uppgifter och där andra uppgifter 
inte är av vikt för beräkningen tar Sterner & Lundberg upp som ytterligare ett sätt att arbeta 
med matematiska textproblem. Dessutom att lära ut en strategi till eleverna så att de läser 
aktivt och bearbetar texten i olika steg för att förstå sammanhanget. 

Matematiksvårigheter 
När det gäller matematiksvårigheter delas de in i fyra grupper av Adler (2005); akaklyli, 
allmänna matematiksvårigheter, dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli. I detta arbete valde jag att 
titta djupare på dyskalkyli då detta område var nytt för mig före examensarbetet. På senare år 
har det pratats en hel del om dyslexi, men om dyskalkyli tycker jag att det har varit ganska 
tyst. 
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Det verkar som om det är svårare att upptäcka om en individ har dyskalkyli jämfört med om 
den har dyslexi, det visar både litteraturstudien och den information jag fått av personal vid 
informella samtal ute på skolorna. Delvis kan detta bero på att mer forskning har gjorts om 
dyslexi. En annan anledning tror jag kan vara att orsaken till dyskalkyli är mer komplext. 
Dyslexin beror troligtvis på en svaghet i vänster hemisfär medan både vänster och höger 
hjärnhalva bidrar till olika aspekter av den matematiska förmågan (Johnsen, 2001). 
Utvecklingen av matematisk förmåga har sannolikt en hierarkisk karaktär, som belastar 
hemisfärerna olika i olika utvecklingsskeden. En svaghet i någon hemisfär, oavsett vilken, 
kommer därför att störa utvecklingsförloppet. Svaghet i olika delar av hjärnan och 
hjärnhalvorna ger därför troligen olika svagheter och också ett bredare spann av olika 
svagheter, d v s olikheterna mellan individer med dyskalkyli är troligen större än mellan 
individer med dyslexi. 

Något som framhålls är att en person som har dyskalkyli ofta presterar ett ojämnt resultat där 
de ena stunden kan utföra en matematisk operation för att dagen därpå misslyckas med 
densamma. Omgivningen uppfattar ofta detta som antingen en minnesstörning hos individen 
eller att eleven krånglar och inte vill räkna. Att individen kan ha dyskalkyli är det få som 
reflekterar över. Det är därför önskvärt att mer kunskap om dyskalkyli sprids på skolorna så 
att även dessa elever kan få erforderlig hjälp och får öva upp sina färdigheter på rätt sätt så att 
de hjälper och inte stjälper individen. Enligt Adler (2005) kan felaktig övning ha negativ 
effekt. Det är samtidigt viktigt att eleven även får ägna sig åt och utveckla sina starka sidor så 
att eleven får känna att han/hon kan lyckas och är duktig och inte bara måste traggla på sina 
svagheter. 

För mycket hjälp är inte heller bra då alla måste få möjlighet att utvecklas till självständiga 
individer. Hjälpen ska därför undan för undan vara inriktad på att eleven ska klara av mer och 
mer saker på egen hand och på att ge eleven nyttiga verktyg som han/hon kan ha användning 
för i livet efter skolan. 

5.2. Skolans möjligheter att upptäcka elever i 
inlärningssvårigheter och deras förmåga att arbeta med dessa 
elever 

Det är enligt enkätundersökningen vanligare att det förekommer undersökning av om elever 
är i läs- och skrivsvårigheter jämfört med om de är i matematiksvårigheter och det är också 
vanligare att personalen anser att de har väl utarbetade åtgärder för att arbeta med elever i läs- 
och skivsvårigheter jämfört med hur många som anser att de har väl fungerande åtgärder för 
att arbeta med elever i matematiksvårigheter. Och i de fall de anser att de har väl fungerande 
åtgärder för matematiksvårigheter anser personalen i samtliga fall att de även har väl 
fungerande åtgärder för läs- och skrivsvårigheter. Det verkar tydligen vara så att skolan kan 
ha bra åtgärder för läs- och skrivsvårigheter utan att åtgärderna för matematiksvårigheter är 
tillräckliga, men har man arbetat fram bra åtgärder för matematiksvårigheter har man 
dessutom arbetat fram bra åtgärder för läs- och skrivsvårigheter.  

Ett likvärdigt resultat uppvisar frågan om lärare och speciallärare/specialpedagoger anser att 
det finns goda kunskaper på skolan för att upptäcka elever och om det finns goda kunskaper 
om hur man arbetar med elever som har de specifika svårigheterna dyslexi respektive 
dyskalkyli. Dyslexi är det fler som har goda kunskaper om jämfört med dyskalkyli och har 
man goda kunskaper om hur man upptäcker elever och arbetar med elever som har dyskalkyli, 
så har man även goda kunskaper om detsamma gällande dyslexi. 

Jag tolkar detta resultat som om skolan generellt har mer kunskap, mer heltäckande tester och 
mer resurser till att undersöka och upptäcka elever i olika typer av läs- och skrivsvårigheter 
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jämfört med elever i olika typer av matematiksvårigheter. Skolan verkar dessutom ha mer 
kunskap och bättre rutiner och därmed kunna ge mer hjälp till elever i läs- och 
skrivsvårigheter jämfört med den hjälp elever i matematiksvårigheter kan förväntas få. Och 
även om de svarande skriver i sina enkätsvar att det finns andra sätt än undersökningar för att 
upptäcka elever i olika typer av inlärningssvårigheter så bygger de flesta andra alternativ på 
den enskilde lärarens kunskap och erfarenhet av symptom på svårigheterna. En lärare kanske 
är duktig på att upptäcka vissa typer av svårigheter, men inte andra och då blir det en stor 
osäkerhet i om en viss elevs svårigheter uppmärksammas eller ej.  

I litteraturen jag läst står på flera ställen att forskningen kring dyslexi är mycket större än den 
för dyskalkyli (t ex Johnsen, 2001). Detta verkar ge tydligt utslag i skolornas kunskaper och 
möjlighet att ge elever stöd. Man kan alltså misstänka att elever i matematiksvårigheter mer 
lämnas åt sitt öde i skolan än elever i läs- och skrivsvårigheter p g a att forskningen nått 
längre vad gäller problematik vid läs- och skrivsvårigheter. 

5.3. Elevernas medvetenhet om undersökningar gjorda för att 
kontrollera om de är i läs- och skrivsvårigheter respektive 
matematiksvårigheter 

Tanken med denna del av enkäten skulle vara att jämföra svaren från skolpersonalen med 
elevsvaren. Att eleverna på högstadiet och gymnasiet skulle vara så pass medvetna om de 
varit med i olika undersökningar under sin skoltid för att kontrollera om de är i någon typ av 
inlärningssvårighet. Det visade sig dock att elevernas medvetenhet om detta var mycket svagt. 
Ca 25% av eleverna är medvetna om att de och deras klasskamrater blivit undersökta medan 
närmare 40% säger sig inte ha blivit undersökta vare sig om de är i läs-, skriv- eller 
matematiksvårigheter. Ca 35% vet inte om de blivit undersökta eller ej. 

Tyvärr tror inte jag att detta stämmer. Enligt de svar jag fått in från lärare och 
speciallärare/specialpedagoger finns det god korrelation mellan svaren inom personalen på 
samma skola, medan elevsvaren i stor utsträckning har varit ”Nej” och ”Vet ej” trots att lärare 
och/eller specialpedagog har visat mig och berättat om deras tester som görs av alla elever i 
en viss årskurs (vilka jag inte har någon anledning att misstro). Eleverna verkar inte reflektera 
över att dessa tester är test för att undersöka om de är i behov av stöd och hjälp.  

Dessutom är underlaget bristfälligt då svarsfrekvensen på några skolor är riktigt låga. Bara ett 
fåtal av eleverna har tagit hem informationspapper, fått godkänt av vårdnadshavare att få delta 
i enkätunderökningen och sedan tagit med detta tillbaka till skolan. I många fall har bara de 
skötsammaste, och troligen de i minst behov av hjälp för egen del, medverkat i 
undersökningen. 

Den enda slutsats som kan dras utifrån elevenkäten är att medvetenheten om de tester som 
skolan gör av eleverna är låg. Det kan diskuteras om elevernas bristande medvetenhet är ett 
problem. Enligt skollagen, 4 kap ska ”eleverna ha inflytande över hur deras utbildning 
utformas”. För att ha ett kunna utöva ett bra elevinflytande krävs att eleverna har information 
om helheten. 

5.4. Upplever elever att elever i läs- och skrivsvårigheter och i 
matematiksvårigheter får den hjälp de behöver under sin 
skolgång 

Även här är tillförlitligheten tveksam då underlaget från flera skolor är bristfälligt, men jag 
skönjer ändå att eleverna på högstadiet är relativt nöjda med insatserna som skolan gör för 
elever i olika typer av inlärningssvårigheter (47% respektive 54% nöjda) och bland 
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gymnasieeleverna är de relativt nöjda med insatserna för elever i läs- och skrivsvårigheter 
(49% nöjda). Däremot är gymnasieeleverna mer missnöjda med insatserna för elever i 
matematiksvårigheter (bara 27% nöjda). 

Gymnasieelevernas åsikter speglar mer åsikten hos skolpersonalen, att åtgärderna för läs- och 
skrivsvårigheter är bättre än den för matematiksvårigheter, men det förklarar inte varför 
högstadieeleverna är så pass nöjda med hjälpen i matematik. Kanske delas elever som är 
svaga i matematik in i mindre grupper i större utsträckning på högstadiet än vad som är fallet 
på gymnasiet och att eleverna därmed anser att elever i matematiksvårigheter får bra stöd, 
men det är bara en teori som det vore intressant att undersöka vidare. 

En del elever har skrivit kommentarer i enkäterna och några av dem listas här: 

Anser du att elever i läs- och skrivsvårigheter har fått och får den hjälp de behöver av 
skolan? 

• Nej, de upptäcks för sent 
• Nej, för lite resurser 
• Nej, lärarna ser väldigt ofta de som är bra och sen inget mer 
• Jag tror det, om man vågar säga till 

 
Anser du att elever i matematiksvårigheter har fått och får den hjälp de behöver av 
skolan? 

• Från och till. Lite både ock. 
• Om de kräver tillräckligt med hjälp tror jag att de får hjälp 
• Nej. De som inte kan blir ibland även dumförklarade. 

 
Dessa kommentarer tycker jag speglar resultatet att eleverna i vissa fall är tveksamma till om 
elever som är i svårigheter får hjälp och stöd. Någon elev tror t ex att man måste våga erkänna 
sina brister och själv säga till att man behöver hjälp, en annan att de som behöver mycket 
hjälp i större utsträckning får hjälp än en som är mindre funktionshandikappad vilket kan höra 
ihop med åsikten hos eleven som tycker att det finns för lite resurser till förfogande. Är fallet 
det att resurserna är begränsade tror jag att risken är stor att man använder de resurser man har 
till de elever som mest behöver den och elever som har ett mindre behov av resursstöd blir 
helt utan. Detta kan leda till att elever som skulle behöva lite extra hjälp för att utvecklas och 
hålla en relativt jämn utvecklingskurva jämfört med sina klasskamrater riskerar att komma 
mer och mer efter sina jämnåriga under skoltiden. Detta trots att insatsen inte skulle ha behövt 
vara särskilt resurskrävande i förhållande till dess verkan. 

En elev tycker också att elever som inte är så duktiga ibland kan bli dumförklarade vilket jag 
direkt känner motstånd mot. Ingen elev ska behöva känna sig dum i skolan! Stämningen i 
klassrummet bör vara bra så att inte elever med svårigheter känner sig ”dumma” eller utanför. 

5.5. Tillförlitlighet 

Jag har använt mig av personer jag känner för att få kontakt med personal och klasser. 
Resultatet av enkätundersökningen kan därför inte anses vara generellt. Jag har dock, för att 
minska risken för allt för skevt underlag, valt personal från 6 olika skolor och försökt välja 
skolor som ligger en bit ifrån varandra även om skolorna bara finns i 2 angränsande 
kommuner. 

Som jag även tagit upp ovan är underlaget från elevenkäten sämre än jag förväntade mig från 
flera skolor. Att det från en skola lyckades bli hela 78% kan jag inte förklara och inte heller 
att den ”sämsta” skolan hamnade så lågt som på 12% i svarsfrekvens. 
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En faktor till den låga svarsfrekvensen var att eleverna som var omyndiga måste få påskrivet 
hemifrån att de fick delta i undersökningen, att eleverna inte såg det som viktigt för egen del 
att delta i undersökningen och att tiden var knapp (ca 1,5 -2 veckor från utlämning till 
insamling). Samtidigt tror jag inte att svarsfrekvensen skulle ha blivit anmärkningsvärt 
mycket större om jag hade kunnat vänta ytterligare två veckor. Min erfarenhet av andra 
uppgifter som ska hem för påskrift är att de flesta är tillbaka inom en vecka. Anledningen var 
nog snarare inställningen till enkätundersökningen hos eleverna. De såg troligen ingen egen 
vinning med att delta och tyckte kanske att det inte skulle leda till något, för dem, synbart 
resultat. 

De elever som trots allt svarat har i stor utsträckning troligen varit elever utan 
inlärningssvårigheter och elever som är positiva till skolan. Man måste därför ta med i 
beräkningen att det finns elever som inte lämnat in enkätsvar som inte är lika positiva till 
skolans insatser och till skolans stöd och hjälp som resultatet nu visar. 

Tråkigt nog har eleverna inte varit så medvetna som jag trodde om de undersökningar som 
skolan gör avseende att upptäcka olika inlärningssvårigheter och inte heller har de varit 
medvetna om de hjälpinsatser som skolan ger. Därför faller tyvärr tillförlitligheten av 
resultatet från elevenkäten till en låg nivå. 

Däremot anser jag att tillförlitligheten avseende enkäten till lärare och 
speciallärare/specialpedagoger är hög. Bortfallet har varit 2 personer och de som har hjälpt 
mig genom att svara på enkäten har varit mycket tillmötesgående, gett mig tips och idéer 
utanför denna studie och korrelationen mellan olika svar har varit god. I de fall jag har hittat 
det i litteratur har det dessutom funnits stöd i litteraturen för resultaten. 

Något som skulle kunna förbättras är att ta en större grupp med lärare och där lärarna 
undervisar i olika typer av ämnen. Som det är nu valde jag att lämna enkäten till lärare som 
bl a undervisar i ämnet matematik eftersom jag ansåg att de var de lärare som torde kunna ha 
mest kunskap om inlärningssvårigheter i matematik och speciellt mest kunskap om 
dyskalkyli. Faran är dock att dessa lärare kan ha gett ett större utslag än eljest att de är 
missnöjda med de resurser som finns att tillgå till matematikstöd. Troligtvis vill alla ha mer av 
kakan av det resursstöd som skolan har budget till. Dock tror jag inte att faran är så stor 
eftersom jämförelser mellan svaren från speciallärarna/specialpedagogerna och lärarna 
korrelerar mycket bra. Den skillnad man kan se vid granskning är att speciallärare/-pedagoger 
i större utsträckning än lärarna anser att åtgärderna/rutinerna för läs- och skrivsvårigheter är 
lika bra som den för matematiksvårigheter även om också de flesta av dem anser att den för 
läs- och skrivsvårigheter är bäst. 

5.6. Slutsatser 

Från litteraturstudie och undersökning kan följande saker noteras. 

När det gäller undervisning måste den anpassas till olika elevers förutsättningar så att de ges 
möjligheter till adekvata utmaningar och ingen elev ska behöva utsättas för att ständigt 
misslyckas. Eleven måste få uppgifter som är anpassade till den enskilda elevens behov och 
förutsättningar så att elevens självkänsla stärks och det är därför viktigt att lärare har goda 
kunskaper om sina elevers utveckling och om den matematik de ska lära sig. Det är viktigt att 
få barnet att lyckas dagligen. ”Det ger ökad motivation och då kommer utvecklingen i det 

dagliga skolarbetet också” (Ljungblad, 2000, s. 118). 

En lärare bör känna igen när en elev är i svårigheter och t ex uppmärksamma om elevers 
felaktiga lösningar på textuppgifter i matematik beror på övermäktiga läskrav, om det är 
matematiken som vållar problem eller om det är både och. När svårigheten är konstaterad ska 
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läraren själv eller med hjälp av en specialpedagog/-lärare komma fram till en bra 
undervisningsmetod för denna elev som hjälper eleven i de matematiska studierna. 

Det är ytterst viktigt att resurser satsas genom hela skolan på elever som är i olika typer av 
inlärningssvårigheter. Att ha för lite resurser skapar ett prioriteringsproblem vilket några 
elever i undersökningen uttrycker existerar i skolan. Prioriteringen att ta hand om de som är i 
störst behov av hjälp leder troligen till att de elever som bara är i litet behov av stöd troligen 
drar det kortaste strået och får kämpa på egen hand.  

När det gäller den kvantitativa undersökningen visar den att skolan har mer kunskap, mer 
heltäckande tester och mer resurser till att undersöka och upptäcka elever i olika typer av läs- 
och skrivsvårigheter jämfört med elever i olika typer av matematiksvårigheter. Detta stämmer 
också väl med uppgifterna i litteraturen att mer forskning har lagts på dyslexi jämfört med 
dyskalkyli. 

Som lärare, även på gymnasienivå, bör man därför vara extra vaksam på och kanske fördjupa 
sin egen kunskap om elever i olika typer av matematiksvårigheter och däribland dyskalkyli då 
dessa åtgärder/rutiner verkar fungera sämre än de för läs- och skrivsvårigheter. Detta leder 
med ganska hög sannolikhet också till att elever som har matematiksvårigheter troligen i 
mindre utsträckning, än de elever som har inlärningssvårigheter inom läsning och skrivning, 
har blivit medvetna om sina egna styrkor och svagheter eller fått bra verktyg för att lindra, 
motverka och kompensera för svårigheterna under sin skolgång. Även om eleven kommer 
ända till gymnasiet utan erforderlig hjälp måste insatser göras för att på den tid som eleven 
har kvar i skolan ge eleven så mycket hjälp som möjligt för att få eleven att utvecklas och få 
så bra förutsättningar som möjligt för att bidra i samhället på bästa sätt som vuxen. 

Och även om elevenkäten inte gav den önskade tillförlitligheten och eleverna verkade mindre 
medvetna om de tester de gjort under sin skolgång än jag förväntade mig känner jag dock att 
eleverna på högstadiet är mer nöjda med hjälpen i matematik än vad gymnasieeleverna är. 
Orsaken till det skulle kunna bli föremål för ytterligare en undersökning. Vad lyckas skolan 
med på högstadiet som sedan försämras i gymnasiet? 
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Bilaga 1 

Enkät till lärare och specialpedagoger/speciallärare 

Mitt namn är Tina Eriksson och jag är lärarstuderande vid Karlstad universitet. Denna 
undersökning är en del i mitt examensarbete i lärarutbildningen.  
 
Som blivande matematiklärare på gymnasiet kommer jag att möta elever i olika typer av 
svårigheter, t ex i läs- och skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter. Jag vill genom mitt 
examensarbete få större insikt i vilken hjälp elever har fått under sin skolgång och om elever i 
olika typer av svårigheter har fått likvärdig hjälp och därmed själva kan vara medvetna om 
vari deras eventuella svårigheter består när de når gymnasiet. 
 
Dessutom är jag intresserad av att veta om elever i specifika matematiksvårigheter i form av 
dyskalkyli är uppmärksammat i skolan idag och om skolpersonal har samma kunskap om 
dyskalkyli som om dyslexi. 
 
 
Denna enkät kommer att besvaras av lärare och specialpedagoger/speciallärare arbetande på 
olika skolor inom lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Dessutom kommer en 
mindre enkät att delas ut bland högstadieklasser och gymnasieklasser. Ingen skola kommer att 
utpekas och inga namn uppges. 

Har du frågor angående enkäten är du välkommen att ringa mig! 
 
Tack för din hjälp! 
 
 
 
Tina Eriksson 
Tel. 054-181991 
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Personuppgifter 

1. Jag som svarar på enkäten är:  

� Kvinna 

� Man 

 

2. Jag har följande utbildning: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Jag har jobbat inom mitt yrke: 

� Mindre än 3 år 

� 3-5 år 

� 6-10 år 

� Mer än 10 år 

 

4. Jag arbetar med elever som går på (flera alternativ går att välja): 

� Lågstadiet 

� Mellanstadiet 

� Högstadiet 

� Gymnasiet, teoretiska linjer 

� Gymnasiet, estetiska linjer 

� Gymnasiet, praktiska linjer 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 
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Frågor om läs- och skrivsvårigheter/matematiksvårigheter 

5. Görs undersökningar på skolan om elever är i läs- och skrivsvårigheter?  

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Om du svarade Ja på fråga 5. Hur ofta?  

� Varje år eller oftare 

� Varannat år 

� Var tredje år 

� Vart fjärde år eller mer sällan 

� Annat tidsintervall: ________________________________________________________ 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Finns andra sätt (än undersökningar) att få information om att en elev är i läs- och 
skrivsvårigheter?  

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

8. Om du svarade Ja på fråga 7. Vilka sätt? 
 

___________________________________________________________________________ 
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9. Görs undersökningar på skolan om elever är i matematiksvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

10. Om du svarade Ja på fråga 9. Hur ofta? 

� Varje år eller oftare 

� Varannat år 

� Var tredje år 

� Vart fjärde år eller mer sällan 

� Annat tidsintervall: ________________________________________________________ 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

11. Finns andra sätt (än undersökningar) att få information om att en elev är i 
matematiksvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Om du svarade Ja på fråga 11: Vilka sätt? 
 

___________________________________________________________________________ 
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13. Anser du att det finns väl utarbetade åtgärder/rutiner på skolan för att arbeta med elever i 
läs- och skrivsvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 

 

14. Anser du att det finns väl utarbetade åtgärder/rutiner på skolan för att arbeta med elever i 
matematiksvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

15. Vid jämförelse av fråga 13 och 14. Anser du att dessa åtgärder/rutiner är lika bra? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

16. Om du svarade Nej på fråga 15, vilken åtgärd/rutin anser du fungera bäst? 

� Den för läs- och skrivsvårigheter 

� Den för matematiksvårigheter 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 
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Frågor om de specifika problemen dyslexi och dyskalkyli 

17. Anser du att det finns goda kunskaper om hur man upptäcker elever som har dyslexi på 
skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

18. Anser du att det finns goda kunskaper om hur man arbetar med elever som har dyslexi på 
skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

19. Anser du att det finns goda kunskaper om hur man upptäcker elever som har dyskalkyli på 
skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

20. Anser du att det finns goda kunskaper om hur man arbetar med elever som har dyskalkyli 
på skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 

Enkät till elever 

Mitt namn är Tina Eriksson och jag är lärarstuderande vid Karlstad universitet. Denna 
undersökning är en del i mitt examensarbete i lärarutbildningen.  
 
Som blivande matematiklärare på gymnasiet kommer jag att möta elever i olika typer av 
svårigheter, t ex i läs- och skrivsvårigheter och i matematiksvårigheter. Jag vill genom mitt 
examensarbete få större insikt i vilken hjälp elever har fått under sin skolgång och om elever i 
olika typer av svårigheter har fått likvärdig hjälp och därmed själva kan vara medvetna om 
vari deras eventuella svårigheter består när de når gymnasiet. 
 
Observera att frågorna är riktade till alla elever i de utsedda klasserna, d v s ingen specifik 
elev är utsedd att svara på frågorna och jag är inte heller ute efter att få reda på hur många 
elever som är i läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter av de svarande. 
 
 
Denna enkät kommer att delas ut bland högstadieklasser och gymnasieklasser på olika skolor. 
Dessutom kommer en mer omfattande enkät att besvaras av lärare och 
specialpedagoger/speciallärare. Ingen skola kommer att utpekas och inga namn uppges. 

 

När det gäller medverkan från minderåriga elever ska vårdnadshavarna tillfrågas om eleverna 
får delta i undersökningen. Därför måste jag ha en underskrift från minst en vårdnadshavare 
för att svaret i denna enkät ska ingå som material i min undersökning. Bladet med 
underskriften kommer att avskiljas från enkäten innan svaren granskas. 

 

Har du frågor angående enkäten är du välkommen att ringa mig! 
 
Tack för din hjälp! 
 
 
 
Tina Eriksson 
Tel. 054-181991 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av vårdnadshavare: 
 
 
------------------------------------------------------------------------ 
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Elever 

1. Jag som svarar på enkäten är  

� Flicka 

� Pojke 

 

2. Jag som svarar på enkäten går i årskurs: 
 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Har det under din skoltid gjorts undersökningar om du och dina klasskamrater är i läs- och 
skrivsvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 

 

4. Om du svarade Ja på fråga 3. Hur ofta? 

� Varje år eller oftare 

� Varannat år 

� Var tredje år 

� Vart fjärde år eller mer sällan 

� Annat tidsintervall: ________________________________________________________ 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 
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5. Har det under din skoltid gjorts undersökningar om du och dina klasskamrater är i 
matematiksvårigheter? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 
 

6. Om du svarade Ja på fråga 5. Hur ofta? 

� Varje år eller oftare 

� Varannat år 

� Var tredje år 

� Vart fjärde år eller mer sällan 

� Annat tidsintervall: ________________________________________________________ 

� Vet ej 

Kommentar: 

___________________________________________________________________________ 
 

7. Anser du att elever i läs- och skrivsvårigheter har fått och får den hjälp de behöver av 
skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 
 
8. Anser du att elever i matematiksvårigheter har fått och får den hjälp de behöver av skolan? 

� Ja 

� Nej 

� Vet ej 

Kommentar:  

___________________________________________________________________________ 


