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Sammanfattning 
Tidigare forskning har visat att elever med dyslexidiagnos har fler svårigheter än att bara              
lässvårigheter, de har även matematiska svårigheter som exempelvis textuppgifter eller förståelsen för            
positionssystemet som drabbar deras inlärning av de matematiska förmågorna. Kombinationen av           
lässvårigheter och matematiska textuppgifter skapar bekymmer för dyslektiker som först har svårt att             
avkoda texter och sedan förväntas klara av att återberätta vad texten handlar om samt inta förståelse.                
Därför syftar föreliggande kvalitativa undersökning på att bidra med kunskaper kring           
dyslexidiagnosen i ämnet matematik, hur lärare i skolan undervisar elever med dyslexi utifrån sin              
erfarenhet. Syftet med undersökningen är att öka förståelsen för vilka kunskaper lärare behöver för              
att kunna stötta elever med dyslexidiagnos i matematikundervisning, vilket har undersökts med hjälp             
av semistrukturerade intervjuer. Alla lärare arbetade i samma kommun i södra Norrland, från             
årskurserna 4 - 6. Intervjuerna analyserades med hänsyn till frågeställningarna för att lokalisera             
resultatet. Resultatet visade att lärarna hade en överensstämmande bild av vad dyslektiker hade svårt              
med i det matematiska ämnet, men vilka hjälpmedel och resurser som hjälper eleverna i deras               
inlärning var lärarna oense om. Sammanfattningsvis indikerar undersökningen på att          
dyslexidiagnosen medför svårigheter för avkodning vilket kommer från den fonologiska          
nedsättningen i matematikämnet och att lärare har en viss brist på kunskap om dyslektikers              
begränsningar när det kommer till hur samt vad som hjälper dem bäst i deras inlärning. 
 
 
 
Nyckelord: Dyslexidiagnos, matematik, lärares erfarenheter, svårigheter, socialsemiotiskt perspektiv. 
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Förord 
Citatet som får inleda undersökningen kan tyckas handla om helt andra saker än dyslexi och               
matematik, men det finns en tydlig koppling då det illustrera kommunikationen med en dyslektiker. 
  

”Vad har du egentligen hittat på, Pippi?”  
”Ett nytt ord”, sa Pippi och tittade på Tommy och Annika, som om hon först nu hade                 
fått syn på dem.  
”Ett spritt språngande nytt ord.”  
”Vad då för ord”, sa Tommy.  
”Ett utmärkt bra ord”, sa Pippi. ”Ett av dom bästa jag hört.”  
”Säg det då”, sa Annika.  
”Spunk”, sa Pippi triumferande.  
”Spunk”, sa Tommy. ”Vad betyder det?”  
”Om jag bara visste”, sa Pippi. ”Det enda jag vet är, att det inte betyder               
dammsugare.”  
 
(Av Astrid Lindgren, Ur Pippi i Söderhavet) 

 
Som liten var jag väldigt uttrycksfull av mig, men hade inte alltid ett ordförråd som räckte till, av den                   
anledningen hittade jag på egna ord som jag ansåg passade sammanhanget. Precis som Pippi gör i                
citatet ovanför kunde även hitta på nya ord och ibland visste jag vilken betydelse det hade, och ibland                  
inte. Min omgivning såg det som en underhållande sida av min personlighet, ingen visste att det var                 
dyslexidiagnos som gjorde mig fåordig. Citatet är min dyslexidiagnos, precis som för andra             
dyslektiker kan det vara så att jag hittade på ord för att jag inte orkade läsa eller för att jag inte kunde                      
avkoda orden. Ordet “spunk” som Pippi använder i citatet ovan, använder även jag i nuläget vid                
lämpliga tillfällen för svårlösta problem. Vi är eniga jag och Pippi, det betyder inte dammsugare.  



 
 

1. Inledning 
I kommande studie undersöks det hur lärarna arbetar med elever som har diagnosen dyslexi i               
matematikämnet; vad gör lärarna för att underlätta dyslektikers inlärning relaterade till           
matematikämnet? Intresset kommer delvis från egna erfarenheter men framför allt från tidigare            
verksamhetsförlagda undervisningsperioder (VFU). Vid VFU-perioderna har observationer gjorts om         
hur elever med dyslexi har behov av en mångsidig undervisning med mer kommunikation med hjälp               
av muntlig presentation och konkret material av deras inlärning. Under VFU-perioderna växte            
intresset allt mer, även utifrån det lärare kommunicerade och diskuterade kring – multimodalitet.             
Multimodalitet är ett teoretiskt sätt att se på kommunikation vilket tar hänsyn till andra resurser än tal                 
och text. Det inkluderar exempelvis bilder, ljud och gester med händerna. I läroplanen (2018, s. 6) står                 
det “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. [...] främja elevernas fortsatta              
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas [...] språk och kunskaper.” vilket är baserat på               
skollagen (SFS 2018:1098, 3 kap 2 §). I skollagen står det att eleverna ska utvecklas utifrån individens                 
förutsättningar och inlärningen ska formas utifrån de mål som undervisningen ska nå upp till. I               
elevernas undervisning kan det uppfattas som väldigt diffust vad egentligen lärarna gör för att              
underlätta för eleverna med dyslexidiagnos.. 
 
Undersökningen behandlar lärares erfarenheter av hur de stöttar elever som har dyslexidiagnos rent             
praktiskt i sin undervisning kring textuppgifter. Fokus för studien ska vara matematikens            
textbaserade uppgifter då det i många fall krävs att eleverna har god läsförståelse för att förstå och                 
uppnå resultat, matematiksvårigheter kan vara i grunden bristande lässvårigheter. 
 
I utbildningen på lärarprogrammet har det inte informerats om dyslexidiagnosens svårigheter, vad de             
sliter med och vilka nedsättningar dyslektiker har. Dyslektiker har bristande förmåga gällande            
automatiserad avkodning och stavning. Begreppen bringar bättre klarhet i kapitel 2 Bakgrund, men             
kortfattat handlar automatiserad avkodning om hur man ser orden när man läser dem, stavning sker               
vid skrivandet av bokstäver som tillsammans bildar ord och får en betydelse därefter. Den              
kommunikativa förmågan grundar sig på att du har färdigheter gällande automatiserad avkodning            
och kan stava olika ord vid skrivandet, därför har dyslektiker svårt med kommunikation i skolan då                
deras fonologiska förmåga inte är som de utan dyslexidiagnos (Tjernberg, 2013). Denna studie ska              
därför fördjupa sig i dyslektikers nedsättningar. 
  



 
 

2. Bakgrund 
I kommande kapitel presenteras fyra olika delar vilket är dyslektikers likvärdiga skolundervisning,            
likvärdigheten mellan de två senaste läroplanerna, dyslektikers svårigheter och den sista delen            
handlar om undervisningsstrategier i ämnet matematik. Ämnena är viktiga att lyfta för studien då              
dyslektikers inlärning kan uppfattas åsidosatt då de inte får den hjälp eller de resurser i               
matematikundervisningen som de behöver lika mycket som i andra språkämnen. Kapitlet informerar            
även om olika strategier som lärare kan använda vid elevers svårigheter när de har dyslexidiagnos.  

2.1 Likvärdig skola för dyslektiker 
Det är vanligt att hänsyn inte tas till dyslexiproblematik i matematikundervisningen då ämnet inte är               
det man främst förknippar med de begränsningar som dyslektiker har. I läroplanen (s. 6) belys               
likvärdighet genom texten “En likvärdig utbildning innebär inte [...] att skolans resurser ska fördelas lika.               
Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.”. Tolkningarna kring hur lärare kan hjälpa               
dyslektiska elever i ämnet matematik varierar däremot. Läsförståelsen nämns i kursplanen att            
eleverna ska ha “grundläggande läsförståelse” men i språkämnen som svenska och engelska och inte              
matematikämnet (Skolverket, 2018; Österholm, 2009).  
 
Trots att Skolverket (2018) konstaterar att skolan idag ska vara likvärdig utifrån läroplanen, saknas det               
information om hur elever med dyslexidiagnos får en likvärdig skolgång. Elever som befinner sig i               
riskzonen för att inte klara av de lägsta kunskapskraven i ett ämne ska erbjudas extra stöd, och detta                  
ska därtill göras i samband med ordinarie undervisning (SFS 2010:800, 3 kap. 5a §). Om det extra                 
stödet inte hjälper eleverna att uppnå lägsta kunskapskrav i ett ämne ska rektorn informeras och               
denne beslutar då om utredning. Om utredningen i sin tur visar att det finns behov av särskilt stöd är                   
rektorn också skyldig att ge detta (SFS 2010:300 3 kap. 8 §). Skollagen (2010:800, 3 kap. 10 §) skriver                   
även att det särskilda stödet ska vara anpassat utifrån elevens behov med metoder som är utvecklade                
och strukturerade för att denne ska kunna klara kunskapskraven för det specifika skolämnet. Lärare              
och rektorer i Sveriges skolor har således som sin plikt att stötta elever med behov av extra stöd.                  
Lärare ska anpassa sin undervisning utifrån elevernas förutsättningar, oavsett om eleverna har eller             
inte har inlärningssvårigheter. Elevernas inlärning men även deras välbefinnande, kommer att främjas            
av att läraren gör anpassningar i undervisningen (SOU 2017:35). 
 
Dyslexidiagnosen ska inte vara ett hinder för eleverna, de ska kunna nå kunskapskraven liknande              
elever utan diagnosen. Det är av stor vikt att elever som är i behov (dyslektiker) av resurser ska                  
förmås av det. Skolverket kan inte tillhandahålla en allmän modell för resursfördelningen eftersom             
det skulle bidra till att undervisningen inte blir individanpassad för eleverna, men det borde finnas               
tillvägagångssätt som kommunerna kan lära av gällande av fördelningen av resurser så att alla skolor               
“får en bit av kakan”(Vallgård, 2014). Vem-frågan handlar om vem som får stöd och huruvida alla som                 
har behov av stöd verkligen får hjälp. Elever som har problem med att nå målen i ett skolämne har                   
rättighet till stöd, men stödet som varje elev är berättigad till enligt likvärdigheten i läroplanen kan                
vara begränsat beroende på den berörda skolans resursfördelning (Isaksson, 2011). 

2.2 Likvärdighet i Lpo94 och Lgr11 
År 1990 sin utbildningspolitik präglades av tanken på likvärdig undervisning. Det skulle underlätta             
det fria skolvalet, öka friheten och de fristående skolornas ansvar. Likvärdighetsbegreppet ska            
användas när skolor ska fördela resurser och med hänsyn till elevers behov erbjuda åtgärder              
(Lindensjö & Lundgren, 2014). Om så var fallet skulle eleverna få samma utbyte av skolan oavsett                



 
 

individuella skillnader som exempelvis dyslexidiagnos (Utbildningsdepartementet, 2000). Tanken        
med Lpo94 var att ge utrymme i skolorna att själva anpassa undervisningen utifrån närliggande              
samhälle och miljön där eleverna lever, vilket också var en del av decentraliseringen (Lindensjö och               
Lundgren, 2014). 
 
Vid stora internationella undersökningar såg man stora resultatskillnader mellan olika orter i Sverige 
och olika skolor. Där såg man att svenska elevers kunskapsresultat avtagit under en längre period och 
av den anledningen togs det ett beslut om att revidera läroplanen (Skolverket, 2010). Skillnader som               
Skolverket (2010) skriver om som är viktiga i jämförelse mot Lpo94 är att det finns regler som ska                  
följas av samtliga skolmodeller, tryggheten ska öka och åtgärdsprogram med rätt att överklaga ska              
finnas, rektorerna ska belysa sitt ansvar, ett systematiskt utvecklingsarbete ska existera i varje skola.              
Åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner samt utvecklingssamtal förflyttas till lagen. 
 
Sammanfattningsvis så ser man att det är uppmärksammat att det ska finnas en likvärdig              
undervisning i svenska skolan och att alla elever oavsett svårigheter ska få hjälpen att klara av                
kunskapskraven. Trots att det i Lgr11 finns en skärpning av kraven när det gäller skolornas stöd så                 
specificeras inte vad man ska göra för att hjälpa dyslektiker i deras inlärning i matematiken.               
Likvärdigheten mellan de två olika läroplanerna är för marginella för att det ska bevisa på några                
skillnader, det är för få förändringar för att skolan ska ses som likvärdig. 

2.3 Dyslektikers svårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter beror på flera faktorer, men något som många författare nämner är den               
fonologiska nedsättningen som påverkar dyslektikers inlärning, vilket i sin tur påverkar deras läs- och              
skrivförmågor (Fouganthine, 2012; Passolunghi & Träff, 2015; Singleton & Simmons, 2009). Fonologisk            
nedsättning handlar om förmågan att höra hur de olika ljuden bygger upp olika ord samt dess                
betydelse. Dyslektikers flytande ordigenkänning påverkas av deras fonologiska störning och drabbar           
den automatiserade avkodningen vid läsning men även när de skriver. Även hur de olika ljuden               
bygger upp olika ord och skapar en betydelse påverkas (Fouganthine, 2012). Dyslektikers aritmetiska             
kunskaper blir drabbad av deras fonologiska nedsättning då inte förståelsen finns för begreppen eller              
var de passar in i positionssystemet. Barn med dyslexi generellt är långsammare i räkning samt               
förståelsen kring de matematiska begreppen, siffrors olika värden (positionssystemet) och aritmetiken           
i jämförelse med barn som är icke-dyslektiker (Passolunghi et al., 2015; Singleton et al., 2009).  
 
Att arbeta med läsuppgifter som innehåller en stor mängd information är en extra stor utmaning för                
dyslektiker. Minnet av vad den lästa texten ger för handling och innebörd, skapas i människans               
arbetsminne. Studier som lyfter undervisningsstrategier för elever med dyslexidiagnosen i ämnet           
matematik och textuppgifter är begränsat, dock är arbetsminnet och hur information bearbetas olika             
beroende på om du är dyslektiker eller icke-dyslektiker (Fischbach, Könen, Reitz och Hasselhorn,             
2014).  
 
Matematikämnet i skolan ska bearbeta begrepp och tecken precis som ett språkämne, strukturen på              
undervisningen kan därför anpassas utifrån elevers svårigheter (Vaidya, 2004). Dyslektiker har inga            
problem med sin visuospatiala förmåga, som handlar om hur man använder sig av former och               
konturer, rörelser, avstånd och olika föremåls samband. Den visuospatiala förmågan kompenserar           
den lägre arbetsminnesförmågan bra för dyslektiker trots att det visat sig att de har problem kring                
aritmetiken, speciellt i matematikundervisningen där visuospatiala förmågor är användbara.         
(Passolunghi et al., 2015; Fouganthine, 2012). Siffror och symboler ska inte ses som det enda som                
matematikämnet behandlar, matematiken bearbetar även språket. I matematiken ska elever kunna           
läsa och avkoda orden i uppgifter för att klara av målen i matematikämnet (Vaidya, 2004). I en studie                  
jämfördes resultat mellan två olika barngrupper, barngrupp ett hade barn med dyslexi och barngrupp              



 
 

två hade inga svårigheter, resultatet visade att barn med dyslexi hade svårigheter med de uppgifter               
där de behövde räkna i flera led och det matematiska innehållets talfakta, problemlösningar samt              
uträkningar som innehåller flersiffriga tal (Passolunghi et al., 2015). 

2.3.1 Lässtrategier 

Matematikundervisningen är beroende av att eleverna kan med hjälp av lässtrategier ljuda sig fram              
eller avkoda texter, för att kunna lösa olika matematikproblem. Automatiserad avkodning handlar om             
hur man ser orden när man läser dem. Om den automatiserade avkodningen för elever är               
ansträngande och olika lässtrategier behöver tillföras, ljudning exempelvis l-ä-s-a eller p-r-o-b-l-e-m           
istället för läsa och problem, råder det ovisshet kring en dyslexidiagnos (Castles & Nation, 2008).               
Forskning har visat att dyslektiker har svagare matematikprestationer och kunskaper inom matematik            
i jämförelse med elever som har lässvårigheter eller elever utan svårigheter (Lesaux, Siegel & Vukovic,               
2010). 
 
Elever med dyslexi kan läsa igenom en text men inte kunna återberätta vad det är hen har läst, energin                   
har med andra ord tagit slut efter att ha avkodat bokstäver och ord (Hildén, 2013). När man läser                  
texter måste man avkoda orden och deras fonologiska läten, språkljudet, vilket kallas för             
ordavkodning (Lundberg & Herrlin, 2003). Skolforskningsinstitutet (2019) skriver om att lässtrategier           
är olika hjälpmedel som kan användas för utvecklandet av läsförståelsen. De meddelar även att              
läsning i matematik handlar till stor del om att förstå samband. Fyra olika strategier som lärare kan                 
använda med elever vid läsning av matematik är  
❖ Aktivera förståelse - Förståelse för ämnet som berörs och texttypen för förståelse av innehållet,  
❖ Växla läshastighet - Begränsa tempot samt tonart beroende på ord och situation,  
❖ Värdera - Avspegla den lästa texten - agera utifrån texten innehåll,  
❖ Visualisering - Föreställa sig bilder vid läsning (Westlund, 2015). 

 
Matematiska texter behandlas utifrån två dimensioner, de didaktiska och det “rent” matematiska med             
siffror samt bokstäver (Österholm, 2006). Texter kan vara förklarande med hjälp av ord eller              
berättande och övertygande, hur matematiska texter orienterar läsaren med användning av siffror,            
ord eller symboler (Österholm, 2006). Med en utvecklande ordavkodning behöver inte läsaren tänka             
på vad orden berättar utan istället fokusera på att skapa sig kognitiva bilder under tiden som hen                 
läser för att få med sig innehållet (Lundberg & Herrlin, 2003). 
 
Avkodning i matematiken av siffror och symboler kan ses som ett samband med exempelvis ord och                
fraser. Ord och siffror måste ibland särskiljas för att senare förenas för att skapa rätt uppfattning av                 
innehållet i matematiken, “In school mathematics texts, phrases and words are often integrated with              
numerals, symbols, and illustrations [...]” (s. 32). Elever kan bli hjälpta att lösa matematiska problem med                
hjälp av bilder, men även distraherade. Om elever blir stöttade i sin inlärningen med hjälp av                
lässtrategier tar de sig an textuppgifter på ett annorlunda sätt i jämförelse med tidigare              
inlärningstillfällen (Segerby, 2017). 

2.4 Undervisningsstrategier 
Laborativt material och konkret material har samma innebörd och kan vara bra att använda i               
matematikundervisningen eftersom innehållet i undervisningen som exempelvis begreppen, kan         
uppfattas väldigt abstrakt (Rystedt & Trygg, 2005). Löwing (2015) nämner att varierat arbetssätt ökar              
kunskapsutvecklingen och underlättar elevernas abstrakta tänkande. I matematikundervisning        
används ofta laborativt material i syfte att granska samband och mönster (Rystedt & Trygg, 2005). När                
matematikuppgifter blir för svåra eller utmanande är laborativt material bra för att konkretisera,             
vilket gör att samtliga elever kan använda sig av laborativt material, både elever med och utan                
inlärningssvårigheter (Rystedt & Trygg, 2005). Skolverket (2013) skriver att laborationer med konkret            



 
 

material i matematikämnet hjälper elever att visa sina kunskaper med hjälp av resonemang- och              
problemlösningsförmågan. 
 
Rystedt och Trygg (2010) berättar att laborativt material leder till mer motiverade elever och ökat               
självförtroende i matematikämnet, vilket leder till god utveckling. Uribe-Flórez och Wilkins (2010)            
skriver om vikten av att grundskoleelevers matematiska förståelse. Författarna skriver i sin studie om              
hur lärare kan använda sig av laborativt material i undervisningen och i resultatet visar det sig att                 
mellanstadielärare är mindre bra på att använda sig av laborativt material i undervisningen             
(Uribe-Flórez et al., 2010). 

2.4.1 Textuppgifter och Problemlösningar 

Sterner och Lundberg (2002) resonerar om de elever som “faller” i ramarna för grundbegreppet läs-               
och skrivsvårigheter och hur eleverna även ofta får problem gällande matematikämnet i skolan.             
Dyslexidiagnosen är en underkategori i läs- och skrivsvårigheter, där elever ofta har samma             
begränsningar samt svårigheter vid inlärning (Fouganthine, 2012). I matematikundervisningen kan          
lärare enligt Sterner et al. (2002, s. 45) hjälpa elever som har dyslexi, genom att ge eleverna                 
förutsättningarna att;  
❖ Tala matematik och använda korrekt terminologi i samband med problemlösning.  
❖ Skapa en attityd hos eleverna, ”läsa för att förstå”, uppmuntra, stärka elevernas förväntan att              

texter ska ge mening och sammanhang.  
❖ Uppmuntra eleverna att använda grafiska uttrycksformer som t ex bilder och diagram och             

diskutera innehållet.  
❖ Göra ordlistor över viktiga ord och hjälpa eleverna att utveckla sin läsning.  
❖ Uppmuntra eleverna att förklara viktiga delar i skriftliga frågor. 

 
Textuppgifter är ofta konstruerade som problemlösningsuppgifter, i matematiken enligt Hagland,          
Hedrén och Taflin (2005), problemlösningar skall inte ha en angiven lösningsstrategi och kräver att              
eleverna lägger ner tid samt ansträngning för att kunna lösa problemen. Författarna resonerar om att               
problemlösningar med andra ord är individuella eftersom ett problem för en individ eller elev kan ses                
som en rutinuppgift för en annan elev. Lindekvist (2004) resonerar kring att elever med              
dyslexidiagnosen behöver stöttning kring aktiv läsning för att främja inlärningen av att bearbeta en              
text i olika steg. För att göra eleverna medvetna om att matematiken kommer att förekomma i det                 
dagliga livet, såväl i som utanför skolan, är det av stor vikt att eleverna bli motiverade. Om                 
undervisningen väcker nyfikenhet med inspirerande metoder i sammanhangen där inlärning sker,           
kommer elevernas intresse för att utveckla matematikkunskaper att åstadkommas. Ytterligare en           
viktig aspekt är att eleverna får träna på problemlösningar, begrepp och kommunikation i varje              
matematikområde för att skapa sig bredare kunskaper och förståelser för det matematiska språket             
(Boaler, 2017). 

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man säga att det finns ett “paraplybegrepp” som är läs- och skrivsvårigheter              
där dyslexi är en underkategori. Resultatet av samtliga studier visar att dyslektiska barn i skolan är                
svaga i matematikämnet, de dyslektiska barnen visar sig i jämförelse mot icke-dyslektiker sakna             
kunskaper kring aritmetisk begreppsförståelse, positionssystemet, uträkningar och talfakta även i          
kognitiva uppgifter. Vad gäller textuppgifter kan dyslektiker bli hjälpta i undervisningen om de             
exempelvis får tala matematik eller använda sig av grafisk design såsom bilder. Samtliga författares              
studier visar därför tydligt att dyslektiker även har problem med de matematiska formlerna, inte              
enbart läsförståelsen. Avsnittet gör det ännu mer tydligt att det behöver forskas mer på dyslektikers               
svårigheter i matematik, vad lärarna gör respektive inte gör för elever i skolan med diagnosen dyslexi. 



 
 

3. Teoretiskt Perspektiv 
Kommande avsnitt ska introducera begreppen socialsemiotik och multimodalitet - studiens teoretiska           
perspektiv på lärares undervisning. De båda begreppen tillhör det sociokulturella perspektivet.           
Avsnittet inleds med det socialsemiotiska perspektivet för att sedan ta sig an det multimodala              
verktyget. Socialsemiotiken behandlar i den här studien kommunikationen mellan lärare och elever,            
multimodalitet behandlas som verktyg som lärare använder för att kommunicera med eleverna i             
denna studie. De två olika perspektiven har använts som analysverktyg för undersökningens            
intervjuer och intervjufrågor, samt för att kategorisera intervjuerna. 

3.1 Socialsemiotiska Perspektivet 
Ett socialsemiotiskt perspektiv kan vara användbart när man vill undersöka kommunikationen i en             
undervisningssituation. Perspektivet innefattar såväl språkets struktur som det sociala sammanhang          
där kommunikationen sker. Socialsemiotiska perspektivet behandlar språkets struktur och det sociala           
sammanhanget för kommunikationens genomförande. Perspektivet är grundat av sociolingvistiken         
Michael Alexander Kirkwood Halliday som arbetade med systemisk funktionell lingvistik. Utifrån           
sociolingvistiken utvecklade Gunther Kress och Theo van Leeuwen grunden för socialsemiotiska           
perspektivet i syfte att inkludera fler sätt att kommunicera vid sidan av språket (Westman, 2016;               
Leijon & Lindstrand, 2012). Säljö (2017) omnämner bokstäver, siffror och räknesystem vilka är             
begrepp som människan använder för att kommunicera genom språket. Han skriver även att det inte               
finns några skillnader mellan talet, bilder, kroppsspråket, formler eller det skrivna språket då samtliga              
är avhängiga av varandra.  
 
Dialoger mellan människor är ett samspel när kommunikation uppstår där språket används som             
verktyg för att förstå sig på varandra, vilket kan vara det skrivna eller det talade språket.                
Kommunikation behandlar det talade- och skrivna språket i störst utsträckning för samtliga            
teckensystem vilket framställer kommunikation som ett moraliskt ansvar, ett ansvar för rätten att             
kunna tala utifrån individers förutsättningar (Tønnessen, 2009; Kress, 2010). Vygotskij menade att de             
tankevärldar som människan befinner sig i är ämnade för att kommunicera med hjälp av det talade                
språket (Säljö, 2017). Socialsemiotiska perspektivet ser inte kunskapsöverföring som någon trovärdigt           
utan det sker alltid utifrån nya uppfattningar med hänsyn för tolkningar. Människan via             
kommunikation och interaktion ger innebörder samt betydelser i olika sammanhang (Leijon et al.,             
2012; Selander et al., 2017). De tre “grundstenarna” - biologiska, psykologiska, samt de sociala              
förutsättningarna klassificerar den mänskliga världen, det är människans sinnen som tillåter oss att             
uppleva samt hjärnas reflekterande av mönster i sociala sammanhang. Det inte är självklart vad ett               
tecken betyder utan det är något man lär sig i det sammanhang man ingår i. Skolan är ett exempel på                    
ett sådant sammanhang. De tre “grundstenarna” skapar tecken som i sin tur företräder något och               
tecken har betydelse för hur det framstår som meningsfullt. Tecken är det som människan              
åstadkommer som exempelvis ljud, gester, rörelsemönster, linjer eller färgskalor som leder till            
konstruktion för exempelvis skrivspråk, matematiska tecken, målningar eller film (Selander & Kress,            
2017). Selander och Kress (2017) benämner vikten av socialt sammanhang för kommunikation, hur             
följande multimodalitet behöver det sociala sammanhanget för att skapa en betydelse för gester,             
föremål, ord eller symboler, annars finns det ingen innebörd. 



 
 

3.2 Multimodala Perspektivet 
Det multimodala begreppet etablerades när det socialsemiotiska perspektivet efterfrågade verktyg för           
att omfatta kommunikation med hjälp av teckensystem, människans kroppsdelar och praktiskt           
verkställande av meningsskapande (Kress et al., 2001).  
 
Multimodalitet ger en språkutvecklande stöttning där de verbalspråkliga kompletteras med semiotiska           
resurser, vilket kan hjälpa elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2017). Fler             
resurser än språket kan påverka elevernas inlärning då det visat sig att elever skapar ett samspel och                 
mening till språket (Wiseman, Pendleton, Christiansen & Nesheim, 2017). Multimodala läraktiviteter           
visade sig bidra till elevernas läs- och skrivförmåga. Nordin (2016) menar att språket är viktigt i                
kommunikation men de multimodala verktygen som bilder, symboler, gester och konkret material            
hjälper till för förtydligandet. I läroplanen beskrivs att undervisningen ska ge elever möjligheter att ta               
del av kreativ utbildning, när det kommer till matematiska mönster, former och samband i skolan,               
vilket stärker användningen av multimodala resurser (Skolverket, 2018). Gejard (2018) skriver om hur             
lekfulla resurser har en bidragande effekt för ökad förståelse och hur lärare och elevers samverkan               
skapas av kommunikation med hjälp av multimodalitet som språk och gester. Selander och Kress              
(2017) resonerar om hur multimodalitet ger ytterligare resurser för människan att se på världen och               
skapa mening. De skriver om hur multimodalitet handlar om hur man använder visuell             
kommunikation med hjälp av verktyg som exempelvis bilder eller ljud, verktygen kan förstärka             
kommunikationen genom andra uttryckssätt en text. Andersson (2014) ser på multimodalitet som ett             
hjul, multimodalhjulet, som visar hur olika hjälpmedel betonar vissa resurser med tecken. Navet på              
multimodalhjulet är uppdelat i olika tårtbitar, där varje tårtbit består av resurser som tillhandahåller              
olika teckenvärldar. Skolverket (2017) har i läroplanen skrivit hur olika föremål, redskap, texter eller              
skisser ger intryck som skapar tankar och verkställs i praktiken, vilket i sin tur skapar symboler eller                 
rörliga bilder.  
 
Elevernas inlärning främjas av multimodaliteter, hur de kan kommunicera med andra resurser en             
skrivna ord på papper. Undervisning för barn kan gynnas med hjälp av multimodaliteter,             
multimodala verktyg som ljud, rörliga bilder och talat språk (Magnusson & Godhe, 2019). Nordmark              
(2018, s. 2) skriver “Det innebär att text kan bestå av olika resurser, modaliteter, såsom bilder, talat språk,                  
gester och symboler.” och med det menar hon att texter som är sammansatta av flera modaliteter är                 
multimodala texter. Det betyder inte att exempelvis bara en bild till en text räknas som en multimodal,                 
men om bilden kan bidra till textens handling och öka förståelse för textens innehåll är den                
multimodal. Magnusson (2014) menar att lärare behöver mer kunskap gällande multimodalitet för att             
planera och strukturera sådan undervisning, främst att se bort från pappersburen undervisning till en              
mer multimodal undervisning (Magnusson & Godhe, 2019). 
 
Sammanfattningsvis innebär det socialsemiotiska perspektivet att kunskaper utvecklas i         
kommunikationen och samspelet med andra människor. Med hjälp av multimodala verktyg           
förtydligas och förstärks samspelet mellan människor, kommunikationen, genom exempelvis olika          
bilder eller tecken som gör att handlingen i kommunikationen förstärks. 

  



 
 

4. Syfte och Frågeställningar 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen för vilka uppfattningar och erfarenheter lärare behöver för att                
kunna stötta elever med dyslexi i matematikundervisning. Undersökningen ämnar även för att ta reda              
på vilka metoder och verktyg lärare använder i sitt arbete med att stötta elever med dyslexidiagnos i                 
matematik ämnet. För att berika kunskaperna på området har forskningsfrågorna formulerats; 
 
1. Vilka svårigheter har lärare upplevt i sin matematikundervisning för elever med           

dyslexidiagnos? 
2. Vilka metoder och verktyg använder lärare för att bemöta dessa svårigheter? 

 

  



 
 

5. Metod 
Kommande avsnitt förklarar valet av metod och strategi innan, under och efter intervjuerna. Avsnittet              
kommer informera om datainsamling, intervju och transkribering, de etiska kraven, urvalet, analys            
och verifiering. Under samtliga rubriker kommer kunskaperna bli allt tydligare om hur och varför              
undersökningen blev som den blev. I slutet av avsnittet finns en metoddiskussion som behandlar              
vissa val i undersökningen som har ändrat utgångsläge för denna studie. 

5.1 Intervju och Transkribering 
Syftet med studien är att ta reda på lärares erfarenhet av att undervisa elever som har en                 
dyslexidiagnos och därför valdes en kvalitativ metod. Kvalitativa metoder används när studier ska             
beskriva vad de undersökta personerna uttryckt med egna formuleringar (Fejes & Thornberg, 2009).             
För att få information om personens göra sig underrättad om personens inre känslor, åsikter,              
erfarenheter och förståelser är intervju en bra metod för den typen av information. Intervjuer ger mer                
utvecklade svar till skillnad från exempelvis förutbestämda svar i enkäter. För att intervjuerna ska ge               
relevanta svar har de medverkande lärarna erfarenhet av elever med dyslexi (Denscombe, 2009). 
 
Intervjuer som har sin utgångspunkt i en så kallad “röd-tråd”, med öppna frågor som leder till                
följdfrågor benämns som semistrukturerade intervjuer (Denscombe, 2009). Med anledning av att det            
finns flera benämningar på denna metod, halvstrukturerad- och semistrukturerade intervju, kommer           
studien fortsättningsvis använda sig av uttrycket semistrukturerade intervjuer för att inte vilseleda            
läsaren (Kvale & Brinkmann, 2009). Semistrukturerade intervjuer kan ge detalj- och innehållsrika            
resultat. Följdfrågorna kan öppna upp för diskussion vilket i sin tur kan leda till att intervjun får mer                  
betydelse (Saunders et al., 2012). Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren bestämmer           
innehåll och riktning för vad studie skall presentera i datainsamlingen (Dalen, 2015). De             
semistrukturerade intervjuerna som skett med fem olika lärare har utgått från en intervjuguide,             
intervjuguiden är ett manus med frågor och följdfrågor (bilaga A) utifrån en och samma “röda-tråd”               
(Kvale et al., 2009; Denscombe, 2009; Dalen, 2015). 
 
Den “röda-tråden” som följer intervjuguiden är lärares erfarenheter av synen på elevers inlärning när              
eleverna har dyslexi, användandet av hjälpmedel, bästa undervisningsmetod och strategier. Då           
intervjuerna gjordes semistrukturerade behövdes inte intervjuguiden följas till “punkt och pricka”,           
Kvale et al. (2009) styrker detta och skriver att semistrukturerade intervjuer istället ska fokusera på att                
dela upp frågorna om man har olika kategorier i intervjufrågorna för att kunna svara på de                
huvudfrågor man ställer sig i studien. Intervjufrågorna delades upp i två olika kategorier och              
presenteras i analysen samt resultatet. 
 
Transkribering kan vara svårt eftersom svaren kommer i den stundande situation mellan opponenten             
och respondenten, det är kroppsuttryck, tonfall och ett tidsförlopp som inte kommer fram i              
transkriberingen (Kvale et al., 2009). Kvale et al. (2009) resonerar kring att transkribering handlar om               
omvandlandet av det muntliga språket till ett mer enkelt skriftspråk. Samtliga transkriberingar            
gjordes i anslutning till varje intervju, för att vara så noggrann som möjligt och få med så mycket som                   
möjligt av intervjun. Kvale et al. (2009) skriver att det är viktigt att transkriberingarna görs på samma                 
sätt, därför följde en och samma struktur för samtliga fem tillfällen. 

5.2 Urvalet 
Arbetet med studien började med att skicka mail till rektorer på 20 olika skolor, men på grund av                  
dålig respons togs beslutet att höra av sig till sex stycken grundlärare för årskurserna 4-6 och fick svar                  



 
 

av samtliga som var intresserade av intervjuerna. Anledningen till varför det blev fem och inte sex                
intervjuer som undersökningsresultatet inrymmer var på grund av sjukdom vid ett intervjutillfälle. De             
intervjuade lärarna är respondenter i intervjuerna. Intervjuguiden innehåller öppna frågor för att            
lärarna ska kunna ge utvecklande svar. För att smidigt kunna ställa följdfrågor konstruerades             
intervjun som ett samtal med den intervjuade läraren utifrån intervjuguiden för att smidigare kunna              
ställa följdfrågor och få ett djupare svar. Undersökningen hade inte någon avsikt att handla om               
självkänsla och det hörde inte till intervjufrågorna då det inte fanns någon forskningsfråga som              
behandlade området, men eftersom tre av fem lärare själv valde att lyfta ämnet självkänsla under               
intervjuerna ansågs det som ett viktigt ämne i undersökningen. De intervjuer som undersökningen             
grundar sitt resultat på har gjorts i klassrum eller grupprum tillsammans med lärarna på respektive               
skola. Intervjuerna är gjorda med matematiklärare i årskurserna 4-6. 

5.3 Etiska kraven 
Det är av stor vikt att vara etiskt korrekt i undersökningen för att respektera de medverkandes                
rättigheter och värdighet, under insamlingen av data, konstruktionen av analysen och           
offentliggörandet av den färdiga studien. Forskaren ska värna om de medverkandes integritet och             
trygghet, respektera samt använda deras bidrag i studien ärligt (Denscombe, 2009).  
 
Undersökningen följde Denscombes (2009) riktlinjer för hur forskare ska göra vid det första mötet              
med de intervjuade lärarna. Forskaren presenterade sig, bad om deras samtycke och berättade hur              
intervjun skulle gå till. Lärarna fick själva avgöra om de kände sig bekväm eller obekväm med                
ljudinspelning. Lärarna blev informerade om syftet med intervjun och att det var frivilligt för dem att                
medverka samt att de kunde välja att avsluta sin medverkan närsomhelst. Därmed anses informerat              
samtycke uppnått (Kvale & Brinkmann, 2009). 
 
Inför undersökningen informerades även samtliga lärare att deras identitet kommer behandlas           
konfidentiellt. Med konfidentialitet menar Kvale et al. (2009) att de medverkande lärarna i studien              
förblir anonyma. Även Vetenskapsrådet (2017) har beslutat att respondenternas identiteter ska           
skyddas. Anledningen är att man inte ska kunna förknippa en lärares svar med en identitet, eller den                 
skolan som den intervjuade lärarna arbetar på. I denna studie presenteras inte namnet på skolorna där                
lärarna arbetar och därmed anses konfidentialitetskravet uppnått (Larsson, 2005). 
 
För att vara säker följde undersökningen Denscombes (2009) sina riktlinjer för hur intervjun ska gå               
tillväga och även Vetenskapsrådets (2002) huvudkrav för att skydda lärarnas identiteter.           
Huvudkraven var Informationskravet (Forskare ska berätta om undersöknings syfte för          
respondenterna), Samtyckeskravet (Medverkande måste själv bestämma delaktighet),       
Konfidentialitetskravet (Individer som medverkar i undersökningen ska ges stor konfidentialitet,          
personuppgifter ska bevaras så att inte obehöriga kan ta del av informationen), Nyttjandekravet             
(Information i användning för undersökning ska endast användas för forskningen). Huvudkraven           
nämndes antingen i början eller i slutet av intervjun beroende på om den intervjuade läraren               
efterfrågade huvudkraven, det samma var det med informationen om att inspelningen kommer att             
förstöras så fort studien har uppnått ett godkänt betyg. Allt för att skapa en trygg atmosfär i intervjun                  
och för att ytterligare skydda de intervjuade lärarnas identiteter, eftersom respondenterna inte ska             
kunna spåras efter att ljudinspelningarna och transkriberingarna förstörts (Vetenskapsrådet, 2017). 

5.4 Analys 
För att kunna besvara undersökningens sina forskningsfrågor användes socialsemiotiska- och          
multimodala perspektivet som analysverktyg. Analysverktyget influerade intervjufrågorna som        
användes för att besvara forskningsfrågorna som även de är berörda av de socialsemiotiska- och              



 
 

multimodala perspektivet för att förstärka kommunikationen och verktygen som lärarna använder i            
sin undervisning för elever med dyslexi. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudinspelning (via              
telefon) och med förstärkning av anteckningar transkriberades innehållet i inspelningarna. Vid           
intervjuerna ställdes elva frågor till lärarna som skulle ge svar på lärares uppfattning om elever med                
dyslexidiagnos, svårigheter i matematik tillägnandet samt hur lärarna anpassar undervisningen          
utifrån dyslexiproblematik. Data har analyserats utifrån de två forskningsfrågorna (s. 17) vars syfte             
var att öka förståelse för vilka kunskaper lärare behöver för att kunna undervisa elever med               
dyslexidiagnosen.  
 
Med hänsyn till undersökningen sin datainsamlingen analyserades och kategoriserades resultatet för           
att skapa en tydlig struktur i mitt resultat, kategorierna fungerar som rubriker i studiens resultatdel.               
Presentation av resultatet gjordes sedan i de tre kategorierna, men studien har även underkategorier              
för att tydliggöra innehållet i resultatet och att studien svarar på sina två forskningsfrågor. Citat av                
läraren har används för att förstärka analysen (Larsson, 2005). Kategorin Svårigheter handlar om vad              
lärare anser att elever har för problem i matematik när eleverna har dyslexidiagnos och hur lärarnas                
svar förhåller sig till tidigare forskning i ämnet. Kategorin Verktyg handlar om vad lärare använder                
för metoder och vilka multimodala metoder som finns i undervisningen för elever med             
dyslexidiagnos. Kategorin Egen utveckling handlar om vad lärarna anser om sin egna utveckling och              
hur de kan förbättras, kategorin finns med för att förtydliga undersökningen sitt syfte med              
undersökningen, vilka kunskaper lärare behöver i undervisningen för elever med dyslexidiagnos. För            
att skydda lärarnas identiteter i resultatet har det gjort förkortningar för att som L1, L2, L3, L4 och L5.                   
Där L står för Lärare och siffran för i vilken ordning lärarna intervjuades.  

5.5 Verifiering 
Verifiering av en studie är otroligt viktigt för att garantera att innehållet inte är påhittat (Denscombe,                
2019). Det är av stor vikt att studien verifieras via metoder och tillvägagångssätt som passar               
undersökningen, för att styrka trovärdigheten. Denscombe (2009) menar att studier ska följa en mall              
med fyra kategorier vilka är validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och objektivitet. Validitet är            
studiens syfte och hur väl undersökningens intervjufrågor ger en tydlig bild av vad som ska framgå i                 
studien (Bell & Waters, 2016). I denna undersökning var det att ta reda på lärares erfarenhet av                 
inlärningen för elever med dyslexidiagnos och därför intervjuades lärare, för att inhämta trovärdiga             
samt omfattande svar på frågorna. Denscombe (2009) resonerar kring tillförlitlighet som att man ska              
vara neutral till sin undersökning, vilket handlar om att andra ska kunna läsa studien och tycka att det                  
är rätt metod som utsetts till undersökningen. Av den anledningen finns det tydliga förklaringar till               
varför studien har valt den analys och de metoder som redovisas. Denna undersökning är ett               
självständigt arbete och inte ämnad för att ge ett generaliserbart resultat för att utveckla forskningen               
vidare inom ämnet. Objektivitet handlar om att studiens författare inte ska påverka resultatet             
(Denscombe, 2009), vilket är svårt eftersom det är mycket svårt att inte påverka resultatet som               
analyseras, tolkas samt används av studien författare. 

5.6 Metoddiskussion 
Metodvalet för undersökning har varit givet då det var av intresse att intervjua lärare, men på grund                 
av vissa överväganden ser studiens resultat annorlunda ut en vad förhoppningen till en början var.               
Det fanns ett högt intresse av att göra en kvalitativ studie där undersökningen skulle omfattas av                
intervjuer med lärare, tanken var även att observera lärares matematiklektioner. Efter att ha             
observerat en lektion som “pilot-observation” togs beslutet att det inte gav studien något då lärarna               
inte kunde visa allt som gjordes med eleverna och det gick inte att lyssna till de samtal som läraren                   
hade med eleverna och därför togs beslutet att inte göra flera observationer. Det framgick även i                
intervjun (efter observationen) med samma lärare att det fanns en tankegång bakom undervisningen             



 
 

och vad som skulle inrymma lektionen. Vilket gav intrycket att läraren gjorde speciella undantag för               
besöket och iakttagandet. Vid tre intervjuer med lärarna gick samtalet in på ämnet självkänsla, vilket               
inte var avsikten med intervjun då det inte fanns någon intervjufråga eller forskningsfråga som              
behandlade ämnet. Men av den anledningen att tre lärare lyfte ämnet i samtalet om elevernas egna                
uppfattning gällande deras dyslexidiagnos togs beslutet att presentera innehållet i undersökningens           
resultatdel. Det fanns även en intervjufråga som efterfrågade lärarnas uppskattande av hur många             
elever de mött som har dyslexi och om det är vanligare med elever som har dyslexidiagnos eller läs-                  
och skrivsvårigheter, men frågan gav inte undersökningen någonting därför togs beslutet att inte             
presentera svaret på frågan i resultatet. 
 
Analysverktygen, socialsemiotiska- och multimodala perspektiven har varit till bra för att skapa            
intervjufrågor som berör ämnet och för att undersökningen ska nå sitt syfte. Det har även gjort att                 
samtalen i intervjuerna har lett till smidiga följdfrågor. Följdfrågor har även ställts till lärarna för               
utvecklande svar och för att lärarna ska hålla sig till ämnet och inte glida in på annat. Det ökar                   
validiteten för undersökningen att lärarna samtalar om de elever som har dyslexidiagnos. Validitet är              
omfattningen på hur väl en fråga svarar på studiens syfte (Dalen, 2015). Intervjuerna innehöll även               
kontrollfrågor för att säkerställa svaren från lärarna vilket ledde till en ökad reliabilitet. Då              
undersökningen grundar sig på fem intervjuer med lärare, kan det låga antalet intervjuer leda till låg                
reliabilitet (Johansson & Svedner, 2010), men Alvehus (2013) menar att de kvalitativa forskningarna             
har alternativa begrepp för att styrka validiteten. Han menar att användbarheten utifrån resultatet av              
den kvalitativa forskningen styrker validiteten, vilket kallas för hantverksvaliditet som betyder att            
forskningen är konstruerad utifrån ett systematiskt arbete vid datainsamlingen. Studien uppnår           
kraven för hantverksvaliditet då trovärdigheten har ifrågasatts av det insamlade resultatet till analysen.             
Samtliga intervjuade lärare hade elever med dyslexidiagnos eller var under utredning för dyslexi,             
vilket ökar validiteten för resultaten som lärarna ger i sina intervjuer. 
 
När lärare samspelar med eleverna skapas kommunikation vilket styrker studiens val av teori, det ger               
även en förståelse för hur människor skapar erfarenhet och kunskap. Samspelet mellan människor             
skapar delaktighet vilket leder till kunskap, kunskap är inte något som förflyttas utan något man               
skapar tillsammans via en samverkan. Det socialsemiotiska perspektivet undersöker användandet av           
semiotiska resurser som används i kommunikation mellan människor, interaktion, det kan var tecken             
med händer eller bilder. Det teoretiska perspektivet gör det klart att kommunikation är en viktig del                
av elevers inlärning och därför en viktig del av denna studie. 

  



 
 

6. Resultat 
Kommande del av arbetet kommer presentera studiens resultat,lärares erfarenhet av undervisning för            
elever med diagnosen dyslexi i matematikämnet. Resultatet kommer presenteras utifrån          
intervjufrågor konstruerade utifrån forskningsfrågorna (bilaga A). Lärarnas röster kommer att synas i            
blockcitat, där ett blockcitat är en lärares röst. En kort presentation kring varje intervjuad lärare som                
medverkat i undersökningen; 
❖ Lärare 1 = L1 

- Grundskollärare för åk 4-6 
- Legitimerad matematik, naturkunskap, svenska och engelska 
- Fem års erfarenhet 

❖ Lärare 2 = L2 
- Förstelärare för åk 4-6 
- Legitimerad matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska och engelska 
- 26 års erfarenhet 

❖ Lärare 3 = L3 
- Förstelärare åk 6-9 
- Legitimerad matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska och engelska 
- 28 års erfarenhet 

❖ Lärare 4 = L4 
- Grundskollärare för åk 4-6 
- Legitimerad matematik, naturkunskap, svenska och engelska 
- Tio års erfarenhet 

❖ Lärare 5 = L5 
- Förstelärare för åk 1-7 
- Legitimerad matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska, engelska, bild och        

hemkunskap 
- 31 års erfarenhet 

6.1 Svårigheter 
Samtliga av de intervjuade lärarna har erfarenhet av att elever med dyslexi får det besvärligt med                
textuppgifter i matematik. Lärarna är eniga om att elever med dyslexidiagnosen även har problem              
kring avgörandet om vilken information i texten som är betydelsefull och vad informationen ska              
användas till. Lärarna har kommenterat att innehållet i textuppgifterna är mer avancera idag än vad               
de har varit tidigare. En följd av att textuppgifter är mer avancerade idag är att det krävs mer av                   
lärarna för att individualisera undervisningen. Alla lärarna menar att dyslektikers svårigheter kring            
avkodning tar fokus från vad som egentligen är viktigt, det vill säga det matematiska innehållet och                
elevernas matematiska förmåga. 

 
L2; “[...] i matten har jag ju känt att det finns elever som tror att de inte                 
förstår matten när dom i själva verket inte förstår texten.”  
 
L4; “[...] matematiken i uppgiften försvinner i texten, de tänker inte           
matematik utan problemet blir att avkoda texten [...] för dom har nog med             
att avkoda den [...]. Många uppgifter är ju läsförståelse en matte förståelse.” 



 
 

6.1.1 Samverkan och Specialpedagog 

Samverkan på de olika skolorna som de fem olika lärarna jobbar på ser lite olika ut. Samverkan gäller                  
dels hur de arbetar med andra lärare men också om specialpedagoger och speciallärare finns för att                
hjälpa läraren att främja inlärning för eleverna med dyslexidiagnos. Tre lärare hade samma             
specialpedagog samt speciallärare men de har lite olika syn på i vilken utsträckning de får hjälp med                 
eleverna med dyslexidiagnos, två av dom säger; 

 
L4; “[...] sen om den funkar tillräckligt bra då skulle jag säga att nej det gör                
den inte för att den alltså nästa steg är ju att läraren ska kunna göra något                
konkret av saken,[...] vår specialpedagog är inte utbildad [...]” 
 
L5; “Pedagogen är ju inte speciellt inriktad [...] att jobba med eleven utan             
pedagogen är ju stöd, alltså bollplank till oss [...]” 

6.1.2 Avkodning av texter 

Lärarna har lite olika tolkningar vad gäller elevernas egna uppfattningar kring sin dyslexidiagnos.             
Däremot är lärarna väldigt överens vad gäller dyslektikers stora problem i matematikinlärning. Alla             
lärare ser att eleverna med dyslexidiagnos har problem vid avkodning av text vilket leder till att                
textuppgifter och problemlösningar som har mycket text blir svåra. Även matematik i flera steg. Fyra               
av lärarna är överens om att de själva inte har hört sina elever nämna sina svårigheter men att de har                    
sett tydliga tecken i undervisningen. 

 
L1; “Jag har sett det, [...] för att jag antar att det kan vara lite jobbigt, de                 
kanske inte ens upplever att det är jobbigt [...] jag tänker att utifrån elevens              
förutsättningar så kan det här vara jobbigt.[...]” 
 
L2; “Är hon redan inställd att hon inte kan [...] så det gäller hela tiden att                
peppa på hon. [...] men hon ser ju själv att glappet blir större och större i                
jämförelse mot klasskompisarna.” 
 

Tre lärare berättar att elever lätt “gömmer” sig bakom sin dyslexidiagnos, att orken och motivationen               
försvinner när det finns en diagnos att ursäkta sig med. Kämpaglöden förtvinar hos de elever som har                 
fått dyslexidiagnosen i jämförelse med de elever som inte har ett pappersbevis för sin diagnos; 

 
L3; “[...] dom som inte har diagnosen men som har dyslexi egentligen är en              
kämpaglöd, men när man får dyslexidiagnosen lutar man mer sig tillbaka           
för jag har en diagnos [...] det går inte bara att flagga med dyslexiflaggan.” 

6.1.3 Individanpassa 

Anpassningar för dyslektikers inlärning gör samtliga lärare, de nämner alla liknande aspekter som de              
tar hänsyn till vid anpassningar. Det är metoder och strategier för att eleverna ska vilja fortsätta sin                 
inlärning. Tiden är även ett faktum då det handlar om att individanpassa elevernas inlärning, tiden               
som inte alltid finns.  

 
L1; “ [...] ja jag kanske får visa en metod eller föreslå en metod som dom                
egentligen borde komma på själva.” 
 
L4; “ [...] enda anpassningarna jag gör för eleven med dyslexi är att jag              
anpassar textuppgifter, jag kan läsa [...] ritar.” 



 
 

6.1.4 Självkänslans betydelse 

Lärarna har olika uppfattningar när det kommer till självkänsla hos elever som har dyslexidiagnos. I               
tre intervjuer var självkänsla ett ämne som de intervjuade lärarna “ramlade in på” naturligt när frågor                
om elevernas egna uppfattningar kring dyslexidiagnosen framfördes.  
 

L1; “En balansgång till att sätta krav för att inte skapa dålig självkänsla. [...]              
inte ens förstår vad frågan handlar om, man fastnar kanske vid första ordet             
[...] det är motivation och inställning [...].” 
 
L3; ”Självkänslan är lite stukad, rubbad då man inte har något           
självförtroende. Hon är i behov av bekräftelse [...] lite skam eller mer            
pinsamt men jag prövar ju gå runt till alla så det inte ska bli så jobbigt för                 
henne.”  

6.2 Verktyg 
Utifrån de fem intervjuade lärarna fanns det metoder som var återkommande hos flera, men det fanns                
lite olika strategier för att hjälpa eleverna med textuppgifterna i matematik. Samtliga lärare nämnde              
att de läste frågorna högt och att det kunde underlätta för eleverna med dyslexidiagnos att få                
uppläsning för att tillgodogöra sig informationen i de matematiska texterna. Två lärare belyste vikten              
av att ta pauser samt klargöra vilken information som eleverna fått. 
 

L2; “Dom textuppgifter jag har [...] jobbar dom själv då brukar jag läsa             
uppgifterna för hen med dyslexi och bryta ner den i delar [...] kan relatera              
[...] om det är två personer kan jag istället säga att du och lillebrorsan [...]” 
 

Ett sätt att komma över dess svårigheter är att jobba med strategier som hjälper eleverna vid                
svårigheter. En lärare ansåg att dyslektiker handskas bra med textuppgifter om de använde en viss               
strategi där eleven hade en “checklista” att jobba utifrån för att lättare skapa förståelse, samt för att                 
klargöra för eleven att hen klarar av matematikuppgifter själv. 

 
L3; “[...] punkt 1, 2, 3, 4, 5 för då tänker man hur jag ska gå tillväga för att                   
lösa problemlösningen, jo jag måste läsa texten och jag måste ju förstå vilken             
fråga de är vad finns det för någonting som jag kan använda i texten [...].” 

6.2.1 Par- eller grupparbeten 

Två lärare lät eleverna arbeta utifrån EPA modellen (ensam-par-alla) då de ansåg att det underlättar               
för eleverna att förstå sig på de olika matteproblemen, speciellt de elever med någon diagnos som                
dyslexi. De båda menade att hjälpen att läsa och kommunikationen som blev mellan eleverna om               
problemen gav en djupare förståelse. De menade att det gav eleverna mer och sparade tid så lärarna                 
inte behövde upprepa eller hoppa mellan alla elever. 
 

L1; “Jaa alltså jag jobbar nästan bara med EPA aldrig i mattebok, så dom              
avslutar alltid med att sitta i större grupp [...]” 
 
L2; “[...] grupparbeten med textuppgifter då får några sitta själv och läsa och             
klura sen brukar jag ha en grupp där vi hjälps åt att läsa och sen diskuterar                
[...] när dom får sitta och prata med varann blir det ofta lättare att klura ut.” 
 



 
 

En lärare menade att hen sina elever inte klarade av att arbeta i grupp, anledningen var                
okoncentrerade elever, vilket ledde till att läraren istället fick röra sig i klassrummet för att h berättar i                  
intervjun; 

 
L5; “[...] utan jag springer ju själv som en råtta och läser.” 

6.2.2 Konkret material 

När det gäller konkret material i undervisningen var de intervjuade lärarna lite oeniga om vad som                
hjälpte eller inte för elever med dyslexidiagnos. Tre lärare anser att man kan använda sig av konkret                 
material för att förtydliga och göra problemen synliga. De menar att dyslektiker har mer              
inlärningssvårigheter i matematiken än endast avkodningen av texter och därför menar lärarna all             
matematikundervisning går att göra mer konkret för att förtydliga innehållet. 
  

L1; “En verktygslåda med metoder och strategier, där jag hade kunnat           
plocka för hjälp till dyslektiker hade ju hjälpt min undervisning.”  
 
L3; “[...] använder är ju inläsningstjänst jättebra tror jag [...] matematiken är            
nog lite bortglömd så där det märker man ju som vid textuppgifter eller             
problemlösningar där mycke text brukar finnas för frågorna.” 

6.2.3 Multimodalitet i undervisningen 

De intervjuade lärarna har alla nämnt olika modaliteter de använder i sin undervisning. Variationen              
hos lärarna har exempelvis varit skapandet av sång, bilder, tecken och ljudinspelningar för att främja               
kunskapsutvecklingen i matematikämnet för elever med dyslexidiagnos.  

 
L1; “[...] sångtext sådär i huvudet multiplikationssång [...]” 
 
L5; “[...] ja alltså jag brukar ju göra som små teater situationer [...]             
matematiken är det ju problemlösningar men kan ju vara då jag gör former             
med händerna rund ring som en cirkel”. 

6.2.4 Textuppgifter 

Lärarnas undervisning kring textuppgifter för elever med dyslexidiagnos har en liknande syn på             
deras uppfattning om hur man använder eller inte använder konkret material i            
matematikundervisningen. De fem intervjuade lärarna är eniga om elevernas svårigheter när de har             
en dyslexidiagnos, textuppgifter, som innehåller problemlösningar eller uppgifter som kräver          
“flera-steg”. 

L1; “[...] läser alltid högt först reder ut om det finns några frågor eller inte               
[...] anpassar mot de som svårigheter som hen med dyslexi [...]”. 
 
L2; “Dom textuppgifter jag har, jag menar dom är inte många [...]            
grupparbeten görs nästan jämt [...]” 

 
Tre lärare anser att eleverna med dyslexi precis som övriga elever i klassen borde arbeta i                
matematikböcker, då kan de tre lärarna diskutera enskilt med de elever som har dyslexidiagnos. 

 
L3; “Dom använder böcker mycke [...] kan dom sitta själv och jag går runt              
och då läser för hon med dyslexi [...].” 
 



 
 

L4; “[...] jag har delat upp min matte i två delar där den ena är mer enskild                 
och mycke mattebok och där är det inte så himla många textuppgifter [...]” 

6.2.5 Digitalt eller Praktiskt 

Tre lärare önskade ökat användande mer verktyg i sin undervisning, både digitalt och med praktiskt               
material. Varför det inte används mer verktyg i undervisningen vid tidpunkten för intervjuerna             
handlade till stor del om tidsbrist och okunskap, menade de tre lärarna, men dessa tre lärare var även                  
de som använde sig av digitala verktyg i sin undervisning;  

 
L1; “Jaa, jag tänkte ju att det hade ju varit otroligt bra om jag visste att                
exempel dom här 20 problemlösning uppgifterna kommer vi jobba med den           
här terminen [...] Det skulle vara som en lathund [...]” 
 
L5; “Om det hade varit mer lättillgängligt så jag [...] hade allt i klassrummet              
så jag inte behöver springa och hämta. Det handlar ju mer om att jag ska               
hitta en rutin en systematik helt enkelt i det hela.” 
 

Två lärare ser inte hur undervisning ska bli bättre med mer verktyg. En av dessa två lärare anser sig                   
använda det som går att använda i verktygsväg och den andre läraren anser att det inte finns något                  
utvecklat verktyg som kan hjälpa elever med dyslexidiagnos. De menar båda att de har den mest                
anpassade undervisningen för sina elever. 

 
L2; “[...] skeptisk till det digitala än, speciellt till dom som behöver extra stöd              
[...] sitta bredvid och ställa frågor varför du flytta den där dit [...] sitter dom               
bara och testar sig fram [...] aa nu blev det rätt men dom har ingen aning                
varför eller vad dom gjort [...] sitta med dom istället och diskutera [..]             
hinner göra två uppgifter med dom istället för dom där 20 [...] eleven förstår              
dom där två [...] svårt flytta blicken från skärm till grejer och sen tillbaka till               
skärmen [...] använda det som är bäst till eleverna och jag tycker inte att det               
digitala är bäst än så länge.” 

6.3 Egen utveckling 
Det fanns delade meningar mellan de olika lärarna vad gäller deras egen utveckling i undervisning för                
elever med dyslexi i matematik. Två lärare hade velat ha mer utbildning i metoder och strategier som 
kan hjälpa elever med dyslexi för vad som hjälper eller inte i undervisningen. 

 
L1; “[...] jag skulle gärna sett att jag fick den under utbildningen men att              
skolan också bidrar med flera kurser, eller bara nån typ av extra hjälp för              
lärare som har dyslektiker [...]” 
 
L3; “Man skulle behöva mera utbildning absolut, man blir aldrig fullärd.” 
 

Tre lärare motsäger dock de övriga två eftersom de anser att man med sina erfarenheter kan vara så                  
pass “drillad” i sitt yrke att man inte behöver extra utbildningar eller öka sin lärdom då den redan                  
finns. 

L2; “[...] men när det kommer till matte så har jag rätt bra koll ändå då det är                  
mitt ämne [...] använder det jag har, visat att det funkar [...] drabba eleverna              
å uppfattas rörigt.” 
 



 
 

L5 “[...] ja man kan ju lära sig ny saker jämt men i undervisningen har ju jag                 
mina 31 år så känns som jag har min ryggsäck inom matematiken.” 

6.4 Sammanfattning 
Utifrån resultatet av studien finns det inget som pekar på att lärare med mindre erfarenhet i läraryrket                 
arbetar på ett visst sätt med elever som har dyslexidiagnos i matematikämnet, jämfört med de lärare                
som har längre erfarenhet. Lärarna jobbar lika och olika beroende på hur säkra de känner sig på sina                  
undervisningsmetoder samt strategier. Arbetssättet hos lärarna beror på hur dom ser sig själva som              
lärare och hur de vill att undervisningen ska utformas. Resultatet visade skillnader i lärares syn på                
undervisning, exempelvis anpassningar i undervisningen för dyslektiker. Men det fanns även likheter            
som att alla lärare var överens om att elever med dyslexidiagnos fick kämpa extra mycket vid                
textuppgifter, problemlösningar och “flerstegs”-uppgifter. Resultatet visar utifrån lärarnas intervjuer         
att lärare har varierande uppfattningar om dyslektikers matematiska förmåga. 

  



 
 

7. Diskussion 
Här nedan kommer studiens resultat att diskuteras i förhållande till tidigare forskning. Studiens             
resultat visade lärares syn på elevers inlärning när de har dyslexi och vilka metoder samt verktyg som                 
läraren använder i undervisningen för dessa elever. I slutet av diskussionen kommer det finnas ett               
förslag på hur fortsatt undersökning kan ta vid och budskapet av de didaktiska implikationerna. 
 
Resultaten av undersökningen visar med hänsyn till intervjuerna att alla lärare är överens om att               
dyslektiker har svårigheter när det kommer till textuppgifter där eleverna behöver avkoda innehållet             
för att ta med sig informationen som behövs, vilket överensstämmer med tidigare forskningsresultat             
(Castles et al., 2008; Lundberg et al., 2003; Hildén, 2013; Segerby, 2017). Castles et al. (2008) skriver om                  
hur matematikundervisningen i skolan är beroende av att elever med dyslexidiagnos kan avkoda             
texter för att kunna förstå innebörden av de olika matematikproblemen. L4 berättar i intervjun att hen                
upplever att dyslektikers svårigheter i matematik är avkodningen av texter där matematiken hamnar i              
bakgrunden, “[...] matematiken i uppgiften försvinner i texten, de tänker inte matematik utan problemet blir               
att avkoda texten [...] för dom har nog med att avkoda den [...]. Många uppgifter är ju läsförståelse en matte                    
förståelse.”. Segerby (2017) menar att elever har svårt att avgöra vad som är viktig och mindre viktig                 
information i matematikuppgifter. Fouganthine (2012) resonerar kring dyslektikers svårigheter vid          
ordigenkänning och att “boven” är den fonologiska nedsättningen. Ingen av lärarna nämnde termen             
fonologiska nedsättning i intervjuerna, men de använde sig av metoder och verktyg som underlättar              
för elevers fonologiska nedsättning. Alla lärare nämner även att eleverna har problem vid lästillfällen.              
L1 var en av de lärare som använde sig av EPA metoden för att låta eleverna kommunicera                 
matematik, då hen ansåg att det underlättar inlärningen för dyslektiker. 
 
Förståelsen för att dyslexidiagnosen medför problem i inlärningen av matematik varierade hos de fem              
intervjuade lärarna. Det var tre lärare som ansåg att elever hade mer problem i matematikämnet,               
vilket de underlättade med användning av konkret material. L3 var en av de lärarna som ansåg och                 
använde sig av verktyg i matematikundervisningen som hjälpte samt underlättade för elever med             
dyslexi oavsett uppgifter “[...] använder är ju inläsningstjänst jättebra tror jag [...] matematiken är nog lite                
bortglömd så där det märker man ju som vid textuppgifter eller problemlösningar där mycke text brukar finnas                 
för frågorna.”. Genom att använda konkret material eller laborativ materiel kommer dyslektiker bli             
hjälpa för att främja matematikinlärningen och vara mer delaktig i undervisningen. Verktyg            
förtydligar undervisningen och att eleverna blir hjälpta av att exempelvis begrepp mera konkret             
(Passolunghi et al., 2015; Singleton et al., 2009). Dyslektiker har en sämre förståelse för de olika                
matematiska begreppen, aritmetiken och positionssystemet, anledningen är den fonologiska         
nedsättningen som dyslexidiagnos medför (Fouganthine, 2012; Singleton et al., 2009). Därför borde            
den visuospatiala förmågan användas mer av lärare då dyslektikers fonologiska nedsättningen inte            
påverkas, det handlar om att eleverna får möjlighet att använda sig av exempelvis former, rörelser               
eller föremåls samband (Passolunghi et al., 2015). Användandet av verktyg i undervisningen hade inte              
med lärarnas erfarenhet att göra, om det användes mycket eller lite. Det handlade om hur bekväm de                 
kände sig i att undervisa med extra konkret material och hur mycket de trodde att det kunde hjälpa                  
eleverna. Trots att L5 var en av de lärare som använde sig av digitala verktyg i undervisningen men                  
hen såg det som tidskrävande “Om det hade varit mer lättillgängligt så jag [...] hade allt i klassrummet så jag                    
inte behöver springa och hämta. Det handlar ju mer om att jag ska hitta en rutin en systematik helt enkelt i det                      
hela.”. Selander et al. (2017) menar att samverkan mellan bild och text är det digitaliseringen som                
bidragit med, acceptansen för bilder tillsammans med texter är högre.  
 
Som nämnt tidigare var det intressant att det inte var någon av de intervjuade lärarna som nämnde                 
dyslexidiagnosens fonologiska nedsättning. Dyslektikers svårigheter är i grunden nedsättningar av de           
fonologiska egenskaperna som handlar om, hur man lyssnar till olika ord och deras uppbyggnad              



 
 

vilket är viktig för att kunna läsa en text men även för att förstå vad det är man har läst (Lundberg et                      
al., 2003; Hildén, 2013). L4 berättade i intervjun att hen upplever att elever med dyslexidiagnos många                
gånger inte vill arbeta med matematik för att det blir för övermäktigt för dem. Därför kan det                 
underlätta om lärarna läser texterna för eleverna, vilket samtliga intervjuade lärare berättade att de              
gjorde. Resultatet blir att eleverna får med sig mer information av texten, L1 berättade i intervjun “[...]                 
läser alltid högt först reder ut om det finns några frågor eller inte [...] anpassar mot de som svårigheter som hen                     
med dyslexi [...]”. L3 var den enda av lärarna som använde sig av Inläsningstjänst för sin elev med                  
dyslexidiagnos för att eleven då kunde lyssna till de olika matematikuppgifterna. Det kan även              
underlätta om lärarna använder sig av multimodala verktyg, vilket alla lärare gjorde med hjälp att               
resonera eller att rita eller som L5 berättade “[...] ja alltså jag brukar ju göra som små teater situationer [...]                    
matematiken är det ju problemlösningar men kan ju vara då jag gör former med händerna rund ring som en                   
cirkel”. Lekfulla resurser bidrar och ökar elevers kunskapsförståelse, samt skapar inre tankar som             
verkställs med hjälp av tecken eller bilder, så även rörliga bilder (Gejard, 2018; Skolverket, 2017). 
 
Något ytters intressant är att tre lärare inte anser att de kan utveckla sin matematikundervisning för                
elever med dyslexidiagnos. Dessa tre lärare menar att deras metoder och strategier förstärker deras              
undervisning då det visat sig att det hjälper elever med dyslexi. De menar att kontinuitet är viktigt                 
och att variationen av metoder samt undervisningssätt kan göra eleverna förvirrade, vilket istället             
stjälper elevers matematikinlärning. Det finns en bekymring eller oro om att alla undervisnings             
trender i skolan kan drabba eleverna och att det inte får med sig den inlärning som de behöver. L2                   
berättar i intervjun “[...] men när det kommer till matte så har jag rätt bra koll ändå då det är mitt ämne [...]                       
använder det jag har, visat att det funkar [...] drabba eleverna å uppfattas rörigt.” Litteraturen berättar dock                 
att utvecklandet av undervisning är nödvändigt. Även skollagen (2010:800, 3 kap. 10 §) har bestämt att                
lärare måste anpassa sin undervisning utifrån elevernas förutsättningar, även elevens självkänsla kan            
drabbas till det sämre om de inte blir hjälpta utifrån sina förutsättningar (SOU 2017:35). Lärare bör                
skapa förutsättningar för elevernas inlärning och därför är lärares uppdrag att skapa motivation där              
kommunikation är ett av de huvudbegrepp som hjälper eleverna till bredare förståelse (Sterner et al.,               
2002; Boaler, 2017).  
 
Sammanfattningsvis visar studien återkommande svårigheter som lärare upplevt i sin          
matematikundervisning för elever med dyslexi som exempelvis avkodning av textuppgifter, då           
eleverna har svårt ta ut den viktiga informationen för de matematiska uppgifterna. Lärarna anser              
även att det är svårt att motivera eleverna till att utveckla matematikförmågan, eleverna tror sig inte                
kunna matematik då de har problem med att avkoda texter. Lärarna har lite olika vision om hur                 
användandet av verktyg i undervisningen hjälper elever med dyslexidiagnos, men samtliga använder            
sig av strategier som högläsning för att få eleverna att komma över svårigheterna. Vissa lärare ansåg                
att grupparbeten och verktyg där eleverna kunde synliggöra de matematiska problemen hjälpte            
eleverna med dyslexidiagnos, medan andra lärare ansåg att kontakten mellan lärare och elev var              
viktigare en att använda verktyg som förvirrade elevernas inlärning i matematikämnet. 

7.1 Egna reflektioner 
Undersökningen har varit intressant och att fördjupa sig i området lärares undervisning för elever              
med dyslexi, då jag själv anser att det är ett problem att elever med dyslexidiagnos inte alltid får den                   
hjälp som de behöver i matematikundervisningen. Resultatet av studien är viktigt att belysa då det är                
ett pågående problem som trots att det alltid funnits i skolan inte diskuteras eller uppmärksammas,               
speciellt inte i matematikämnet. Resultatet visar att inte alla lärare har vetskap om att dyslektikers               
fonologiska nedsättning drabbar andra delar av matematikinlärningen, som exempelvis förståelsen          
för begrepp som försvårar förståelsen av positionssystemet. Undersökning är därför viktig för att             
belysa elevers dyslektiska inlärning och vad lärare kan göra för att främja elevers inlärning när de har                 
dyslexi i ämnet matematik. Analysverktygen har även förmedlat ett budskap för lärare om att              



 
 

matematikundervisningen kan använda sig av metoder och strategier som omfattar kommunikation           
samt verktyg där eleverna får använda sig av exempelvis bilder och rörliga bilder, gester, konkret- och                
laborativ materiel. 

7.2 Pedagogiska Implikationer 
Syfte med mitt arbete var att öka förståelsen för vilka uppfattningar och erfarenheter lärare behöver               
för att kunna stötta elever med dyslexi i matematikundervisning, samt vilka metoder och verktyg              
lärarna använder i sitt arbete. Utifrån undersökningens resultat kan slutsatser tas om att det är               
varierat vad lärare anser hjälper dyslektiker i deras matematikinlärning för textuppgifter, däremot            
finns det en överensstämmande syn om att dyslektiker sliter med att avkoda texter för att seda ta ut                  
den information som tillhör matematiken. Det skulle behövas mer forskning om vilka verktyg och              
resurser som skolorna ska använda sig av för att dyslektikers inlärning ska bli rättvis och likvärdig i                 
skolan. Lärarna ansvarar för att anpassa sin elevgrupp och därför borde det finnas stöd samt förslag                
på metoder som lärarna kan använda sig av vid anpassningen av sin undervisning. Av den               
anledningen skulle en lärandestrategi för lärare varit bra där de hade kunnat dela med sig av                
varandras erfarenheter, exempelvis med hjälp av kollegiala samtal. I de kollegiala samtalen kan             
lärarna samtala om matematiska texter och hur det kan hjälpa elever med dyslexi, denna              
undersökning gör det tydligt att det inte tillämpas tillräckligt. 
 
Undersökningen har gett en insikten om att läraryrket kan vara väldigt komplext och att lärarens               
personlighet ska ska spegla en mångsidighet samt vara en problemlösare. Det finns förväntningar att              
lärare ska kunna lösa olika problem som inlärningen för elever med dyslexidiagnos.            
Lärarutbildningen har betonas av de didaktiska frågorna när, var, hur och varför, vilket har gett en                
insikten om att ta hänsyn till i mitt framtida läraryrke för planerandet av undervisning.              
Undersökningen har förstärkt tankar kring dessa didaktiska frågor, för hur man kan motivera elever              
med dyslexidiagnos att vilja främja sin inlärning av det matematiska ämnet. Vilket vill vara under               
matematiklektionerna, i en miljö där elever med dyslexidiagnos känner sig hjälpt och sedd för att               
motverka dålig självkänsla samt nedvärderande tankar kring sin individuella matematisk förmåga,           
med hjälp av verktyg och strategier där eleverna med dyslexidiagnos får hjälp att lyssna sig till texter                 
för att underlätta deras fonologiska nedsättning samt underlätta avkodningen av texter, för att elever              
med dyslexidiagnos ska få den likvärdiga undervisningen som alla andra barn eftersom en diagnos              
inte ska sätta stopp för utvecklandet av den matematiska förmågan.  

7.3 Vidare Forskning 
Den här studien belyser hur lärare undervisar och hjälper elever med dyslexidiagnos i sin              
undervisning. Efter att ha granskat läroplanens syfte och det centrala innehållet för det matematiska              
ämnet i årskurserna 1-3 och 4-6 finns det inget specificerat vad elever med dyslexidiagnosen får för                
hjälp i matematikämnet. Eftersom läroplanen framhåller att undervisningen ska leda till att elever             
“[...] utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.”                
och “[...] utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att               
kommunicera om matematik [...].” (Skolverket, 2018, s. 54) så skulle en studie med elevernas synpunkter               
varit intressant för att se vad elever med dyslexidiagnos upplever att de får för hjälp i sin inlärning                  
och vilka verktyg de skulle ha nytta av i undervisningen. Man ställer sig frågan varför inte läroplanen                 
angående matematikämnet skriver ut att elever ska utveckla sina kunskaper gällande läsförmågan            
eftersom det förväntas att de ska kunna läsa textuppgifter, eller är det andra faktorer som nämnts i                 
denna studie som spelar in? Det skulle även vara intressant att se en liknande studie som den ovan,                  
men med ett utgångsläge från elev- och lärarperspektiv kanske med hjälp av kvantitativa metoder. En               
studie där det finns jämförelser mellan elevers och lärares uppfattningar kring           
matematikundervisningen, när eleverna har dyslexi. 



 
 

8. Litteraturlista 
Andersson, M. (2014). Berättandets möjligheter [Elektronisk resurs] : multimodala berättelser och estetiska            

lärprocesser. Diss. Luleå : Luleå tekniska univ., 2014. Luleå. Hämtad 2019 November den 25 från                
http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:998888/FULLTEXT01.pdf 

Assarson, I. (2007). Talet om en skola för alla: pedagogers meningskonstruktion i ett politiskt uppdrag. Diss.                
Lund : Lunds universitet, 2007. Malmö.  

Bell, J. & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. (5., [uppdaterade] uppl.) Lund:             
Studentlitteratur. 

Boaler, J. (2017). Matematik med dynamiskt mindset: hur du frigör dina elevers potential. (Första utgåvan).               
Stockholm: Natur & Kultur. 

Castles, A. & Nation, K. (2008). Learning to be a Good Orthographic Reader. Journal of 
Research in Reading, 31(1). 1-7. doi:10.1111/j.1467-9817.2007.00367 

Dalen, M. (2015). Intervju som metod. (2., utök. uppl.). Malmö: Gleerups utbildning. 
Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna.         

(2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Fejes, A., & Thornberg, R. (red.) (2009). Kvalitativ forskning och kvalitativ analys. I Andreas Fejes &                

Christer Wede, red: Handbok i kvalitativ analys, s 13-37. Stockholm: Liber. 
Fouganthine, A. (2012). Dyslexi genom livet [Elektronisk resurs] Ett utvecklingsperspektiv på läs- och             

skrivsvårigheter. Diss. Stockholm: Stockholms universitet. Hämtad 2019 Oktober den 28 från           
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01.pdf 

Gejard, G. (2018). Matematiserande i förskolan [Elektronisk resurs] Geometri i multimodal interaktion. Diss.             
(sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet. Hämtad 2019 Oktober den 28 från           
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1239564/FULLTEXT01.pdf  

Hildén, A. (2013). Anpassningar för oss med dyslexi [Elektronisk resurs]: intervjuer med elever och lärare på                
gymnasiet och universitetet. Sundbyberg: Hjälpmedelsinstitutet. Hämtad 2019 November den 28          
från 
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/13316-anpassningar-for-oss-med-dysl
exi.pdf  

Isaksson, J. (2011). Spänningen mellan normalitet och avvikelse om skolans insatser för elever i behov av                
särskilt stöd. Johanneshov: TPB. 

Kress, G.R. & Van Leeuwen, T. (2001). Multimodal discourse. The modes and media of contemporary               
communication. London Arnold. doi: 10.1017/S0047404504221054 

Kress, G.R. (2009). Assessment in the perspective of a social semiotic theory of multimodal teaching               
and learning. In Educational Assessment in the 21st Century (pp. 19-41). Springer: Dordrecht.             
doi:https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9964-9_2 

Kress, G. (2010). Multimodality: a social semiotic approach to contemporary communication. London:            
Routledge. doi:https://doi.org/10.1016/j.pragma.2011.06.013 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur. 
Larsson, S. (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. [Elektronisk resurs]. Nordisk pedagogik, (25:1,             

16-35). Linköping University. Hämtad 2019 December den 18 från         
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:245080/FULLTEXT01.pdf 

Leijon, M., & Lindstrand, F. (2012). Socialsemiotik och design för lärande: Två multimodala teorier om               
lärande, representation och teckenskapande. Pedagogisk forskning i Sverige; 3–4, 17. Hämtad           
2019- November den 15 från     
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18778/Leijon.pdf?sequence=2&isAllowed=y 

Lindensjö, B., & Lundgren, U.P. (2014). Utbildningsreformer och politisk styrning. (2. uppl.) Stockholm:             
Liber. 

http://ltu.diva-portal.org/smash/get/diva2:998888/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1467-9817.2007.00367.x
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:546887/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1239564/FULLTEXT01.pdf
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi.pdf
https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/13316-anpassningar-for-oss-med-dyslexi.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1017%2FS0047404504221054
https://doi.org/10.1016/j.pragma.2011.06.013
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:245080/FULLTEXT01.pdf
https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/18778/Leijon.pdf?sequence=2&isAllowed=y


 
 

Lindekvist, A. L. (2004). Att analysera, förebygga och åtgärda matematiksvårigheter i förskolan och             
grundskolans tidigare år: delrapport från ett utvecklingsarbete. Tsunami, (3). Hämtad 2020 Januari            
den 16 från http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:214377/FULLTEXT01.pdf 

Lundberg, I., & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. /1. uppl.) Stockholm:              
Natur och Kultur. 

Löwing, M. (2015). Geometri och bedömning. Skolverket: Göteborgs Universitet. Hämtad 2019 December            
den 18 från   
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inr
iktningar/1-matematik/Grundskola/422_geometri%20%C3%A5k4-6/2_bedomningochundervisn
ing/material/flikmeny/tabA/Artiklar/G4-6_02A_01_Bedomning%20(1).docx 

Magnusson, P. (2014). Meningsskapandets möjligheter: Multimodal teoribildning och multiliteracies i skolan.           
Diss. Malmö: Malmö högskola. 

Magnusson, P., & Godhe, A-L. (2019). Multimodality in Language Education – Implications for             
Teaching. Designs for Learning, 11(1), 127-137. 

Nordmark, M. (2018). Att skriva med och utan digitala redskap [Elektronisk resurs]. Skolverket,             
Läslyftet. Språk-, läs- och skrivutveckling Grundskola F-3. Modul: Tidig läs- och skrivundervisning. Del             
7: Att skriva med och utan digitala redskap. Hämtad 2019 November den 25 från              
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1238176/FULLTEXT01.pdf  

Nordin, A. (2016). Matematiska argument i helklassdiskussioner [Elektronisk resurs] En studie av elevers och              
lärares multimodala kommunikation i matematik i åk 3-5. Lic.-avh. (sammanfattning) Stockholm:           
Stockholms universitet. Hämtad 2019 Oktober den 28 från        
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054559/FULLTEXT01.pd  

Passolunghi, M. & Träff, U. (2015). Mathematical Skills in Children with Dyslexia. Learning and              
Individual Differences, 40, ss. 108-114. doi:10.1111/j.1467-9450.2009.00736.x 

Rystedt, E. & Trygg, L. (2005). Matematikverkstad: en handledning för att bygga, använda och utveckla               
matematikverkstäder. (1. uppl.) Göteborg: NCM. 

Saunders, M., Lewis, P., & Thornhill, A. (2012). Research methods for business students (6. utg.).               
Harlow: Pearson. doi:http://www.cut.ac.zw/espace/nzkakava/1473882018.pdf 

Rystedt, E. & Trygg, L. (2010). Laborativ matematikundervisning: vad vet vi? Göteborg: NCM. Hämtad              
2019 November den 22 http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/laborativ_mat_und.pdf 

Segerby, C. (2017). Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics: making             
the implicit explicit. Diss. Malmö: Malmö högskola. Hämtad 2020 Januari den 16 från             
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/21479/Supporting%20mathematical%287%29.pdf?se
quence=7&isAllowed=y 

Selander, S., & Kress, G. (2017). Design för lärande: Ett multimodalt perspektiv. (Andra upplagan). Lund:               
Studentlitteratur. 

Skollagen 2010:800, 25 § Svensk författningssamling [Elektronisk resurs]. Stockholm:         
Utbildningsdepartementet. Hämtad 2019 December den 18      
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-20
10800_sfs-2010-800 

Skollagen 2018:1098 Svensk författningssamling [Elektronisk resurs]. 3 kap. 2§. Stockholm:          
Utbildningsdepartementet. Hämtad 2019 November den 7      
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/1000-1099/d_3276543-sfs-2018_1098-lag-om-an
dring-i-skollagen-2010_800 

Simmons, F. & Singleton, C. (2009). The Mathematical Strengths and Weaknesses of Children with              
Dyslexia. Journal of Research in Special Education, 9(3), ss. 154-163.          
doi:10.1111/j.1471-3802.2009.01128.x 

Skolverket. (2010). Utmaningar för skolan. Den nya skollagen och de nya reformerna. Stockholm:             
Skolverket. 

Skolverket. (2013). Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2. Stockholm: Skolverket. 

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:214377/FULLTEXT01.pdf
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/422_geometri%20%C3%A5k4-6/2_bedomningochundervisning/material/flikmeny/tabA/Artiklar/G4-6_02A_01_Bedomning%20(1).docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/422_geometri%20%C3%A5k4-6/2_bedomningochundervisning/material/flikmeny/tabA/Artiklar/G4-6_02A_01_Bedomning%20(1).docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/1-matematik/Grundskola/422_geometri%20%C3%A5k4-6/2_bedomningochundervisning/material/flikmeny/tabA/Artiklar/G4-6_02A_01_Bedomning%20(1).docx
http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1238176/FULLTEXT01.pdf
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:1054559/FULLTEXT01.pdf
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1467-9450.2009.00736.x
http://www.cut.ac.zw/espace/nzkakava/1473882018.pdf
http://ncm.gu.se/media/ncm/dokument/laborativ_mat_und.pdf
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/21479/Supporting%20mathematical%287%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/21479/Supporting%20mathematical%287%29.pdf?sequence=7&isAllowed=y
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/1000-1099/d_3276543-sfs-2018_1098-lag-om-andring-i-skollagen-2010_800
https://www.lagboken.se/Lagboken/sfs/sfs/2018/1000-1099/d_3276543-sfs-2018_1098-lag-om-andring-i-skollagen-2010_800
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1111%2Fj.1471-3802.2009.01128.x


 
 

Skolverket. (2017). Multimodala resurser för lärande. Titti Campopiano, Peter Hasselskog & Marléne            
Johansson. Göteborgs universitet. Hämtad 2019 November den 25 från         
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inr
iktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_08/Material/Flik/
Del_08_MomentA/Artiklar/M29_Gr_08A_01_resurser.docx 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2018.           
[Elektronisk resurs]. (Femte upplagan). Stockholm: Skolverket. Hämtad 2019 November 7 från           
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf  

SOU 2017:35. Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdig. Stockholm: Wolters 
Kluwers. Hämtad 2019 December den 10 från       
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-2017
35/ 

Sterner, G., & Lundberg, I. (2002). Läs-och skrivsvårigheter och lärande i matematik. Göteborg: NCM. 
Tjernberg, C. (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande [Elektronisk resurs] en praxisorienterad studie             

med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm : Stockholms universitet. Hämtad 2019           
November den 7 från http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01.pdf 

Tønnessen, E. S. (2009). Multimodalitet, medier och lärande. I S. Selander & E. Svärdemo-Åberg (red):               
Didaktisk design i digital miljö–nya möjligheter för lärande. Stockholm: Liber. 

Utbildningsdepartementet (2000). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och         
fritidshemmet: Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Johanneshov:            
TPB. 

Vaidya, S. R. (2004). Understanding Dyscalculia for Teaching. Education, 124(4). Hämtad från            
databasen Eric. 

Van Leeuwen, T. (2005). Introducing social semiotics. London: Routledge. 
Vallgård, G. (2014). Träffsäkrare resursfördelning lägger grund för bättre skolor. Dagens samhälle. Hämtad             

2019 November den 7 från     
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/traeffsaekrare-resursfoerdelning-laegger-grund-foer-bae
ttre-skolor-6112 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning.       
Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2019 December den 18 från        
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Hämtad 2019 December den          
11 från  
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed
_VR_2017.pdf 

Westlund, B. (2015). Aktiv läskraft: att undervisa i lässtrategier för förståelse: högstadiet. (1. uppl.)              
Stockholm: Natur & Kultur. 

Westman, A. K. (2016). Meningsskapande möten i det naturvetenskapliga klassrummet [Elektronisk resurs].            
Diss. (sammanfattning) Umeå: Umeå universitet. Hämtad 2019 November den 17 från           
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:921670/FULLTEXT01.pdf 

Wiseman, A. M., Pendleton, M., Christiansen, C., & Nesheim, N. (2017). A Case Study of Struggle and                 
Success: Profiling a Third Grader's Reading and Writing in a Multimodal Curriculum. Journal of              
Language and Literacy Education, 13(1), ss. 55-69.       
doi:https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1141487.pdf 

Österholm, M. (2006). Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik [Elektronisk            
resurs]. Diss. (sammanfattning) Linköping: Linköpings universitet. 

Österholm, M. (2009). Läsförståelsens roll inom matematikutbildning [Elektronisk resurs].         
Matematikdidaktiska frågor. 1, (154-165). Umeå: Umeå universitet. Hämtad 2019 December den 18            
från http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158459/FULLTEXT02.pdf 

 
 

https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/M29_Gr_08A_01_resurser.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/M29_Gr_08A_01_resurser.docx
https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/F%C3%B6rskoleklass/029-vardagssprak-amnessprak/del_08/Material/Flik/Del_08_MomentA/Artiklar/M29_Gr_08A_01_resurser.docx
https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d48d/1553968042333/pdf3975.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/04/sou-201735/
http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:614329/FULLTEXT01.pdf
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/traeffsaekrare-resursfoerdelning-laegger-grund-foer-baettre-skolor-6112
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/traeffsaekrare-resursfoerdelning-laegger-grund-foer-baettre-skolor-6112
https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:921670/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:158459/FULLTEXT02.pdf


 
 

 

Bilaga A 
Syfte och Frågeställning 
Syftet med arbetet är att öka förståelsen för vilka uppfattningar och erfarenheter lärare behöver för att                
kunna stötta elever med dyslexi i matematikundervisning. Undersökningen ämnar även för att ta reda              
på vilka metoder och verktyg lärare använder i sitt arbete med att stötta elever med dyslexidiagnos i                 
matematik ämnet.  
 
Forskningsfrågor 

1. Vilka svårigheter har lärare upplevt i sin matematikundervisning för elever med           
dyslexidiagnos? 

2. Vilka metoder och verktyg använder lärare för att bemöta dessa svårigheter? 
 
Intervjufrågor 

1. Har du mött elever med dyslexidiagnosen i ditt arbete som lärare? Skulle du kunna uppskatta               
hur många tror du? Har du mött barn med dyslexidiagnos mer eller mindre än elever med                
läs- och skrivsvårigheter? 

2. Samverkar ni på skolan, personalen, kring frågor och problem gällande dyslexi? Omfattar det             
även det matematiska ämnet? Hur ser samverkan i så fall ut? Vad gör man konkret?  

3. Anser du att konkreta material kan hjälpa elever med dyslexi för deras inlärning i              
matematiken? Använder du då konkreta verktyg i undervisningen? Vad för sorts material är             
det du använder?  

4. Har skolan en specialpedagog som används i syfte att hjälpa eleverna med dyslexi? Hur              
utformas stödet?  

5. Gör du individuella anpassningar för några elever i matematik? I så fall vilka? Använder du               
olika metoder/material? 

6. Hur undervisar du textuppgifter i matematik? Behöver du göra extra anpassningar för elever             
med dyslexidiagnos? Vad är det för anpassningar, metoder eller verktyg? 

7. Skulle du vilja använda dig av mer verktyg gällande textuppgifter för elever med dyslexi?              
Vad skulle du i så fall vilja att verktygen bidrar med? 

8. Har elever med dyslexi uttryckt att de har svårigheter när de arbetat med textuppgifter i               
matematik? Vad har de i så fall sagt om sina svårigheter? 

9. Vad upplever du att elever med dyslexi oftast har problem med i matematik? Kan det vara:                
Textuppgifter? Uppställda tal? Laborativ matematik? Något annat? 

10. Finns det situationer där du som lärare skulle behöva mer kunskap för att kunna hjälpa elever                
med dyslexi mer? 

11. Har du exempel på någon situation där dyslexin har varit ett hinder du inte kunnat hjälpa                
eleven att komma över? 

 
 
 


