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Sammanfattning 
Tidigare forskning tyder på att det finns samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning. Utifrån detta har vi valt att 

undersöka hur pedagoger ställer sig till detta påstående. Sju pedagoger har 

intervjuats där majoriteten anser att samband däremellan finns. I studien 

nämns ett antal bakomliggande sambandsfaktorer som anses ligga till grund 

för en elevs läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. Den främsta 

sambandsfaktorn som nämns är att eleven behöver läsfärdigeter för att klara 

matematiska problemlösningar, andra bakomliggande faktorer som 

framkommer i studien är koncentrationssvårigheter och förmågan att se 

mönster. 

 

För att utveckla studien har vi även valt att undersöka hur pedagogerna 

didaktiskt förmedlar matematiken i sin undervisning, hur de tillgodoser 

elevers olikheter. Alla elever har olika förkunskaper och lär sig på olika vis och 

enligt läroplanen (2011) ska undervisningen i dessa ämnen, förutom att 

förmedla kunskap, stimulera intresse och nyfikenhet hos eleverna. Studiens 

resultat visar att majoriteten av pedagogerna använder sig av en varierad 

undervisningsform där eleverna inbjuds till samtal och samarbete för att 

lättare lära sig. 

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, matematikinlärning, det matematiska 

språket, sambandsfaktorer, didaktiska val.  
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 Inledning  
Vi som forskare till denna studie ser människan som en del av samhälle, där 

hon behöver verktyg för att utvecklas till att delta i samhällets gemenskap. 

Hon behöver språket för att kunna utvecklas som individ samt för att kunna 

kommunicera med andra. Ett annat verktyg som är nödvändigt för 

människans samhällsdeltagande är matematik. Matematiken är viktig för att 

det finns kring oss överallt i vår vardag. Ämnen som matematik och svenska 

har funnits inom skolans verksamhet i flera decennier och det är viktigt att alla 

elever tillägnar sig den kunskapen.  

 

Trots att skolan lägger ner många timmar på just dessa ämnen har Sverige 

presenterat dåliga resultat i både matematik och läsförståelse enligt de senare 

årens PISA-resultat (oecd.org).  PISA är en OECD-studie som mäter 15 åringars 

kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap på ett internationellt 

plan och Sverige ligger under det internationella genomsnittet (ibid). Denna 

nedåtgående trend visas även i PIRLS resultat, där fjärdeklassare presterar 

sämre i läsförståelse idag än för några år sedan då Sverige låg i topp år 2001 

(skolverket.se).  

 

Resultaten som PISA visar i ämnena svenska och matematik är enligt oss 

alarmerande. Malmer (2002) finner det, i enlighet med oss, väldigt oroande att 

så många av dagens elever tycker illa om människans två viktigaste verktyg 

för tanken, nämligen matematik och språket. Av erfarenhet har vi sett att 

många elever kan tycka att matematiken blir alltför abstrakt för att förstå samt 

att undervisningen inte är stimulerande och saknar mening. Den kan ofta bli 

läromedelsstyrd där matematikboken bestämmer upplägget för lektionens 

innehåll och vilket område som ska behandlas. Eleverna arbetar då även ofta 

individuellt i arbetsböckerna istället för att undervisningen präglas av ett 

arbetssätt där man diskuterar, laborerar och praktiserar matematiken så att 

kunskaperna sätts i en kontext. Malmer (ibid) poängterar att matematik och 

svenska går hand i hand eftersom språket är nödvändigt för människans 

utveckling av ett logiskt tänkande, det är då viktigt att skolan strävar mot att 

göra dessa två ämnen mer attraktiva och meningsskapande. I läroplanen står 

det att undervisningen i svenska ska stimulera och locka eleverna till att lära 

sig läsa och skriva, samt att matematikundervisningen ska bidra till att 

eleverna utvecklar ett matematiskt resonemang (Skolverket, 2011). Det är 

skolans och pedagogernas uppdrag att utbilda och forma Sveriges unga till 

framtida samhällsmedborgare och då är det viktigt anser vi att undervisningen 

är lustfylld och meningsskapande. 
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Utifrån PISA-resultatens dåliga värden i matematik och svenska anser vi att 

det är av stor vikt att man tar hänsyn till eventuella samband mellan dessa 

kärnämnen. Med detta som bakgrund växte vårt intresse och vår nyfikenhet 

för att undersöka huruvida pedagoger ute i verksamheten ser eventuella 

samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning, vilket är 

studiens syfte. Alla elever har olika färdigheter och lär sig på olika vis där det 

är pedagogernas uppdrag att förmedla kunskap till eleverna, därför har vi 

även valt att undersöka vilka didaktiska tillvägagångssätt pedagogerna 

använder sig av främst vid matematikundervisningen. För att undersöka detta 

har vi valt att intervjua sju pedagoger på ett flertal skolor. I vår studies 

bakgrund framkommer det att tidigare forskning, utförd av Lundberg & 

Sterner (2008), belyser samband mellan svenska och matematik. Forskningen 

lyfter ett antal sambandsfaktorer som kan ligga till grund för att en läs- och 

skrivsvårighet även kan bidra till svårigheter i matematikinlärningen. I 

studiens resultat framkommer det att majoriteten av informanterna kopplar 

samman svårigheter i svenska och matematik, har en elev svårt med läsningen 

kan det bidra till en svårighet i matematikinlärningen. För att stärka svaga 

elevers inlärning och tilltro till sin egen förmåga visar forskning att man bör 

visualisera och tydliggöra matematikundervisningen.   Resultatet visar dock 

att det kan skilja sig en del i pedagogernas didaktiska val, undervisningen är 

för en del pedagoger bristfällig och läromedelsstyrd. Pedagogernas bristande 

engagemang och inställning till ämnet speglas negativt på elevernas lärande 

vilket inte är i enlighet med skolverkets (2011) riktlinjer.   

 

Upplägget för studien kommer att inledas med studiens syfte och 

frågeställningar som kommer att ligga till grund för hela arbetet. En teoretisk 

bakgrund och en litteraturgenomgång presenteras för att ge läsaren djupare 

kunskaper om ämnet. Därefter presenteras vårt val av metod för det empiriskt 

insamlade materialet som följs av en resultatdel. Resultaten kommer att 

diskuteras och ställas mot tidigare bakgrundsfakta för att se vad som 

överensstämmer och avviker i pedagogernas svar och uppfattningar. Studien 

kommer att avslutas med en del tankar som dykt upp under processens gång 

samt funderingar till vad som kan vara intressant att forska vidare i. 

 

Centrala begrepp 

Svåra ord som återkommer i texten och som bör förklaras för läsaren innan är 

följande: 

 

Didaktik: Läran om undervisning. Svarar på frågor som vad, hur och varför 

som ska undervisas. (Åström, 2009). 

Kognitiv förmåga: En människas kunskapsmässiga nivå. Hur elever tillägnar 

sig kunskap (Åström, 2009).   

Matematiska språket: De centrala begreppen som finns inom ämnet 

matematik (Høines, 2010). 

Arbetsminne: Förmågan att hålla information aktuell under en kortare period 

för att användas vid olika lär tillfällen (Åström, 2010).   
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Syfte 
Tidigare forskning tyder på att det finns samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning. Med denna studie vill vi undersöka 

om pedagoger i de lägre åldrarna, årskurs 1-3, kan se samband däremellan. 

Därför har vi valt att utgå ifrån följande frågeställningar:   

 

Uppfattar pedagoger samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning? 

 

Hur använder pedagogerna det matematiska språket i sin undervisning? 

 

Hur anpassar pedagoger matematikundervisningen för att tillgodose alla 

elevers olika behov? 
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 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att belysa tidigare forskning som påvisar samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärningen. Vi kommer i detta 

avsnitt börja med att förklara språket och samspelets betydelse för elevers läs-, 

skriv- och matematikinlärning. Vi kommer även att åskådliggöra vad en läs- 

och skrivförståelse är och vad det innebär att ha en läs- och skrivsvårighet. 

Därefter kommer en förklaring på matematisk förmåga och vad det innebär att 

ha en matematiksvårighet. Därefter kopplas läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning ihop för att visa resultat på samband däremellan, vi har 

även valt att lyfta fram forskning angående hjälpmedel inom matematiken som 

kan gynna alla elever till en bättre matematisk förmåga.    

 

Teoretiskt perspektiv 

Hur vi lär och tillägnar oss kunskap kan ses utifrån olika teorier. Säljö (2006) 

skriver om, det sociokulturella perspektivets upphovsman, Lev Vygotskijs 

tankar kring språket och kommunikationens betydelse för lärandet. I enlighet 

med Vygotskijs teorier kring lärandet, att det sker genom ett samspel med 

andra kan språket ses som ett verktyg, en artefakt. Lärandet kan även ske med 

hjälp av andra artefakter som, hjälpmedel eller olika strategier för att nå 

kunskap. Enligt Säljö (2006), utgår det sociokulturella perspektivet utifrån fyra 

kunskapsformer vad gällande lärandet - fakta, förståelse, färdighet och 

förtrogenhet. Vi i enlighet med denna teori anser att om eleverna skall skapa 

en förtrogenhet med ny kunskap behöver de fakta för att sedan generera till en 

förståelse som fördjupas till en färdighet. Den färdigheten som blir sedan en 

trygghet och därmed tillägnas eleverna en förtrogenhet med den nya 

kunskapen.   

 
”/…/ det du inte har i huvudet kan du ha i artefakterna, det du inte har i benen kan 

du ha i rullstolen, det DU inte kan kanske din kompis kan.” (Strandberg, 2006. s 

175). 

 

Med detta citat speglas Vygotskijs grundtanke där lärandet är ett samspel och 

språket är ett kommunikationsmedel. Han menar att förhållandet mellan tanke 

och språk är en levande process som ständigt utvecklas (Malmer, 2002). En 

annan forskare, Jean Piaget som står för den kognitiva utvecklingen, anser att 

man har olika mognadsstadier när det kommer till det logiska tänkandet. Detta 

till skillnad från Vygotskijs teorier, där lärandet är en ständigt pågående 

process. Vygotskij menar att det en elev inte kan själv kan den tillsammans 

med andra, eleverna utvecklas hela tiden och tar sig en bit längre i sin 

förståelse.  Piaget anser däremot att eleven måste vara mogen för mottagandet 

av ny kunskap, är hon inte det så avvaktar man tills hon blir mogen för att lära 

sig (Malmer, 2002 ).  
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Språkets betydelse 

Språket har stor betydelse för människans delaktighet i samhället. Det är av 

stor vikt när vi kommunicerar med andra människor och därmed delar 

erfarenheter med varandra (Skolverket, 2011). Säljö (2006) lyfter fram språkets 

betydelse för lärandet. Det är genom språket som vi lagrar nya kunskaper och 

på så vis även förmedlar kunskaper vidare till andra. Malmer (2002) vill 

poängtera begreppsförståelses betydelse. Språket innehåller begrepp som gör 

det lättare att förstå varandra, begrepp som har samma betydelse för oss alla 

såsom vikt, färg och form. En elev med läs- och skrivsvårigheter har ofta 

nedsatt ordförråd eftersom dess förmåga att lära nya ord och begrepp ofta är 

nedsatt (ibid). Språkliga svårigheter bidrar även till problem inom 

matematiken då symbolers innebörder och platsvärden inte förstås menar 

Lundberg & Sterner (2002). 

 

Malmer (2002) och Høines (2010) lyfter fram språkets betydelse för 

matematikinlärning. Matematiken omfattas av en mängd centrala begrepp, 

man kan säga ett eget matematiskt språk, där den språkliga kompetensen är av 

stor vikt för elevens förståelse. Vi i enlighet med både Malmer (2002) och 

Høines (2010), är eleverna i behov av en språklig kompetens för att skapa sig 

en grundläggande begreppsbildning, en förståelse för begreppens betydelse. 

Det är av stor vikt att man som pedagog använder sig av det korrekta 

matematiska språket, dels för att synliggöra begreppen men även för att stärka 

elevernas begreppsbildning och ordförråd. När barnen kommer till skolan har 

de redan ett vardagsanknutet språk som används, även när matematik talas. 

Det är därför viktigt att möta eleverna där de befinner sig när de kommer till 

skolan och möter matematikens abstrakta språk, balans mellan dessa språk är 

viktig enligt Malmer (2002). Att ta reda på eleverna förförståelse lägger 

grunden för hur man ska bygga vidare på elevernas begreppsbildning och 

utöka deras ordförråd. För eleverna kan ett ord ha en betydelse medan det 

inom matematiken kan betyda något annat, exempelvis begreppet volym som 

förknippas med ljudstyrkan på en TV för ett barn som inte vet att det inom 

matematiken är en storhet. Därför är det viktigt att introducera korrekta 

matematiska begrepp till barnens förkunskaper i tidig ålder genom samtal 

kring matematiken, inte enbart när de kommer i kontakt med begreppen i 

olika textuppgifter (Malmer, 2002). Använder man sig av att samtala kring de 

nya matematiska begreppens betydelse sker en naturlig överlappning och det 

kan förenklas och synliggöra matematiken för många. En elev med läs- och 

skrivsvårigheter har ofta svårare att skapa sig en grundläggande 

begreppsbildningen som behövs inom matematiken. Saknas grunden blir 

eleven direkt beroende av en lärares handledning och medverkan för att klara 

matematiska uppgifter (ibid).   
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Läs- och skrivförståelse 

Elever behöver en grundläggande läs- och skrivförståelse för att lösa textade 

matematiska problemlösningar. Eftersom vårt intresse ligger i att studera hur 

svårigheter i läsning och skrivning påverkar matematikinlärningen kommer 

här en förklaring till vad grunden är för läs- och skrivförståelse.   

 

Lundberg & Herrlin (2009) förklarar läsutveckling utifrån fem dimensioner, 

där den första dimensionen är fonologisk medvetenhet som handlar om 

bokstavsavkodning. Den andra dimensionen för en god läsutveckling är 

ordavkodning som uppnås när en elev utan ansträngning kan avkoda ord fullt 

automatiserat. Denna färdighet leder i sin tur till flyt i läsningen som resulterar i 

en god läsförståelse. Den sista dimensionen handlar om ett läsintresse som ligger 

till grund för framtida läsning. Denna femte dimension är målet för samtliga 

barns läsförståelse och genom att ha detta som grund för elevernas 

läsutveckling kan man tydligt se var varje elev befinner sig i sin utvekling.  

 

Liberg (2006) menar att läs- och skrivförståelse går hand i hand, bokstäverna 

ljudas in när man lär sig läsa och formar orden. Motsatt blir det när du skriver, 

bokstäverna ljudas då ut och skrivs till ord (ibid). Genom detta kan man tro sig 

kunna tyda att en elev som kan läsa även kan skriva och tvärtom. Men så 

enkelt är det inte, det kan finnas andra hinder som bidrar till att en elev har 

svårigheter med att skriva. En elevs skrivande kan försvåras genom att 

finmotoriken inte utvecklats tillräckligt vilket kan leda till att lusten och 

motivationen till att skrivning försvinner (ibid). Det kan även vara så att en 

elev kan ha en svårighet med att ljuda in ord vid läsning men har god 

finmotorik. Här försvåras både läsning och skrivning då eleven har svårt att 

ljuda ut orden i form av skrift, eleven saknar här den fonologiska 

medvetenheten.    

 

Det är just brister i den fonologiska medvetenheten, läsförståelsen och den 

kognitiva utvecklingen som är grundläggande kännetecknen för en läs- och 

skrivsvårighet, men svårigheten kan även bero på miljömässiga och ärftliga 

faktorer enligt Lundberg & Sterner (2006). Har en elev brister i den fonologiska 

medvetenheten kan eleven inte koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav och i 

många fall kan även arbetsminnet vara otillräckligt. En elev som har en läs- 

och skrivsvårighet har därför ofta ett dåligt ordförråd och det tar längre tid för 

dessa elever att lära sig nya ord och begrepp. Lundberg & Sterner (2008) 

framhäver att en elev med nedsatt arbetsminne kräver repetition av ett nytt 

ord med ca 40 gånger för att det ska bli ihågkommet. En elev med fullt 

fungerande arbetsminne behöver endast möta ordet ca 10 gånger för att 

komma ihåg det. Detta synliggör vikten av att hela tiden repetera och erinra 

elever om svåra begrepp och ord som för pedagogen är självklara.   
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När en elev med svårigheter i läsning läser en text är sannolikheten att 

innehållsuppfattningen blir vag eftersom all energi förbrukas till att avkoda 

den skrivna texten. Det medför att eleverna tappar intresset för läsning då det 

inte ger något tillbaka, läsningen av skriven text blir inte meningsskapande 

(Malmer, 2002). Dessa elever som inte finner det meningsskapande med att 

läsa har dessutom svårare att uppnå full automatiserad ordavkodning, i vissa 

fall av dyslexi uppnås aldrig denna färdighet. En elev som har en läs- och 

skrivsvårighet förknippas ofta med att ha en kognitiv nedsättning, men 

Lundberg & Sterner (2006) poängterar att så inte är fallet. En läs- och 

skrivsvårighet kan även bero på elevernas mognad, dess hemförhållande, 

stimulans, modersmål etcetera. Elever som har en svårighet i läsning och 

skrivning använder sig ofta av andra lösningsstrategier där kreativitet och 

icke-konventionella lösningar står i centrum. De är ofta goda berättare och 

duktiga på att rita och måla (Malmer, 2002).     

 

Matematisk förmåga 

Lundberg & Sterner (2006) förklarar matematiks förmåga som en komplicerad 

och flerdimensionell skicklighet. Förenklat kan säga att kunskapen till 

matematik ligger i att både kunna räkna och hantera olika begrepp samtidigt 

som det matematiska språket är av stor vikt. Den matematiska förmågan 

kräver även kunskaper inom rumsuppfattning, ordningstal och lägesord (ibid).  

 

Matematik är för många ett abstrakt ämne som använder sig av ett abstrakt 

språk där många elever har svårt att uttrycka sig verbalt (Malmer, 2002). 

Malmer poängterar att elever kan ha förmågan att tänka matematiskt men 

saknar förmågan att förklara sig på ett bra sätt.  Elever kan även ha svårigheter 

i att motivera hur och vad de har gjort, därför bör eleverna få möjlighet att 

uttrycka sig på andra sätt än just bara i skriftspråk och talspråk enligt Malmer 

(ibid). Eleverna kan exempelvis laborera och praktiskt utöva matematiken, 

andra sätt kan vara att måla och rita eller kanske använda sig av att 

dramatisera matematik. Elever kan många gånger få en bättre och tydligare 

förståelse genom att visuellt se matematiska samband och inte enbart få de 

förklarade genom ett abstrakt matematiskt språk. Lundberg & Sterner (2006) 

menar även att en elevs svårigheter i matematik inte behöver ha med elevens 

kognitiva förmåga att göra, det kan även här handla om faktorer som dåliga 

hemförhållanden, bristfällig undervisning eller dåligt arbetsminne som 

nämndes i svårigheter med läs- och skrivförståelse.  
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Sambandsfaktorer mellan läs-, skriv- och 
matematikinlärning  

Tidigare forskning utförd av Lundberg & Sterner (2008) visar att det finns ett 

starkt samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. De är 

dock tydliga med att poängtera att en elev som har en läs- och skrivsvårighet 

inte behöver ha svårigheter i matematik, precis likaväl som att en elev med 

svårigheter i matematik inte behöver ha svårigheter med läs- och 

skrivförståelsen. I artikeln visar forskarnas resultat att det finns ett antal 

gemensamma faktorer som påverkar sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning. Sambandsfaktorerna som påvisas 

som inte innebär själva läsfärdigheten är den allmänna kognitiva förmågan, ett 

nedsatt arbetsminne, fonologiska problem, svårigheter med att automatisera, 

en strikt regelrigiditet och ADHD (ibid).  

Arbetsminnet 

Den kognitiva förmågan handlar om vilken kunskapsmässig nivå eleven 

befinner sig på. Om denna förmåga är nedsatt blir det svårare för eleven att 

lära sig besvärliga saker som att läsa, skriva och räkna matematik (Lundberg & 

Sterner, 2006). Lundberg & Sterner (2008) poängterar att en elev behöver 

samma kognitiva färdigheter för både läsning, skrivning och räkning. För att 

en elev ska lära sig dessa färdigheter behövs ett fungerande arbetsminne, som 

är en del av det kognitiva systemet och en relevant sambandsfaktor. Är 

arbetsminnet nedsatt kan det leda till svårigheter vid inlärningen enligt både 

Lundberg & Sterner (2006) och Malmer (2002). En elev med denna brist får 

svårigheter att hålla kvar all viktig information som krävs i huvudet samtidigt 

som en uppgift ska lösas.  Det gäller oavsett om det är en matematikuppgift 

som skall lösas eller om det är en längre text som skall läsas. En elev som har 

nedsatt arbetsminne får arbeta hårdare för att lösa uppgifter, vilket medför att 

en stor mängd energi förbrukas i den totala ansträngningen. Denna 

energiförbrukning medför att eleven många gånger ger upp och får dålig 

självkänsla (ibid). Som nämnts tidigare bidrar även ett nedsatt arbetsminne till 

att dessa elever har svårare att memorera ord och begrepp. Det är en 

tidskrävande process för eleverna och det kan i många fall bidra till att 

eleverna känner sig sämre än andra för att de inte kan erinra sig ordens 

betydelse.   
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Det har bedrivits forskning angående om nedsättningen av en elevs minne ser 

olika ut beroende på om svårigheten ligger enbart i matematik eller om det är 

en kombinerad läs- och matematiksvårighet. Fuchs & S. Fuchs (2002) har i sin 

forskning kommit fram till att beroende på svårigheter brister det i olika delar 

av minnet. Elever som har en kombinerad läs- och matematiksvårighet har ett 

sämre arbetsminne, vilket resulterar i att det blir både svårare att läsa och lösa 

matematiska problemlösningar, samt att det blir svårare att förstå 

instruktionerna till övriga uppgifter. Forskarna menar även att en elev som 

enbart har matematiksvårigheter bara brister i det visuella bildminnet och det 

visuell-spatsila arbetsminnet, vilket betyder att de har svårare att se mönster, 

bilder och symboler. Däremot har elever med kombinerad svårighet generellt 

dåligt arbetsminnet, vilket kan vara en förklaring till varför dessa elever har 

svårt att förstå en textuppgift även när den blir uppläst för dem (ibid). 

Språket 

Elever som har en språklig svårighet kan också få matematiksvårigheter lika 

väl som svårigheter i läsning och skrivning då ordförrådet kan vara bristande. 

Det medför svårigheter med att avkoda och förstå ord och symboler (Malmer, 

2002). Ett nedsatt ordförråd kan även bero olika förutsättningar eleven har 

med sig i sin ryggsäck. Det kan bero på annan kulturell bakgrund eller ett 

enkelt språksanvändande hemma. En språklig svårighet behöver inte bara 

bero på ett knapphändigt ordförråd utan kan grunda sig i bristande 

fonologiska färdigheter, där eleven saknar automatiserad ordavkodning som 

gör det svårt att läsa ord och tal (Lundberg & Sterner, 2002).  Om en elev 

brister i dessa två delar saknas även en god läsförståelse vilket medför att det 

uppstår problem när matematiska problemlösningar skall lösas. Eleven saknar 

då förståelsen av textinnehållet, vilka delar som är relevanta att plocka ur 

texten för att sedan försöka hålla det i minnet för att lösa uppgiften. Pedagogen 

har ett ansvar gentemot eleven för att tydliggöra begreppen och finnas nära så 

eleven klarar problemlösningarna.    

Strategier och koncentrationssvårigheter 

Andra sambandsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning 

som Lundberg och Sterner (2006) tar upp är regelrigiditet och ADHD. 

Regelrigiditet är ett emotionellt baserat förhållningssätt som innebär att eleven 

har svårt med flexibilitet och håller sig därför till de arbetssätt som hon redan 

är förtrogen med. Dessa elever har svårt att prova nya tillvägagångssätt och 

håller sig därför till tidigare inlärda strategier. Vid matematikinlärning 

utvecklar eleverna med tiden ett antal olika räknestrategier som de växlar 

mellan beroende på vad som efterfrågas. Andersson & Lyxell (2007)  

poängterar att denna förmåga att växla mellan olika strategier inte är lika 

självklar för elever med matematiksvårigheter och ännu svårare för en elev  

som har en kombinerad läs- och matematiksvårighet. 

 

  



  

 

10 

 

Den sistnämnda sambandsfaktorn som lyfts fram av både Lundberg och 

Sterner (2006) och Malmer (2002) är ADHD. Där de menar att en elev med 

ADHD kan lida av koncentrationssvårigheter och uppmärksamhetsstörningar 

vilket i sin tur kan leda till sämre uthållighet. Dessa barn lider också till följd 

av de dåliga koncentrationssvårigheter av nedsatt arbetsminne som vi nämnt 

tidigare bidrar till svårighet att lära nya ord och begrepp (ibid). Det är även 

viktigt att komma ihåg att elever kan visa dessa kännetecken som ADHD har 

utan att det behöver ligga någon diagnos bakom. 
 

Pedagogernas didaktiska val 

Nu när vi gått igenom de sambandsfaktorer som forskarna kommit fram till 

vill vi här synliggöra ett antal olika hjälpmedel som kan underlätta inlärningen 

i matematik för att skapa ett meningsfullt lärande för alla elever och inte bara 

de som har en svårighet. Vi vill även med detta avsnitt lyfta undervisningens 

utformning, då Malmer (2002) menar att det alltför ofta visar sig att elever som 

sägs ha en matematiksvårighet inte har det, utan att det är undervisningen 

som framkallar svårigheten.  

Undervisningens utformning 

Alla elever har olika förutsättningar och intressen för olika ämnen vilket 

medför ett stort ansvar där pedagogen utformar en undervisning som speglar 

mening och sammanhang (Ahlberg, 2001). Ahlberg (ibid) menar att 

undervisningens innehåll och utformning ska genomsyras av ett arbetssätt 

som stärker elevernas självförtroende och tilliten till sin egen förmåga. Den bör 

även skapa lust och nyfikenhet hos eleverna och bejaka elevernas kreativitet.  

Matematikundervisningens design bör präglas av struktur och tydlighet där 

vikten bör läggas på att samtala kring matematiken (Malmer, 2002). Viktigt är 

även att den ny tillägnade kunskapen skall relateras till tidigare kunskaper och 

erfarenheter (Lundberg & Sterner, 2002). Genom att uppfylla dessa punkter får 

eleverna hjälp att utveckla sig i både tal och skrift som i sin tur leder till en 

positiv utveckling inom matematiken. Lundberg & Sterner (ibid) och Ahlberg 

(2001) vill även poängtera att pedagogerna bör arbeta med att stärka elevernas 

matematiska lärande genom att bygga vidare på deras starka sidor och 

uppmuntra positivt. 

 

  



  

 

11 

 

Elever som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi behöver en djupare och 

grundligare genomgång av den matematiska terminologi och begrepp som 

behövs för att kunna tänka abstrakt och logiskt. Därför behövs en mer 

individanpassad undervisning för dessa elever, utifrån deras kognitiva 

färdigheter och deras takt där de känner trygghet och självkänsla (Malmer, 

2002). Malmer (2002) menar att ett meningsskapande inom matematiken 

uppnås genom att elever samarbetar och finner lösningar tillsammans på en 

individanpassad nivå. Undervisningen bör formas utefter individernas olika 

behov och möjligheter som leder till ett meningsfullt lärande fyllt av glädje, 

lust och en känsla av motivation. Elever med en svårighet i läsning eller 

skrivning kan ha svårare att hitta denna balans även inom matematiken (ibid). 

Laborativa material 

För samtliga elever, men framförallt för de som har en svårighet inom 

matematik bör undervisningen och inlärningen underlättas i form av 

alternativa undervisningsformer (Malmer, 2002). Pedagogerna måste hela 

tiden utgå ifrån att alla elever lär på olika sätt och bör undervisas olika. Många 

elever kan ha svårigheter i matematik genom att inte kunna se matematiska 

samband eller tänka abstrakt. För dessa kan olika typer av laborativa 

hjälpmedel förenkla lärandet i matematik. Lundberg och Sterner (2002) kallar 

det för ett multisensoriskt lärande, där eleverna använder flera olika sinnen 

samtidigt som de samtalar kring matematik vilket underlättar lärandet 

samtidigt som ordförrådet och begreppsbildningen ökar (ibid). Malmer (2002) 

nämner också att en fördel man laborativa material är att koncentrationen hos 

elever med just koncentrationssvårigheter förbättras. Det ökar intresset för 

matematik och de tycker att det blir roligare att räkna. Lundberg & Sterner 

(2002) betonar vikten av att pedagogen säkert vet att materialen som används 

bidrar till att elevernas matematiska förmåga ökar, då tanken med 

hjälpmedlen är att eleverna på sikt kan frångå dem och klara räkningen på 

egen hand.  

Drama 

Duatepe-Paksu & Ubuz (2009) lyfter i sin studie vikten av att visualisera och 

dramatisera i matematikundervisningen för att stärka lärandet och förbättra 

inställningen till ämnet matematik. Fördelen med att visualisera matematik 

genom en kontext, visa konkret vart man kan finna matematiken i elevernas 

vardag och gör det lättare för dem att tillägna sig den nya kunskapen. Genom 

visualisering lagras kunskapen i minnet med hjälp av elevens olika sinnen, 

vilket leder till att lärandet blir meningsfullt utifrån en vardaglig kontext. 

Genom att använda sig av rollspel i matematikundervisningen medför att 

eleverna blir mer fysiskt och kognitivt aktiva, de måste förklara, diskutera och 

samarbeta.  
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Rollspel leder precis som visualisering av matematik till att fler sinnen 

aktiveras under inlärningen. Forskarna har med dessa två 

undervisningsformer kommit fram till att eleverna lär sig bättre, de minns 

längre och framförallt blir inlärningen roligare där de får en känsla av att de 

äger kunskapen (ibid). Detta lärande bidrar även till att eleverna måste 

kommunicera och samarbeta med varandra. Här får språket stor betydelse då 

eleverna tar hänsyn till varandras åsikter och idéer. 

IKT - informations- och kommunikationsteknik 

Ett sista hjälpmedel som vi vill lyfta inom matematikundervisningen och som i 

dagsläget forskas mycket kring, är tekniska hjälpmedel som datorer och Ipads. 

I dagsläget utvecklas många olika programvaror för att underlätta olika 

områden inom matematiken. Chang, Sung & Lin (2006) skriver om ett 

datorprogram i sin studie, som kan användas för att underlätta för elever som 

har problem med matematiska problemlösningar. Eleven får steg för steg hjälp 

med att plocka ut relevant fakta för att sedan kunna lösa uppgiften. Forskarna 

anser att detta datorstöd underlättar elevens prestation, dels underlättas den 

kognitiva belastningen samtidigt som uppgiften visualiseras och att datorn 

läser texten högt. Resultatet visar att användningen av IKT är 

motivationshöjande och leder till att eleverna presterar bättre, samtidigt som 

matematiken upplevs roligare (ibid).  

 

Två andra som forskar inom detta område är Papadopoulos & Dagdilelis 

(2008) deras forskningsområde är anändandet av datorstöd i undervisningen i 

geometri. I deras studie visas eleverna prestationer genom att använda sig av 

geobrädor på datorn kontra traditionell undervisning. Resultatet visar att när 

eleverna får använda sig av datorerna gör de fler försök och går tillbaka för att 

kontrollera sina svar i större utsträckning än i traditionell undervisningsmiljö 

(ibid). I artikeln konstaterandes att engagemanget i undervisningen var större 

när datorer användes. Men forskarna vill ändå påtala en risk med 

användandet av tekniska hjälpmedel då eleverna måste ha goda kunskaper 

angående de olika datorprogram som ska användas för olika räkne variationer 

vilket kan vara tidskrävande. Men båda forskningarna visar att eleverna blir 

mer motiverade och engagerade i matematik då de får arbeta med tekniska 

hjälpmedel. För att möta eleverna på deras nivå kan tekniska hjälpmedel vara 

angeläget eftersom de flesta på något sätt kommer i kontakt med tekniken 

redan i tidiga åldrar (ibid).  
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Metod 
Metodavsnittet inleds med en beskrivning av de metodologiska 

utgångspunkter som vi använt oss av i vår studie. Vi kommer att förklara hur 

vi gått tillväga med vårt val av metod och hur vårt urval skett. Vi kommer 

sedan förklara hur vi gått tillväga för att samla in vårt empiriska material och 

diskutera huruvida resultatet av materialet kan ses som tillförlitligt och 

trovärdigt.  

 

Metodologiska utgångspunkter 

Vi har valt att utgå ifrån en kvalitativ studie som enligt Stukát (2011) har sin 

grund i fenomenologi där man lägger tyngden i att förstå helheten. Vi är 

intresserade av att tolka och förstå det resultat som framkommer ur det 

empiriska materialet. Det innebär att vi inte är intresserade av att förklara, 

generalisera eller förutsäga resultaten som framkommer, hade det varit vårt 

syfte med studien hade vi valt fenomenografi som utgångspunkt. En nackdel 

med fenomenologisk utgångspunkt, som vi valt, kan vara att trovärdigheten 

ifrågasättas då resultatet kan skifta beroende på vem som utfört tolkningen 

vilket kan leda till att resultatet blir subjektivitet.  

 

Till vår studie har vi utsett semistrukturerade intervjuer som den mest 

lämpliga metoden. Stukát (2011) förklarar att intervjun bjuder in till en djupare 

diskussion. Kvale & Brinkman (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer 

som ett vardagssamtal med ett specifikt syfte och innefattar en utmärkande 

teknik, där frågorna är uppställda enligt teman. Här ställs frågorna i den 

ordningen som diskussionen bjuder in till. Det betyder att vi får individuella 

svar på alla frågorna och följdfrågor kan ställas utifrån diskussionens riktning. 

Här får vi en levande diskussion där informanternas kroppsspråk och språk 

tydliggör frågornas svar. Hade vi istället valt strukturerade intervjuer eller 

enkäter hade vi enbart fått svar på de ställda frågorna och gått miste om att 

fördjupa intervjun i form av följdfrågor och kroppsspråk (Kvale & Brinkmann, 

2009). Men nackdelar finns även med semistrukturerade intervjuer, bland 

annat att informanten kan sväva iväg från diskussionsämnet.  

 

Vi har valt att utföra de individuella intervjuerna tillsammans som ett team. 

Detta för att vi tillsammans ser intervjun ur två olika perspektiv där innehållet 

på så vis fördjupas. Stukát (2011) nämner en risk med att vara två vid en 

intervju då informanten kan känna ett visst underläge vilket kan förändra 

svaret. Det har vi som forskare inte upplevt, utan snarare att diskussionen 

blivit bättre eftersom vi har olika följdfrågor.    
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Urval 

Urvalsstrategin för vår studie baserar sig på syftet, sambandet mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning. För att passa vår studie utsågs vissa 

kriterier ligga till grund för urvalet av pedagoger. De skulle undervisa i både 

matematik och svenska i de lägre åldrarna, årskurs 1-3. Eftersom vi ville se om 

pedagoger i dessa årskurser kan avläsa samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning. Vi har inte tagit hänsyn till kön eller 

antal aktiva år inom den pedagogiska verksamheten eftersom det inte spelar 

någon roll för vårt resultat.  

 

För att komma i kontakt med pedagoger vände vi oss i första hand till rektorer 

i vårt närområde, där vi via mail presenterade oss och förklarade vårt syfte till 

de kommande intervjuerna. Därmed fick rektorerna kännedom om vår studie 

och dess syfte, det gav dem möjligheten att godkänna vårt efterfrågade besök, 

samt namnge lämpliga pedagogers kontaktuppgifter. Utifrån dessa svar 

kontaktade vi pedagoger runt om på tillfrågade skolor. I mailet framgick en 

kortare presentation av oss forskare tillsammans med de fyra forskningsetiska 

principerna som i korthet innebär, studiens syfte, informantens samtycke och 

informantens anonymitet.  

 

Gensvaret från de tillfrågade pedagogerna har varit blandade, en del ansåg sig 

inte ha den tiden som behövdes eller tillräckligt med erfarenhet angående 

syftet. Av de nio tillfrågade skolorna och de 14 tillfrågade pedagogerna var det 

slutligen sju pedagoger som tackade ja till medverkan. Informanterna har alla 

en bakomliggande lärarexamen samt olika lång yrkeserfarenhet, 8-30 år. Sex 

arbetar som klasslärare i de lägre åldrarna, årskurs 1-3, medan en av 

pedagogerna nu arbetar som specialpedagog. Samtliga har goda erfarenheter 

av att undervisa i både svenska och matematik, där de alla stött på elever med 

olika svårigheter. Pedagogerna kommer i resultatet att benämnas pedagog 

1,2,3 osv. 

 

Genomförande  

Intervjuerna ägde rum under en tvåveckors period i september 2013. Efter 

informanternas godkännande till studien bokades tid och plats efter deras 

önskemål. Samtliga intervjuer utfördes på respektives arbetsplats, i ett avskilt 

rum med lugn miljö. Innan intervjuernas genomförande planerades inspelning 

för att sedan transkribera materialet, vilket innebär att det empiriska materialet 

ändrar form från tal till skrift (Kvale & Brinkmann, 2009). Enligt 

Vetenskapsrådets etiska principer är det upp till informanten att godkänna att 

bli inspelad (Vetenskapsrådet, 2007). Eftersom informanterna kan neka att bli 

inspelade bör ett alternativt tillvägagångssätt vara planerat i förväg. Därmed 

planerade vi att en av oss antecknade svaren medan den andra leder intervjun 

framåt.   
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Innan genomfördet av respektive intervju tillfrågades samtliga angående 

inspelningen. Trots tveksamheter medgav alla utom två godkännande av 

inspelning, de som nekade menade att det skulle påverka deras svar negativt.  

Efter intervjuerna transkriberades det empiriska materialet som enligt Stukát 

(2011) kan ske på två olika sätt. Det ena är att ordagrant skriva ner allt som 

sägs i intervjun, vilket är mycket tidskrävande. Det andra allternativet till 

transkribering, som vi tillämpat, är att endast skriva ner relevanta delar av 

inspelningen utan att förlora betydelsefull fakta, härmed sparas betydelsefull 

tid (ibid). De två som inte blev inspelade bearbetades istället noggrant 

tillsammans av båda forskarna direkt efter utförd intervju för att inte förlora 

information. Intervjumaterialet formulerades utifrån tre huvudområden som 

täcker studiens syfte och innehåll. Dessa tre huvudområden berör hur 

pedagogen ser samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning, hur det matematiska språket används samt hur 

matematikundervisningen utformas. Utifrån dessa huvudområden skapades 

underfrågor med öppna svarsalletnativ för att få så fylliga svar som möjligt av 

informanten.   

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet    

För att studien skall vara så tillförlitlig som möjligt krävs rätt val av 

mätinstrument, samt att resultatet visar att det som var avsett att mätas 

verkligen mäts (Kvale & Brinkmann, 2009). Tillförlitligheten, eller reliabiliteten 

som det även kallas, mäter alltså kavaliteten på det valda mätinstrumentet. 

Vårt val med semistrukturerade intervjuer ansågs av oss som det mest 

tillförlitliga mätinstrument, då syfte med studien var att undersöka 

pedagogers syn på eventuella samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning och hur de anpassar undervisningen för att tillgodose alla 

elevers olika behov. Däremot har ett par brister visat sig som minska 

tillförlitligheten i studien. Den första bristen som sänker tillförlitligheten i vår 

studie är att de tillfrågade är för få i antalet för att kunna medföra en 

generalisering av vårt syfte. Den andra bristen är att en av frågeställningarna 

som vi svarar på lyder; hur anpassar pedagogerna undervisningen för att 

tillgodose alla elevers olika behov. Här borde även observationer ingå som ett 

kompliterande mätinstrument till intervjuerna, då pedagogerna kan säga en 

sak men agera annorlunda.      

 

Trovärdigheten eller validiten syftar enligt Kvale & Brinkmann (2009) till att 

säkerhetsställa att det som är tänkt att mätas verkligen mäts. För att öka 

validiteten utfördes intervjuerna tillsammans av oss båda för att på så vis 

minska subjektiviteten i det framställda resultatet. I annat fall hade resultatets 

utformning kunnat se annorlunda ut beroende på vem av oss som tolkat det 

insamlade empiriska materialet.   
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Etik 

För att hålla en hög kvalitet på vår studie och få en högre trovärdig i den har vi 

utgått ifrån Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer. De är 

utformade i fyra allmänna krav som vi använt som grund för att skapa en god 

forskningsstudie. Syftet med de forskningsetiska principerna är att ge normer 

mellan studiens forskare och deltagare och innefattar fyra principer i form av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Informationskravet. Tydliggör att det är forskarens ansvar att informera 

tillfrågade informanter om studiens syfte, klargöra dess frivillighet till 

medverkan och att de när som under studien kan avbryta (Vetenskapsrådet, 

2007).  

 

Samtyckeskravet. Informanterna i studien har rätt att personligen avgöra över 

sin egen medverkan, samt själv bestämma om hur och på vilka villkor 

medverkan ska ske (Vetenskapsrådet, 2007). 

 

Konfidentialitetskravet. Medverkande informanter skall informeras om dess 

anonymitet. Forskaren skall tydligt förklara att alla uppgifter behandlas 

konfidentiellt och att informantens privata data inte kommer framgå i studien 

(Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Nyttjandekravet. Forskaren skall tydliggöra för informanterna att det 

insamlade materialet endast användas av forskaren och inte kommer att 

utnyttjas eller utlånas (Vetenskapsrådet, 2007).  

 

Vid tillfrågan av pedagogernas medverkan i studien informerades samtliga om 

studiens syfte. Om deras rättigheter att icke delta samt rätten till att när som 

helst under studiens gång avbryta sin medverkan. Intervjuerna skedde även 

på deras villkor och önskemål om vart intervjun skulle utföras och när den 

skulle ske.  Vi tydliggjorde för var och en av informanterna även att deras 

anonymitet i studien bevarades och att det insamlade materialet endast 

användes av oss som forskare till studien.     
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 Resultat  
I denna del av studien kommer resultatet från intervjuerna presenteras. 

Intervjufrågorna är uppdelade i tre huvudområden som bygger på studiens 

syfte och frågeställningar vilka är: 

 Uppfattar pedagoger samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematik?  

 Hur använder pedagoger det matematiska språket i sin undervisning? 

 Hur anpassar pedagoger undervisningen för att tillgodose alla elevers 

olika behov? (se bilaga 1).  

De sju tillfrågade informantera kommer de benämnas som pedagog 1, 2, 3 osv 

för att synliggöra eventuella avikelser i resultatet. 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

För att kunna undersöka eventuella samband mellan läs- och skrivsvårigheter 

och matematikinlärning tydliggörs först pedagogernas uppfattningar om vad 

som för dem kännetecknar en läs- och skrivsvårighet. 

 

På frågan om hur pedagogerna ser att en elev har svårigheter i läsning och 

skrivning svarade fem av sju pedagoger att de första tecknen visar sig 

bristande i elevens läsförmåga. Där de lyfter brister i den fonologiska 

medvetenheten, ordavkodningen, arbetsminnet och läsförståelsen. Här lyfts 

även ordförrådet som en orsak till en svårighet, då de menar att en elev med 

ett knapphändigt ordförråd upplevs ha svårare att skapa ett flyt i läsning och 

skrivning. En av dessa informanter lyfter även fram att en nedsatt förmåga att 

se och höra kan bidra till svårigheter i läsningen och skrivningen. Samma 

informant poängterar även att en elev kan ha problem med språkljuden och 

ordförståelsen vilket också kan bidra till problem för elevens läsförståelse till 

sin egna skrivna text.  

 
”Eleven kan också ha ett otydligt uttal av fonem vilket gör att eleven uppfattar sina 

sagda ord felaktigt; t.ex. ordet ätit uppfattas och skrivs som attit vilket innebär att 

eleven inte förstår sin egen text. /…/ Hörselnedsättning och synproblem påverkar 

också förmågan att läsa och skriva bokstäver och siffror” (Pedagog 4) 
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De resterande två pedagogerna menar att tecken till en läs- och skrivsvårighet 

redan i förskolan kan uppmärksammas utan direkt kontakt med böcker. Den 

ena informanten poängterar att första tecknet till en svårighet kan ses om ett 

barn visar svårigheter i förmågan att erinra sig händelseförlopp och bokstäver. 

Till exempel kan en varningsklocka vara om ett barn glömma uppdrag som 

precis tilldelats. De kan även visa svårigheter i att rimma och leka ordlekar. 

Den andra pedagogen poängterar att det första tydliga tecknet till en 

lässvårighet, utan direkt kontakt med bokstäver och bok, visar sig i 

beteendemönstret. Barnet visar tidigt ett ointresse till att leka med bokstäver 

eller ord. De fastnar inte för symbolbilder eller logotyper. När barnet sedan 

kommer i kontakt med böcker utarbetar barnet snabbt ett antal strategier för 

att undvika läsning. Här nämns även koncentrationssvårigheter som ett 

vanligt tecken. 

 
”Det första tecknet är att de inte kan sitta stilla, svårt att koncentrera sig, kryper 

runt på golvet. Svårt att hitta en bok, ingen ro.” (Pedagog 2) 

 

 

 
För att tydliggöra informanternas resultat visas här ovan ett resultat för hur 

informanterna upptäcker en läs- och skrivsvårighet. Av de sju tillfrågade 

informanterna ansåg sex stycken att det var först i den fonologiska medvetenheten 

som det uppmärksammades.   
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Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematikinlärning 

Syftet med studien är att ta reda på om tillfrågade informanter kan se 

eventuella samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. 

Här presenteras andra frågans resultat. 

  

Av de tillfrågade informanterna anser fem av sju pedagoger att det finns ett 

tydligt samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. En 

pedagog menar istället att man måste utifrån ifrån hela barnets skolsituation, 

vilket betyder att det inte enbart går att se på de tre komponenterna läsning, 

skrivning och matematik. Det kan finnas andra bakomliggande faktorer som 

leder till en svårighet i matematiken inte just läsningen och skrivningen, men 

hon utesluter inte att det kan vara läsningen och skrivningen som ligger till 

grund för matematiken. Den sista pedagogen ser svenska och matematik som 

två helt olika ämnen, med olika undervisningsformer. Samtliga är dock eniga 

om att bakomliggande sambandsfaktorer kan ligga till grund för en svårighet i 

matematikinlärningen, där de menar att läsfärdigheter krävs för att klara av de 

matematiska problemlösningarna eftersom dessa är formulerade i text. Alla är 

även överens och poängterar att svårigheter inom läs- och skriv inte 

nödvändigtvis leder till svårigheter i matematik, de menar att en elev kan ha 

ett väl fungerande logiskt tänkande i matematik men blir hämmad av sin 

lässvårighet. Citatet från pedagog 1 sammanfattar majoritetens syn på 

samband.  

 
”Det finns helt klart ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik. 

Kan man inte läsa, kan man inte räkna.” (Pedagog 1) 

 
”Vi ser inte sambanden, vi pratar inte läsning/matte utan vi pratar barn. Hur ser det 

ut för barnet i skolsituationen?” (Pedagog 2) 

 
”Jag ser inget speciellt samband mellan läs-och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning. Det är två helt olika ämnen med två olika 

undervisningsformer.” (Pedagog 7) 
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Som tidigare nämnts visar samtliga informanters resultat att de kan se 

sambandsfaktorer mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. 

För det första är alla pedagogerna överens om att eleverna behöver 

läsfärdigheter för att klara matematiken. De behöver fonologisk medvetenhet, 

automatiserad ordavkodning och läsförståelse för att lösa matematiska 

problemlösningar. Tre av de sju pedagogerna tillägger även att ett nedsatt 

arbetsminnet orsakar både läs- och matematiksvårighet och 

matematiksvårigheter, då eleverna inte klarar av att hålla aktuell information i 

minnet som är nödvändigt för att lösa ett matematiskt problem eller att 

återberätta en text. Sedan framkom att tre av de sju informanterna såg brister i 

förmågan att se mönster och tolka symboler som bakomliggande faktorer. 

Eleven saknar förmågan att se enkla samband och förstå talens olika värden, 

likaväl som att olika bokstäver bildar olika ord. Avslutningsvis ville två 

pedagoger tillägga att en elevs koncentrationssvårigheter och ett neurologiskt 

handikapp kan ligga till grund för svårigheter både i matematik och i svenska. 

 
”Tidigt avläsa olika mattemönster exempelvis 10+10, vad är då 100+100?”  

(Pedagog 6) 

 

”Det fall som har stötts på med svårigheter i både svenska och matematik kan ha 

bakomliggande faktorer, som koncentrationssvårigheter, neurologiskt handikapp 

kan ligga bakom eller så kan det vara att tolka symboler. Får eleven hjälp med 

strukturen och med rätt stöd kan det gå framåt i både svenska och i matematiken” 

(Pedagog 5) 

 

 

Här ovan visas de sambandsfaktorer som kan bidra till en matematiksvårighet som 

informanterna lyfter fram. Alla är överens om att läsning krävs för att eleverna ska 

kunna läsa instruktioner och problemlösning.   
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Det matematiska språket  

Det matematiska språket är viktigt för elevernas begreppsbildning och för att 

grunderna inom matematiken ska befästas. Denna viktiga aspekt är en del av 

undervisningen och är viktigt för uppbyggnaden av en elevs ordförråd och 

kopplingen mellan det matematiskaordets betydelse och vilket matematiskt 

räknesätt som tillämpar sig bäst. Elever som i någon form har svårt med 

läsning och skrivning kan här få svårigheter med att tillägna sig de nya 

matematiska begreppen. För att då få svar på vårt syfte, ifall de tillfrågade 

pedagogerna kan uppmärksamma ett samband mellan läs- och skrivsvårighet 

och matematikinlärning, är den andra fråga hur pedagogerna använder det 

matematiska språket i undervisningen.   

 

Alla tillfrågade informanter poängterar vikten av att använda det matematiska 

språket i sin undervisning, vilket de menar bidrar till ökat ordförråd hos 

eleverna. Genom kommunikation vägleder pedagogen eleverna i en parallell 

övergång med elevernas vardagliga språk och de korrekta matematiska 

begreppen. Samtliga poängterar även att de anpassar språket utifrån elevens 

förståelse. Om eleven har svårt att förstå och tillägna sig nya ord används fler 

förklaringar och flera begrepp som har samma betydelse för att säkert veta 

eleven har förstått just då.  

 
”Jag kopplar ihop språken. Jag skriver korrekta begrepp men använder vardagsord 

för kommunikationens skull med elever, beroende på elevens förmåga.”  

(Pedagog 3) 

 

”Vi tror på att det skall vara språkande i alla ämnen och försöker därför öka på alla 

ordförråd.” (Pedagog 6) 

 

Användandet av det matematiska språket särskiljer sig dock mellan 

pedagogernas undervisningsformer. Fem av sju pedagoger är eniga om att 

matematik finns överallt och strävar efter att ta tillvara på alla tillfällen som 

ges till att samtala matematik. Genom att matematiken synliggörs i vardagen 

skapas ett meningsfullt lärande. De övriga två pedagogerna använder det 

matematiska språket främst för att läromedlet bygger på de rätta begreppen 

och bygger upp sin undervisning enbart utifrån det läromedel som används.   

 
 ”Språket är viktigt eftersom det används i matematikböckerna.” (Pedagog 1).  

 
”Det är viktigt att använda det matematiska språket eftersom det är det som 

används i läromedlen” (Pedagog 7) 
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Pedagogernas didaktiska val  

En elev som har en läs- och skrivsvårighet behöver alternativa 

tillvägagångssätt för att underlätta matematiken och göra den meningsfull, 

detta anser samtliga tillfrågade informanter. Synen på ämnet svenska och 

matematik ser olika ut hos informanter som avspeglas på val av form och 

metod. Som tidigare nämnts i resultatdelen har informanterna påvisat att det 

finns ett antal bakomliggande sambandsfaktorer till läs- och skrivsvårigheter 

och matematikinlärning. Det betyder att undervisningen ska anpassas utefter 

dessa behov oavsett bakomliggande faktorer, det visar resultatet att samtliga 

gör vilket nedan kommer att presenteras.    

 

Av alla tillfrågade informanter använder sig sex av de sju pedagogerna av 

varierande undervisningsformer, där de lyfte fram att de använde sig av olika 

gruppkonstellationer och laborativa hjälpmedel för att synliggöra 

matematiken. Här bjuds eleverna in till diskussion för att samtala kring 

matematiska begrepp och uträkningar. Den sista pedagogen använder sig av 

en oföränderlig matematikundervisning där eleverna inte erbjuds till samtal i 

samma utsträckning som de andra informanterna.   

 
”Mitt uppdrag som pedagog är att leda, vägleda de små. Jag har som uppdrag att 

sporra var och ens nyfikenhet och behov utifrån det individuella kunnandet, det 

vill säga bygga där var och en befinner sig.” (Pedagog 4) 

 
”I mitt klassrum råder olika vägar till lärandet. Jag försöker hitta olika sätt att lära 

barnen. Eleverna ska få möjlighet att använda sig av sina olika sinnen.”  

(Pedagog, 3)    

 
”Jag tror inte på individanpassad räkning, jag vill hålla alla på samma nivå och 

ställe. Tror att det skapar en lagkänsla och att de fungerar bättre som klass” 

(Pedagog 1) 

 
”Alla lär sig olika. Man måste dela gruppen efter deras behov, är det några som 

måste prata så kan de sitta i ett grupprum och är det några som vill ha det tyst får 

de sitta på ett ställe. Det gäller att vara flexibel och se till elevernas olika behov och 

tillgodose dem. Det är inte den vuxnas behov som ligger i fokus när det kommer till 

att ha en klass på 25 elever.” (Pedagog 2) 
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För att elevernas lärande skall underlättas och tydliggöras använder sig 

samtliga pedagogerna av olika hjälpmedel, dock i olika grad. Här nämns bland 

annat plockisar, rita, mattespel och kulram, miniräknare, kusinärstavar, bilder, 

klossar. Av alla tillfrågade lyfter fem av sju pedagoger även fram användandet 

av IKT, som ett sporrande och motivationshöjande hjälpmedel för eleverna. 

Det innefattar allt från Ipads, kanoner och datorer, dokumentkamera, 

fotoskanner till smartphone. En poäng som lyfts fram med IKT användningen 

som hjälpmedel är att elever som har svårt med finmotoriken kan använda sig 

av en dator för att koncentrera sig på det logiska matematiska tänket istället 

för formningen av bokstäver.  

 
”Eleven får snabb feedback och är en motivationshöjare. Då är det verkligen 

learning by doing. En del lär sig mer för att de inte förstår att det är matematik de 

arbetar med.” (Pedagog 6)  

 
”Elever som har svårt med finmotoriken, får här en chans att tänka matematiskt 

istället för att tänk på att forma siffror.” (Pedagog 3) 

 

Tre av de sju tillfrågade pedagogerna använder sig av liknande arbetssätt i 

både matematik och svenska. Här poängteras att matematik och svenska är av 

samma karaktär och påminner om varandra i undervisningens utformning. De 

lyfter lek och spel som två liknade arbetsformer i ämnena och att fokus ligger i 

ett situerat lärande. Medan de resterande fyra pedagogerna anser att 

undervisningsformen är svårare att variera i det ena eller andra ämnet.   

 
”Undervisningen är inte lika för svenska och matematik. Det är lättare att variera i 

svenska än i matematik. Svenska ingår i så många fler ämnen.” (Pedagog 1) 

 
”Anser att matematiken innehåller mycket konkret material, där man kan laborera 

och experimentera mera medan svenska är svårare att variera och synliggöra.” 

(Pedagog 7) 

 
”Liknande arbetsformer och metoder används i matematik och svenska eftersom 

alla ämnen präglas av en stomme som starkt påminner om varandra.” (Pedagog 4) 

 

”Jag arbetar tematiskt med svenska och därför är undervisningsformen olika 

beroende på svenska eller matematik.” (Pedagog 3) 
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Sammanfattande resultat 

För att studiens tillförlitlighet angående huruvida de tillfrågade informanterna 

kunde uppfatta ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning, presenteras först resultatet för hur de ser en läs- och 

skrivsvårighet. Där framkom att fem av de sju tillfrågade pedagogerna i 

förstahand kopplade svårigheten direkt till elevens kontakt med en bok, att det 

är där brister visas. Resterande två pedagoger menade att ett barn tidigare än 

så kan uppmärksammas genom barnets beteendemönster, så som 

koncentrationssvårigheter och ointresse för logotyper och symboler.  

 

Resultatet som framkom angående huruvida pedagogerna använder sig av det 

matematiska språket var samstämmigt. Samtliga informanter menade att de 

rätta matematiska begreppen bidrar till bättre begreppsbildning och utvecklar 

ett bredare ordförråd. Trots denna överenskommelse användes språket i olika 

syften, där fem av sju pedagoger anser att matematik finns runt omkring oss 

och tar vara på inbjudande tillfället att samtala matematik oavsett när tillfället 

sker. De resterande två pedagogerna lär eleverna rätt matematiska begrepp 

och använder språket främst för att läromedlen är uppbyggda på dessa. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att fem av de sju tillfrågade informanterna 

ser ett tydligt samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematik 

inlärning, då de anser att svenska och matematik går hand i hand. De 

resterande två pedagogerna menar att svenska och matematik är två skilda 

ämnen. Däremot visar resultatet att samtliga tillfrågade ser bakomliggande 

sambandsfaktorer som kan bidra till en svårighet i matematiken, framför allt 

läskunnighet.    

 

Vad gäller undervisningsformen använder sig sex av de sju tillfrågade 

informanterna av varierande tillvägagångssätt i matematik, där en stor del av 

undervisningen arbetar med olika laborativa hjälpmedel. Av dessa använder 

sig alla utom en av IKT som ett sporrande och motiverande hjälpmedel. Den 

sista pedagogen som inte använder sig av varierande undervisningsmetoder 

jobbar enbart med läromedlet i matematik och kan i genomgångarna använda 

sig av laborativa hjälpmedel som plockisar, pengar och kusinärstavar. 
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 Diskussion 
I denna del av studien kommer resultatet ställas mot den tidigare forskningens 

resultat som tagits upp i bakgrundsdelen. Vår studie har till syfte att se om det 

finns ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning. 

Vårt mål var att se om pedagoger i de lägre åldrarna, årskurs 1-3, kunde 

uppmärksamma samband där emellan. Vår frågeställning blev då följande: 

Hur uppfattar pedagoger sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematik? Samt, hur anpassar pedagoger undervisningen för att tillgodose 

alla elevers olika behov? 

 

Läs- och skrivsvårigheter 

I resultatet visar sig majoriteten av de tillfrågade pedagogerna vara enig om att 

de första tecknen på en läs- och skrivsvårighet visar sig när de kommer till 

skolan och ska lära sig läsa. Faktorer som lyfts vid en lässvårighet är brister i 

den fonologiska medvetenheten eller i ordavkodningen. Det kan även vara 

brister i läsförståelsen eller arbetsminnet som bidrar till en svårighet. Dessa 

faktorer lyfter även Lundeberg & Herlin (2009) i sin studie där de menar att det 

dessa bitar är grunden för en god läs- och skrivutveckling. Det betyder att 

pedagoger är medvetna om vad som behövs för att en elev ska lära sig läsa och 

skriva. Mer intressant tyckte vi var att resultatet visar att en läs- och 

skrivsvårighet kan förutsägas redan i förskoleåldern, redan innan barnen 

kommer i direkt kontakt med böcker. Till exempel att barnet glömmer bort ett 

uppdrag eller har svårigheter att återberätta vad som hänt vilket kan bero på 

ett bristande arbetsminne vilket även Lundberg & Herlin (2009) poängterar. 

När de sedan kommer upp i förskoleklass kan det visa sig genom ett ointresse 

och oro inför böcker, men även koncentrationssvårigheter, dessa två delar 

nämner även Lundberg & Herlin (2009) som faktorer till en svårighet i läsning 

och skrivning.  Vi anser att dessa faktorer som speglar ett beteendemönster är 

viktiga att man som pedagog uppmärksammar eftersom man kan avläsa det i 

ett tidigt skede hos eleven. Eftersom det inte var speciellt många av de 

tillfrågade pedagogerna som nämnde dessa anser vi att man i många fall ser en 

utvecklad läs- och skrivsvårighet lite för sent.  
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Man skulle kunna förutse en svårighet i så tidig ålder finner vi intressant att 

diskutera mera kring. Där vi ställer oss frågan om man redan i förskolan 

fångar upp dessa barn och är uppmärksam på barnets intresse eller ointresse 

för bokstavslekar, rim och ramsor skulle det då gynna barnen senare när de 

kommer upp i skolan? Genom att locka barnen och göra uppdragen och 

intresset för bokstäver mer intressanta kan man då förebygga en framtida läs- 

och skrivsvårighet? Självklart vet vi att det inte går att generalisera, att alla 

som finner ett ointresse till att leka med ord och bokstäver kommer att få en 

svårighet i framtiden. Det kan även bero på att eleven fokuserar på andra bitar 

i sin utveckling, till exempel kan barnet vara fullt fokuserad på att utveckla 

finmotoriken och inte mottaglig för bokstäver eller ordlekar just vid detta 

tillfälle.  

 

En annan intressant bakomliggande faktor är språket som en av pedagogerna 

lyfter fram. Det är viktigt att man har ett bra ordförråd för att skapa ett bättre 

flyt i läsningen samt en bättre förståelse. Vi i enlighet med Malmer (2002) anser 

att detta är av stor vikt för har en elev ett knapphändigt verbalt språk så blir 

det även svårare att förstå vad det står i en text. Vi tror att detta kan utvecklas 

till en ond spiral, för om det brister i elevens läsförståelse finns det en risk att 

hon inte finner något intresse för att fortsätta läsa. Detta ointresse för läsning 

kan i sin tur leda till att eleven inte tränar sin läsförmåga. Därför anser vi att 

det är viktigt att eleverna finner ett nöje i att läsa eftersom det är genom texter 

som man stöter på nya ord, som i sin tur utvecklas till sina egna.  

 

Det matematiska språket 

Som tidigare nämnts anser vi att språket är viktigt för att utveckla sin 

läsförmåga men det gäller även för matematiken. Av erfarenhet och av det 

empiriska materialet ser vi att eleverna har olika förutsättningar när de 

kommer till skolan beroende på hur språket används i hemmiljön. 

Pedagogernas uppdrag är att möta alla elever utifrån deras olika 

förutsättningar där skolan ska erbjuda en miljö som skapar lust och vilja att 

utvecklas och bredda sina kunskaper (Malmer, 2002). Språket är därför ett 

redskap som för oss samman och gör oss förstådda menar Säljö (2006). Av det 

empiriska materialet kan man utläsa att pedagogerna värdesätter detta och 

bygger broar mellan elevernas vardagsspråk och skolans abstrakta 

begreppsspråk. Det medför att eleverna känner trygghet till att öka sitt 

ordförråd och det skapar en större förståelse för matematiken. Vi håller med 

samtliga pedagoger kring detta resonemang eftersom det matematiska språket 

innehåller många nya begrepp för eleverna som kan vara svåra att ta på. Den 

terminologi som matematiken är uppbyggd av är abstrakt och obegriplig för 

elever som inte har begreppen i sitt ordförråd. Vi ställer oss väldigt kritiska till 

det resonemang som ett par av pedagogerna för, att den främsta anledningen 

till att man använder det matematiska språket är för att matematikboken 

använder det. Vi håller istället med majoritetens resonemang kring detta, att 

matematiken finns runt om oss och bör vara kontextualiserat där man tar till 

vara på lärandet när det erbjuds. Vi tror att eleverna lär sig lättare och 
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matematiken blir genast mer meningsfull och intressantare då.  

Trovärdigheten skulle kunna stärkas med observationer av pedagogernas 

undervisning i matematik eftersom vi inte sett hur de verkligen arbetar. 

 

Malmer (2002) skriver även att eleverna lär sig mer när de får använda 

begrepp och förklara och diskutera tillsammans. Att prata matematik är det 

många av informanterna som värdesätter och använder sig av men vad som är 

intressant att tillägga till detta resonemang är pedagogernas tillvägagångssätt. 

Man kan fråga sig om pedagogerna i sin undervisningsform och val av metod 

verkligen tillåter eleverna att diskutera och resonera med varandra.  

 

Samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematikinlärning 

Pedagogernas resultat visar att de flesta är överens om att svenska och 

matematik går hand i hand vilket betyder att de ser samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning precis som forskarna Lundberg & 

Sterner (2006, 2008) och Malmer (2002) lyfter fram i sina studier. Till detta 

måste tilläggas att alla pedagogerna som ser samband även var överrens om 

att det inte alltid var så. En elev kan ha svårigheter i läsning och skrivning utan 

att ha svårt med matematiken, precis som att en elev kan ha svårigheter med 

räkning utan att ha andra svårigheter vilket Lundberg & Sterner (2006) 

poängterar. Detta resonemang anser vi är viktigt att ha med sig för att 

uppmärksamma alla elevers olikheter och färdigheter. 

 

Vid ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning visar 

resultatet att eleven kan ha ett väl fungerande logiskt tänk, men saknar 

förmågan att avkoda skriven text, vilket direkt leder till att det uppstår 

svårigheter både i ämnet svenska och matematik. Vi tänker oss att elevens 

energi kommer att förbrukas vid avkodningen av ord, där innehållet av texten 

går förlorad. I en sådan situation kan vi ställa oss frågorna, hur ska då eleven 

kunna vet vad som är relevant fakta att använda sig av i en problemlösning? 

Förstår eleven alla ord och begrepp? Vilket räknesätt ska användas för att lösa 

uppgiften? Kan eleven använda olika strategier eller är hon styrd av 

regelrigiditet som Lundberg & Sterner (2006) nämner som en sambandsfaktor 

av läs- och skrivsårigheter och matematikinlärning. Som pedagog måste dessa 

frågor alltid finnas med i bakhuvudet för att individualisera undervisningen 

och stötta elever i svårigheter.  De pedagoger som inte kan se sambandet 

mellan ämnena anser vi saknar kunskap om hur matematik bör undervisas, 

det är så mycket mer än bara ett läromedel. Vi som blivande pedagoger ska 

trots allt förbereda eleverna att växa upp till demokratiska medborgare där de 

måste förstå att matematik finns i deras vardag, kanske dock på ett annat sätt 

än när den äldre generationen växte upp. Det gäller att ta del av elevernas 

vardag de lever i och utgå därifrån.  
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Resultatet visar att samtliga pedagoger kan se ett antal sambandsfaktorer som 

bidrar till att läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning kan höra 

samman. Lundberg & Sterner (2008) menar att eleverna behöver samma 

kognitiva färdigheter i samtliga tre delar läsning, skrivning och matematik. Vi 

anser att den kognitiva färdigheten är en relevant sambandsfaktor och 

uppmärksammar att inte en av pedagogerna uttrycker detta. Dock är det några 

som nämner specifika arbetsminnet som en sambandsfaktor. Vi ställer oss då 

frågan om det kan bero på att pedagoger allmänt ute i verksamheten inte vill 

nämna elevernas kunskapsmässiga nivå utan går runt den benämningen 

eftersom ingen elev är dummare än den andra. Alla elever kan lära sig samma 

saker men behöver olikt lång tid.  Forskningen tyder också på att det är av stor 

vikt hur välfungerande arbetsminnet är.  Forskare som forskat på arbetsminne 

är bland annat Malmer (2002), Lundberg & Sterner (2006) och Fuchs &, S. 

Fuchs (2002), de har alla kommit fram till att ett nedsatt arbetsminne medför 

svårigheter i läsning vilket därmed bidrar till svårigheter i matematik. Fuchs & 

S. Fuchs (ibid) resultat visar att det är olika delar av minnet som brister om en 

elev har svårigheter med bara matematik eller om eleven har en kombinerad 

svårighet i läsning och matematik. Denna vetskap är viktig att ha med sig som 

pedagog anser vi då en elev med matematiksvårigheter kan ha svårigheter i att 

avläsa en tabell men inte förståelsen av innebörden. Som pedagog måste 

undervisningen även här beaktas för individualisering av elevernas lärande.    

 

Pedagogernas didaktiska val  

Vi uppmärksammar i resultatet att undervisningsform och metod skiljer sig åt 

bland pedagogers olika ledarskap beroende på vilket ämne som undervisas. 

Resultatet visar att majoriteten av pedagogerna är av samma uppfattning om 

vad matematikundervisningen bör innehålla. De strävar efter att erbjuda 

eleverna möjligheter att använda laborativa och alternativa hjälpmedel. 

Genom att arbeta utifrån olika gruppsammansättningar bjuder undervisningen 

in till samtal och diskussion. Att det ändå finns en skillnad mellan 

undervisningsform och metodval bland pedagoger kan vi koppla till 

användandet av det matematiska språket. Pedagogerna som anser att det 

matematiska språket är viktigt använder korrekta begrepp oavsett lektion 

vilket både Malmer (2002) och Høines (2010) förespråkar. Med det menar vi att 

pedagogerna tar tillvara på alla tillfällen som erbjuds att tala och lära 

matematik genom ett samspel, vilket speglar ett sociokulturellt perspektiv 

(Säljö 2006).  
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Som ledare och pedagog har man olika ämnen som man brinner lite extra för 

vilket speglas på den undervisning som bedrivs i verksamheten. Utifrån 

intervjuerna kunde vi avläsa pedagogernas kroppsspråk där vissa visade 

brinnande intresse för matematik, medan några visade motsatt entusiasm med 

sitt kroppsspråk. Vi tror att de som tycker att matematik är roligt påverkar 

eleverna positivt och finner ämnet mer lustfyllt och meningsfullt. Det medför 

även att pedagogernas planering och kreativitet för ämnet blir av bättre 

kvalitet, istället för de som tycker matematik är ett nödvändigt ont. För oss är 

det självklart att eleverna påverkas av vår lust beroende av ämne. Vi hoppas 

att vårt kommande ledarskap inte ska påverkas av vårt intresse för ämnet. Vi 

menar att undervisningen ska locka eleverna och väcka deras lust att lära mer 

oavsett ämne, alltför att uppfylla skolverkets (2011) mål och riktlinjer i en 

positiv anda. Malmer (2002) och Ahlberg (2001) poängterar att undervisningen 

bör individanpassas utifrån elevens förkunskaper så att alla kan känna en 

glädje och utveckla en tilltro till sin egen förmåga samt ett ökat självförtroende. 

Undervisningens form och innehåll speglas på elevernas lärande. Vi tror att en 

lustfylld och rolig undervisning leder till ett meningsfullt lärande även för de 

med svårigheter.  

 

Resultatet visar att samtliga pedagoger använder sig i olikt hög grad av 

laborativa material i form av plockisar, spel, bilder, rita och IKT. Vi anser att 

eleverna lär sig mer om de praktiskt får utöva matematik på olika sätt. 

Forskarna Duatepe-Paksu & Ubuz (2009) lyfter fram en alternativ metod i 

matematiken i form av rollspel, vilket visar sig vara ett effektivt sätt att lära 

och förankra kunskapen. Vi i enlighet med forskarnas resultat anser vi att 

pedagoger ute i verksamheten borde våga använda sig mer av denna metod. 

Av erfarenhet samt av det insamlade empiriska materialet ser vi att detta 

metodval inte används. Genom detta tillvägagångssätt där eleverna brukar 

hela sin kropp underlättas lärandet och förankras i minnet på mer än ett sätt 

(ibid). Vi vill poängtera även här att alla elever lär olika, praktisk matematik 

passar inte alla. En del elever saknar den sociala kompetensen som behövs för 

att samarbeta i mindre grupper. Detta är viktigt enligt oss att ha med sig när 

man undervisar så att alla elevers behov tillgodoses. Det optimala är att kunna 

dela in eleverna i konstellationer som passar varje individ där några kan sitta 

tyst och tänka själv, medan andra sitter i ett grupprum och diskuterar. Några 

använder sig av laborativa hjälpmedel för att visualisera och konkretisera sitt 

lärande. Trots att majoriteten av de tillfrågade pedagogerna använder 

laborativa hjälpmedel finns ändå ett fåtal som inte gör det vilket kan hämma 

elevernas utveckling enligt oss. Både Lundberg & Sterner (2002) och Malmer 

(2002) lyfter användningen av laborativa material. Vi menar att flexibilitet 

leder till att det blir en inkluderande skola för alla där man som pedagog 

ibland behöver stanna upp och fundera över sitt metodval. Se om det sker 

någon utveckling hos eleverna eller om de står och stampar på samma ställe. 

Problemet ligger då inte hos eleverna utan det ligger hos mig som pedagog, i 

mitt val av undervisningsform och metod. Här tror vi att det är svårt för 

många pedagoger att se sina egna brister.  
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Som nämnts tidigare spelar pedagogernas intresse och inställning till ämnen 

roll för undervisningen, precis som inställningen till att använda olika 

hjälpmedel. Vi ser att IKT-användning ute i skolorna ser väldigt olika ut 

beroende på inställning och intresse hos pedagogerna. Resultatet visar att 

intresse till detta hjälpmedel varierar vilket speglas på elevernas möjlighet till 

användning av IKT.  Forskning visar att användning av IKT som hjälpmedel är 

motivationshöjande som sporrar eleverna till att lära sig mer och att försöka 

fler gånger (Papadopoulos & Dagdilelis, 2008). Vi tror att det är bra för en elev 

som har problem med finmotoriken, användningen medför att hon kan 

koncentrera sig på själva uppgiften istället för att forma siffror och bokstäver.   

 

Med denna studie har vi haft till syfte att se om pedagogerna ute i 

verksamheten kunde se samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning. Vi ville även undersöka hur de anpassade sin 

undervisning i matematik för att tillgodose alla elevers olika behov. Vi kan 

utifrån resultatet avläsa att majoriteten av de tillfrågade ser samband och 

anpassar sin undervisning därefter. Men vi är dock medvetna om att 

metodvalet borde kompletterats med observationer och utökat antalet 

intervjuer för att stärka reliabiliteten och validiteten i studien. Vi har med 

denna studie kunnat reflektera över att matematikämnet och svenskaämnet 

går in i varandra där hela elevens lärande sätts i fokus. Eleverna skall ges 

möjlighet att lära på olika vis i en lustfylld och meningsfull atmosfär.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vi har i vår studie valt att undersöka om pedagoger ute i verksamheten kan se 

eventuella samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematikinlärning, 

utan att ta hänsyn till genus bland eleverna. Vi tycker att det skulle vara 

intressant att forska vidare och se om samband skiljer sig mellan pojkar och 

flickor i klasserna.  

 

Vår studie riktar sig mot elever i årskurs 1-3. Det kan då vara förtidigt att 

utläsa svårigheter i läs-, skriv- och matematikinlärning och det skulle då vara 

intressant att istället rikta forskningen mot de äldre eleverna. Detta eftersom 

man i åk 6 skall erhålla betyg.  
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BILAGA 1: 

 

INTERVJUFRÅGOR 

 

Uppfattar Du som pedagog att det finns ett samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematikinlärning? 

 

 Hur se Du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

  Kan du se ett samband mellan läs- och skrivsvårigheter och 

matematikinlärning? I så fall på vilket sätt?  

 

Hur använder Du dig av det matematiska språket?  

 

 Hur viktigt anser Du att användningen av det matematiska språket är? 

 Hur använder Du det matematiska språket i din undervisning? 

 Hur samtalar Du med dina elever kring matematik?  

 Uttrycker du dig olika beroende på om en elev har en läs- och 

skrivsvårighet? 

 

Anpassar Du matematikundervisningen för att tillgodose alla elevers olika 

behov? 

 

 Vilken undervisningsmetod och undervisningsform använder Du dig 

av i matematikundervisningen? Varför?  

 Använder Du dig av olika material och hjälpmedel i din undervisning? 

och hur ser användningen ut av eleverna?  

 Är undervisningsformen och metoden densamma för svenska och 

matematik? 

 



  

 

 

  
 


