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Syftet med uppsatsen är att undersöka om det finns någon koppling mellan läsförståelseproblem 
och matematiksvårigheter. 
 
En inledande teorigenomgång visar på olika sorters svårigheter med läsning och matematik samt 
listar olika orsaker till dessa svårigheter. Teoridelen tar även upp tidigare forskning om 
kopplingen mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter  i allmänhet och 
läsförståelse i synnerhet. 
 
En  kvantitativ undersökning utreder om det finns någon koppling mellan resultatet på ett 
läsförståelsetest som elever gör i år 7 och resultatet på de nationella proven i matematik som görs 
i år 9 samt det matematikbetyg som eleverna fick i år 9. 
 
Resultatet på undersökningen visar att det finns ett samband mellan läsförståelsetestet och 
matematikresultaten. Ett svagt resultat på läsförståelsetestet tenderar att ge sämre resultat på de 
nationella proven samt låga betyg i matematik. 
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Inledning 
Jag orkar inte läsa!”  
Det var svaret jag fick när jag en gång frågade en elev varför hon inte jobbade på 
matematiklektionen. Eleven i fråga var en i vanliga fall glad tjej som brukade jobba bra och 
hade, om än inte lysande, så i alla fall godkända resultat i matematik men så fort det blev 
”läsetal” så tappade hon både arbetstempot och koncentrationen. För henne var inte räkningen 
det jobbiga utan det svåra var att ur en textmängd sortera ut den väsentliga informationen, det 
var läsförståelsen som var hennes akilleshäl.  
 
Matematikämnet i skolan har förändrats. Man har gått från en färdighetsövning i räkning till 
ett ökat behov av tolkningar och kritisk granskning (Sterner & Lundberg, 2002; Skolverket, 
2006b). I den nuvarande läroplanen betonas framförallt processen (Skolverket, 2003). Inom 
matematiken innebär det att man mer tittar på hur eleven har kommit fram till svaret än svaret 
i sig. I kursplan 2000 betonas begreppsförståelse och kommunikativa färdigheter mer än i 
Läroplanen för grundskolan från 1980 (lgr 80) medan räknefärdighet inte längre har lika stort 
utrymme (Skolverket, 2003). Detta har bland annat minskat behovet av att hantera algoritmer 
och ökat kraven på förmågan att lösa problem. Detta medför att uppgifterna som skoleleverna 
möter idag skiljer sig från de som deras föräldrar mötte i skolan. De momentana 
räkneövningarna minskar till förmån för textintensiva problemlösningsuppgifter. Detta 
medför att elever som har svårigheter med läsförståelsen kan få svårt med matematiken, utan 
att egentligen vara dåliga ”räknare”.  
 
Flera undersökningar (Möllehed, 2001 m. fl) påvisar att elever med läs- och skrivsvårigheter 
även har problem i matematik. Samtidigt visar Nationellt centrum för matematiksutbildnings 
(NCM) rapport från 2002 står det att forskningen kring kombinationen av läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter inte har varit särskilt omfattande (Sterner & 
Lundberg, 2002).  

Syfte  
Med detta arbete vill jag närmare undersöka kopplingen mellan läsförståelse och resultat i 
matematik. Vad säger den aktuella forskningen om denna koppling? Jag vill också undersöka 
om det går att förutse problem med matematik med hjälp av ett diagnostiskt läsförståelsetest 
(Johansson, 2004) som görs i år 7 genom att jämföra resultaten på detta test med betyg och 
resultat på de nationella proven i år 9.  

Avgränsning och begreppsförklaring 
Betoningen i detta arbete ligger på hur man ska identifiera elever med både läs- och 
skrivsvårigheter och matematiksvårigheter och hur man ska dessa elever på bästa sätt. För 
konkreta didaktiska tips och idéer på hur man kan arbeta med dessa elever inom matematiken 
hänvisas till Malmer (2002), Sterner och Lundberg (2002), Lundberg och Sterner (2006b) 
samt Berggren och Lindroth (2004). 
 
I detta arbete finns en kortare presentation av läs- och skrivsvårigheter. Då mitt syfte är att 
undersöka kopplingen mellan matematik- och lässvårigheter kommer skrivsvårigheter att till 
största del lämnas utanför. 
Som detta arbete kommer att visa råder det viss förvirring kring begrepp när det gäller elever 
med svårigheter i matematik och läsning. I mitt arbete har jag valt att använda etiketterna 
elever med läs- och skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.  
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Teoretiska utgångspunkter 

Konsten att räkna 
Matematikförmåga är, enligt Lundberg & Sterner (2006b) ”en komplex, sammansatt och 
flerdimensionell förmåga som innefattar, utöver förmåga att hantera kvantitativa begrepp eller 
att kunna räkna, också språk och rumsuppfattning” (s 66). Lundberg & Sterner menar att det 
mest grundläggande för räkneförmågan är förståelsen av antal, att kunna bedöma vad som är 
störst eller minst eller att snabbt kunna bedöma antalet objekt man har framför sig.  
 
I räkneförmågan ingår också att förstå att det inte går att hoppa över något föremål eller att 
räkna något föremål mer än en gång. Man får heller inte använda ett räkneord mer än en gång 
och man måste avsluta räkningen när det sista föremålet fått sitt räkneord. Dessutom måste 
alltid räkneorden anges i samma ordning när föremål räknas och det är det sist uppräknade 
räkneordet som anger det totala antalet föremål. Man ska också förstå att ordningen på 
föremålen inte påverkar antalet, att det inte spelar roll från vilket håll man börjar räkna och att 
i stort sett vad som helst kan räknas (Lundberg & Sterner, 2006b). 
 
För att ha en utvecklad räkneförmåga måste man även kunna utföra aritmetiska operationer 
samt ha tillgång till en bred repertoar av talfakta. Man måste också kunna hålla information i 
arbetsminnet och kunna dekomponera problemen samt ha ett kognitivt mod att våga lämna 
säkra och trygga lösningsmetoder för att våga lära sig nya (Lundberg & Sterner, 2006b). 

Matematiksvårigheter 
Vi har alla olika fallenhet för olika ämnen och det gäller självfallet även matematik. En del 
tycker att matematik är enkelt medan andra har mer eller mindre svårt för ämnet. Adler (2006) 
menar att mellan fem och tolv procent av befolkningen har någon form av 
matematiksvårigheter.  
 
Dessa svårigheter kan se olika ut och bero på olika saker. Detta har skapat en uppsjö av olika 
begrepp (se bl.a. Magne, 1998) som ska försöka förklara dessa problem och användandet av 
dessa begrepp är inte entydigt vilket ibland kan leda till bekymmer menar bland annat Magne 
(1998) och Sterner och Lundberg (2002). Nedan presenteras ett urval av de mest 
förekommande begreppen. 

Allmänna matematiksvårigheter  
Adler (i Malmer & Adler 1996) menar att allmänna matematiksvårigheter oftast är kopplade 
till en sänkt allmänbegåvning. En elev med sådana problem har ofta ett långsamt 
inlärningstempo. Eleven behöver lång tid för att lära sig något nytt. Han/hon blir hjälpt av att 
jobba i mindre grupper och med förenklat undervisningsmaterial. Elever med allmänna 
matematiksvårigheter är jämna i sina svårigheter. De är ungefär likadana i färdigheter och 
strategier från en stund till en annan (Adler 2006).  

Akalkyli 
Nationalencyklopedin definierar akalkyli som ”oförmåga att räkna på grund av att 
siffersymboler inte kan förstås” (www.ne.se). En definition som överensstämmer med Adlers 
(2006) som kallar det en generell oförmåga att utföra matematiska operationer. Detta kan bero 
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på att eleven inte förstår siffersymbolerna och inte ser kopplingen mellan ett tal (skrivet med 
siffror) och antalet. 

Dyskalkyli 
Dyskalkyli är ett av de begrepp som orsakat stor diskussion kring hur det ska tolkas och 
användas. Nationalencyklopedin definierar begreppet som ”specifika räknesvårigheter som 
kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och 
avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan 
störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella delar av hjärnan.” (www.ne.se 2007) 
 
Malmer (1996) anser att begreppet dyskalkyli kan vara vilseledande då det språkligt innebär 
bristande förmåga att utföra beräkningar. Hon påpekar dock att begreppet fått en vidare 
innebörd innebärande försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. Malmer anser att 
begreppet matematiksvårigheter är att föredra i pedagogiska sammanhang. 
 
Den engelske forskaren Brian Butterworth (1999) beskriver dyskalkyli som ett slags 
antalsblindhet, att jämföra med färgblindhet. Precis som att vissa personer inte kan uppfatta 
olika färger på grund av att de har en variation i den genetiska koden som tolkar färgerna, 
finns det en mängd personer som har en funktionsnedsättning i hjärnan. Denna 
funktionsnedsättning gör att de får problem med uppfattningen av antal.  
 
Adler (2006) använder begreppet för elever som ofta skapar huvudbry för oss pedagoger. 
Deras svårigheter är många gånger ojämna. Det som de kan den ena dagen förefaller vara helt 
glömt dagen efter. Detta brukar benämnas som svårigheter med automatiseringen. Eftersom 
de har svårigheter med att plocka fram lagrad information ur minnet verkar de inte heller dra 
nytta av överinlärning. Elever med dyskalkyli kan också ha svårt att förstå tal och siffror som 
begrepp, eller som symboler, trots i övrigt goda kognitiva resurser medan andra kan ha 
problem med planeringen och genomförandet av en räkneoperation. De har svårt att följa den 
röda tråden och fastnar lätt i felaktiga lösningar (Adler 2006).  

Dysmatematik 
Magne (1998) är inne på samma spår som Malmer och menar att dyskalkyli endast syftar på 
räknefärdigheter, något som inte är ett mål för matematiken utan ett redskap och därför blir 
något perifert i dagens matematikundervisning. Magne (1994) föredrar begreppet 
dysmatematiker som han likställer med synonymerna: ”handikappade i matematikinlärning, 
elever med särskilda utbildningsbehov i matematik, elever med inlärningssvårigheter i 
matematik, elever som misslyckas med matematik, matematiksvaga elever.” (s 3) 

Pseudo-dyskalkyli 
Adler (2006) menar att en stor del av eleverna med matematiksvårigheter har utvecklat 
emotionella blockeringar som han benämner pseudo-dyskalkyli. Detta gäller inte minst 
tonåringarna. Efter många års träning och upprepade misslyckanden vägrar eleven helt enkelt 
att jobba med matematiken. Genom att undvika ämnet slipper eleven uppleva sig själv som 
dum utan kan istället skylla på att han/hon inte har någon lust. Detta leder i sin tur till att 
eleven kommer att träna än mindre matematik och hamnar på så sätt i en negativ spiral som 
leder till allmänna matematiksvårigheter. 
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Orsaker till räknesvårigheter 
Vilka kan då orsakerna vara till att en person har matematiksvårigheter? Nedanstående indel-
ning av olika sorters orsaker till räknesvårigheter bygger på Adler (2006). 

Allmänna orsaker 
Det finns självklart en massa olika möjliga orsaker till att en person hamnar i, eller upplever, 
svårigheter med matematikämnet. Magne (1973) listar bland annat begåvning, energi samt 
barnets emotionella benägenheter och egna ansträngningar. 

Biologiska orsaker 
Cohen Kadosh et al (2007) har identifierat ett område i den högra tinningloben som tänkbart 
centrum för uppkomst av dyskalkyli. Forskarna lät en grupp personer med sifferproblem och 
en grupp utan genomgå ett experiment. Matematiska test fick utföras samtidigt som olika 
delar av hjärnan utsattes för låga elektriska strömmar. När ett område på den högra 
tinningloben påverkades fick gruppen med ”siffernormala” personer samma problem som de i 
dyskalkyligruppen. Slutsatsen som forskarna drar är att skador eller förändringar i högra 
tinningloben orsakar fenomenet dyskalkyli. Lundberg och Sterner (2006b) hänvisar till 
tvillingstudier som påvisar ett betydande ärftligt inslag, även om de genetiska orsakerna ännu 
inte lokaliserats. Även Adler (2006) menar att svårigheter med räkning kan förklaras ur ett 
biologiskt perspektiv som ett tecken på en neurologisk störning.  

Neuropsykologiska orsaker 
Adler (2006) tar i det neuropsykologiska perspektivet utgångspunkten i att svårigheterna 
beror på problem med olika former av kognitiva processer. Ibland beror det på brister i 
arbetsminnet. Man kan inte hålla siffror i huvudet utan glömmer hela tiden bort vad man hade 
att arbeta med. I andra fall finns automatiseringssvårigheter vilket innebär att personen, trots 
normal begåvning, har svårt att snabbt plocka fram sifferfakta ur minnet. Man kan också ha 
problem med procedurtänkandet, det vill säga att man lätt tappar tråden vid uppgiftslösandet 
eftersom man har svårt att planera och organisera sitt arbete. Vidare kan man ha svårt att se 
uppgiftlösningen i form av inre bilder, så kallad spatial organisering, vilket ger problem med 
resonering, reflektering och rimlighetsbedömning. Om man har problem med sekventiellt 
tänkande, att tänka i en enkel sekvens från vänster till höger får man lätt problem med 
tidsuppfattningen samt att sätta samman delar till en enhet.  Man kan också ha ett 
grundläggande perceptionsproblem vilket bland annat yttrar sig genom att man lätt blandar 
ihop siffror som ser lika ut, text 3 och 8 eller 6 och 9.  

Psykologiska orsaker 
En person som är duktig i matematik betraktas ofta som smart. Detta medför dock att personer 
som har svårigheter med ämnet lätt får en negativ självbild och uppfattar sig själva som 
dumma. Detta kan enligt bland annat Adler (2006) ge en psykologisk förklaring till 
matematiksvårigheterna. Upplever man många misslyckanden tappar man lätt intresset för 
ämnet och undviker det. Detta undvikande kan, som tidigare nämnt, bidra till att kunskaperna 
blir än sämre.  

Pedagogiska orsaker 
Magne (1998) citerar Schonell och menar att ”bristen i räkneförmågan till stor del är 
förmedlad” (s. 138). Täta lärarbyten, lång skolfrånvaro, flyttningar mellan skolor och onödiga 
olikheter i skolornas arbetsplaner är exempel på förutsättningar som kan ge problem. Lärarnas 
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kompetens, både inom ämnet och när det gäller undervisningskompetens lyfts också fram som 
en avgörande faktor. Även läromedlens utformning kan ifrågasättas enligt Magne. 
 
Ur ett pedagogiskt perspektiv ser vi, menar Adler (2006), elever som läser av tal felaktigt, 
t.ex. kastar om sifferföljden i ett flersiffrigt tal. Eleven kan kanske utföra räkneoperationen 
korrekt men ”åker dit” på att han använder fel tal. Eleverna kan vara osäkra på talområde upp 
till tjugo. Vi ser också elever som jobbar långsamt, räknar på fingrarna och behöver mycket 
hjälp med räknestrategier. 

Konsten att läsa 
”Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för att 
kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning 
innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av 
tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och 
förståelse fungerar väl.” (www.ne.se) 
 
Vikingarna läste inte, de rådade runorna (Elbro 2004). Precis som nu betydde råda att härska 
och rådgiva, men även tyda och förstå. När de latinska bokstäverna kom till Norden med 
munkarna från kontinenten fick läsning en ny beteckning. Ordet läsa betydde, enligt Elbro, 
”plocka” eller ”samla” på fornsvenska. Man samlade alltså samman bokstäver till ord. 
Läsning uppfattades då som en något mer praktisk handling än att tyda och tolka. Läsning var 
själva avkodningsprocessen. Denna syn på läsning, som levde kvar fram till 1700-talet, skiljer 
sig från den syn på läsning som råder idag och som kan avläsas i nationalencyklopedins 
beskrivning ovan. Idag har förståelsen större betydelse än själva avkodningen. 
 
Läsning kan ses som en process som bygger på två delfärdigheter som bägge är nödvändiga; 
avkodning och förståelse. Hoover & Gough (1990; ref i Elbro 2004, sid 27) har uttryckt detta 
förhållande genom formeln: 
 
Läsning (läsfärdighet) = avkodning x förståelse.   
 
Elbro (2004) definierar avkodningen som identifikationen och igenkännandet av de skrivna 
orden, medan förståelsen ”bidrar med kännedom om ordens betydelse i textsammanhanget 
och kännedom om den del av världen som texten handlar om” (s 27). Läsfärdigheten är alltså 
produkten av avkodningsförmågan och förståelsen. Vi har således behov av bägge faktorerna 
för att vi ska kunna läsa en text. Oavsett hur bra vi avkodar ett ord så måste vi ju även förstå 
vad ordet betyder. I förståelsefaktorn ligger även läsarens förkunskaper om ämnet. Bara 
genom att läsa en rubrik så skapar sig läsaren förutfattade meningar om texten utifrån sina 
förkunskaper (Duke et. al. 2004). Goda läsare är mycket aktiva i sin läsning. De ”vet” vad de 
kan förvänta sig av texten. Under läsningens gång uppdateras och bekräftas förutsägelserna. 
Läsaren ställer frågor, skapar bilder och slutligen sammanfattas det som har lästs. Om det 
dyker upp ord som är okända kan en god förståelse hjälpa till att avkoda och tolka orden. 
 
Elbro (2004) utvecklar analysen av läsfärdigheten (se figur 1). Avkodningen, identifieringen 
av ett ord kan ske på två sätt menar han. Man kan antingen avkoda det som står eller gissa 
utifrån den kontext som ordet befinner sig i. Elbro anser dock att kontexten inte spelar så stor 
roll vid avkodningen, men desto större roll för språkförståelsen. Nybörjarläsare använder 
dock kontexten för att gissa sig till okända ords identitet. Avkodningen bygger både på de 
enskilda bokstäverna, delar av ord och på igenkännandet av välkända (hela) ord.   
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Figur 1 Läsfärdighetsprocessen (ur Elbro 2004, s. 37). Pilarna visar färdigheternas inflytande på varandra. 
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Lässvårigheter 
Det finns många orsaker till att man har svårt att läsa och/eller skriva (se nedan). Det finns 
dock människor som utan någon (lätt)förklarlig orsak har svårt att läsa och/eller skriva. Som 
trots att de normal-, eller till och med överpresterar inom andra områden har stora svårigheter 
med att läsa och tolka en text. Man säger att dessa har specifika läs- och skrivsvårigheter, eller 
dyslexi.  

Dyslexi 
Precis som begreppet dyskalkyli så är även dyslexibegreppet omdiskuterat. Ofta används 
dyslexi som synonym för alla sorters läs- och skrivsvårigheter (t. ex. hos Lundgren och Ohlis, 
1995). Dyslexi är dock mer accepterat och spritt än sin matematiska motsvarighet och 
diskussionen idag gäller främst definitions- och avgränsningsfrågor (Høien & Lundberg, 
1999). Vilka personer med läs- och skrivsvårigheter ska betraktas som dyslektiska? 1968 kom 
World Federation of Neurology fram till följande definition på dyslexi: 
 

A disorder manifested by difficulty in learning to read, despite conventional instruction, 
adequate intelligence and sociocultural opportunity. It is dependent upon fundamental 
cognitive disabilities witch are frequently of constitutional origin. (ur Høien och 
Lundberg 1999, s 12) 
 

Denna definition berättar egentligen bara vad dyslexi inte är och kallas 
diskrepansdefinitionen. Dyslexi bli de lässvårigheter som inte kan förklaras. Myrberg (2001) 
menar att denna definition är otillfredsställande t.ex. när man vill ställa en diagnos av en 
persons läs- och skrivsvårigheter eftersom den är beroende av mätning av allmänbegåvning, 
något som är svårt hos främst mindre barn. Myrberg påpekar att det kan vara vanskligt att per 
automatik utesluta barn med lägre allmänintelligens. Det kan ju vara så att även de kan ha 
dyslexi. Om man tar diskrepansdefinitionen som utgångspunkt kommer det i första hand bara 
gagna redan resursstarka individer, menar Myrberg. Myrberg (2001) och Høien & Lundberg 
(1999) menar att dyslexi bör ses som läsproblem som har sin uppkomst i avkodningsproblem 
beroende på en svaghet på det fonologiska området. Elbro (2004) är inne på samma spår och 
säger att dyslexi består i ”svårigheter att lära sig skriftens ljudprincip” (s 178). En definition 
som berättar vad Dyslexi är skulle kunna vara: 
 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som 
svårigheter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen 
kommer också tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går 
som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. 
Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter 
hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig 
kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område 
ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. (Høien och Lundberg 1999, s 20f)  

Läsförståelse  
Høien och Lundberg (1999) menar att de största problemen för dyslektiker märks vid 
avkodning och rättstavning, men att de flesta dyslektiker har även svårt att förstå vad de läser. 
Dessa svårigheter är dock i de flesta fall sekundära. Den långsamma och energikrävande 
avkodningen tar så stor plats att det helt och hållet överskuggar tolkningsarbetet. 
Svårigheterna med avkodning kan också medföra en negativ inställning till läsning vilket i sin 
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tur medför att man inte läser så mycket. På så sätt hamnar man i en negativ spiral där 
läsningen och läsförståelsen blir lidande.  
 
Det är dock inte bara personer med dyslektiska besvär som har problem med läsförståelsen. 
Elbro (2004) påpekar bristen i forskning kring denna specifikt dåliga förståelse. En 
undersökning av Svanfeldt (2002) av 224 mellanstadieelever visar att det är lika många (10 
%) som har avkodningssvårigheter som har läsförståelsesvårigheter men bara 4 % som har 
problem med både och. Borgström (2006) menar att en svag läsförståelse dessutom oftast är 
ett större problem i skolan än vad avkodningssvårigheter medför. 

Orsaker till lässvårigheter 
Vilka kan orsakerna vara att en person har läs- och skrivsvårigheter? 

Allmänna orsaker 
Det finns förstås många orsaker till att personer kan ha läs- och skrivsvårigheter. Många 
människor på vår jord är analfabeter på grund av otillräcklig eller obefintlig undervisning 
eller för att man lever i en kultur där skriften inte har en lika central roll som i vår. Olika typer 
av handikapp kan också påverka läs- och skrivförmågan negativt samt om man har någon 
form av intelligensnedsättning.  En annan orsak kan vara att det finns ett annat språk som 
modersmål.  

Biologiska orsaker 
Tvillingstudier och kromosomundersökningar har, enligt Høien & Lundberg (1999), Elbro 
(2004) m. fl, visat att ett genetiskt arv kan vara en orsak och att barn till dyslektiska föräldrar 
har en kraftigt förhöjd risk för lässvårigheter. Det påpekas dock att man inte ärver 
läsfärdigheten direkt utan att man ärver anlag för att förvärva färdigheter.  
 
Forskare har också försökt att identifiera det område i hjärnan där lässvårigheterna uppstår. 
Høien & Lundberg (1999) påpekar att läsning och skrivning är kulturella verksamheter som 
skiljer sig från mer allmänmänskliga, biologiskt grundade funktioner som att gå eller tala. 
Därför kan vi inte heller räkna med att det finns ett läs- eller skrivcenter i hjärnan på samma 
sätt som vi har talcenter eller motoriskt center. De menar dock att läs- och skrivinlärningen 
har en biologisk grund då den kräver att man använder mer basala funktioner, som t.ex. 
visuell perception och minnesfunktioner. För en närmare beskrivning av dyslexins biologiska 
grund hänvisas till Høien & Lundberg (1999) och Elbro (2004). Elbro sammanfattar 
forskningsläget med att det inte går att med säkerhet peka på en bestämd plats i hjärnan där 
det finns en skillnad mellan normala läsare och personer med lässvårigheter. Han undrar 
också om och hur en sådan kunskap skulle hjälpa.  

Neuropsykologiska orsaker 
Høien & Lundberg (1999) visar att både långtidsminnet och, framför allt, korttidsminnet är 
viktigt vid läsning och skrivning och om man har problem med detta påverkas förmågan att 
på ett bra sätt kunna läsa och skriva. Framförallt påverkas förmågan att automatisera 
processerna. Personer med dyslexi har svårare än andra att automatisera kunskaper (Malmer 
& Adler, 1996, Høien & Lundberg, 1999, m. fl.) Elbro (2004) betonar också att det inte räcker 
med att avkodningen är snabb och säker utan att den bör ske automatiskt utan att någon 
uppmärksamhet krävs. Man ska kunna koncentrera sig på vad man läser istället på att man 
läser. Vid skrivning innebär det, enligt Høien & Lundberg (1999) att om skrivmotoriken är 
mödosam och rättskrivningen dålig så tar detta en alldeles för stor del av arbetsminnets 
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kapacitet. Detta medför att skrivprocessens övriga, mer avancerade delar så som 
planläggnings-, utförande- och revideringsprocesserna blir lidande. Tempot blir långsamt och 
man glömmer de tankar man ville utrycka när hantverket tar för mycket energi. 
 
Personer med koncentrationssvårigheter får oftast inte svårt med själva avkodningen. 
Däremot brister ofta läsförståelsen (Samuelsson, Lundberg & Herkner, 2004). 

Psykologiska orsaker 
”Det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är att undvika läsning och skrivning” 
skriver Taube (2007, s 64) och menar att många barn som upplever läsning som svårt lätt 
hamnar i en ond spiral där de undviker läsning och skrivning. Eleverna upplever risken för 
misslyckande så stor att de därför undviker situationer där det kan uppstå. Taube menar också 
att en negativ självbild har större, negativ, påverkan på prestationerna än vad en positiv 
självbild har. Det är alltså vanligare att bra presterande elever har en negativ självbild än tvärt 
om. En följd av detta, menar Taube, är att det är extra viktigt att dessa barn får en positiv 
skolstart. 

Pedagogiska orsaker 
Malmer (2002) menar att de elever som har sämst förutsättningar vid skolstarten får det 
svårare under hela skoltiden. De måste få tillgång till specialpedagogiska insatser och den tid 
de behöver för att lösa uppgifterna. En individanpassad undervisning är mycket viktigt menar 
både Malmer (2002) och Taube (2007). 
 
Myrberg (2001) menar att det är viktigt att förebyggande insatser för läsning sätts in i ett 
tidigt skede. Redan på förskolenivå bör den språkliga medvetenheten stärkas för barn som 
annars inte uppnår denna nödvändiga förutsättning. Vidare bör barn som behöver få 
extrahjälp få denna i en-till-en situationer och inte i smågrupper som ofta är fallet i skolorna. 
Specialundervisningsinsatserna bör också samordnas innehållsmässigt med den ordinarie 
undervisningen.  
 
Läraren ska också ha ett diagnostiskt förhållningssätt, menar Myrberg (2001), vilket innebär 
att elevens resultat och svårigheter hela tiden följs upp och att eleven får rikligt med feedback 
på sitt arbete. 
 
Myrberg betonar också vikten av att alla ska ha en fungerande avkodningsförmåga innan de 
påbörjar det andra skolåret. Annars kommer eleven att riskera att permanentera sina problem 
och risken är stor att eleven bara fortsätter att misslyckas. 
 
Tyvärr är många lärare inte uppdaterade på det aktuella forskningsläget, menar Myrberg 
(2001). Sverige har stor kompetens inom området, menar han, men tyvärr har dessa kunskaper 
svårt att nå fram till de aktiva lärarna. 
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Kopplingen mellan läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter 
I en undersökning bland specialpedagoger, presenterad av Sterner & Lundberg (2002), upp-
skattades att andelen elever med både läs- och skrivsvårigheter till 12 %. En annan under-
sökning, av samma författare (2006a), bland elever i skolår 3 påvisade en korrelation mellan 
läsförståelse och matematik på +0,62. OECDs undersökning (PISA 2000) av 15-åringars 
kunskaper och färdigheter visar på att korrelationen mellan matematik och läsning var över 
+0,80. Kombinationen av läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik förekommer 
och detta komplicerar situationen för de drabbade eleverna.  

Orsaker till sambandet 
Om det nu finns en koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter, vilka 
kan då orsakerna till att dessa problem uppträder tillsammans vara?  

Allmän intelligens 
Hit räknas allmän intelligens. Med en svag allmän kognitiv förmåga blir inlärningen 
komplicerad oavsett vad man ska lära sig (Lundberg & Sterner 2006b).  

Korttidsminne 
Svårigheter med att komma ihåg uppräknade fakta, problem med att ta till sig muntliga 
instruktioner, är bekymmer som ett bristande korttidsminne kan ställa till med när man löser 
matematiska problem enligt Malmer (1996). Dessutom finns risken att det blir fel vid 
överföringen av tal från ett ställe till ett annat. Även Lundberg & Sterner (2006b) tar upp detta 
då de påpekar att ett bristfälligt arbetsminne kan medföra problem i både matematik och 
läsning. Vid räkning gäller det att hålla ordning och komma ihåg alla siffror och vid läsning 
av långa ord och meningar gäller det komma ihåg vad som stod i början när man når slutet. 
Berggren & Lindroth (2006) påpekar behovet av att elever med begränsat arbetsminne görs 
medvetna om detta så att de kan lära sig att kompensera genom att t. ex. vara noggrannare 
med att skriva ner mellanled och stödord. 

Långtidsminne 
Berggren & Lindroth (2006) påpekar att elever med läs- och skrivsvårigheter inte har sämre 
långtidsminne än andra utan att deras problem är att få saker att fastna där. Vidare menar de 
att dessa elever inte tjänar på att ”traggla” samma saker om och om igen utan att de behöver 
få uppgifter på så många olika sätt som möjligt. Malmer (1996) säger att utan ett bra 
långtidsminne kan man få problem med automatiseringen. Elever som har svårt med detta kan 
få problem med både matematik och läsning enligt Lundberg & Sterner (2006b). En duktig 
läsare kan läsa och tolka en text automatiskt medan t.ex. elever med dyslexi behöver avkoda 
alla ord om och om igen. Samma sak kan gälla inom matematiken där många elever snabbt 
kan avkoda en räkneoperation och utföra den automatiskt (t.ex. att 7 + 3 = 10).  

Regelrigiditet 
En stark regelrigiditet kan också påverka enligt Lundberg & Sterner (2006b). Vid läsning 
ljudar man sig igenom hela ordet och vågar aldrig gissa på basis av sammanhang eller de 
första delarna av ordet och när man räknar följer man strikt till algoritmen. Eleven vågar sig 
inte på överslagsräkning, uppskattningar eller olika typer av genvägar.  



 14 

Koncentrationssvårigheter 
Att ha koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar, t.ex. ADHD, kan också ge svårigheter 
inom både matematiken och läsningen, även om elevens kognitiva kapacitet i sig skulle ha 
räckt till (Lundberg & Sterner, 2006b). Både läsinlärning och matematikinlärning kräver 
uppmärksamhet, koncentration och uthållighet. Något som elever med denna diagnos har 
svårt med. 

Socio-kulturella  
Att ett annat modersmål påverkar inlärningen och läsningen i svenska torde stå utom rimligt 
tvivel och Rönnberg & Rönnberg (2001) visar att faktorer såsom ett annat modersmål även 
påverkar matematiken. Kanske eleven förstår matematiska begrepp på modersmålet, men inte 
på svenska. Berggren & Lindroth (2004) påpekar att många elever med invandrarbakgrund 
har svårt att skapa sig en inre bild när de läser texterna i de benämnda uppgifterna. 
Uppgifterna i läromedlen beskriver ofta situationer som dessa elever inte har någon egen 
erfarenhet av. 

Hemmiljö 
Elevernas hemmiljö påverkar deras skolprestationer. Kaotiska uppväxtvillkor kan göra barnen 
antingen understimulerade eller överstimulerade. Dessa elever får sällan tillfälle till stillhet 
och förtrolighet. De får inte lyssna på sagor eller njuta av naturen tillsammans med sina 
föräldrar. Detta medför ofta att eleverna får en bristfällig uppgiftsorientering vilket ofta visar 
sig genom att eleven bryr sig mer om vuxnas reaktioner än själva uppgiften (Sterner & 
Lundberg, 2006a, b) och de söker hela tiden bekräftelse på att de gör rätt. Sterner och 
Lundberg (2006a) har undersökt korrelationen mellan uppgiftsorientering och läsning samt 
uppgiftsorientering och räkning. I det första fallet (läsning) var korrelationen +0,67 i år 3 och 
+0,64 ett år senare. I det andra fallet (räkning) var korrelationen +0,50 i år 3 och +0,73 i år 4. 
Sterner och Lundberg drar slutsatsen att uppgiftsorientering är en viktig faktor för goda 
prestationer, och då särskilt i räkning. 

Självförtroende 
Ett misslyckande föder lätt ett nytt misslyckande. De första stegen i läsinlärningen är kritiska 
(Sterner & Lundberg 2006b). Om eleven känner att hon misslyckas här kan det medföra att 
hon tappar glädjen inför all inlärning och får en negativ självbild (Malmer 1996, Høien & 
Lundberg 1999, Sterner & Lundberg 2006b). En sådan elev kan inte förväntas mobilisera den 
energi och den fokusering som krävs för att t.ex. lära sig räkna. Detta medför ytterligare 
misslyckande och eleven hamnar i en ond spiral.  
 
Det finns troligtvis ännu fler orsaker till att läs- och skrivsvårigheter och matematik-
svårigheter uppträder samtidigt och den sannolikaste orsaken är nog ett samspel mellan olika 
av ovan nämnda faktorer. Dessutom kan ju svårigheterna förekomma samtidigt men vara 
oberoende av varandra. Att en elev har problem med matematik behöver inte bero på dennes 
läs- och skrivsvårigheter eller tvärt om. Samband ska tolkas med försiktighet. Det kan ibland 
vara lätt att se olika fenomen i en orsaksrelation och se det ena fenomenet som en följd av de 
andra. Det kan vara så att det finns andra faktorer som spelar in. 
 
För att på bästa sätt kunna hjälpa elever med denna problematik gäller det att göra en 
noggrann kartläggning av elevernas situation så att undervisningsmiljön anpassas till den 
enskilda elevens behov och förutsättningar. 
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Effekter av sambandet 
Hur kan matematiken påverkas om man har läs- och skrivsvårigheter?  

Långsam utveckling 
Flera amerikanska undersökningar (Gersten m.fl.2005, Jordan m.fl.2003, Fuch 2002) visar att 
elever som lider av både matematik- och lässvårigheter både utvecklas långsammare och 
presterar sämre än elever som har matematiksvårigheter men som är goda läsare. 

Omkastningar 
Personer med dyslektiska problem kan få det svårt med sifferskrivningen enligt Malmer 
(1996). Om man kopierar eller ritar av symbolen är riktningen inte alltid väsentlig vilket kan 
medföra att man spegelvänder siffror. Magne (1998) är dock kritisk till detta då han i en 
undersökning av över 100 000 siffror producerade av tredjeklassare inte fann en enda elev 
som spegelvände. 
 
Malmer (1996) menar också att det finns en stor risk att omkastningar sker då ett tal består av 
flera siffror. Detta är något som kan vara mycket förrädiskt då det, till skillnad från stavfel, 
kan vara svårt att upptäcka sådant fel när man studerar en text. Berggren & Lindroth (2006) 
undrar om matematiska diktamen kanske kan hjälpa till för att upptäcka dessa svårigheter. 

Sekvensering 
Problem att med automatik snabbt hämta talfakta från långtidsminnet kan medföra problem 
vid t.ex. studier av tabeller enligt Sterner & Lundberg (2002). Samma författare menar 
(2006b) att: ”Bristfällig förmåga att prägla in talfakta är […] ett kärnproblem i 
räknesvårigheter, kanske en motsvarighet till de avkodningssvårigheter vid läsning som 
utmärker dyslexi” (s 74). Personer med dyslektiska problem kan också ha svårighet att känna 
igen och komma ihåg den inbördes ordningen i talserier (Malmer 1996, Sterner & Lundberg 
2002, Berggren & Lindroth 2006). De kan också få problem att hålla reda på de olika stegen i 
en matematisk process, t.ex. algoritmräkning eller ekvationslösningar (Malmer 1996). 
Berggren & Lindroth (2006) anser att om en tallinje borde finnas i alla klassrum där man 
undervisar i matematik så skulle problem med decimaltal och negativa tal minska betydligt. 
Lundberg & Sterner (2006b) är inne på samma spår och menar att kopplingen mellan tallinjen 
och taluppfattningen är mer än ett pedagogiskt trick utan att det har en basal koppling i 
hjärnan. 

Fonologiska problem 
Fonologiska problem, som är typiska vid t.ex. dyslexi, medför att man har svårt att skapa 
ljudmässiga föreställningar om ord. Detta kan enligt Lundberg & Sterner (2006b) medföra att 
man får problem med matematik, eftersom man får svårt att hålla isär och komma ihåg termer 
och uttryck. För elever med sådana problem kan matematiken bli drabbad utan att förmågan 
att lösa problem eller att tänka numeriskt eller kvantitativt behöver vara nedsatt.  

Symbolosäkerhet 
Inom matematiken är det viktigt att kunna skilja på olika, ofta likartade, symboler. Om man 
har ett dåligt visuellt minne kan man, enligt Malmer (1996) får svårighet med detta. Man har 
svårt att t.ex. skilja på < och  > samt siffror som 1 och 7, 6 och 9. Berggren & Lindroth (2006) 
påpekar risken att som lärare/vuxen ge elever förenklade men inte alltid sanna regler som kan 
hjälpa dem på kort sikt men stjälpa på lång sikt. Det är viktigt att man som pedagog tänker på 
vad man säger då det ofta är de som har det svårt med matematiken som oftast tagit till sig 
dessa förenklade regler. 
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Spatial förmåga 
Malmer (1996) menar att perceptionen har betydelse för att t.ex. observera den inbördes 
ordningen av siffror vid talskrivning. Svårigheterna kan också visa sig i oförmågan att 
disponera en sida i ett räknehäfte, ordningen på exempel, samt vid avläsning av kartor och 
diagram. Problem kan också uppkomma när man ska hantera geometriska figurer. Berggren & 
Lindroth (2006) tar upp problemen med riktningsosäkerhet och påpekar även skillnaden 
mellan läsriktning och räkneriktning. Läsningens riktning, från början till slut är inte så svår 
att se, men inom matematiken är ju riktningen oftast dubbel. 7 + 5 = 12 gäller ju åt bägge 
hållen. Att många har problem med detta kan man märka när elever stöter på uppgifter som 
”vänder” på den vanliga räkneriktningen. De har svårare att förstå uppgifter som 13 = x + 4 än 
x + 4 = 13 (egen observation). 

Begreppsbildning 
Om man har ett bristfälligt ordförråd och svårt att få ett flyt i läsningen kan det vara svårt att 
få en tillfredsställande uppfattning om innehållet i textuppgifter, menar Malmer (1996). 
Matematikuppgifter har ofta ett kompakt och innehållsrikt språk vilket kräver noggrannhet för 
att kunna tolka texten och uppgiften korrekt. 

Läsförståelse och matematik 
Möllehed (2001) konstaterar i sin undersökning att den faktor som dominerar som felorsak 
när elever löser problem är textförståelse. Faktorn dominerar klart i alla årskurser (5-9), i år 4 
uppvisar eleverna ungefär lika stora brister i några andra faktorer. Det eleverna gör är att de 
på olika sätt missförstår den information som ges i texten. De förstår inte sammanhanget i 
meningarna eller så feltolkar de enstaka detaljer.  
 
En enkätstudie av Hammarsten (1998) bland lärare i år 1-6 om sambandet mellan läs- och 
skrivsvårigheter och problem inom matematiken, konstaterar att det finns ett samband mellan 
läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter, främst när det gäller så kallade lästal. 
Författaren påpekar behovet av mer forskning inom detta område.  
 
Stenlunds (2005) undersökning visar att fem elever av åtta med matematiska svårigheter även 
har en svag läsförståelse.  
 
Forskningsprojektet ”Läsutveckling i Kronoberg” (LUK) visar att elever som hade en svag 
läs- och skrivförmåga i år 2 får lägre betyg i matematik i både år 9 och på gymnasiet 
(Jacobson & Svensson, 2006) 
 
Elever som är duktiga att genomföra matematiska räkneoperationer klarar av någon anledning 
inte av att lösa uppgiften när problemet presenteras i ett textsammanhang. Detta gäller 
speciellt elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta kan bero på att texterna i en lärobok i 
matematik har en speciell karaktär menar Bergsten & Lindroth (2004). För att inte textläsning 
ska uppta större delen av lektionstiden är texten ofta komprimerad och faktaintensiv. 
Beskrivande adjektiv och adverb stryks ur texten som istället innehåller en mycket stor 
koncentration av enheter, tal, jämförelseord, villkor och förändringar. Dessa 
textbegränsningar gör det svårare för eleven att skapa sig en inre representation och därmed 
blir textläsandet och förståelsen av problemet lidande. En följd av dessa textbegränsningar gör 
att många elever söker genvägar genom att leta efter tal, enheter och nyckelord som kan 
hjälpa dem att lösa uppgifter. Ord som ”mer”, ”kortare”, ”äldre” är exempel på nyckelord som 
förknippas med olika beräkningar. När man väljer ett läromedel bör man därför välja ett som 
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inte använder språket så att dessa nyckelord alltid likställs med en räkneoperation. Istället bör 
läromedlet verka till att eleverna tvingas att läsa hela uppgiften och resonera sig fram till vad 
problemet är och hur det ska lösas. Ett annat sätt att underlätta för eleverna är att låta alla 
uppgifter utgå från samma kontext. På så sätt behöver inte eleven skapa sig en ny inre bild 
inför varje ny uppgift. Att flera gånger tvingas sätta sig in i ett nytt ämne och ett nytt 
sammanhang gör att koncentrationen blir lidande. Genom att låta flera uppgifter beröra 
samma tema kommer man förbi detta moment. Det gäller dock att detta tema är något som 
känns verklighetsnära och relevant för eleverna (Bergsten & Lindroth, 2004).  
 

Empirisk undersökning 
Ett av syftena med detta arbete var att undersöka om det finns någon korrelation mellan 
läsförståelse och prestationer i matematik. Går det att med hjälp av ett diagnostiskt 
läsförståelsetest i år 7 förutse om en elev kommer att få problem att klara matematiken och nå 
kursplanens mål att uppnå för år 9? 

Metod 
Metodval 
Jag har valt att göra en kvantitativ undersökning utifrån de resultat som elever har presterat, 
dels på ett läsförståelsetest, dels på det nationella provet i matematik i år 9. Läsförståelsetestet 
är en del av en undersökning som speciallärarna på den undersökta skolan använder sig av för 
att diagnostisera elevernas språkliga förmåga. Dessa test genomförs för alla elever under 
början av höstterminen i år 7. Resultatet från detta test har sedan jämförts med resultatet på de 
nationella proven i matematik samt det betyg som eleverna fick på vårterminen i år 9. Genom 
denna jämförelse vill jag se om det finns någon koppling mellan resultatet på läsförståelse-
testet och de resultat som eleven presterat i matematik. 

Urval 
Undersökningsgruppen består av fyra klasser från en och samma skola. De fyra klasserna 
slutade det nionde året år 2005. Alla elever, som hade redovisade resultat från både 
språkdiagnoserna och de nationella proven togs med i undersökningen. Det blev allt om allt 
96 elever fördelade på 50 flickor och 46 pojkar. Tre av dessa elever hade svenska som 
andraspråk, men eftersom orsakerna till eventuella språkproblem inte hade något primärt 
intresse i denna undersökning är de med i analysen.  

Genomförande 
Vid insamlingen av elevernas data antecknades resultaten från de tre språkdiagnoserna i både 
råpoäng och staninepoäng (se nedan). Elevernas slutbetyg i svenska och matematik 
antecknades samt resultaten på de nationella proven i svenska och matematik. När det gäller 
det nationella provet i matematik antecknades även resultaten på de olika delproven. 

LS™-diagnoserna 
Det språktest som eleverna i denna undersökning gjorde i årskurs 7 var Maj-Gun Johanssons 
LS™-diagnoser (2004) som är framtagna för ändamålet att hitta elever som är i behov av hjälp 
och stöd. Med hjälp av diagnoserna kan individuella mål sättas upp så att eleven får bästa 
möjliga hjälp. Genom att låta alla elever göra dessa diagnoser kan man förutom att hitta dessa 
elever också få vägledning om klassens allmänna kunskapsnivå samt spridningen av de 
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grundläggande färdigheterna i klassen.  
 
Diagnoserna består av fyra olika områden; Diktamen, Avläsning, Ordförståelse och 
Läsförståelse. Varje område har tester i olika svårighetsgrader för att en uppföljning ska 
kunna ske. 
 
För att den undersökande läraren ska kunna värdera resultatet från sina elever så har testen 
provkörts i ett antal klasser, fördelade över hela Sverige. Resultatet av dessa tester ligger som 
grund för en standardisering och normering. Resultaten på testerna delas in i så kallade 
Staninevärden. Stanine är en förkortning av ”Standard Nine”, eftersom skalan är niogradig 
och värdena delas in efter normalfördelningskurvan. Stanine 5 räknas som medelvärdet och 
Stanine 1-2 motsvarar de 11 % svagaste resultaten och elever med detta resultat är enligt 
testförfattaren elever som måste undersökas närmare. I fall där resultaten skiljer sig starkt från 
normalfördelningskurvan anges ett kritiskt gränsvärde, vilket innefattar de 15% svagaste 
resultaten. 
 
Samtliga delprov i LSTM uppfyller kraven på både reliabilitet, dvs hur mättillförlitliga de är, 
samt validitet, dvs i vilken utsträckning de mäter vad de är avsedda att mäta (Johansson, 
2004). 

Läsförståelsetestet 
Efter varje text finns i läsförståelseproven en rubrikfråga och sex påståenden. Rubrikfrågan 
går ut på att eleven ska välja den rubrik av fem som passar bäst till texten, syftet är att se om 
eleven kan tänka på texten som helhet och om han/hon har skaffat sig en allmän förståelse. 
Därefter ska eleven ta ställning till sex olika påståenden och bedöma dem som korrekta eller 
felaktiga. Detta ska belysa om eleven klarar av informationssökning, tolkning och reflektion 
av texten. 

Nationellt prov i matematik år 9 
Det nationella provet i matematik i år nio skrivs på vårterminen och bestod år 2005 av tre 
delprov. Del A var ett muntligt prov där eleverna i en grupp om 3-4 personer skulle samtala 
och diskutera kring olika funktioner och grafer. Syftet var att pröva "elevens förmåga att 
muntligt förklara matematiska samband, samt att lyssna till, följa och pröva andras 
förklaringar och argument" (Skolverket 2006a). Diskussionen övervakades av en lärare som 
bedömde förståelse, språk och delaktighet i diskussionerna efter en bedömningsmatris. 
Delprov B bestod av två delar: B1 och B2. B1 löstes utan miniräknare och formelblad och det 
var endast svaret bedömdes. Delprovet prövade framför allt elevens tal- och 
symboluppfattning. Läraren bedömde svaren med g- eller vg-poäng efter en given mall. Del 
B2 hade en undersökande karaktär och var en mer omfattande uppgift där eleven var tvungen 
att redovisa sin lösning noggrant. 2005 prövade Del B2 elevernas kunskaper inom 
kunskapsområdet taluppfattning men framför allt mönster och samband. Precis som det 
muntliga delprovet bedömdes detta med hjälp av en bedömingsmatris. Bedömningen avsåg tre 
områden; Förståelse och metod, Genomförande och analys samt redovisning och matematiskt 
språk. Del C testade framför allt elevernas problemlösningsförmåga. Uppgifterna var samlade 
kring ett tema och lösningarna skulle redovisas. Vid bedömningen av elevlösningarna 
tillämpades positiv poängsättning med g- och vg-poäng med stöd av bedömningsanvisningar.  
 
Resultatet från de tre delproven räknas samman och ligger som grund för betyget på provet. 
Till varje uppgift finns det ett maxpoäng, fördelade på g-poäng och vg-poäng. G-poängen 
hänvisar till kunskaper som kan kopplas till målen att uppnå för skolår 9 och vg-poängen 
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hänvisar till kunskaper som kan kopplas till vg- och/eller mvg-kriterier (skolverket 2006b). 
Totalt kunde man få ihop 39 g-poäng och 31 vg-poäng. För att få betyget G krävdes att man 
fått minst 22p totalt. För att få betyget VG krävdes minst 40 poäng varav minst 12 vg-poäng.  
 
Vissa uppgifter ska "inbjuda till lösningar och resonemang som indikerar kvaliteter som kan 
kopplas till kriterierna för MVG, dvs att använda generella strategier, att analysera sitt 
resultat, att ha ett väl utvecklat matematiskt språk o. s. v." (skolverket 2006b).  Dessa 
kvaliteter är svåra att sammanfatta i poäng och bedömningen av MVG på provet 
återspeglades därför inte i en poängsumma. För att få MVG ska eleven visa både bredd 
(genom att mer än väl uppfylla VG-kravet) och djup, som bedöms genom att läraren studerar 
elevens lösningar på vissa, särskilt markerade, uppgifter. Dessa uppgifter behöver inte vara 
särskilt svåra, men kan lösas på olika sätt. Eleven bör ha använt en mer eller mindre generell 
metod och ett utvecklat matematiskt språk. 

Betyget 
Det betyg som använts i undersökningen är det betyg som eleverna fick vid slutet av 
vårterminen i år 9, det så kallade slutbetyget. 

Korrelationer och diagram 
Uträknandet av korrelationer som presenteras i arbetet är gjorda av statistikprogrammet SPSS. 
De data som används är poängen på det nationella provet i matematik och råpoängen på 
språkdiagnoserna. 
 
Diagrammen i arbetet är framställda med Microsoft Excell. 

Etiskt förhållningssätt 
Det är viktigt när man handskas med sådana uppgifter att inte någons personliga integritet blir 
kränkt. Siffrorna som använts och som presenteras har avidentifierats och kan inte kopplas till 
någon enskild person. Godkännande att använda datan gavs av rektorn på den aktuella skolan. 
Testesterna som ligger till grund för den analyserade datan är rutinmässiga undersökningar 
och tester på skolan och har inte inneburit någon extra arbetsbörda för varken elever eller 
personal på skolan. 

Metodkritik 
Det har gått nästan tre år mellan att språkdiagnoserna gjordes till det att eleverna skriver de 
nationella proven och får sina slutbetyg från grundskolan. Mycket kan hända under den 
perioden. Att en elev som hade svaga resultat på språkdiagnoserna i år 7 får svaga resultat i 
matematik i år 9 behöver inte innebära att det första är en orsak till det andra. Kanske kan det 
vara så att eleven har lagt så mycket energi på att förbättra sin läsning att andra ämnen, som 
t.ex. matematik, blivit lidande. Förhoppningen är dock att resultatet från en hel grupp kan ge 
en fingervisning om hur språknivån i år 7 påverkar matematikkunskaperna de kommande 
åren. 
 
Man bör också ha ett kritiskt förhållningssätt till att resultatet av undersökningen bygger på en 
kvantitativ analys av testresultat. Dessa testresultat behöver ju inte nödvändigtvis ge en rättvis 
bild av eleven kunskaper. Kanske under- eller överpresterade eleven vid just de aktuella 
testtillfällena av någon anledning. Sjukdom vid testtillfället kan t.ex. påverka elevens ork och 
koncentration, dessutom kan ju händelser av olika digniteter påverka elevens tillfälliga status. 
Stress är också en faktor som kan spela in. Eftersom analysen sker på gruppnivå och inte på 
individnivå så bör inte detta påverka resultatet i stort. Det finns dock en risk att de aktuella 
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testerna inte är bra konstruerade. Man kan kanske inte använda dessa för att bedöma elevernas 
förmåga att läsa och räkna. Språkdiagnoserna har använts på skolan i många år och 
personalen på skolan är nöjd med hur de har fungerat. Testförfattaren visar också en 
redovisning som visar att testen uppfyller kraven på både realibilitet och validitet (Johansson, 
2004). De nationella proven i matematik är visserligen inte heltäckande, det finns områden 
inom matematiken som de inte behandlar, men de behandlar ändå så många olika aspekter 
inom ämnet att de bör kunna ses som goda fingervisningar om elevernas 
matematikkunskaper. Eftersom en del av rättningen av provet sker efter givna 
bedömningsanvisningar, där läraren ska tolka både anvisningarna och elevens anteckningar. 
Då finns det en risk att lärare rättar proven på olika sätt vilket i värsta fall kan medföra att 
resultaten på provet blir så skiftande att de inte kan jämföras.  
 
Ett sätt att minimera dessa risker att testresultaten är missvisande är att komplettera den 
kvantitativa undersökningen med en kvalitativ del. Med en djupstudie kan man studera de 
enskilda elever och deras kunskaper inom de aktuella områdena. Då skulle man också mer i 
detalj kunna se vika sorters problem som eleverna har och hur de utvecklas över tid. Det har 
av tidsskäl inte genomförts i anslutning till detta arbete. 
 
Ibland kan det förekomma kritik mot användandet av Staninepoäng. I detta arbete används 
dock dessa vid jämförelsen mellan läsförståelsen och matematikkunskaperna. Orsaken till 
detta är att många lärare använder staninepoängen som utgångspunkt när man till exempel tar 
reda på vilka elever som har störst behov av extra stödundervisning. Staninepoängen har inte 
använts vid korrelationsuträkningarna. Där har råpoängen använts. 
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Resultatet 
Elevernas betyg 
I riket var det, enligt skolverkets statistik (Skolverket 2006c), 6,8 % av eleverna som saknade 
slutbetyg i matematik 2005. I den undersökta elevgruppen var det fem elever (fyra killar, en 
tjej) som inte fick betyg i matematik. Detta motsvarar drygt 5 %. Två elever (en av varje kön) 
(2 %) i den undersökta gruppen saknade betyg i svenska och en av dem (killen) saknade betyg 
i bägge ämnena. En av killarna som saknade matematikbetyg skrev inte det nationella provet i 
matematik och ingår därför inte i korrelationsuträkningarna. Figur 2 visar hur 
matematikbetygen fördelades i gruppen. 
Figur 2 Slutbetyg i matematik 
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Resultat nationella prov matematik 
Resultatet på det nationella provet i matematik var i den undersökta elevgruppen generellt 
sämre än riksgenomsnittet (se Figur 3). Framför allt var andelen elever som inte blev 
godkända betydligt lägre än i riket som helhet, som också hade högre andel mvg-resultat.  
Figur 3 Resultat Nationella prov i matematik år 9 
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Resultat på läsförståelsetestet i år 7 
Den maximala poängen som eleverna kunde få var 36 poäng. Medelvärdet för 
undervisningsgruppen var 17,45 vilket är jämbördigt med de normerande klassernas 
medelvärde på 17,5. Poängen fördelades enligt Figur 4 och staninepoängen enligt Figur 5. 
Poängintervallet är det samma som diagnosförfattaren använt vid redovisningen av det 
normerande resultatet. Eftersom felaktiga svar kan ge minuspoäng kan en elev få ett resultat 
lägre än noll. I undersökningsgruppen hade dock ingen elev mindre än noll poäng.  
 
Figur 4 Fördelning av antal rätt på läsförståelsetest år 7 
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Figur 5 Procentuell fördelning av Staninevärden på läsförståelsetest år 7. 
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Figur 5 visar att resultatet bland dessa elever är sämre än det normerade som säger att 11 % av 
eleverna hamnar i Stanine 1-2 och i 8-9. Här är det över 30 % som hamnar i de lägre 
resultatgrupperna medan bara 2 % hamnar i grupp 8 och ingen i grupp 9.  
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Sambandet mellan läsförståelsetestet och det 
nationella provet 
Går det då att i detta statistiska material se någon koppling mellan läsförståelsetestet och 
resultaten i matematik?  
 
Tittar man på de 24 elever som inte blev godkända på det nationella provet i matematik i år 9 
så hade 7 av dem, nästan 30 %, ett resultat under 10 poäng på läsförståelsetestet (Stanine 1). 
Medelvärdet för de 24 eleverna var knappa 13p, klart under det totala medelvärdet för 
undersökningsgruppen som var 17,45. Jämför man medelvärdet på resultatet på det nationella 
provet i matematik ser man att de elever som har sämst läsförståelse (stanine 1-2) får ett 
medelvärde på 22,2 medan hela gruppens medelvärde är nästan 10 poäng högre (31,2 p). 
Elever med låg läsförståelse i år 7 presterar alltså generellt sämre på de nationella proven i 
matematik i år 9 än genomsnittet.  
 
För att se om det finns något statistiskt samband mellan språkdiagnoserna och resultatet på det 
nationella provet i matematik har korrelationen mellan dessa tester beräknats. 
 
Om man beräknar korrelationerna mellan språktesten och resultatet på det nationella provet i 
matematik är det resultatet på läsförståelsetestet som har störst samband med det nationella 
provet. Korrelationen mellan resultatet på läsförståelsetestet och det totala resultatet på det 
nationella provet i matematik ligger på r=.594 (p<.01) vilket kan visa att det finns ett visst 
samband mellan läsförståelse och matematikkunskaper.  
 
Tittar man enbart på den relativt textintensiva problemlösningsdelen på det nationella provet 
(del C) kan man även där se att en svag läsförståelse tenderar att ge ett lägre resultat (Figur 6). 
Korrelationen mellan läsförståelsetestet och del C är r=.559 (p<.01) vilket visar att det finns 
ett samband mellan resultatet på delprovet och läsförståelsen. Textintensiva uppgifter och ett 
krav på noggrann redovisning av svaret kan alltså stjälpa elever med svag läsförståelse. Det är 
därför viktigt att dessa elever får hjälp vid provtillfället så att det inte är deras läsförmåga som 
bedöms istället för deras matematiska kompetens.   
 
Figur 6 Medelvärde nationellprov år 9 (delprov C) 
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Samma resultat får man dock om man enbart tittar på delprov B1 som består av 
kortsvarsuppgifter som framför allt prövar elevens tal- och symboluppfattning. Även 
korrelationen mellan B1 och läsförståelsen visar samma resultat som del C.  

Sambandet mellan läsförståelsetestet och betyget i 
matematik 
De fem elever som inte fick något betyg i matematik hade följande poäng på 
läsförståelsetestet: 7, 9, 12, 19 samt 23. Det ger en medelpoäng på 14, något lägre än hela 
undersökningsgruppen. De tre sämsta resultaten bedöms som mycket svaga (Stanine 1-2) 
medan de övriga enligt testet är normalgoda läsare (Stanine 4 och 5). 
 
Om man jämför resultatet på läsförståelsetestet med det betyg eleverna får i år 9 ser man att 
ett högre resultat på diagnosen ökar chanserna för att eleven får ett högre slutbetyg i 
matematik (Figur 7 och 8). 
 
Figur 7 Samband mellan Läsförståelse (poäng) och matematikbetyg år 9. 
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Figur 8 Samband mellan läsförståelse (Stanine) och matematikbetyg år 9. 

Figur 8. Samband mellan läsförståelse (stanine) och 

matematikbetyg

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Stanine

1

Stanine

2

Stanine

3

Stanine

4

Stanine

5

Stanine

6

Stanine

7

Stanine

8

IG=0, G=10, VG=15, MVG=20 

m
er

it
vä

rd
e

 

 
 
 



 25 

Slutdiskussion 

Finns det ett samband? 
På senare år har sambandet mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter lyfts 
fram i ljuset. I Sverige är det bland annat Görel Sterner, Ingvar Lundberg, Gudrun Malmer, 
Per Berggren och Maria Lindroth som fört debatten. Att det finns ett samband är de alla 
övertygade om. Personer som av någon anledning har svårt att läsa och skriva har större risk 
att få svårt att klara av matematiken än sina ”normalpresterande” kamrater.  
 
Den undersökning som presenteras i detta arbete visar att en elev som har en svag 
läsförståelse i år 7 generellt sett presterar sämre i matematik än de som har en god 
läsförståelse. En elev med god läsförståelse kan få upp till dubbelt så många poäng på det 
nationella provet i matematik i år 9 än en elev med mycket svag läsförståelse. De elever som 
inte klarade det nationella provet i matematik hade ett klart sämre resultat på 
läsförståelsetestet än gruppen som helhet och nästan 30 % av dem bedömdes ha en mycket 
svag läsförståelse (stanine 1). 
 
Korrelationen mellan det totala antalet poäng på det nationella provet och poängen på 
läsförståelsetestet är r=.594 (p<.01). Detta påvisar att det finns ett samband mellan de bägge 
resultaten och sannolikheten att läsförståelsen påverkar resultatet på det nationella provet 
torde vara ganska stor. Detta stämmer med det resultat som redovisas i PISA 2000 där 
korrelationen mellan matematik och läsning var över +0,80. 
 
Denna undersökning bekräftar också det som kommit fram i LUK-studien (Jacobson & 
Svensson, 2006); att den ”gode” läsaren får ett högre matematikbetyg än den ”svage”. Ju 
bättre resultat man får på läsförståelsetestet desto högre betyg får man generellt i matematik. 
Om man tittar på de fem elever som inte fick något betyg i matematik hade tre av dem ett 
sådant resultat på testet att deras läsförståelse bedöms som svag (stanine 1-2). De övriga två 
bedöms efter testresultatet ha en relativt god läsförståelse (stanine 4 och 5). Detta 
överensstämmer med vad Stenlund (2005) kom fram till. I hennes undersökning hade fem 
elever av åtta med matematiska svårigheter även en svag läsförståelse. Dessa fem elever fick 
staninevärdena 1-2 i LS™-diagnosernas läsförståelsetest. Ytterligare en elev klassas som svag 
i läsförståelse (stanine 3) medan två klarade testet och fick stanine 4-5. 
 
Det korta svaret på rubrikens fråga är alltså: Ja. det finns ett starkt samband mellan svag 
läsförståelse och svaga matematikresultat men att orsakerna till de svaga matematikresultatet 
kan vara många 

Vilka är i så fall orsakerna? 
Orsakerna till detta samband är dock svårare att peka ut. Den teoretiska genomgången kan 
dock påvisa vissa orsaker som kan ligga som grund till att läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter uppträder tillsammans. 

Allmänna orsaker 
Om eleven har en allmänt låg intelligensnivå kan det självklart påverka många olika områden, 
t.ex. läsning och matematik men det finns även andra faktorer som påverkar elevens hela 
skolgång. Hit kan man bland annat räkna oroliga familje- och hemförhållanden som medför 
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att elevens tankar och energi riktas mot annat än själva skolarbetet. Elever med ett annat 
modersmål än svenska får också andra förutsättningar än majoriteten.  

Biologiska orsaker 
Forskare har hittat genetiska och biologiska orsaker till både läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter. Huruvida dessa påverkar varandra eller om det finns andra biologiska 
”fel” som medför att man blir svag läsare och räknare är inte tillräckligt undersökt ännu. 

Neuropsykologiska orsaker 
Både personer med läs- och skrivsvårigheter och de med matematiksvårigheter har ofta 
problem med arbetsminnet samt att automatisera sina kunskaper. Dessa problem påverkar 
alltså både läsförmåga och matematikkunskaper vilket kan medföra att man får problem med 
både och.  

Psykologiska orsaker 
Ett resultat i denna undersökning som väcker frågor är att lässvaga elever presterar sämre än 
sina klasskamrater även på den del av det nationella provet där språkkraven är minst (del B1). 
Detta kan man antingen tolka som att läsförståelsen inte är den primära orsaken till 
matematiksvårigheterna. Alternativet är att de lässvaga eleverna har hämmats i sin allmänna 
matematikutveckling och därför presterar sämre än de som har en god läsförståelse. Det skulle 
t.ex. kunna bero på att eleverna har fått så mycket negativ feedback under sin skolgång att de 
får ett försämrat självförtroende. Om man förutsätter att man kommer att misslyckas så är 
risken mycket stor att man får rätt. Detta betonar ytterligare vikten av att tidigt identifiera 
elever med svårigheter så att rätt resurser kan sättas in. Då kan eleverna märka en positiv 
utveckling på sina resultat vilket kan förbättra deras självförtroende. Den negativa spiralen 
bryts och blir en positiv framgångsspiral. 
 
Orsakerna till att en elev har problem med både läsning och matematik kan alltså vara många 
och inte alltid lättidentifierade. Därför är det viktig att, som Sterner & Lundberg (2002) 
skriver, elevens situation kartläggs så att hans/hennes enskilda behov ligger till grund så att en 
god utvecklingsmiljö kan skapas. 

Pedagogiska orsaker 
Självklart påverkar skolsituationen elevernas resultat. Trots alla intentioner är inte skolan 
likvärdig för alla. Under sin skolgång möter eleverna mer eller mindre goda pedagoger med 
mer eller mindre god kompetens att möta och motivera elever, som ska försöka hjälpa och 
stötta dem. Olika klasser har olika goda studieklimat. I vissa klasser är det tävling om vem 
som är bäst medan andra inte vågar lyckas på grund av klasskamraters negativa inställning till 
skolan. 
 
En intressant iakttagelse i denna undersökning är att en satsning på läsning och läsförståelse 
även verkar skapa positiva effekter inom matematiken. När man jämför resultatet på läsför-
ståelsetestet med det betyg eleverna fick i matematik på vårterminen i år 9 kan man notera att 
eleverna med de fem lägsta poängen på läsförståelsetestet alla nådde målen och fick betyg i 
matematik. En förklaring till detta kan vara att dessa elever har fått speciallärarledd under-
visning i svenska vilket har förbättrat deras läsförståelse. Vid dessa ”specialunder-
visningstillfällen” kan även speciallärarna ha upptäckt elevens eventuella brister inom mate-
matiken så att även dessa har kunnat åtgärdas. Annars är ju tendensen att ett bättre resultat på 
läsförståelsetestet ger ett högre matematikbetyg. 
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Vad innebär detta för mig som lärare? 
All undervisning i skolan ska individanpassas. Alla elever har rätt att få sin skolgång upplagd 
på ett sådant sätt att han/hon utvecklas på bästa sätt och når de nationella målen. Detta oavsett 
allehanda ”hinder” som kan finnas från början eller dyka upp efter vägen. Undervisningen ska 
anpassas så att dessa hinder kan passeras. Om man har en elev som har svårt att ta till sig 
innehållet i texter måste man som lärare vara uppmärksam på att denna elev även kan få 
problem inom matematikämnet. Läsförståelseproblemen får inte utgöra ett hinder vid 
matematikinlärningen. Mycket av matematiken i skolan idag bygger på problemlösning 
kopplad till en speciell situation. Denna situation presenteras oftast i textform i ett läromedel. 
Det får inte vara så att en elevs förmåga att tolka och analysera texten i uppgiften ligger till 
grund för förmågan att lösa den matematiska uppgiften. Om så är fallet är det ju inte elevens 
matematikkunskaper som provas utan läsförståelsen.  
 
Det bästa vore ju naturligtvis att en elevs eventuella läsförståelseproblem upptäcks betydligt 
tidigare än i år 7. Ju tidigare problemen identifieras desto större blir ju möjligheterna att ge 
denna elev den hjälp som behövs och dessutom ökar ju chanserna till att problemen kan 
avvecklas. 
 
Ett diagnostiskt förhållningssätt, där elevens utveckling hela tiden följs upp, är viktigt inom 
alla skolämnen. Det är också viktigt med ordentliga överlämningsrutiner vid ”stadie-
övergångar”. Att man måste byta lärare eller skola bara för att man blir ett år äldre får inte 
vara ett hinder för elevens utveckling. Detta är extra viktigt för dessa elever som har det extra 
jobbigt i skolan av någon anledning 

Metoddiskussion och resultatens värde 
Kan denna undersökning visa på ett samband mellan läsförståelse och matematikresultat? 
Som alltid ska man vara försiktig när man ska dra slutsatser från en undersökning. Det är 
mycket svårt att se vad som är orsak och vad som är verkan. Det har gått nästan tre år mellan 
att de skrev läsförståelsetestet tills att de gjorde de nationella proven i matematik och fick ett 
slutbetyg från grundskolan. Det är inte alls säkert att det är läsförståelseproblemen som har 
gjort att de har fått goda eller dåliga resultat i matematik. Det är många andra faktorer som 
kan påverka och som de facto gör det.  
 
Resultatet ska därför inte tolkas som att dåliga läsare blir dåliga i matematik och vice versa 
däremot kan resultatet visa vikten av att det finns ett samarbete mellan svensklärare, 
matematiklärare och speciallärare. Att en elev har svårt med läsningen medför en risk att den 
eleven även har eller kommer att få problem med matematiken av en eller annan anledning. 
Om man som matematiklärare får denna information kan man vara uppmärksam på att eleven 
kan behöva extra hjälp och rätt form av stöd. Informationen kan hjälpa läraren att 
individanpassa undervisningen. 
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Fortsatt forskning 
En utveckling av denna undersökning skulle kunna vara att genomföra en longitudinell studie 
av elever under år 7-9 för att se hur de utvecklas under åren. Man skulle då också kunna 
undersöka mer på individnivå vilka orsakerna till resultaten kan vara. Till detta skulle 
intervjuer med elever kunna belysa deras syn på läsförståelse och matematik för att få en 
fördjupad kunskap om sambandet mellan läsning, läsförståelse och matematik. 
 
Det kan också vara intressant att djupare studera hur skrivprocessen påverkar matematiken, 
något som ju inte studerats närmare i denna undersökning. En elev som har det jobbigt med 
stavning och skrivning kan ju även ha det jobbigt när det gäller att redovisa sina tankar och 
lösningar inom matematiken. Att redovisa sina tankegångar och lösningsstrategier är ju numer 
en viktig del av matematiken i skolan. Oftast är detta viktigare än att svaret på den givna 
uppgiften blir exakt rätt. Vid bedömningen av elevens prestation på det nationella provet i 
matematik ligger en stor vikt på just redovisningsdelen, framför allt när det gäller de högre 
betygen. Kanske kan det vara så att elever med skrivsvårigheter därför drabbas vid 
bedömningen av sina matematikkunskaper? 
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