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Syftet med denna undersökning är att genom en empirisk studie försöka att se om 

det finns korrelation mellan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med 

grundläggande aritmetik. Det finns flera tänkbara samband mellan lässvårigheter 

och matematiksvårigheter enligt forskning. Aktuell forskning utgår från flera pers- 

pektiv och forskarna är inte överens om några enkla och tydliga samband. Vår 

undersökning omfattade en population på sammanlagt 104 elever, 69 med svenska 

som modersmål och 35 med annat modersmål. Urvalet bestod av elever i år 4 och år 

5 från två skolor i två olika delar av Sverige. Eleverna genomförde testet Läskedjor 

(Jacobson, 2001) där vi valde att närmare studera resultatet på deltestet ordkedjor i 

syfte att studera ordavkodningsförmåga eller ordigenkänningsförmåga. Eleverna 

genomförde också testet B. Adlers färdighetstest Version C: För åk 4, 5 och 6 

(Adler, 2008) i syfte att få ett mått på grundläggande förmåga till räknande 

(aritmetik). Genom olika jämförelser inom vår population har vi studerat korre- 

lationen mellan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med grundläggande 

aritmetik. Resultaten har bearbetats statistiskt och vi har använt oss av en kvantitativ 

metod. 

Vi har i vår undersökning fått fram olika korrelationsresultat som visar på dålig, 

svag och måttlig korrelation. Resultatet visar att 16 % av eleverna i vår totala popu- 

lation har den dubbla problematiken. Skolans styrdokument lägger stor vikt vid att 

eleverna utvecklar språklig kompetens och kompetens inom matematikämnet, därav 

följer också behovet av att reda ut om det finns samband mellan läs- och matematik- 

svårigheter och hur denna dubbla problematik kan påverka elevernas lärande.  
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1 Inledning 
Att ha kunskap om samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter 

innebär att vi kan påverka och utveckla undervisningen i svenska, matematik 

och andra ämnen där svenska och matematik har betydelse för lärande. 

Lundberg och Sterner (2002) belyser framför allt två områden där elever ofta 

stöter på svårigheter. Det ena området handlar om att automatisera talfakta 

och det andra om att lösa textuppgifter i matematik där kraven på god 

ordavkodning och läsförståelse kan bli övermäktiga om elever inte får det 

stöd och den undervisning de är i behov av. 

 

Vårt ämnesval är yrkesrelevant då vi som speciallärare kommer att möta 

många barn som har svårigheter i både läsning och matematik och som 

behöver särskilt stöd i skolan. Vi anser att vårt ämnesval har en stark 

koppling till vårt framtida uppdrag. Vi har båda två läs- och skrivinriktning i 

vår utbildning och utifrån det har vi också varit något begränsade vad gäller 

utbildning och kunskapsinhämtande inom matematiken. Ett examensarbete 

som inriktar sig mot de båda ämnena tyckte vi båda var att föredra, då vi med 

stor sannolikhet även kommer att arbeta inom matematikens område som 

framtida speciallärare. Dessutom får vi möjlighet att lära oss mer om 

matematiksvårigheter och den dubbla problematiken. 

 

Att inte utveckla goda färdigheter i läsning och matematik kan få stora 

konsekvenser för individen, men också för samhället. Att lära sig läsa, skriva 

och räkna bidrar till att individen kan tolka, beskriva och förstå världen och 

sin egen situation.  Många elever lämnar grundskolan utan att ha nått målen 

för godkänt i svenska och i matematik. Det finns elever som har både mate- 

matiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter, samtidigt som det finns de 

som har svårigheter med antingen det ena eller det andra. Resultaten från 

PISA 2009 visar att de svenska 15-åringarnas läsning har försämrats i relation 

till 15-åringar i andra länder och i relation till resultat i tidigare PISA. 

Sveriges resultat i matematik 2009 är betydligt lägre än 2003 och drygt var 

femte elev (22 %) når inte den prestationsnivå som anses nödvändig för att 

klara de krav på matematisk kompetens som de förväntas möta i vuxenlivet 

(Skolverket, 2010).  

 

Vi är intresserade av att se om det med enkla test kan vara möjligt att finna 

elever med den dubbla problematiken. Det kan vara viktig kunskap både för 

klasslärare och för speciallärare för att kunna lägga upp undervisningen för 

den enskilde eleven såväl som klassen på ett adekvat sätt. Om elever med den 

dubbla problematiken bör undervisas på ett annorlunda sätt än elever med en 

specifik svårighet eller inga svårigheter alls blir det viktigt att lära sig att 

skilja på svårigheterna och också att lära sig på vilka olika sätt under- 

visningen bör läggas upp. Elevens demokratiska utveckling står enligt Lpo 94 
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(Skolverket, 2000) i samklang med elevens språkliga och matematiska 

utveckling. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att genom en empirisk studie försöka att se om det 

finns korrelation mellan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med 

grundläggande aritmetik. 

2.2 Frågeställningar 
Kan svårigheter med ordavkodning och svårigheter med grundläggande 

aritmetik stå i relation till varandra och på vilket sätt i så fall?  

 

Kan det finnas skillnader, med avseende på kön, ålder och språkgrupps-     

tillhörighet, i vår undersökningsgrupp? 

 

Kan forskningen ge några svar på eventuella samband? 

2.2.1 Avgränsning 

Arbeten som handlar om matematiksvårigheter och lässvårigheter skulle 

kunna bli mycket omfattande. Som framgår av vårt syfte och vår fråge- 

ställning så har vi valt att avgränsa vårt arbete till att undersöka om det kan 

finnas en eventuell korrelation mellan matematiksvårigheter och 

lässvårigheter inom områdena ordavkodning och aritmetik. I vårt arbete utgår 

vi från test som mäter grundläggande färdigheter vad gäller avkodning och 

lästeknisk förmåga (Läskedjor, Jacobsson 2001) samt grundläggande för- 

måga till räknande (Färdighetstest i matematik, Adler 2008).  

 

3 Teoretisk bakgrund 
Demokratisk kompetens innebär enligt Lpo 94 (Skolverket, 2000) muntlig 

och skriftspråklig kompetens och förmåga att lösa matematiska problem. 

Dessutom ska eleverna i skolan få kunskaper om matematikens roll ur ett 

historiskt perspektiv och dess roll i samhället och vetenskapen. Utvecklingen 

av dessa kompetenser innebär att elever får kunskaper om, förmåga att leva i 

och kunnande att utveckla ett demokratiskt samhälle. För att alla elever ska få 

möjlighet att utveckla demokratisk kompetens som Lpo 94 (Skolverket, 

2000) beskriver den behöver vissa elever stöd i utvecklandet av matematik 

och skriftspråk. Därför blir det viktigt att vi i skolan så tidigt som möjligt lär 

oss att upptäcka om det finns behov av stöd, vilket det behovet i så fall kan 

vara och hur vi kan ge stöd på ett adekvat sätt. 
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Många elever lämnar idag grundskolan utan att ha uppnått G i svenska och 

matematik, störst andel är det i matematikämnet (Lundberg & Sterner, 2002). 

Många elever i läs- och skrivsvårigheter upplever svårigheter också i mate- 

matik. Forskningen om denna dubbla problematik har inte varit särskilt 

omfattande fast det har visat sig att just kombinationsproblematiken ger 

eleverna än större svårigheter att klara av att få godkända betyg. 

 

Eftersom flera av de studier vi läst har använt sig av begreppen dyslexi och 

dyskalkyli kan det vara på sin plats att nämna något om dessa begrepp. 

3.1.1 Dyslexi  

Definitionen av dyslexi har skiftat genom åren för att tidigare också ha 

innehållit referenser till svårigheter med matematik (i Storbritannien) till att 

nu endast fokusera på språket (Chinn & Ashcroft, 2007). Definitioner på 

dyslexi förekommer på många nivåer och fyller olika funktioner. Oftast delas 

dyslexi i två grupper, utvecklingsdyslexi och dyslexi förvärvad genom 

hjärnskada under uppväxten eller i vuxen ålder. 1968 kom en definition 

genom World Federation of Neurology som innebar att dyslexi beror på 

basala kognitiva störningar ofta med en konstitutionell bakgrund. Denna 

definition var en diskrepansdefinition som hade som ett viktigt kriterium 

skillnaden mellan intelligens och läsförmåga. Orsaker som bristande 

skolgång och/eller hemmiljö uteslöts också i definitionen. En svårighet med 

denna definition kunde vara att de med ett lågt IQ inte kunde ha dyslexi 

(Dyslexiföreningen, 2011).  

 

IDA (The International Dyslexia Association) formulerade 2002 en definition 

där de tar upp svårigheter att avkoda enskilda ord och/eller automatisk 

ordigenkänning beroende på fonologiska brister som ett viktigt kriterium. 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker och 

kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller automatisk ord- 

igenkänning, av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa svårigheter 

orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska komponent, som ofta 

är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor och trots möjligheter till 

effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser kan innefatta svårigheter med 

läsförståelse och begränsad läserfarenhet, vilket kan förhindra tillväxten av 

ordförråd och erfarenhetskunskap. 

3.1.2 Dyskalkyli 

Taluppfattning skulle kunna röra sig om en förmåga att hantera och 

manipulera tal eller storheter på en spatialt utspridd tallinje som vi har 

mentalt i huvudet. Studier med hjälp av fMRI (funktionell hjärnavbildning) 

har visat att den neurobiologiska basen till denna förmåga är nätverk 

lokaliserade till den del av hjässloben i båda hjärnhalvorna som kallas 

intraparietala sulcus eller IPS (Dehaene, Piazza, Pinel & Cohen 2003; 
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Ashkenazi, Henik, Ifergane & Shelef 2008). Enligt Dehaene (2007; 

Klingberg, 2011) tycks känslan för antal vara en genetiskt betingad förmåga 

som spädbarn och många djurarter kan uppvisa när det gäller små mängder. 

Antalsuppfattningen tycks vara en viktig grund till taluppfattning. 

 

Forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli innebär en bristfällig 

taluppfattning som ger sig tillkänna i svårigheter med mycket basala och 

elementära numeriska färdigheter som att jämföra antal punkter i två åtskilda 

mängder. Ett kärnproblem enligt forskningen om dyskalkyli gäller 

uppfattningen av antal. En person med dyskalkyli har svårt att förstå att en 

mängd innehåller ett visst antal föremål, att man kan kombinera flera 

mängder, ta bort delar och dela upp mängder. De har också svårt att uppfatta 

om en viss samling har samma antal som en annan, ett större eller ett mindre 

antal och att förstå att samlingen inte behöver utgöras av synliga, konkreta 

ting utan att den lika gärna kan bestå av hörselintryck som tonstötar eller mer 

abstrakta företeelser som år eller önskningar (Lundberg & Sterner, 2009). En 

hypotes är att det finns en modul, en avgränsad funktionsenhet i hjärnan, 

sannolikt IPS, som är specialiserad för den enkla antalsuppfattningen 

(Dehaene, 2007) och att dyskalkyli är en funktionsnedsättning som drabbat 

denna modul hos somliga människor. 

 

Debatten om dyskalkyli eller inte dyskalkyli pågår. Definitionen av vad 

dyskalkyli i så fall skulle vara diskuteras av forskare. Några menar att det 

innebär endast matematiksvårigheter men inga språksvårigheter. Geary 

(2003) talar om dyskalkyli då människor blivit skadade på något sätt så att 

numerisk och aritmetisk förmåga försvunnit. Däremot kallar han det 

matematiska inlärningssvårigheter när det gäller matematikutvecklingen hos 

barn. Han menar att 5-8 % av eleverna har någon form av minnes- eller 

kognitiva svårigheter som stör deras förmåga att lära sig principerna för 

tillvägagångssätt eller metoder inom ett eller flera matematiska områden. 

 

Department for Education and Skill i Storbritannien (Chinn & Ashcroft, 

2007) definierade dyskalkyli 2001 som ett tillstånd som påverkar förmågan 

att uppnå skicklighet i matematik. Dessa människor kan ha svårigheter med 

antalsuppfattning, intuitiv sifferkänsla, talfakta och matematiska till- 

vägagångssätt.  Denna typ av svårighet finns det inte mycket kunskap om än 

och det är vanligast att svårigheter med matematik uppkommer i samband 

med dyslexi. 

 

Dyslexi är ett vedertaget begrepp idag och forskare är överens om att den har 

en genetisk bakgrund, däremot är de ganska oense om hur svårigheter med 

matematik ska definieras. I Sverige används inte begreppet dyskalkyli, istället 

används specifika räknesvårigheter som innebär att en person har svårt med 

baskunskaper i matematik som numerisk förmåga och aritmetik. Det är en 
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medicinsk diagnos precis som dyslexi, klassad som specifika inlär- 

ningssvårigheter under neuropsykiatriska funktionshinder i ICD 10 (WHO, 

2007). 

3.2 Finns det samband mellan läs- och 
matematiksvårigheter 

Det tycks finnas många paralleller mellan dyslexi och matematiksvårigheter 

och allt det som omgärdar dessa specifika inlärningssvårigheter som 

utbredning, definition, metoder för lärande, etiologi, uthållighet, attityd till 

skolarbete. Flera forskare (Miles, 2004: Lundberg & Sterner, 2006ab: Chinn 

& Ashcroft, 2007) har kommit fram till att det är väldigt få elever som har 

svårigheter med bara matematik, de allra flesta har svårigheter med både 

matematik och skriftspråk. 

 

Orsakerna kan vara många till denna dubbla problematik men viss forskning 

menar att de grundläggande svårigheter som orsakar läs- och skrivsvårigheter 

som fonologisk förmåga också kan spela in i orsaker till matematiska 

svårigheter. Den fonologiska förmågan har forskarna tyckt sig kunna bevisa 

genom hjärnforskning, där olika områden för språkbearbetning inte reagerar 

på samma sätt hos dyslektiker som hos icke-dyslektiker (Ingvar, 2008; 

Klingberg, 2011).  

 

Kulak (1993) jämför läsutveckling och matematikutveckling och menar att 

vägen från fonologisk bearbetning av ord till automatisk ordigenkänning och 

vägen från olika typer av fingerräkningsprocedurer till automatisk fram- 

tagning av aritmetiska talfakta liknar varandra. Hon menar att det finns en 

generell kognitiv process som är viktig när det gäller utvecklingen av både 

läsning och aritmetik. Den involverar att sammanfoga mindre delar av 

information till större delar som kan hämtas ur långtidsminnet snabbt och 

korrekt. Lundberg och Sterner (2004) uttrycker utvecklingen av auto- 

matisering på ett liknande sätt. Att inte uppnå full automatisering när det 

gäller ordavkodning är utmärkande för elever med dyslexi. Läsningen blir 

full av fel och mycket tröttsam i motsats till en duktig läsare som avkodar 

automatiskt utan ansträngning och läser helt rätt. I matematiken måste vi 

också automatisera olika funktioner som t.ex. talfakta, tal och siffror. Vi 

måste också omedelbart klara av att känna igen ett problem som t.ex. 

addition, multiplikation eller subtraktion och att klara av att lösa uppgiften 

utan att behöva tänka på varje steg i operationen. Om en elev har svårigheter 

med att automatisera kognitiva operationer kan eleven få svårigheter med 

både matematik och läsning.  

 

Chinn och Ashcroft (2007) menar att en person som måste förlita sig helt på 

att räkna uppåt eller nedåt kan anses som handikappad då det gäller snabbhet 

och korrekthet. En sådan person kan anses ännu mer handikappad när det 
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gäller multiplikation och division. Förmågan att se mönster och antal utan att 

behöva räkna befäster mönster för matematik i hjärnan. Behöver en individ 

räkna varje gång splittras mönstren upp och blir inte synliga för hjärnan 

dessutom kan det bli lättare att förvärva felaktiga mönster och svar. Inbördes 

förhållanden och samband mellan talen såsom talfakta är svåra för dyslek- 

tiker att se. Chinn och Ashcroft menar att deras erfarenhet är att de allra flesta 

dyslektiker också har svårigheter med matematik i åtminstone några 

områden. 

 

Sambanden mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter är höga menar 

Badian (1999) som i sin longitudinella studie, där hon försökte att ta reda på 

om grundorsakerna kan vara olika beroende på vilken typ av svårighet ett 

barn har, såg att sambanden ökade med ålder. Knopnik, Alarcon och DeFries, 

(1997) har i sin studie visat att 56 % av de elever som har läs- och skriv- 

svårigheter också har matematiksvårigheter och 43 % av de elever som har 

matematiksvårigheter också har läs- och skrivsvårigheter. Lundberg och 

Sterner (2002) lät speciallärare och specialpedagoger göra en uppskattning 

över hur stor andel av elever i svårigheter de ansåg hade den dubbla 

problematiken. Deras uppfattning var att ca 12 % kunde anses ha svårigheter 

med både läsning och räkning. Även Miles (2004) menar att generellt sett 

tycks dyslektiker vara långsamma med att bearbeta specifika baskunskaper i 

matematik t.ex. att lära sig talfakta, tabeller och algoritmer. Många 

dyslektiker lär sig dock kompensatoriska strategier för att klara av 

matematiken och kan lyckas bra med kognitivt svårare uppgifter fast de har 

svårigheter med baskunskaperna. I en holländsk studie (Dirks, Spyer & de 

Sonneville, 2008) kom forskarna fram till att ungefär 7-8 % kan ha en dubbel 

problematik, med både ordigenkänning och aritmetik. 

 

Gelman och Butterworth (2005) anser att det inte finns någon koppling 

mellan dyslexi och dyskalkyli utan de olika formerna av svårigheter aktiverar 

olika områden i hjärnan. Dyskalkyli skulle därför inte ha någon direkt 

koppling till dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Däremot anser de att det 

kan finnas en underliggande kognitiv funktion som kanske delas av båda 

svårigheterna.  

 

Det kan finnas elever som har båda neurobiologiska nedsättningarna 

(Lundberg & Sterner, 2006a). Om dyslexi och matematiksvårigheter är två 

skilda specifika inlärningssvårigheter blir det relevant att tala om 

komorbiditet. I det sammanhanget blir det då viktigt för forskare att försöka 

komma underfund med om komorbiditeten har skilda grundorsaker eller om 

de emanerar från samma neurologiska grund. Studier som visar att elever 

med lässvårigheter också har matematiksvårigheter och tvärtom gör det 

intressant att fördjupa studerandet av vad som är orsak och verkan. Defries 

och Light (1995) ställde sig frågan om det finns etiologiska grundorsaker till 
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den dubbla problematiken. De undersökte 148 enäggstvillingar och 111 

tvåäggstvillingar och kom fram till att gener och miljö båda bidrar till 

observerade samband mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. De 

kunde visa att 49 % av enäggstvillingarna som hade lässvårigheter också 

hade matematiksvårigheter och att 32 % av tvåäggstvillingarna med läs- 

svårigheter också hade matematiksvårigheter. Komorbiditeten kan alltså 

sägas till viss del bero på genetiska influenser. Även Knopik, Alarcón och 

DeFries (1997) undersökte ett stort antal tvillingar och menar att de kan 

bevisa att etiologi har stor betydelse i den dubbla problematiken. 

 

Chiappe (2005) anser att matematikforskningen borde ta hjälp av den 

omfattande läsforskningens strategier för att slipa forskningsverktygen så att 

forskarna kan hitta tydliga orsaker till olika matematiksvårigheter och deras 

koppling till lässvårigheter. 

3.3 Några studier av samband 

3.3.1 Snabb benämning (RAN) 

Matematikforskningen har inte i tillräcklig omfattning undersökt 

skriftspråksförmåga och har därför inte kunnat ge särskilt många svar på 

samband mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter (Fuchs, 

Fuchs & Prentice, 2004). Därför har en begränsad senare forskning försökt att 

finna potentiella underliggande mekanismer som skulle kunna påverka 

matematisk utveckling. Det har spekulerats i att förmågor som är viktiga för 

läs- och skrivutvecklingen, som fonologisk förmåga och förmågan till snabb 

benämning, också skulle kunna vara viktiga för utvecklingen i matematik. 

För att kunna göra beräkningar måste ett barn klara av att effektivt och 

korrekt kunna plocka fram fonologiska representationer, som hela ord och 

delar av ord, ur långtidsminnet. Brister i fonologisk förmåga eller brister i 

snabbhet att ta fram dessa representationer skulle därför kunna påverka 

utvecklingen i matematisk förmåga (Hecht, Torgesen, Wagner, & Rashotte, 

2001). 

 

Flera studier av sambanden mellan matematiksvårigheter och läs- och skriv- 

svårigheter har gjorts med hjälp av snabb benämning. Förmågan till snabb 

benämning tycks förutsäga förmågan till läsutveckling (Catts, Gillispie, 

Leonard, Kail, & Miller, 2002; Schatschneider, Carlson, Francis, Foorman & 

Fletcher (2002). Sambanden mellan snabb benämning och matematik- 

utveckling är inte lika tydlig men en studie på hur snabbt barn kunde 

benämna siffror under en minut (Clarke & Shinn, 2004) som presenterades i 

slumpvis ordning för barn med typisk utveckling korrelerade högt med ett 

normerat matematiktest. Pikulski och Chard (2005) fann också att det gick att 

förutsäga hur barn skulle klara den första matematikundervisningen beroende 

på hur snabbt barnen kunde säga bokstavsnamnet till en bokstav, benämna 
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färger och bilder i förskoleåldern. Wise, Pae, Wolfe, Sevcik, Morris, Lovett 

& Wolf (2008) anser däremot efter sin studie att förmågan till snabb 

benämning bäst predicerar läsförmåga och att fonologisk förmåga bäst 

predicerar matematikförmåga. 

3.3.2 Fonologisk förmåga 

Bryant och Pratt (1990) har visat att rimförmågan i åldern 4-5 år och 

förmågan att urskilja fonem i ord i åldern 5-6 år kunde förutsäga senare 

utveckling i aritmetisk förmåga. Hecht, Torgesen, Wagner och Rashotte 

(2001) kompletterar genom sin studie att fonologisk förmåga i årskurs två 

med 10 % säkerhet kunde förklara variationen i matematisk beräkningsförmåga 

i årskurs 5. Däremot har inte motsatsen kunnat påvisas, att matematisk 

förmåga i tidig ålder skulle kunna predicera fonologisk förmåga i senare 

ålder. Baserat på den forskning som gjorts tror vissa forskare att den 

fonologiska förmågan som påverkar läs- och skrivutvecklingen också skulle 

kunna påverka den matematiska utvecklingen. Elever som har båda 

svårigheterna tros ha den underliggande svårigheten fonologisk förmåga och 

får därför svårt med att tillägna sig både ord och matematik.   

 

Miles, Haslum och Wheeler (2001) kunde i en studie som testade dys- 

lektikers och icke-dyslektikers förmåga att lösa 72 uppgifter av olika art i ett 

matematiktest konstatera att skillnaden i lösningsprocent var störst då det 

gällde grundläggande aritmetik. Dyslektikerna hade färre lösta uppgifter än 

icke-dyslektiker. Även de barn som hade lässvårigheter utan att ha diagnosen 

dyslexi klarade sig sämre på aritmetikuppgifterna. Joffe (1980) menade efter 

sina studier av 50 dyslektiker som fick göra ett aritmetiskt test att tid också är 

en viktig faktor för dyslektiker och hanterandet av aritmetik. Under tidspress 

får dyslektiker svårigheter att utföra uppgifterna.  

 

Jordan, Hanich och Kaplan (2003) jämförde fyra olika grupper av barn. 

Grupperna bestod av de med endast lässvårigheter, endast matematik- 

svårigheter, dubbel problematik och barn utan svårigheter i en longitudinell 

studie. Barn med endast matematiksvårigheter utvecklade sin matematiska 

förmåga snabbare än barn med dubbel problematik. Däremot utvecklade inte 

barn med lässvårigheter sin läsförmåga snabbare än barn med dubbel 

problematik. Lässvårigheter tycks bestå under de tidigare åren medan 

matematikutvecklingen förbättras för dem som inte har lässvårigheter också. 

Vissa forskare (Geary, 1993; Hecht et. al., 2001) menar att det finns ett sam- 

band mellan fonologisk förmåga och åtkomst av talfakta vilket skulle bevisa 

att svårigheterna har samma underliggande orsak. Jordan (2003) med 

medarbetare anser dock att det inte ger något svar på varför barn med 

matematiksvårigheter men utan fonologiska svårigheter ändå har samma 

svårighet med att få fram talfakta. Barn med endast en svårighet oavsett 

vilken utvecklade sin matematiska problemlösningsförmåga ungefär lika 
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mycket under den tvåårsperiod som studien utfördes. Båda grupperna med 

matematiksvårigheter har samma svårighet att snabbt få fram talfakta från 

långtidsminnet och får därför svårt med aritmetik och använder finger- 

räkning. Den grupp som endast har matematiksvårigheter uppvisade en mer 

effektiv fingerräkning än den grupp som har dubbel problematik. De menar 

att deras studie inte stöder den forskning som talar för att åtkomst av talfakta 

har en underliggande gemensam svårighet med fonologisk förmåga. Deras 

studie visar, enligt dem, på att det kanske inte alls stämmer att de med 

lässvårigheter och de med matematiksvårigheter eller de med den dubbla 

problematiken skulle ha en gemensam underliggande svårighet som vissa 

forskare menar, alltså brister i den fonologiska förmågan, eftersom barn med 

lässvårigheter klarade sig bättre när det gäller åtkomst av talfakta jämfört 

med de båda grupperna som hade matematiksvårigheter (Jordan et.al, 2003). 

 

I en studie i Holland (Dirks, Spyer & de Sonneville, 2008) ville forskarna 

också försöka utröna hur stor andel av de undersökta barnen har en 

kombinerad svårighet och vad som eventuellt kan orsaka den. De korrelerade 

ordigenkänning med aritmetik och räknade sedan också den procentuella 

andelen barn som låg på den 25-percentilnivån eller under i båda områdena. 

De kom fram till att sambandet var 7,6 %. De undersökta grupperna bestod av 

elever ur år 4 och år 5 eftersom forskarna anser att förmågan till automatisk 

ordigenkänning och automatisk åtkomst av talfakta är befäst i den åldern. 

Komorbiditeten minskar dock när korrelationen görs utifrån riktigt låga 

värden (10-percentilen) och flera elever hamnar då i de andra grupperna. 

Dirks et. al. ger sig också in i diskussionen om vad som orsakar vad och 

menar att Jordan et. al.s studie också blandade in subtraktion i aritmetiken 

och därför kan kanske inte resultaten jämföras eftersom annat mättes förutom 

åtkomst till talfakta. De menar att barn kanske använt andra sätt att beräkna 

subtraktion än direkt faktaåtkomst. De baserar denna tanke om att hjärnan 

använder olika områden för addition och subtraktion på en hjärnstudie av 

Dehaene och Cohen (1997, i Dirk et. al., 2008). Deras slutsats blev att barn 

med båda svårigheterna kanske har en allmän kognitiv brist och att barnen 

med en svårighet har en mer specifik svårighet på just det området de har 

svårt för. Fler av barnen med ordigenkänningsproblem hade också den 

kombinerade problematiken. Forskarna menar att de inte kunnat skilja 

faktaåtkomst och procedurer när det gäller aritmetik och att det kan vara en 

viktig distinktion i fortsatt forskning om hur läsning och aritmetik hänger 

ihop.  

 

Reikerås (2006) gjorde en studie på fyra grupper barn, sammanlagt 941 

stycken, för att undersöka hur stort samband lässvårigheter hade med 

matematiksvårigheter. Hon jämförde grupperna, endast lässvårigheter, endast 

matematiksvårigheter, dubbel problematik och barn utan svårigheter, på tre 

olika åldersnivåer (8 år, 10 år och 13 år) genom att testa deras förmåga när 
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det gäller basal aritmetik och uträkningar som krävde flera steg. De båda 

grupperna med matematiksvårigheter skilde sig inte åt på någon åldersnivå 

när det gällde basal aritmetik. Däremot fanns det redan i den yngsta 

åldersgruppen signifikanta skillnader mellan grupperna när det gällde 

uträkningar som krävde flera steg. Dessa skillnader följde med upp i högre 

ålder. Den grupp som klarade sig sämst var den med dubbel problematik. 

Hon kom då fram till att lässvårigheter kan påverka matematisk utveckling 

till viss del. 

 

Wise, Pae, Wolfe, Sevcik, Morris, Lovett & Wolf (2008) anser som tidigare 

nämnts att förmågan till snabb benämning bäst predicerar läsförmåga och 

fonologisk förmåga bäst predicerar matematikförmåga. De kom fram till den 

slutsatsen genom sin studie där de jämförde grupper med lässvårigheter med 

grupper som hade lässvårigheter och en benägenhet till matematiksvårigheter. 

När gruppernas resultat korrelerades på den 25-percentilen på ett 

matematiktest kunde de se att snabb benämning och läsförmåga korrelerade 

och att fonologisk förmåga och matematikförmåga korrelerade. Däremot när 

de jämförde de lägsta resultaten, på den 15-percentilen såg de samma 

mönster för bara den ena gruppen, den som hade lässvårigheter. De anser 

därför att det finns en möjlighet att kombinationen av båda svårigheter kan 

vara begreppsmässigt och funktionellt olik jämfört med om en individ bara 

har lässvårigheter. De ser också i sin studie att barn med större matematik- 

svårigheter än barn med mindre visade olika resultatmönster mellan fono- 

logisk förmåga, snabb benämning, läsförmåga och matematisk förmåga. Barn 

med mindre matematiksvårigheter hade en korrelation med svårigheter med 

siffersystemet medan barn med större svårigheter i matte också hade 

svårigheter med addition. De större svårigheterna med matematik korrelerade 

med fonologisk förmåga. Förmågan till snabb benämning korrelerade med 

ordavkodning och nonordförmåga på 25-percentilen men inte alls på 15-

percentilen. Elever med båda svårigheterna visade lägre läsförmåga än de 

med bara lässvårigheter på 25-percentilen men ingen skillnad alls på 15-

percentilen. 

 

Lundberg och Sterner (2009) visar i sin studie om sambandet mellan 

uppgiftsorientering och läs- och räknesvårigheter att korrelationen är hög 

mellan lässvårigheter och räknesvårigheter i år 3 och 4. När de kontrollerade 

för kognitiv utveckling sjönk korrelationen markant. De undersökte 60 elever 

varav 15 var elever med en av svårigheterna eller båda. De använde flera 

olika test och lärarbedömningar. De korrelerade dock aritmetik mot ett lästest 

för att jämföra korrelationsvärdena och fann då att korrelationen sjönk. I sin 

studie korrelerade de i år 3 additionsuppgifter mot Vilken bild är rätt 

(Lundberg, 2001), som är ett läsförståelsetest. I år 4 korrelerades Vilken bild 

är rätt mot alla de räkneuppgifter av olika slag som de använde i den 
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årskursen och lärarbedömningarna.  Korrelationen var något högre i den äldre 

åldersgruppen jämfört med den yngre. 

 

Läsförståelse och problemlösning är en annan dubbelproblematik enligt 

Pimpertons och Nations (2010) studie. De jämförde en grupp av barn som 

hade läsförståelsesvårigheter men inga ordavkodningssvårigheter med en 

kontrollgrupp. Det fanns ingen skillnad i aritmetisk förmåga mellan 

grupperna men en signifikant skillnad i problemlösningsförmåga. 

3.3.3 Minnesförmåga 

Steeves (1983) kunde i sin studie på fyra grupper, högpresterande 

dyslektiker, normalpresterande dyslektiker, högpresterande icke-dyslektiker 

och normalpresterande icke-dyslektiker visa att de som hade dyslexi klarade 

sig sämre både på ett matematiktest och på ett minnestest än de som inte hade 

dyslexi. Minnestestets resultat mellan grupperna visade en stor skillnad 

därför drog hon slutsatsen att dyslektikers matematiksvårigheter kan bero på 

den dåliga minnesförmågan och att de då inte klarar matematikuppgifter som 

kräver minnesförmåga. Korttidsminnet och arbetsminnet är viktiga för att 

klara av att lära sig matematik. Minnet är speciellt viktigt vid huvudräkning. 

Om ett barn med minnessvårigheter utsätts för mycket huvudräkning och 

andra mentala räkneuppgifter finns det en risk att matteglädjen förstörs och 

att barnet inte vågar utsätta sig för fler mattemisslyckande och därför inte 

vågar utforska vilka möjligheter andra områden inom matematiken skulle 

kunna vara. Alla former av minne betyder mycket för inlärandet av 

matematik men korttids- och arbetsminnet tycks vara viktigast vid mentala 

operationer i matematik.  

 

Miles (1993 i Miles, 2004) kom också i en studie fram till att de som hade 

dyslexi fick stora svårigheter att återge multiplikationstabeller om de 

belastades med att komma ihåg också att säga 2*6=12 istället för att bara 

återge svaren i tabellen. De tappade bort sig i tabellen, blandade ihop tabeller 

och glömde svaret. Han drog också slutsatsen att brister i minnesförmågan 

har stor betydelse för den dubbla problematiken. Hittills har viss forskning 

kunnat visa att de elever som hade nedsatt arbetsminnesförmåga ofta också 

hade problem med att lära sig läsa och räkna.  

 

En studie på om visuospatialt arbetsminne skiljer sig hos ungdomar med 

endast matematiksvårigheter och ungdomar med kombinationen matematik- 

svårigheter och lässvårigheter gjordes av Kyttälä (2008). Studien omfattade 

337 ungdomar, 15-16-åringar. Den visade att ungdomar med enbart mate- 

matiksvårigheter hade sämre förmåga att lagra passiv visuell samtidig 

information medan den andra gruppen hade samma svårighet plus svårigheter 

med den visuospatiella förmågan och processandet. De hade dessutom 

svårigheter att kontrollera irrelevant visuospatial information. Studien tycks 
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visa att ungdomar med båda svårigheterna har en generell brist i det 

visuospatiella arbetsminnet medan ungdomar med endast 

matematiksvårigheter har en specifik brist i sitt visuospatiella arbetsminne. 

 

En studie som gjordes på elever med läsförståelsesvårigheter men utan 

ordavkodningssvårigheter visar att dessa elever får svårigheter med att förstå 

det matematiska språket och att uttrycka sig själva matematiskt. Läs- 

förståelseförmågan är alltså inte begränsad till språkförmågan utan sätter 

också sina spår i olika delar av matematiken. Gruppen som studerades visade 

brister i flera språkliga mätningar men inte i ordavkodning för att det inte 

skulle påverka studien. En hypotes som framkommer genom studien är att 

arbetsminnet är en viktig kontroll för både skriftspråksförmågan och den 

matematiska förmågan. Aritmetiktestet gjordes skriftligt och krävde troligtvis 

därför inte lika mycket arbetsminne som de muntligt utförda matematik- 

resonerandetesten vilket kan vara en ledtråd till minnessvårigheter istället för 

språksvårigheter (Pimperton & Nation, 2010). 

 

Drygt fyrtio procent av skillnaderna i matematisk förmåga mellan olika barn 

kunde förklaras med skillnader i arbetsminnet (Klingberg, 2011). Han leder 

ett stort svenskt forskningsprojekt kring hur minnet utvecklas hos barn och 

ungdomar, hur det påverkar läsförståelse och matematisk problemlösning och 

hur detta i sin tur påverkas av genetiken, hjärnans mognad och sociala 

förhållanden. 350 barn och ungdomar mellan sex och tjugo år har i två 

omgångar under tre års tid gjort minnestest och lämnat blodprover. Hundra 

av barnen har också genomgått en magnetresonansundersökning av hjärnans 

aktiviteter. Hittills har studien kunnat visa att de elever som hade nedsatt 

arbetsminnesförmåga ofta också hade problem med att lära sig läsa och 

räkna. Vi måste kunna hålla relevant information i arbetsminnet för att kunna 

göra jämförelser mellan nya siffror eller bokstäver, men inte bara det, ju 

bättre arbetsminne vi har desto bättre förmåga har vi också att sålla bort 

oviktig information. Barn med nedsatt arbetsminnesförmåga har svårt att 

fullfölja instruktioner och uppgifter eftersom de lätt blir distraherade av 

irrelevanta saker som händer, menar Klingberg. 

3.3.4 Uppmärksamhet 

Ny forskning har visat att de områden i hjärnan, hjässloben och pannloben, 

som används för arbetsminnesuppgifter till stor del är identiska med de 

områden som används vid kontroll av uppmärksamheten, alltså vår förmåga 

till koncentration. Arbetsminne, koncentrationsförmåga och distraherbarhet 

hör ihop (Klingberg, 2011). 

 

Lundberg och Sterner (2006b) har i en studie belyst frågan om god 

uppgiftsorientering leder till god inlärning eller om inlärning leder till en god 

uppgiftsorientering. Vad är orsak och vad är verkan var frågan för studien. 
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Det statistiska sambandet mellan läsning och räkning var starkt i både år 3 

och år 4 vilket innebär att elever som är svaga läsare ofta också har svårt med 

räkning och tvärtom, goda läsare kan också räkna bra. De kunde visa att de 

som har svårt för räkning också har svårt för läsning men det fanns det några 

svaga läsare som inte hade svårigheter med räkning. De menar att en kritisk 

faktor kan vara den allmänna kognitiva utvecklingsnivån och att både läsning 

och räkning kräver allmänna kognitiva färdigheter. Det kan finnas något 

därutöver som kan bidra till att förklara sambandet mellan läsning och 

räkning och riktar då sin uppmärksamhet mot uppgiftsorientering. De fann i 

sin studie ett högt samband mellan uppgiftsorientering och läsning och 

räkning. Uppgiftsorientering tycks därför utgöra en viktig orsak till goda 

prestationer i läsning men speciellt i räkning. 

 

Det finns bevis på att både barn med lässvårigheter och barn med diagnosen 

ADD, som är en uppmärksamhetsstörning utan hyperaktivitet, är i riskzonen 

för att få matematiska svårigheter. Teorin är att den underliggande oförmågan 

att automatisera talfakta är orsaken. De forskare som studerat detta menar att 

vi förbiser detta i skolan eftersom de flesta matematiktest inte är på tid, vilket 

är viktigt för att påvisa om automatiseringen fungerar. Minneskomponenten 

och förmåga att koncentrera sig tycks vara viktiga och det som brister hos 

barn med ADD. Kanske påverkar deras svårigheter att koncentrera sig 

minneskomponenten och blir då orsak till att inlärningen inte blir effektiv 

(Ackerman, Anhalt & Dykman, 1986). 

 

3.4 Skiljer sig barn med båda svårigheterna från dem med 
bara en? 

Det finns kritik mot att många matematikstudier inte kontrollerar för läs- och 

skrivsvårigheter vilket anses som viktigt därför att annan forskning tycks visa 

att barn med läs- och skrivsvårigheter i kombination med matematik- 

svårigheter har mer gemensamt med de barn som bara har läs- och skriv- 

svårigheter än de barn som bara har matematiksvårigheter. Barn med båda 

svårigheterna svarar t.ex. sämre på interventioner än barn med bara en av 

svårigheterna (Powell, Fuchs, Fuchs, Cirini & Fletcher, 2009; Fuchs, Fuchs 

& Prentice, 2004; Jordan, Hanich, & Kaplan, 2003). Dessa studier indikerar 

alltså att barn med båda svårigheterna skiljer sig från barn med bara den ena 

svårigheten och andra studier säger att barn med bara matematiksvårigheter 

skiljer sig från barn med båda svårigheterna. 

 

Underlag för den tanken ger Fletcher (2005) som gjort ett antal studier som 

visat att barn med båda svårigheterna har sämre resultat än barn med endast 

läs- och skrivsvårigheter då det gäller uppmärksamhet, begreppsbildning, 

fonologisk förmåga, snabb benämning, ordförråd och visuell-motorisk 

förmåga men den generella prestationsförmågan skilde sig inte signifikant. 
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När han jämförde gruppen med dubbel problematik med gruppen som bara 

hade matematiksvårigheter kunde han se en signifikant skillnad på den 

generella prestationsförmågan. Han menar att det tycks ge antydningar om att 

barn med båda svårigheterna har en språkbaserad inlärningssvårighet som 

delas av dem som endast har läs- och skrivsvårigheter hellre än att den dubbla 

problematiken beror på svårigheter med matematik. Barn med endast 

matematiksvårigheter har någon annan typ av underliggande svårighet. Han 

har visat detta i en studie där barn i olika typer av svårigheter har jämförts 

med varandra. Svårighetstyperna har varit lässvårigheter, matematik- 

svårigheter, ADHD och olika kombinationer av dessa svårigheter. Dessa 

olika grupper har sedan jämförts med elever med typisk utveckling. 

 

Studenter med matematiksvårigheter visar varierande läsförmåga. Några läser 

helt normalt medan andra har lässvårigheter. Denna skillnad kanske kan 

användas för att särskilja olika undergrupper av matematiksvårigheter 

(Geary, 1993). Hypotesen är att studenter som har den dubbla problematiken 

har det på grund av svag fonologisk förmåga. Svårigheterna förhindrar dem 

både att skaffa sig en automatisk ordavkodning och att utveckla en 

automatisering av talfakta vilket leder till svårigheter med aritmetik. De med 

enbart matematiksvårigheter har en svag sifferkänsla vilket leder till brister i 

återgivning av matematiska fakta. Skillnaderna har kunnat studeras genom 

interventionsstudier på hur de olika grupperna responderar till olika typer av 

undervisning. Barn med enbart matematiksvårigheter svarar bättre på 

undervisning av återgivning av talfakta genom övningar och begreppsmässig 

undervisning än barn med den dubbla problematiken. Detta tyder på att det 

finns skillnader i förmågan att automatisera talfakta mellan dessa båda 

grupper.  

 

Fuchs, Seethaler, Powell, Fuchs, Hamlett & Fletcher (2008) kom inte fram 

till samma slutsats. Deras studie kunde inte visa att det fanns en signifikant 

skillnad mellan gruppen med endast matematiksvårigheter och gruppen med 

dubbel problematik. Däremot har Powell, Fuchs, Fuchs, Cirino och Fletcher 

(2009) kunnat visa i sin studie att det kan finnas grundläggande skillnader i 

de två grupperna när det gäller återgivning av talfakta. De olika studierna var 

inte exakt likadana vilket kan ha bidragit till skillnaden i resultat. Ordningen 

på talfakta i testen som studerades skilde sig åt. De visar genom en 

interventionsstudie att barn med endast matematiksvårigheter utvecklas starkt 

positivt om de blir undervisade på olika sätt om hur de ska träna och komma 

åt talfakta medan barn med den dubbla problematiken inte utvecklades 

genom den typen av intervention. Sterner och Lundberg (2002) menade redan 

då att sannolikheten för att elever ska kunna hämta talfakta i långtidsminnet 

ökar ju mer erfarenhet eleven har av att lösa sådana uppgifter vilket visade 

sig stämma på barn med endast matematiksvårigheter men inte på barn med 

båda svårigheterna. 
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Gruppen med endast matematiksvårigheter använder mer effektiva 

procedurer vid aritmetik än gruppen med dubbel problematik. De klarar sig 

också bättre på test av återgivning av talfakta som inte är på tid. Båda 

grupperna klarar sig dock lika bra på test som har en tidsgräns (Powell, 

Fuchs, Fuchs, Cirino & Fletcher, 2009). Det finns dock studier som påvisar 

att båda grupperna klarar sig lika bra oavsett om det finns en tidsgräns eller 

inte (Reikerås, 2006).  

 

I den longitudinella studien på fyra grupper barn i åldern 7-9 år, som Jordan 

et.al. (2003) gjorde, visade det sig att gruppen med enbart matematik- 

svårigheter klarade sig bättre när det gäller problemlösning än de två andra 

men däremot inte när det gällde räkning. Brister i talfakta och i att räkna 

automatiskt är svårigheter som kan definieras i både gruppen med enbart 

matematiksvårigheter och i gruppen med dubbel problematik. Studien kunde 

ansluta sig till de forskare som tidigare visat att just återgivning av talfakta 

och räkning är de två tydliga svårigheter som återkommer hos elever som har 

matematiksvårigheter oavsett vilken grupp de tillhör (Jordan, Hanich, & 

Kaplan, 2003). Gersten, Jordan & Flojo (2005) har definierat ett stort område 

av brister hos barn i matematiksvårigheter. De inkluderar låg skicklighet och 

automatik i återgivning av aritmetiska kombinationer, låg hastighet vad gäller 

benämning av siffror, ineffektiva och omogna räknestrategier, låg siffer- 

känslighet och ett försämrat icke-verbalt arbetsminne. 

 

Geary (2003) beskriver tre olika typer av matematiksvårigheter. Han delar in 

dem i brister i undertyper av minnet som procedurellt minne, semantiskt 

minne och visuospatialt minne. Han gör kopplingar från de olika minnes- 

typerna till kognitiva och prestationsmässiga särdrag, neuropsykologiska 

särdrag, genetiska särdrag, utvecklingsmässiga särdrag och koppling till 

lässvårigheter. Det är endast inom undertypen semantiskt minne som han kan 

koppla matematiksvårigheter med lässvårigheter. Det semantiska minnet är 

ett kunskapsminne och innehåller våra faktakunskaper. Det innebär att dessa 

barn har svårigheter att spara och komma åt talfakta från långtidsminnet och 

att sortera bort irrelevant fakta. Just den gruppen barn som har brister i det 

semantiska minnet tycks ha bestående svårigheter medan de andra grupperna 

visar utvecklingsbenägenhet. Det kan enligt Geary innebära att den typen av 

matematiksvårigheter kan ha en konstitutionell orsak. Denna grupp har också 

svårigheter med att hålla undan irrelevanta fakta och kunna sortera vilket 

förknippas med komorbiditet mellan matematiksvårigheter och ADHD. Även 

Klingberg (2011) anser att arbetsminne och koncentration hänger ihop och 

kan vara underliggande orsaker till samband mellan läsning, räkning och 

andra neuropsykiatriska funktionshinder. 
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Men sambanden är långt ifrån perfekta. Det finns elever med påtagliga 

lässvårigheter som inte har några särskilda problem med räkning. En del kan 

t.o.m. vara riktig duktiga på att räkna. Det finns också elever som läser och 

skriver bra, men som har stora problem med räkning. Detta tyder på att det 

finns kognitiva funktioner som är unika för räkning respektive för läsning. 

Undersökningar av hjärnans funktioner med hjälp av fMRI-avbildning har 

visat att områden i tinningloben, nackloben och frontalloben är särskilt aktiva 

i vänster hjärnhalva vid läsning. Det rör sig om områden som har med våra 

språkliga funktioner att göra. Nacklobsaktiviteten är mer relaterad till visuell 

identifiering av överinlärda ord (Turkeltaub, Gareau, Flowers, Zeffiro & 

Eden (2003). När individer däremot ställs inför kvantitativa uppgifter 

aktiveras andra områden t.ex. i hjässloben på båda sidor (Dehaene, Piazza, 

Pinel & Cohen, 2003; Klingberg, 2011). Sådana skillnader i hjärnaktivering 

kan kanske vara en grund till att vi finner elever med en typ av problem men 

inte en annan. 

 

4 Metod 
Undersökningsmetoden är de vetenskapliga metoder som skribenten 

använder och kombinerar för att undersöka uppsatsens problemställning och 

utgångspunkt. När det gäller undersökningsmetoden gäller det att använda sig 

av ett tillvägagångssätt som är accepterat i vetenskaplig bemärkelse. 

Undersökningsmetoden binder samman belägg och slutsats (Rienecker & 

Stray Jörgensen, 2006). Bryman (2011) menar att en forskningsmetod 

fungerar som en teknik för insamling av data. Kvantitativ eller kvalitativ 

forskning använder sig av olika angreppssätt i samband med samhälleliga 

undersökningar. 

 

Kvantitativ forskning kan ses som en forskningsstrategi som lägger 

tyngdpunkten på kvantifiering i samband med insamling och analys av data. 

Den kvantitativa forskningen inom samhällsvetenskap innehåller ett 

deduktivt synsätt, vilket innebär att forskaren prövar teorier gentemot 

praktisk forskning. Kvantitativ forskning utgår från den naturvetenskapliga 

modellens normer och förfaranden, då framförallt när det gäller positivismen. 

En kvantitativ forskningsstrategi står för en uppfattning om den sociala 

verkligheten som går ut på att den utgör en yttre och objektiv verklighet 

(Bryman a.a.). 

4.1.1 Metodval 

Vi har för vår undersökning valt att använda oss av en kvantitativ metod då 

vårt syfte är att utifrån normerade test inom läsning och matematik försöka se 

om det finns korrelation mellan svårigheter med ordavkodning och 

svårigheter med grundläggande aritmetik. Vår undersökning bygger inte på 

att vi ska söka förståelse för våra respondenters känslor och upplevelser 
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(hermeneutik), utan vi ska uppnå kunskap genom att iaktta med våra sinnen 

samt genom det vi kan räkna ut med vår egen logik, alltså utifrån ett 

positivistiskt perspektiv (Thurén, 2007). 

4.1.2 Urval och bortfall 

Vi har i vårt arbete gjort undersökningar på fyra klasser i år 4 och tre klasser i 

år 5. Undersökningen omfattade ett elevunderlag på sammanlagt 104 elever. 

Av dessa var 53 flickor och 51 var pojkar. Av de 104 eleverna hade 35 

svenska som andraspråk, där fördelningen var 18 flickor och 17 pojkar. I 

gruppen med SVA-elever fanns en elev som varit i Sverige i ett år. De övriga 

var antingen födda i Sverige eller så hade de bott i Sverige längre tid än tre 

år. Två skolor, i två olika delar av Sverige har varit inblandade i 

undersökningen. Den ena skolan var en F-9 skola och den andra var en F-6 

skola. Vi har i vårt urval gjort ett bekvämlighetsurval, vilket Bryman (2011) 

menar består av informanter som råkar finnas tillgängliga i forskarens 

omgivning. 

 

I undersökningen blev bortfallet sammanlagt 10 elever från de 7 olika 

klasserna. Bortfallet orsakades av att eleverna var frånvarande av olika 

orsaker som t.ex. sjukdom och ledighet. Om de som inte deltog i under- 

sökningen skulle ha påverkat resultatet är svårt att veta, men det rör sig om 

ett slumpmässigt bortfall och därför utgår vi från att det inte utgör någon 

avgörande skillnad.  

4.2 Datainsamlingsmetoder 
För att kunna se om det finns korrelation mellan svårigheter med 

ordavkodning och svårigheter med grundläggande aritmetik har vi, förutom 

att ha tagit del av ämnesadekvat och aktuell forskningslitteratur, även 

genomfört en undersökning utifrån två olika test vad gäller elevers prestation 

i läsning och matematik. 

 

Forskningslitteratur på svenska kunde vi inte finna särskilt mycket. Däremot 

finns det en hel del på engelska. Både i den svenska och i den engelska 

litteraturen i bokform som finns kunde vi hitta referenser till utländska 

forskare som studerar samband mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. Dessa forskare och deras studier kunde vi hitta på 

framförallt EBSCOhost genom sökning på Linnéuniversitetets databas. 

Studier som hjärnforskare gjort finns i den medicinska delen av databasen.  

4.2.1 Läskedjor  

Läskedjor År 4-9 samt första året i gymnasiet (Jacobsson, 2001) är ett 

grupptest, ett s.k. screeningtest, vilket också kan användas individuellt för att 

identifiera lässvårigheter och dyslexi. Läskedjor är ett normerat test som 
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består av deltesten tecken-, ord- och meningskedjor. Det tar ca 20 min. att 

genomföra i grupp, inklusive instruktioner. Testet mäter elevernas avkodning 

och lästekniska förmåga och är normerat på sammanlagt 2246 elever från tre 

olika kommuner i Sverige. Stanineskalan används för utvärdering av resul- 

taten. 

 

Syftet med deltestet teckenkedjor är att uppskatta elevernas visuo-motoriska 

snabbhet. Ordkedjetestet syftar till att ge en uppfattning om elevernas 

ordavkodningsförmåga eller ordigenkänningsförmåga. Det tredje deltestet, 

meningskedjor är tänkt att försöka fånga in elevernas semantiska och 

syntaktiska förmåga i samband med läsning.  

 

Jacobsson (2001) menar att elever med annat modersmål än svenska, vilka 

bott i Sverige under kortare tid än 2-3 år kan visa på svårigheter med de båda 

deltesten ord- och meningskedjor då många saknar känsla för svenska ords 

ortografi. Elever med ett annat modersmål än svenska, vilka bott i Sverige 

under lite längre tid har oftast lärt sig ytnivån i det svenska språket så att de 

kan klara av deltestet ordkedjor på nästan samma nivå som elever med 

svenska som förstaspråk. Jacobsson (a.a.) poängterar att Läskedjor (tecken-, 

ord- och meningskedjor) ännu inte prövats i specifika grupper och först när 

Läskedjor prövats i klart avgränsade grupper kan hans hypoteser om tolkning 

verifieras eller förkastas.   

4.2.2 Adler Färdighetstest i matematik 

B. Adlers färdighetstest (Version C: För åk 4, 5 och 6) är tänkt att utgöra ett 

komplement till ett kunskapstest och ger enligt upphovsmannen (Adler, 

2008) ett snabbt mått på grundläggande förmåga till räknande (aritmetik) i 

matematik. Adler (a.a.) menar att många med specifika matematiksvårigheter 

har just problem med färdigheter och inte i första hand själva förståelsen i 

matematik. Testet är lämpligt att användas som screening av en grupp, men 

kan även genomföras individuellt. Testet tar 5 minuter att genomföra och 

består av totalt 50 enkla räkneuppgifter på ett blad. Testet har normerats på 

drygt 3500 elever från 10 kommuner/städer i Sverige under 2008. För att 

utvärdera resultatet används här också stanineskalan 1-9, som är överskådlig 

och fullt tillräcklig i ett differentieringsarbete. 

4.3 Genomförande  
Att vi valde att rikta in oss på en undersökning utifrån normerade test beror 

till stor del på att vi ville förhålla oss objektiva i vår bedömning. Detta 

förhållningssätt kan stärkas genom en koppling till Lundberg och Herrlin 

(2003/2005), vilka belyser att lärare löper risk att bli alltför subjektiva när de 

bedömer och rekommenderar därför användandet av test som är normerade 

för att på så sätt få objektiva hållpunkter.  
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I syfte att få vägledning och erfarenhet av hur instruktioner till 

testuppgifterna bäst skulle ges, genomförde vi ett förtest med två pilotgrupper 

i år 6 på respektive skola. Vid våra förtest uppstod inte några missupp- 

fattningar. Vid ett tillfälle ställdes frågan om eleverna i samband med 

läskedjorna skulle dra ett fjärde streck vid varje avslutad uppgift, vilket 

föranledde till att vi vid genomgångarna var extra tydliga med att det endast 

skulle vara tre streck i varje kedja. Detta visades också tydligt genom de 

övningsexempel som finns till testet.  

 

Vi genomförde de två olika testen vid två olika tillfällen i respektive klass. 

Tider för testgenomförandet bestämdes tillsammans med berörda pedagoger 

på skolorna. Vid båda testtillfällena informerades samtliga elever om deras 

rätt att själva bestämma över sin medverkan och att alla deltagare skulle vara 

anonyma. Då testdeltagarna var minderåriga hade deras vårdnadshavare 

informerats om undersökningen och medverkan i denna genom ett tidigt 

utskick via klasslärare/mentor (bilaga nr.1).  

4.3.1 Dataanalys 

Resultaten bearbetas och redovisas med hjälp av Excel och baseras på den 

statistik vi fick fram utifrån ordavkodningstestet i Läskedjor (Jacobsson, 

2001) samt aritmetiktestet Adler Färdighetstest i Matematik – version C 

(Adler, 2008). Eftersom vi har gjort en statistisk undersökning har resultaten 

blivit en massa rader med siffror. För att underlätta avläsning och tolkning av 

materialet har vi gjort en grafisk presentation av det.  

 

Vi valde att använda spridningsdiagram för att visa korrelationen mellan 

ordkedjor och aritmetik. Trendlinjen i diagrammen visar hur korrelationen ser 

ut och att den var måttligt positiv i hela populationen.  

Stapeldiagram använde vi för att tydliggöra skillnaderna i medelvärdes- 

resultat mellan de olika grupperna i vår population.  

Vi har använt oss av histogram för att visa hur resultaten har fördelat sig på 

stanineskalan. På det viset kan vi få en uppfattning om ifall fördelningen 

liknar en normalfördelning eller om den är snedfördelad på något sätt. 

Histogrammen visar frekvensen av observationer inom varje intervall från 1 

till 9 på stanineskalan.  

4.3.2 Reliabilitet, validitet och replikerbarhet 

Reliabilitet och validitet är viktigt och har stor betydelse när det gäller att 

säkra kvaliteten på en kvantitativ undersökning. Reliabilitet handlar om 

frågor som hör ihop med måttens och mätningarnas pålitlighet, överens- 

stämmelse och följdriktighet (Bryman, 2011).  

 

 Vår undersöknings reliabilitet har kunnat påverkas av att vi har varit två 

olika testledare som genomfört de två olika testerna vid olika tidpunkter på 
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dagen. Vi har genom att förbereda oss och noggrant följa manualer och 

instruktioner tillhörande de olika testen försökt att stärka studiens reliabilitet. 

En ytterligare och viktig påverkansfaktor när det gäller tillförlitligheten är att 

vi själva kan ha rättat fel, av misstag fört in felaktiga data och på så sätt ha 

påverkat undersökningens tillförlitlighet. För att i möjligaste mån undvika 

detta har vi noggrant gått igenom våra data flera gånger, både enskilt och 

tillsammans. 

 

Förutom reliabilitet så fastställs ett tests kvalitet även av validitet. Validitet 

tydliggör om ett test mäter det som det är avsett att mäta (Jacobson 2001). I 

manualen för Läskedjor (Jacobson, 2001) framgår testets reliabilitet och 

validitet, vilket dock saknas i färdighetstestet för matematik. Genom att 

använda Adlers färdighetstest (2008) som är utarbetat för att ge ett snabbt 

mått på grundläggande förmåga till räknande i matematik och som inte 

innehåller några andra uppgifter än basala aritmetikuppgifter anser vi att vi 

har stärkt undersökningens validitet. 

 

Replikerbarhet är ett annat viktigt kriterium vid forskning. Det innebär att en 

studie och dess resultat ska vara möjliga att göras på nytt. Forskaren, oavsett 

det gäller kvantitativ eller kvalitativ forskning, är därför ålagd att noggrant 

beskriva sitt tillvägagångssätt (Bryman, 2011). Vi anser att vi utifrån vår 

beskrivning under rubrikerna ”Urval” och ”Genomförande” bidragit till att 

undersökningen är replikerbar. 

4.3.3 Etiska ställningstaganden 

Frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet är grundläggande 

etiska frågor för de personer som på olika sätt är inblandade i svensk 

forskning. Som forskare är det viktigt att utgå ifrån de etiska principerna och 

på så sätt lägga grunden för den tillit som krävs för att deltagarna ska kunna 

slappna av och känna sig trygga i sitt deltagande (Bryman, 2011). 

  

Vi har i vår undersökning uppfyllt samtliga krav då undersökningsgruppen 

har informerats om undersökningens syfte, informerats om att deltagandet var 

frivilligt och möjligheten att avbryta om önskan så fanns. Vi har också 

informerat om att personliga uppgifter inte lämnas ut och att materialet 

förvaras på ett säkert ställe. Insamlade data förstörs så fort undersökningen är 

genomförd och vidare godkänd vid Linnéuniversitetet. Insamlade uppgifter 

används endast i denna undersökning och för det syfte som vi redogjort för 

deltagarna. Då informanterna är minderåriga har även deras vårdnadshavare 

informerats och lämnat samtycke till deltagande i undersökningen. 
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5 Resultat  
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar som gäller om det kan finnas 

samband mellan brister i ordavkodning och brister i grundläggande aritmetik 

har vi valt att redovisa och analysera resultatet under olika rubriker. Vi har 

också valt att endast nämna referenser i samband med att respektive test 

nämns första gången. För att skapa en helhetsbild vad gäller förmåga och 

prestation i vår undersökningsgrupp har vi i vårt resultat börjat med att utgå 

ifrån diagram och tabeller gällande samtliga elever som deltagit i under- 

sökningen. Därefter finns redogörelser för de olika gruppernas prestationer. 

 

5.1 Korrelation ordkedjor och aritmetik 
För att närmare studera eventuellt samband mellan svårigheter med 

avkodning och svårigheter med att utföra grundläggande matematiska 

operationer valde vi att lyfta fram och närmare studera deltestet ordkedjor i 

förhållande till aritmetiktestet. Diagrammet nedan illustrerar korrelationen 

mellan ordkedjor och aritmetik gällande samtliga deltagande i under- 

sökningen.  

 

 
Diagram 1 visar sambandet mellan ordkedjor och aritmetik. 

Korrelationskoefficienten är r = 0,50 och trendlinjen visar denna måttliga, positiva relation. 

 

Resultatet för korrelationen mellan ordkedjor och aritmetik visar på en 

måttlig, positiv relation, där korrelationskoefficenten är r = 0,50. Spridnings- 

diagrammet visar på en ganska stor spridning. Varje punkt i diagrammet visar 

olika varianter av parbildning mellan råpoängsvärden på ordkedjor och 
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aritmetik. Vi hittade en skillnad mellan de två åldersgrupperna när vi jäm- 

förde korrelationerna, år 4 hade en korrelation på r = 0,46 medan år 5 hade en 

korrelation på r = 0,57. 

 

Andelen procent av SVA-eleverna som befinner sig på stanine 1-3 är 57 % på 

ordkedjetestet och andelen svenska elever är 33 %. Elever med stanine 1-3 på 

aritmetiktestet var för SVA-gruppen 26 % och för de svenska eleverna 20 % 

vilket ungefär motsvarar normalfördelningens andel av 23 %. Vår under- 

sökning visar också att 16 % av eleverna som har staninevärdet 1-3 på 

ordkedjor också har det på aritmetiktestet. 

 

När vi i vårt arbete med resultaten valde att bryta ut och närmare undersöka 

en eventuell korrelation utifrån de svagaste resultaten på ordkedjor, upptäckte 

vi att korrelationskoefficienten sjönk märkbart till r = 0,29 vilket innebär ett 

lågt samband. Däremot när vi korrelerar resultaten i de båda grupperna 

svenska elever och SVA-elever för sig hittar vi en intressant skillnad. 

Korrelationen för hela gruppen svenska elever ger r = 0,49 och korrelation 

från stanine 1-3 på ordkedjor i samma grupp ger r = 0,18. Korrelation på 

samma sätt i SVA-gruppen ger resultaten r = 0,42 och r = 0,42. Det blir alltså 

ingen skillnad alls i SVA-gruppen. 

 

 

5.2 Skillnader mellan åldersgrupperna 
För att få kunskap om ifall det skiljer mellan de två olika åldersgrupper vi har 

i vår undersökningspopulation beräknade vi testresultatens medelvärden för 

de två grupperna för sig. 

 
Diagram 2 visar skillnaden i medelvärde mellan åldersgrupperna år 4 och år 5. 
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Medelvärdet höjs ju äldre eleverna blir. Både i år 4 och år 5 har eleverna ett 

högre medelvärde när det gäller aritmetik. 
 

 
Diagram 3 visar skillnaden i medelvärden mellan de olika språkgrupperna och deras ålder. 

 

Vi gjorde också en jämförelse mellan åldersgrupperna för SVA-elever och 

svenska elever. Aritmetik får det högsta medelvärdet när vi jämför mellan 

åldersgrupperna och språktillhörighet. Vi ser också att SVA-eleverna har de 

lägre medelvärdena i både aritmetik och ordkedjor i både år 4 och år 5. 
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5.3 En jämförelse mellan de olika grupperna 
Av våra 104 deltagare genomförde samtliga elever testet Läskedjor 

(Jacobsson 2001), samt Adler Färdighetstest i Matematik – version C (Adler 

2008).  Stapeldiagrammet nedan visar deltagarnas medelvärden, för varje 

enskild grupp, på ordkedjetestet och aritmetiktestet. 

 

 

Medelvärden på de två testen 

 

 
 

Diagram 4 visar en jämförelse av medelvärdena i råpoäng mellan de olika grupperna som fanns i hela 

populationen. 

 

Utifrån diagrammet som visar resultatet på elevernas medelvärden kan vi 

utläsa att medelvärdet för aritmetik är högre än ordkedjor i hela populationen 

oavsett grupp. Pojkarna i alla grupper utom i SVA-gruppen presterar bäst. 

När det gäller ordkedjorna i hela populationen är det också skillnad mellan 

pojkar och flickor. Flickorna har högre resultat när det gäller ordkedjor.  

 

Vi kan också här utläsa av resultatet att de elever som har ett annat 

modersmål än svenska presterar sämre på de båda testen i förhållande till de 

elever som har svenska som modersmål. En märkbar skillnad uppkommer när 

vi jämför resultaten mellan pojkar med svenska som modersmål och pojkar 

med ett annat modersmål än svenska. Den första gruppen pojkar presterar ett 

medelvärde på 26,82 på aritmetiktestet och 15,91 på ordkedjor, medan den 
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andra gruppen pojkar hamnar på medelvärdena 19,76 på aritmetiktestet och 

13,35 gällande ordkedjor. Det skiljer 7,06 på medelvärdet gällande aritmetik 

och 2,56 på ordkedjor mellan de båda pojkgrupperna. De båda grupperna 

med flickor ligger närmare varandra när det gäller  medelvärde på de båda 

testen. Gruppen flickor med svenska som modersmål fick medel- 

värdesresultatet 23 på aritmetiktestet och 19,8 på ordkedjetestet. Flickor med 

annat modersmål än svenska presterade ett medelvärdesresultat på 

aritmetiktestet 20,56 och på ordkedjor 16,5. Här är skillnaden på medelvärdet 

utifrån aritmetikresultaten 2,44 och ordkedjor 3,3. Skillnaden när det gäller 

ordkedjor är större i flickgrupperna än mellan pojkarna. När det gäller 

aritmetik är skillnaden avsevärt större mellan pojkarna än flickorna. 

 

 

5.4 Fördelning av staninevärdena på ordkedjor och 
aritmetik 

För att lyfta fram och tydliggöra hur fördelningen av resultat såg ut för vår 

population redovisas detta i form av två histogram. 

 
Diagram 5 visar fördelningen av staninevärden med avseende på ordkedjor. 
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Diagram 6 visar fördelningen av staninevärden med avseende på aritmetik. 

 

Resultatfördelningen på stanineskalan visar för båda testen att de flesta elever 

finns mellan stanine 1 och 5. Detta resultat avviker från normal- 

fördelningskurvan där 60 % av eleverna bör befinna sig mellan 1-5. I vår 

studie finns 91 % av SVA-eleverna på stanine 1-5 på ordkedjetestet och av de 

svenska eleverna befinner sig 83 % på stanine 1-5. På aritmetiktestets 1-5 

befinner sig 83 % av SVA-eleverna och 68 % av de svenska eleverna. De 

svenska eleverna ligger närmare normalfördelningen. 

 

6 Diskussion och analys 
Vi har genom många och olika infallsvinklar undersökt sambandet mellan 

svårigheter med avkodning och svårigheter med att utföra grundläggande 

matematiska operationer. Vi har i våra olika undersökningsgrupper fått fram 

korrelationsresultat som visar på dålig, svag och måttlig korrelation. Om vi 

ser till den forskning som vår undersökning bygger på skulle vi troligtvis få 

andra resultat om populationen i vår undersökning var större och/eller mer 

avgränsad. En studie i Holland gjordes av Dirks, Spyer & De Sonneville 

(2008) av elevgrupper i år 4 och år 5. De korrelerade ordigenkänning med 

aritmetik och kom fram till att sambandet var mellan 7-8 %. Deras studie 

omfattade ungefär 800 elever. 

 

Knopnik, Alarcon och DeFries (1997) menar att samband mellan 

lässvårigheter och matematiksvårigheter är höga då forskning visat att 56 % 

av de elever som har läs- och skrivsvårigheter också har matematik- 

svårigheter. 43 % av de elever som har matematiksvårigheter har också läs- 

och skrivsvårigheter. Enligt forskningen är det väldigt få elever som har 

svårigheter med bara matematik, de allra flesta har svårigheter med både 

matematik och skriftspråk. Det vi har konstaterat i vår undersökning är att 16 

% (17 av 104) i vår totala population har den dubbla problematiken. När det 
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gäller gruppen SVA-elever kan vi utläsa att 20 % (7 av 35) har den dubbla 

problematiken, ett resultat som kan jämföras med 14,5 % (10 av 69) gällande 

gruppen av elever med svenska som modersmål. Vår population, där vi fått 

resultatet 16 % elever med den dubbla problematiken stämmer ganska väl 

med Sterners och Lundbergs (2002) forskning som visade att speciallärare 

uppskattade andelen elever med den dubbla problematiken till ungefär 12 %. 

  

Genom att göra frekvensdiagram (histogram) över hur många elever som fått 

de olika staninevärdena såg vi att frekvensen blev snedfördelad för både 

ordkedjor och aritmetik. Vår undersökningsgrupp gav ingen normal- 

fördelningskurva utan en kurva som visade att de flesta elever låg på vänster 

sida, alltså på de lägre resultaten 1-5. Båda grupperna visar en högre andel 

elever i procent på stanine 1-5 än den normalfördelade stanineskalan gör, där 

60 % bör finnas mellan 1-5. I SVA-gruppen befinner sig 91 % på stanine 1-5 på 

ordkedjetestet och 83 % på aritmetiktestet. Den svenska gruppen presterar 

något bättre med 83 % på stanine 1-5 på ordkedjetestet och 68 % på 

aritmetiktestet. 

 

Vår undersökning visade också att gruppen SVA-elever presterade sämre på 

både ordkedjetestet och aritmetiktestet. Jacobsson (2001) lyfter i manualen 

för Läskedjor fram sina hypoteser om SVA-elevers vistelsetid och 

språkutveckling i förhållande till prestation och resultat vad gäller 

ordkedjetestet. Han menar att elever som bott i Sverige under kortare tid än 2 

till 3 år kan få svårigheter med testuppgifterna i ordkedjetestet då många 

saknar känsla för svenska ords ortografi. När det gäller SVA-elever, vilka 

bott i Sverige under lite längre tid så har de oftast lärt sig ytnivån i det 

svenska språket och skulle därför kunna klara av deltestet ordkedjor på nästan 

samma nivå som elever med svenska som förstaspråk.  

 

Jacobsson (2001) poängterar att Läskedjor inte prövats i specifika grupper 

och att hans hypoteser kan förkastas eller verifieras när Läskedjor prövats i 

klart avgränsade grupper. I vår population var 35 av de deltagande SVA- 

elever. Det var endast en elev som bott i Sverige under en kortare period än 3 

år. Gruppen med SVA-elever fick sämre resultat på ordkedjorna i jämförelse 

med eleverna med svenska som modersmål, trots att alla utom en bott länge 

eller till och med var födda i Sverige. Det skulle kunna tala emot Jacobssons 

(a.a.) hypotes angående elevernas vistelsetid i Sverige och eventuell 

prestationspåverkan på resultatet på ordkedjetestet. SVA-eleverna hade också 

samma höga korrelation mellan ordkedjetestet och aritmetiktestet oavsett om 

hela gruppen korrelerades eller bara gruppen med värden mellan 1-3 på 

ordkedjetestet. Det resultatet fick inte eleverna med svenska som modersmål. 

Vi kan inte se annat än att gruppen SVA-elever har lägre resultat oavsett hur 

länge de varit i Sverige. Våra resultat pekar på att det tar lång tid för elever 

med annat modersmål att klara ordavkodningen lika bra som elever med 
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svenska som modersmål. Även aritmetikresultaten för SVA-elever är lägre 

och det är svårare att hitta förklaringar till det. Enkel sifferräkning borde ju 

inte skilja sig mellan dessa två elevgrupper. 

 

Båda testen genomfördes under tidspress. Kanske har detta påverkat 

resultaten negativt, alla blir ju aningen stressade när något ska göras på tid. 

Joffe (1980) ansåg att dyslektiker presterar uppgifter mycket sämre under 

tidspress. Även Miles (2004) lyfter fram att dyslektiker generellt sett tycks 

vara långsammare med att bearbeta specifika baskunskaper i matematik som 

att lära sig talfakta, tabeller och algoritmer. Samtidigt anser vi att om vi vill 

jämföra prestationer som har med automatik att göra visar det sig säkert 

tydligare om något inte är automatiserat då det finns en tidsgräns. Ackerman, 

Anhalt och Dykman (1986) påtalade att det är viktigt att göra test som ska 

påvisa automatisering på tid, annars är det inte säkert att vi mäter just 

automatisering. Eleverna i några grupper i vår studie har senare vid samtal 

med klassläraren talat om att de kände sig stressade av att aritmetiktestet var 

på tid. Vi såg inga tecken på att de kände sig stressade under testnings- 

tillfällena. 

 

Alla elever presterar bättre på aritmetik än på ordkedjetestet. Vi fick ändå en 

snedfördelning av resultaten på det testet också men inte riktigt lika sned som 

ordkedjetestets. De svenska elevernas resultat låg närmare normal- 

fördelningen på aritmetiktestet. Vår studie visade också samma sak som de 

flesta andra studier gjort att pojkarna klarar sig bättre när det gäller aritmetik 

än flickor, förutom i SVA-gruppen. Skillnaden var inte så stor men det fanns 

ändå en skillnad till flickornas fördel. Ordkedjetestet visade en svag skillnad 

till flickornas fördel men skillnaden mellan flickor och pojkar var större när 

det gäller aritmetik. Det tycks vara så att pojkar med ett annat modersmål än 

svenska klarar sig sämre än andra grupper i skolan. 

 

Vår undersökningsgrupp fick väldigt dåliga resultat jämfört med hur en 

normalfördelning brukar se ut. Frågan är om dessa test skulle visa samma 

resultat om vi valde en annan population för studien. Vi funderar över vad 

som kan påverka till de svaga resultaten. Social miljö har ju tidigare nämnts, 

även undervisningsmiljö och naturligtvis brister i den kognitiva utvecklingen. 

Det som är intressant är att det skiljer inte så väldigt mycket på ordkedjetestet 

mellan de två grupperna, vilket vi nog antog att det skulle göra innan vi sett 

resultaten. Tyvärr kan en tolkning vara att flera av eleverna fick börja i 

årskurs 3 tillsammans med lärare som varit vana att undervisa årskurserna 4-

6. Omorganisationerna på skolor i Sverige som lett till undervisningsgrupper 

i så kallade F-2-grupper och 3-5-grupper har kanske inte varit helt positiv. 

Lärare vittnar om svårigheten att planera för olika åldersgrupper samtidigt 

och också att det är svårare att följa utvecklingen av matematik och läsning 

när de arbetar med olika åldrar samtidigt. Dessutom har lärare för årskurserna 
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4-5 ganska sällan utbildning i läs- och skrivutveckling och inte heller 

utbildning i hur de skulle kunna undervisa i basal taluppfattning. Det kan 

innebära att dessa lärare har svårare att se vilket stöd elever i svårigheter 

behöver ha. Kunskaper om hur elever med båda svårigheterna eller med en av 

svårigheterna bör undervisas tycks vara viktigt att lärarna har. Ser man till 

den forskning där forskarna har gjort interventionsstudier (Powell, Fuchs, 

Fuchs, Cirino & Fletcher, 2009) så visar vissa forskningsresultat att elever 

med båda svårigheterna troligtvis behöver en annan typ av undervisning än 

de andra grupperna av elever. 

 

Forskarna har som vi sett olika åsikter om vad det är som orsakar svårigheter 

med både matematik och läsning. Viss forskning menar att den underliggande 

svårigheten i fonologisk förmåga och snabb benämning hos dyslektiker också 

skulle kunna orsaka matematiska svårigheter. Andra menar att det kan vara 

svårigheter med att lagra och ha åtkomst till det lagrade i långtidsminnet. 

Brister i arbetsminnet skulle kunna orsaka den svårigheten och svårigheter 

med att sortera bort irrelevanta fakta. Uppgiftsorienteringen kan bli störd av 

dessa underliggande faktorer och därmed försvåra inlärningen. Aktuell och 

pågående forskning i Sverige har visat att många elever som har nedsatt 

arbetsminnesförmåga också har svårigheter med att lära sig läsa och räkna. 

Flera av de studier vi tagit del av i samband med vår undersökning lyfter 

fram minnets betydelse för ett framgångsrikt lärande. Ny hjärnforskning har 

också visat att arbetsminnet kan kopplas till förmågan till uppmärksamhet 

och koncentration. Det har visat sig att de områden i hjärnan, hjässloben och 

pannloben som används för arbetsminnesuppgifter till stor del är identiska 

med de områden som används för kontroll av uppmärksamhet och förmåga 

till koncentration (Klingberg, 2011). 

 

7 Vidare forskning 
Att kunna läsa och räkna är skolans basfärdigheter och de elever som 

misslyckas inom dessa färdighetsområden hamnar i ett utsatt läge vad gäller 

framtida utslagning och utanförskap. Det är därför av stor vikt att skolan kan 

erbjuda pedagoger som har specialkompetens för att möta och stötta elever i 

behov av särskilt stöd gällande läsning och matematik. 

 

Vår undersökning omfattade 104 elever och visade på måttlig korrelation vad 

gäller ordavkodning och aritmetik och samliga deltagande informanter. 

Korrelationen sjönk till svag när vi närmare studerade elever med stanine 1-3 

i de båda testen.  Intressant vore att genomföra en snarlik undersökning med 

ett betydligt större deltagarantal för att se om korrelationsutslaget förändras. 

Genom en undersökning med fler deltagare kan det bli större korrelation och 

de test som använts i vår studie är utarbetade på en större mängd elever, 

vilket också ger säkerhet. Intressant är också om en sådan studie kunde 
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baseras på ett ungefärligt lika antal elever med svenska som modersmål och 

elever med ett annat språk än svenska som modersmål. 

 

Flera genomförda studier och pågående svensk forskning visar på minnets 

och koncentrationens stora betydelse för den dubbla problematiken. Det 

skulle vara mycket intressant att göra studier utifrån detta perspektiv. Ett 

förslag är att utifrån en större population än den vi hade i vår undersökning, 

studera eventuell korrelation mellan avkodning, aritmetik och arbetsminnes- 

förmåga syfte att dels finna eventuella tydligare samband och också få en 

bättre uppfattning om i vilken omfattning dessa samband framträder. 

 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) lägger dagens forskning stor tonvikt på 

språklig förståelse och kompetens inom matematikämnet.  vilket också 

medför att behovet av att utreda hur läs- och skrivsvårigheter kan påverka 

elevers lärande i matematik ökar. Det förändrade innehållet i matematik- 

ämnet har också bidragit till att det som av tradition tidigare setts som två vitt 

skilda ämnen nu istället framstår som två näraliggande ämnen med elevernas 

språkliga utveckling som gemensam viktig nämnare. 
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Mars 2011 

 

 

Hej! 

 

Vi går vår sista termin på speciallärarutbildningen på Linnéuniversitetet i 

Växjö. Under vårterminen 2011 kommer vi att skriva vårt examensarbete om 

lässvårigheter och matematiksvårigheter.  

 

Under perioden mars-april 2011 kommer vi att göra en studie som går ut på 

att se om det kan finnas ett samband mellan lässvårigheter och matematik- 

svårigheter på en skola i Östergötland och en skola i Västergötland. Det som 

vår studie kommer att innebära för ditt barn är att han/hon får genomföra ett 

test i matematik och ett test vad gäller läsning. De två testen kommer att 

genomföras i klassrummet och tar ca 5 min vardera. Resultaten kommer att 

behandlas konfidentiellt och resultaten kommer att presenteras så att inga 

enskilda barn kommer att kunna identifieras.  

 

Deltagandet är helt frivilligt och ditt barn kan avbryta deltagandet om och när 

han/hon vill. Om Du inte vill att Ditt barn deltar i undersökningen så kan du 

meddela ditt barns klasslärare/mentor. Du kan också ta en kontakt med oss 

studenter. 

 

Om Du har några frågor så är Du välkommen att kontakta  

Marita Schwerger (telefonnummer och e-post) 

Anu Siemiontkowski  (telefonnummer och e-post) 

 

Med vänliga hälsningar Marita Schwerger och Anu Siemiontkowski 

 


