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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka samband som visas tydligt hos 
elever i både matematiksvårigheter samt fonologiska svårigheter. 
Studien har genomförts på elever i årskurs 7 som uppvisat matematiska 
såväl som fonologiska svårigheter. Resultatet baseras på en filmad 
observation där eleverna fått lösa ett urval uppgifter konstruerade 
utifrån svårigheter gällande grundläggande taluppfattning och aritmetik. 
Elever med fonologiska svårigheter såväl som bristande arbetsminne 
visar sig ha svårigheter när det gäller att automatisera tabellkunskap 
såväl som utföra beräkningar gällande de fyra räknesätten.  
 

Nyckelord 
Matematiksvårigheter, fonologiska svårigheter, arbetsminne. 
 

Abstract 
The purpose of the study is to research what correlation is apparent in 
students with both mathematical and phonological difficulties. The 
study has been conducted with 7th grade students who have shown both 
mathematical and phonological difficulties. The result is based on a 
filmed observation where the students solved a selection of tasks 
constructed based on problems with basic number sense and arithmetic. 
Students with phonological difficulties as well as inadequate working 
memory are showing problems when it comes to automated knowledge 
of the multiplication table as well as performing calculations 
concerning arithmetic. 
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1. Inledning 

Läs- och skrivsvårigheter har länge varit i fokus i skolan. Screeningar och tester för att hitta 

de elever som uppvisar dessa svårigheter genomförs regelbundet och hjälp sätts ofta in tidigt 

för att hjälpa och stötta elever som inte kommer igång med läsningen ordentligt (Carlström, 

2010). Det finns flera olika alternativa verktyg för elever med läs- och skrivsvårigheter. De 

vanligaste alternativa verktygen som finns för att underlätta i skolarbetet är dator, stava rätt 

(stavningsprogram), scannerpennor, mp3, inlästa läromedel, tillgängligheten ökar med 

elevens ålder (Jacobson, Björn, Svensson, 2009). När det gäller elever med 

matematiksvårigheter har det inte använts så mycket alternativa verktyg. Hjälpen har ofta 

bestått i att man fått mindre mängd att räkna och i långsammare tempo i stället för att titta på 

vilka svårigheter eleverna egentligen har (Löwing, 2006). På senare tid har 

matematiksvårigheter uppmärksammats mer både i media, forskning och i skolvärlden 

(Sjöberg, 2006). Vad beror det på att elever hamnar i svårigheter och hur kan vi hjälpa elever 

med matematik- och läs- och skrivsvårigheter? 

I denna studie vill vi titta på sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter. Svårigheterna kan vara oberoende av varandra men råka förekomma 

samtidigt (Lundberg & Sterner, 2006). En elev kan ha stora lässvårigheter men inga problem 

med matematiken, medan andra elever som läser med flyt har stora svårigheter med 

matematiken. Sambandet mellan läs- och matematiksvårigheter skall tolkas med stor 

försiktighet (Lundberg & Sterner, 2006).  

I vår framtida yrkesroll som speciallärare med inriktning matematik kommer vi inte enbart 

möta elever med matematiksvårigheter utan även elever med läs- och skrivsvårigheter därav 

valt ämne för vår studie. Vi tror att detta arbete kan vara av intresse för blivande och 

verksamma pedagoger såväl som speciallärare/specialpedagoger. 

PISA undersökningen (2009) visar att andelen svaga läsare fortsätter att öka i Sverige, vad 
gäller matematiken presterar svenska elever på en genomsnittlig OECD-nivå och det är ingen 
skillnad mellan pojkar och flickor. I svenska är det läsförståelsen som det är flest elever som 
inte når målen. Man kan ställa sig frågan: Hur påverkar det elevens inlärningsförmåga i 
matematik om de har fonologiska svårigheter?    
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka samband som visas tydligt hos elever i både 

matematiksvårigheter samt fonologiska svårigheter. 

• Vilka samband visar sig tydligt mellan matematiksvårigheter och fonologiska 

svårigheter? 

• Vilken påverkan har brister i arbetsminnet på matematiksvårigheter och fonologiska 

svårigheter? 

2.1.  Begreppsförklaringar 

Matematiksvårigheter 

Matematiksvårigheter har i denna studie fokus på förmågan att hantera siffror, förståelse för 

positionssystemet och göra beräkningar med de fyra grundläggande räknesätten addition, 

subtraktion, division och multiplikation inom området taluppfattning och aritmetik. 

Fonologiska svårigheter 

Med fonologiska svårigheter menas svårigheter med att urskilja och göra kopplingar mellan 

de olika språkljuden –fonem- och bokstav - grafem.  Vilket kan ge svårigheter med att snabbt 

känna igen och identifiera ord, stava rätt och läsa nonsensord som saknar betydelse såsom 

röljade, trifspuba (Jacobson, 2008; Lundberg & Sterner, 2006). 

Arbetsminne 

Arbetsminnet är den förmåga som hjälper oss att komma ihåg information och består av olika 

delar. Korttidsminnet är det minne där vi kommer ihåg information för några sekunder, håller 

relevant information i huvudet. Verbalt korttidsminne är förmågan att hålla kvar information 

genom att tyst repetera det för sig själv till exempel när man skall ringa. I långtidsminnet 

lagras händelser man varit med om, språkljud och ords betydelse, inlärda fakta och regler. I 

det visuospatiala arbetsminnet lagras information med stöd av synintryck och rumsliga 

spatiala uppfattningar (Klingberg 2007; 2011).  

Fonologiska loopen 

I den fonologiska loopen kopplar man samman bokstav till ljud/fonem, ljuda samman ljud till 

ord, kunna hantera syntax – satslära, hur ord eller böjningsformer sammanfogas till meningar 

och grammatik. Den fonologiska loopen är sammankopplad med det semantiska minnet som 

är minnet för fakta och ords betydelse. Har man svårigheter med att bearbeta fonologisk 
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information i den fonologiska loopen har man även svårt att lagra den i långtidsminnet 

(Dahlin, 2009). 

2.2.  Avgränsning 
När det gäller matematiksvårigheter har vi valt att avgränsa oss till matematiksvårigheter 

inom området taluppfattning och aritmetik.  

Vi har valt att avgränsa oss till begreppet fonologiska svårigheter då det är den vanligaste 

bakomliggande faktorn till att ett barn har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och det ger 

svårigheter med att automatisera ordavkodningen (Lundberg & Sterner, 2006).  

Motsvarigheten till Dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter är Dyskalkyli/specifika 
matematiksvårigheter. Forskningen är inte helt klar över om det verkligen finns något man 
kan kalla för Dyskalkyli och vad det omfattar därav kommer vi inte att använda oss av 
begreppet i vår studie (Lundberg & Sterner, 2009).  

Vi kommer inte heller att studera elever med svenska som andraspråk eftersom de är en 

begränsad grupp och svårigheterna som ett andraspråk kan medföra kan vara svåra att skilja 

från läs- och skrivsvårigheter. 
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3.  Teoretisk bakgrund 

Studiens syfte att undersöka tydliga samband mellan elever i matematiksvårigheter och 

fonologiska svårigheter har utmynnat i följande teoretiska bakgrund. Vi har valt att studera 

matematiksvårigheter, fonologiska svårigheter och sambandet mellan dessa. Under studiens 

gång har även arbetsminnets roll blivit allt tydligare vilket gjort att vi valt att studera även 

detta. En del i den teoretiska bakgrunden bygger också på kartläggning av dessa tre delar – 

matematiksvårigheter, fonologiska svårigheter och arbetsminne.  

3.1.  Matematiksvårigheter  
Forskning tyder på att matematiksvårigheter handlar om en grundläggande oförmåga att 

handskas med tal och kvantiteter. Man kan ha bristfällig taluppfattning, svårt att lära sig 

talfakta och svårt att genomföra räkneoperationer. De flesta forskare är eniga om att specifika 

matematiksvårigheter innebär en bristfällig taluppfattning och svårigheter med att kunna 

hantera tal på en tallinje som man ”har i huvudet”. Denna tallinje utvecklas genom erfarenhet, 

men andra faktorer som påverkar denna utveckling är också arbetsminnet och den visuella 

föreställningsförmågan (Lundberg & Sterner, 2009).  

Bristfälligt utvecklad tallinje kan handla om störningar i språkförmåga, 
uppmärksamhet, arbetsminne och visuell föreställningsförmåga (Lundberg 
& Sterner, 2009, s.7). 

Vanliga svårigheter är att eleven har svårt att komma ihåg additions- och subtraktions- 

kombinationer tillräckligt snabbt eller effektivt. De använder sig ofta av bara en inlärd strategi 

exempelvis räknar uppåt på addition och nedåt på subtraktion, tappar bort sig i räkningen eller 

räknar in det tal man utgår ifrån 3+9 = 3,4,5,6,7,8,9,10,11: svaret är 11 eller 12-5 = 

12,11,10,9,8: svaret blir 8. Vid multiplikationsräkning är det vanligt att elever med svårigheter 

skutträknar t.ex. vid 7·6 blir svaret ”36”, ”48” eller ”49” eller gör förväxlingar mellan tal 54 

och 56 (McIntosh, 2009). En elev med matematiksvårigheter har svårt att lära sig att läsa och 

skriva siffror, göra beräkningar med de fyra grundläggande aritmetiska räknesätten, addition, 

subtraktion, multiplikation och division. Lära sig att tillämpa dessa kunskaper när de till 

exempel handlar med pengar, berättar om tid och datum (Butterworth, 2005). 

3.1.1.  Grundläggande taluppfattning och aritmetik 

Tal och siffror används överallt t.ex. statistik, tid, inom sporten, ekonomi och 

energianvändning. Grundläggande för taluppfattning är att kunna avgöra vilket tal som är 

störst av två tal (Butterworth, 1999). Taluppfattning beror på en elevs övergripande förståelse 
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för antal tillsammans med förmågan att förstå flexibla sätt att göra matematiska bedömningar 

och utveckla strategier för användning av siffror och matematiska beräkningar. 

Kommunicera, tolka och bearbeta informationen i uppgiften resulterar i att tal är användbara 

och att matematik består av en viss regelbundenhet (McIntosh, Reys & Reys, 1992). 

Taluppfattning kan liknas vid ett pussel där man lägger bit för bit för att till slut bli en helhet. 

En tankemodell av helheten i taluppfattning består av lexikon (talorden), syntax (talordens 

logik) och semantik (talordens betydelse). När man lägger grunden för att förstå 

tiobassystemet börjar man med att finna sambanden mellan det första tiotalet, sedan de 

tvåsiffriga talen mellan 10-12, därefter kommer tiotalsövergången. Elever som har brister i sin 

taluppfattning kan ha svårigheter med att skriva rätt siffra, kastar om siffror t.ex. femtiotvå → 

25, enhetsbyten 2 m 5 cm skrivs som 2,5 m (Magne, 1998).  

De grundläggande kunskaperna om tal betyder mycket för elevens fortsatta lärande i 

matematik. Positionssystemet, med basen 10, utgör grunden för inlärning när det gäller 

aritmetik. Grundläggande taluppfattning är också nödvändig för att kunna vidareutveckla en 

förståelse för tal inom högre och lägre talområden. Barns uppfattning och inlärning när det 

gäller tal börjar tidigt, långt innan de kommer till skolan. I samspel med vuxna och kamrater 

möter barnet tal och begrepp i olika sammanhang. I vardagen jämförs olika mängder, delas 

upp och grupperas. Detta ligger till grund för senare inlärning (Ahlberg, 2001). 

I Lgr 11 kursplan för matematik (Skolverket, 2011) kan man läsa följande: 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla 
förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och 
deras användbarhet. Vidare ska eleverna genom undervisningen ges 
möjligheter att utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att kunna 
undersöka problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och 
tolka data (Skolverket, 2011, s.62). 

Grunden för matematiken är aritmetiken, få grundläggande kunskaper om additions- och 

multiplikationskombinationer tillsammans med subtraktions- och divisionskombinationer 

(McIntosh, 2009). Aritmetik omfattar både skriftliga uträkningar och huvudräkning på flera 

nivåer, från grundläggande enheter 3+4 = 7 till mer avancerade uppgifter. När eleven lär sig 

gå från enkla strategier (2+3=5) till sökstrategier kan det liknas vid övergången från 

fonologisk ljudenlig läsning till en mer automatiserad ordläsning. Brister i grundläggande 

aritmetik kan vara en indikator på matematiksvårigheter som fonologiska svårigheter är för 

avkodning av ord vid läsning (Reikerås, 2006). Enligt Löwing (2008) innebär aritmetik att 
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eleverna behöver utveckla grundläggande begrepp: att uppfatta antal - förstå kardinaltal, 

räkneprinciper, inneboende kunskap om tal samt förmågan till abstraktion. Genom att använda ett 

korrekt och tydligt matematiskt språk i undervisningen lär sig eleverna från början att skilja 

mellan tal, antal och siffra (Löwing, 2008). 

Talförståelse är mer än att komma ihåg enkel fakta, det kräver även förståelse av att 5+7 och 

7+5 är samma problem. Ett enkelt sätt att mäta färdigheter i aritmetik är att mäta svarstiden. 

Det är stor skillnad om man måste lösa en uppgift 5 + 7 eller 5·7 med att räkna på fingrarna 

eller om svaret kommer direkt (Butterworth, 1999). Det finns många skäl till att matematiska 

beräkningar utförs skriftligt, ett är att den mänskliga hjärnan har en begränsad kapacitet när 

det gäller administration av flera operationer samtidigt. Detta har man kompenserat med att 

uppfinna effektiva metoder – algoritmer - för att skriva ned vissa deloperationer och samtidigt 

frigöra minne.  Skriftlig räkning med algoritmer var tidigare det enda sättet att utföra 

räkneoperationer, idag har tillgången på miniräknare gjort att vi kan räkna ut tal snabbare men 

det kräver att eleven trycker in rätt tal/siffror. Algoritmer för de fyra räknesätten är de 

viktigaste metoderna för vardagsmänniskan enligt Löwing (2008). Fler barn är bättre på 

multiplikationstabellerna än de grundläggande additions- och subtraktionstabellerna. Vanliga 

strategier vid huvudräkning av additionstal är att de räknar uppåt och subtraktionstal räknar 

nedåt ofta med stöd av fingrarna (McIntosh, 2009). 

3.1.2.  Orsaker till att elever hamnar i matematiksvårigheter 

Det finns alternativa förklaringar till inlärningsproblem i matematik, förutom de medicinsk-

biologiska. Dessa kan vara ångest inför matematik, kopplat till stress inför ämnet, 

sociologiska, kopplade till hemförhållanden eller etnisk bakgrund, och/eller strukturella 

orsaker såsom storlek på undervisningsgrupp eller dålig undervisning (Sjöberg, 2006).  Det är 

viktigt att titta på många olika delar när man ska ta reda på vad som orsakar elevens problem. 

Saker såsom om undervisningen har varit bra eller bristfällig, lärarens kompetens, elevens 

uthållighet och koncentrationsförmåga, elevens läsförmåga, arbetsminnet och tillräcklig 

stimulans under förskoletiden (Lundberg & Sterner, 2009).  

Sjöberg (2006) har i sin analys sett en rad orsaker till elevers svårigheter. Låg 

arbetsinsats/motivation hos eleverna är en stor bidragande orsak. De elever som ingick i hans 

studie ägnade i de flesta fall mindre än 50 % utav tiden till att arbeta med matematik. Detta är 

naturligtvis inte tillräckligt för att repetera och tillgodogöra sig nödvändig kunskap. Olika 

strukturella orsaker kunde också konstateras såsom brist på arbetsro, stora 
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undervisningsgrupper och långa arbetspass. Kommunikation mellan lärare-elev och elev-elev 

är något som också har betydelse för inlärning/förståelse (Sjöberg, 2006).  

Känslan för tal kan vara kopplat till visuella bilder och med stöd av förmågan att visualisera 

siffror kan det vara en hjälp att minnas dem. Att kunna läsa tal kräver en visuell avkodning 

som liknar den vid läsning. Har man svårigheter med att visualisera kan det leda till en 

oförmåga att hantera tal. Förmågan att visualisera siffror kan vara en koppling mellan 

arbetsminne och matematik (Klingberg, 2011).  

Ett barn kan ha svårigheter med att jämföra tal, addera och subtrahera, men vara duktig på 

multiplikationstabellerna. Taluppfattning och multiplikationstabellen är förmågor som är 

beroende av olika delar av hjärnan. Skador på olika delar av hjärnan påverkar den 

matematiska problemlösningen. En elev kan ha svårigheter med att läsa siffror men inte 

uträkning av tal som man hör istället för läser, andra svårigheter kan vara att uttala siffror och 

lässvårigheter men det påverkar inte förmågan att multiplicera eller subtrahera, medan andra 

skador kan ge svårigheter med att minnas multiplikation men inte att subtrahera (Klingberg, 

2011). 

3.1.3.   Motivation och förståelse 

Att lära sig matematik och läsa kräver att man tänker, anstränger sig och har motivation. 

Elevens motivation påverkas av deras prestation och av känslan av att lyckas ”framgång föder 

framgång”. Det finns ett samband mellan svårighet och val av uppgift, för lätt eller svår 

uppgift över elevens förmåga påverkar motivationen och självförtroendet (Magne, 1998). 

Fakta, förståelse och tillvägagångssätt är faktorer som påverkar aritmetiken. Nyckeln till 

inlärning av en färdighet kan vara att skapa associerande band mellan aritmetikens problem 

och lösning t.ex. 3+3 och 6 (Butterworth, 1999).  

Många gånger upplever elever att de har svårt att förstå lärarens förklaringar och frågar hellre 

kamrater. För att hjälpa eleverna behöver man då titta på miljön och organisationen i skolan, 

inte bara den enskilda eleven. Förändringar i gruppstorlek, scheman och förändrade arbetssätt 

kan hjälpa de elever som behöver extra stöd, såväl som anpassat material och 

kompensatoriska hjälpmedel. Hur lätt eller svårt man har att lära sig matematik beror alltså på 

många olika faktorer och resultatet kommer att vara beroende av vilka erfarenheter dessa 

elever möter när de försöker lära sig matematik (Sjöberg, 2006). En lång rad misslyckanden 

leder till ökad oro och stress som ofta leder till fler misslyckanden, en nedåtgående spiral. 
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Ångesten inför ämnet kan bli som en mur och eleverna ger hellre upp än fortsätter försöka 

(Chinn, 2007).  

Engagerade och motiverade elever med gott självförtroende har goda förutsättningar för att 

lära sig. En av de viktigaste förutsättningarna för lärandet är att eleven kan uppmärksamma 

vad läraren förmedlar och att läraren förstår när eleven riktar sin uppmärksamhet åt fel/annat 

håll. Utan gemensam uppmärksamhet fungerar inte undervisningen. Dagens moderna teknik 

är ett stöd för minnet då detaljkunskaper inte längre behöver läras in i samma utsträckning 

som tidigare då det lätt kan hämtas kunskap på internet med hjälp av dator och 

mobiltelefoner. Det kan vara lätt att veta var man kan hitta svaret men för att begripa varför 

krävs en erfarenhetsgrund för att förstå, att förstå är att vara bildad (Gärdenfors, 2010). 

3.2.  Fonologiska svårigheter 

Individer som har fonologiska svårigheter har särskilt stora problem med koppling mellan 

olika språkljud (fonem), bokstäver (grafem) och ordförståelse samt att förstå likheter och 

skillnader mellan talspråk och skriftspråk. Detta leder till svårigheter med en automatisk 

avkodning vid läsning och problem med brister i språkets form, att stava och skriva rätt 

(Jacobsson, 2008).  

3.2.1.  Historik 

Fonologi är läran om språkljuden och hur dessa fungerar. Vårt alfabet bygger på fonem - 

språkljud och grafem - bokstav. Språkets minsta betydelseskiljande enheter är fonem, vokaler 

och konsonanter. Fonologiska svårigheter innebär svårigheter att koppla samman fonem 

(språkljud) och grafem (bokstavsljud), uppfatta ordningsföljden av språkljuden i ett ord och 

förstå sambandet mellan det talade språket och skriftspråket. För att läsinlärningen skall 

fungera bra krävs att eleven kan känna igen och hitta de språkljud som språkets stavelser 

består av (Olofsson, 2009; Taube, 2007).  

Vårt fonetiska alfabet har sitt ursprung hos fenicierna och grekerna, a och b kommer 

ursprungligen från feniceiska skrivtecknen alef och bet som hade en betydelse, grekerna 

använde tecknen utan betydelse, alef och bet var bara ett ljud. För att lösa problemet med 

fonem i olika språk skapade grekerna vokalerna ur sex feniciska tecken som inte hade någon 

motsvarighet i grekernas språk (Säljö, 2000).  
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När ett barn skall lära sig läsa måste de lära sig hur tal och skrift hänger ihop och att vi inte 

alltid skriver som vi säger. Många tecken kan skrivas på olika sätt t.ex. tjäna – kär och olika 

uttal på grafem t.ex. k i kal och kört (Säljö, 2000). Läsinlärningen sker i tre olika steg. 

Bildmässigt – barnet känner igen sitt eget namn, mamma, pappa och kan läsa på skyltar t.ex. 

mjölk, McDonald. Ljudmässigt – tecken eller grupper av tecken (grafem) motsvaras av ett 

ljud (fonem) som tillsammans bildar ett ord. Automatisk läsning – läsning med flyt, barnet har 

lärt sig känna igen ord och de avkodas automatiskt utan ljudning. Ett problem är ofta kopplat 

till ett problem inom ett annat område (läsning – matematiksvårigheter) (Klingberg, 2011).  

3.2.2.  Orsaker till fonologiska svårigheter 

Fonologiska svårigheter kan visa sig genom svårigheter med ordavkodning, stavning, 

arbetsminne, ordförståelse, läsförståelse, hörförståelse och andraspråksinlärning. Detta kan 

visa sig i alla skolåren och fonologiska svagheter består upp i vuxenålder, när man blir äldre 

kan det kompenseras och överbryggas på olika sätt. Bokstavkännedom i förskoleåldern är den 

enskilda faktor som har störst påverkan på hur det skall gå för barnet med dess läsinlärning. 

Den fonologiska medvetenheten kan tränas upp med olika medvetna språklekar med 

Bornholmsmodellen som är ett exempel på språkträning med stigande progressivitet med 

fokus på fonemet. En medveten träning i fonologisk medvetenhet i förskolan och de första 

skolåren ger effekter på läs- och skrivinlärningen (Olofsson, 2009; Taube, 2007).  

”Knäcka läskoden” kräver att eleven förstår att ord är segmenterade, uppdelade i fonem s-o-l. 

Fonem kan låta olika beroende på vilket grannskap de har t.ex. hal – hall. Skriften består inte 

enbart av fonemsegment utan även av morfem som är de minsta betydelsebärande enheterna 

t.ex. flick-or-nas (Lundberg, 2010). I år 1 kan man märka att en elev inte ”knäcker koden” 

med att eleven inte ser något samband mellan grafem (bokstav) och fonem (språkljud). Barn 

kan få svårigheter med sin läsinlärning trots ”normal” utveckling av den fonologiska 

medvetenheten i förskolan och det finns barn som lär sig läsa trots brister i den fonologiska 

medvetenheten (Lundberg, 2010; Olofsson, 2009). 

3.2.3.  Svårigheter vid läsinlärningen 

Svårigheter med att lära sig läsa kan bero på många olika faktorer, funktionsnedsättning eller 

skador i det perceptuella systemet, det kan även bero på tidsbrist och att man inte fått 

tillräckligt med utrymme för att lära sig skriftspråket (Säljö, 2000).   
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En påföljd av svårigheter med att knäcka läskoden blir att eleven möter mindre text än sina 

kamrater. En vanlig definition av läsning i litteraturen är a simple view of reading. Läsning = 

avkodning x förståelse x motivation. Utan avkodning, förståelse och motivation blir det ingen 

läsning (Taube, 2007). Ordförrådet är den enskilt viktigaste faktorn till läsförståelse, 

fonologiska svårigheter bidrar till att ordförrådet får en sämre utveckling. Ett barn som har 

svårigheter utvecklar ändå en förmåga att bygga upp ordbilder och klarar att läsa texter upp 

till skolår 3, när barnet sedan möter svårare texter kan de få svårigheter med både läsning och 

stavning. Läsflyt utvecklas i takt med att avkodningen automatiseras. Ett barn med 

fonologiska svårigheter har även svårigheter med stavningen t.ex. skriver ”ishåki” eller 

”fopoll”. Om ett barn har felstavningar på ljudenligt stavade ord kan man misstänka 

svårigheter av dyslektisk karaktär (Myrberg 2007). 

Olika pedagogiska teorier har påverkan på läsinlärningen, Bottom-up – där man går från 

delarna grafem och fonem till helheten, ord meningar och texter. Top-down – där man går från 

helheten för att få förståelsen av texten till delarna (Taube, 2007). 

3.3.  Samband mellan matematik och fonologiska svårigheter 

I ett relationellt perspektiv fokuserar man på att svårigheterna uppstår i mötet med 

undervisningsmiljön det vill säga en elev i svårigheter i stället för med. Man arbetar 

långsiktigt med fokus på hela undervisningssituationen, elev, lärare och lärandemiljö. Detta 

görs genom att anpassa och differentiera efter elevers olika behov (Sjöberg, 2006). Det 

relationella perspektivet ser på människan utifrån den sociala situation den befinner sig. Man 

tittar på hela miljön runt en elev och försöker hitta orsaker till svårigheterna i undervisningen, 

gruppsammansättningar och så vidare (Rosenqvist, 2007). Fonologiska svårigheter och 

matematiksvårigheter kan vara oberoende av varandra och det kan även finnas någon 

gemensam faktor som ligger bakom båda typerna av svårigheter. Det finns elever där 

svårigheterna inte alls hänger ihop (Lundberg & Sterner, 2002). Genom att studera särskilda 

problemområden såsom matematiska och fonologiska svårigheter anläggs ett mer kategoriskt 

perspektiv där ofta medicinska och biologiska orsaker är framträdande (Rosenqvist, 2007). 

3.3.1.  Kognitiva samband 

Forskning har visat att det finns några gemensamma områden i hjärnan för matematik och 

läsning. Verbal representation och verbalt minne är viktiga områden för både matatematik och 

läsning, lära sig multiplikationstabellerna är verbalt baserat.  Den del av hjärnan som är viktig 
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för både läsning och matematik är intraparietal cortex, även verbalt och visuospatialt 

arbetsminne är viktigt. Klingberg (2011) hänvisar till den brittiska pyskologen Susan 

Gathercort som har identifierat att arbetsminnet är en av de mest nedsatta funktionerna hos 

barn som har svårt att läsa. Gathercort har även kunnat visa att barn med 

matematiksvårigheter och nedsatt läsförståelse har ett kraftigt nedsatt arbetsminne (Klingberg, 

2011). 

Tänkbara samband mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter kan ha en 

neurobiologisk grund som påverkar både matematikinlärning såväl som läs- och 

skrivinlärningen. Ogynnsamma uppväxtvillkor och/eller brist på omsorg kan vara ett hinder 

för barnets optimala utveckling och innebära senare svårigheter. Matematiksvårigheterna kan 

vara sekundära till elevens läs- och skrivsvårigheter beroende på att elever med dessa 

svårigheter lättare uppvisar problem inom andra områden som t.ex. läsförståelse och 

koncentrationssvårigheter. Bristfällig undervisning som leder till en sorts inlärd hjälplöshet, 

där eleven ständigt finner sig jobba med för svåra uppgifter. Detta leder till att eleverna tappar 

motivationen och deras självbild försämras, vilket leder till ytterligare inlärningssvårigheter. 

Sambandet kan också bero på ett samspel mellan de båda, där olika faktorer inom matematik, 

läsa och skriva påverkar varandra (Lundberg & Sterner, 2002).  

3.3.2.  Matematiksvårigheter 

Sambandet mellan fonologiska svårigheter och matematiksvårigheter kan vara svårt att 

urskilja, ett kan vara att de interagerar och förstärker varandra. Elevens låga självbild, 

frustration och nederlag är andra påverkansfaktorer. Elever som har svårigheter med att 

automatisera ordavkodningen kan även visa sig inom matematiken genom att de har svårt att 

automatisera multiplikationstabellen, snabbt få fram talfakta t.ex. 2+6=8, 6+2=8. Elever som 

har fonologiska svårigheter kan ha en viss regelrigiditet i sin räkning, d.v.s. de använder sig 

av en algoritm där de noga följer de inlärda stegen och har svårt att våga pröva andra sätt t.ex. 

överslagsräkning och uppskattningar (Lundberg & Sterner, 2006). 

3.3.3.  Fonologiska svårigheter 

Har man fonologiska svårigheter blir det svårigheter med att läsa textuppgifter. Forskning 

visar att det finns ett tydligt samband mellan språkförmåga, matematisk förmåga och 

tankeförmåga. Elever med fonologiska svårigheter får ofta problem med sifferbearbetning, 

spegelvänder siffror, var de skall börja räkna, åt vilket håll man skall räkna och de olika 
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räknesätten. Multiplikationstabellen är svår att automatisera och komma ihåg då arbetsminnet 

är hårt belastat (Magne, 1998). Användning av verbala koder såsom att återge nummerfakta, 

tabellkunskap och hastighet kan påverkas hos elever med fonologiska svårigheter. Andra 

områden inom matematiken påverkas inte lika mycket såsom t.ex. överslagsräkning 

(Simmons & Singleton, 2008). Matematikuppgifter med en stor mängd fakta och ledord 

förutsätter en god begrepps- ord- och läsförståelse när man skall ta sig igenom en 

komprimerad text med benämnda tal. Har man en svag begrepps- och ordförståelse och 

dessutom är en passiv läsare kan det bli problem med att läsa och förstå benämnda tal fast 

man är en duktig räknare (Carlström, 2010).  

3.3.4.  Genetik och miljö 

Lundberg & Sterner (2006) och Klingberg (2011) refererar till forskning som visar att det 

finns gener som leder till olika inlärningssvårigheter. Störning av nervceller i hjärnan kan ge 

sekundära effekter genom att påverka utvecklingen i andra delar av hjärnan beroende på hur 

nära de ligger varandra. Det råder stor genetisk variation som påverkar olika områden 

(Klingberg, 2011).  

Sannolikheten för att hamna i räknesvårigheter kan belysas genom sambandet mellan genetisk 

belastning och miljöbelastning. En elev som har väldigt hög genetisk belastning (A) måste 

inte alltid hamna i svårigheter om eleven får rätt stöd och undervisning, låg miljöbelastning. 

Det motsatta gäller också, en elev som får utstå hög miljöbelastning behöver inte ha så hög 

genetisk belastning (B) för att hamna i svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009).  

 

Miljö-                                                                                                                                                                                                                                                              
belastn.                          Räkne- 
                                      svårigheter 

                    

           
           
                    B                         A      Genetisk belastning  

(efter bild tagen ur Lundberg & Sterner, 2009, s.29) 
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3.3.5.  Samband matematik och fonologiska svårigheter 

Det är svårt att förutsäga vilka elever som löper större risk att hamna i matematiksvårigheter 

baserat på tidig upptäckt av fonologiska svårigheter. Det har visat sig att det är främst i mötet 

med den mer formella matematiken som elever med fonologiska svårigheter även uppvisar 

matematiksvårigheter. Svårigheterna är också ofta begränsade som t.ex. inom uppräkning och 

aritmetik till skillnad från mer generella matematiksvårigheter. Av de tre fonologiska 

komponenterna, fonologiskt arbetsminne, tillgång till fonologiska koder i långtidsminnet och 

fonologisk medvetenhet, är det främst den sista (fonologisk medvetenhet) som påverkar 

elevens matematikutveckling. Vid räkning måste elever använda sig av verbala koder för 

siffror. En elev med fonologiska svårigheter har svårt att ta fram de nödvändiga verbala 

koderna ur långtidsminnet. Detta leder till att eleven räknar långsammare. I förlängningen 

betyder det att de inte möter uppgifter kopplade till rätt svar lika många gånger som en elev 

utan svårigheter (Jordan, Wylie & Mulhern, 2010).  

Fonologisk medvetenhet är grundläggande för att lära sig de nödvändiga verbala koderna som 

behövs inom grundläggande matematik. Det finns forskning som visar på ett tydligt samband 

mellan fonologisk medvetenhet och det visuo-spatiala arbetsminnet, medan annan forskning 

inte kan förutsäga om det finns något samband mellan matematiksvårigheter baserat på 

fonologisk medvetenhet. Har man brister i det visuo-spatiala arbetsminnet skulle det kunna 

tyda på att även detta kan påverka matematikinlärningen t.ex. antalsbeskrivning, namn på tal 

och antal (Krajewski & Schneider, 2009).   

3.4. Arbetsminnets påverkan på matematik och läs- och 
skrivinlärning 

Brister i arbetsminnet kan vara en faktor som påverkar matematikinlärningen och den 

fonologiska medvetenheten. Hur mycket vi kan minnas beror på uppgiftens art t.ex. återge 

antal givna ord och siffror. Arbetsminnets kapacitet är beroende av hur mycket vi kan vara 

medvetna om, bearbeta och hålla kvar uppmärksamheten på. Ålder, olika strategier och 

kunskaper för att lösa en uppgift är andra faktorer som påverkar arbetsminnet (Dahlin, 2009). 

3.4.1.  Korttidsminnet och långtidsminnet  

Arbetsminne (AM) gäller både lagring, bearbetning och uppmärksamhet. AM är beroende av 

tidigare lagrade kunskaper i långtidsminnet (LTM), minnesförmågan ökar med ålder för 

normalläsaren, men inte i samma utsträckning för de elever som har lässvårigheter (Dahlin, 
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2009). Matematikinlärningen kräver en mängd komplexa färdigheter t.ex. matematiska ord 

och symbolers betydelse. Vid problemlösning inom aritmetik, algebra och geometri krävs det 

arbetsminnesresurser (Raghubar, Barnes, Hecht, 2010).  

Arbetsminnet kan delas upp i verbala korttidsminnet (KTM), som är en lagringsförmåga som 

används vid pågående aktivitet som att ringa upp ett telefonnummer. Skall någonting läras in 

och kommas ihåg kommer det att lagras i långtidsminnet (LTM) t.ex. 

multiplikationstabellerna som är mer språkrelaterade. LTM hjälper till vid läsning av ord och 

att komma ihåg och använda matematiska begrepp och symboler. Begåvning och minne 

behöver inte höra ihop, minneskapaciteten varierar från individ till individ och delvis 

oberoende av intelligens. Barn som har svårigheter med att bearbeta fonologisk information i 

den fonologiska loopen får svårigheter att lagra i det verbala korttidsminnet, där fonologisk 

information hanteras och manipuleras. Den fonologiska loopen bidrar till utveckling av flera 

läsrelaterade förmågor såsom koppla samman fonem-grafem (bokstav), ljuda samman ljud till 

ord och kunna hantera syntax och grammatik, även viktig för utveckling av ordförråd och 

språkförståelse. Ett barn som har svårigheter i både läsning och matematik tycks ha bristande 

förmågor i alla delar av arbetsminnet (Dahlin, 2009; Jacobson, 2009; Klingberg, 2011). 

3.4.2.  Kognitiv utveckling 

Hjärnans mognad kan förklara förbättringar på arbetsminnet. Har man skador på olika delar 

av hjärnan kan det påverka arbetsminnet och ge problem med taluppfattningen. För att minnas 

skapas en minneskarta där en bild lagras av vad och var vi sett något. Tal kan minnas med 

stöd av en inre mental linjal. En koppling man funnit mellan arbetsminnet och taluppfattning 

är att antalet 4 är en viktig kapacitetsgräns. Enligt Klingberg (2011) kan en vuxen klara upp 

till 7 enheter men när det gäller arbetsminnesuppgifter där man inte får repetera informationen 

är kapacitetsgränsen fortfarande 4 enheter. När antalet överstiger 4 ökar reaktionstiden och 

man måste räkna föremålen ett i taget. Enligt Franzen (1998) har vi normalt fungerade 

arbetsminne när vi kan lagra 7 enheter plus minus två. 

3.4.3.  Arbetsminnets påverkan på matematik och läsinlärning/fonologi 

Arbetsminnet består av olika sidor där den centrala kontrollen styr, kontrollerar och övervakar 

och kan delas mellan fonologisk lagring och visuell-spatial fasthållning.  Eleven behöver ett 

effektivt arbetsminne för att lära sig nya ord och begrepp, där orden skall lagras men även 

snabbt kunna plocka fram dem från LTM när det behövs. Det är många matematiska begrepp 
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och termer som kan vara svårt att hålla isär och hålla i minnet. Forskning visar att den visuella 

– spatiala delen av arbetsminnet är den del som har störst betydelse för matematikinlärningen, 

hur många gånger man behöver se och höra matematiska begrepp. Exempel på matematiska 

begrepp som behöver finnas lagrade i arbetsminnet addera – addition, subtrahera – 

subtraktion, multiplicera - multiplikation, division – dividera, dela med, lika med, fler än, 

mindre än, volym, yta, ental och hundratal.  Vid huvudräkning är det stor belastning på 

arbetsminnet då man skall hämta lagrad information i långtidsminnet (Lundberg & Sterner, 

2006).  

Studier har gjorts på barn med matematiksvårigheter och deras arbetsminne. Barnen har fått 

göra en rad arbetsminnestester och resultaten har sedan jämförts med barn utan svårigheter. 

Jämförelsen i Klingbergs (2011) studie visade på ett tydligt samband med nedsatt arbetsminne 

hos barn med matematiksvårigheter. Det visade på problem med både det visuospatiala och 

verbala arbetsminnet, men ej det verbala korttidsminnet. Verbalt korttidsminne är förmågan 

att hålla kvar information genom att tyst repetera det för sig själv exempelvis när man skall 

ringa. Det finns studier som visar på sambandet mellan koncentrationsförmåga och 

arbetsminne. Klingberg (2011) refererar till den brittiske psykologen Alan Baddeley som 

lanserade begreppet arbetsminne, vilket han gärna skulle ändra från arbetsminne till 

arbetskoncentration då det visat sig att koncentrationsförmågan har stor påverkan på 

arbetsminnet.  Klingberg beskriver tre olika former av koncentrationsförmåga, vakenhetsgrad, 

stimulusdriven uppmärksamhet och kontrollerad uppmärksamhet. Vakenhetsgraden påverkar 

det vi gör, stimulusdriven uppmärksamhet när vi dras till något nytt och intressant, 

kontrollerad uppmärksamhet när vi bestämt oss för att göra något. Den kontrollerade 

uppmärksamheten har störst samband med arbetsminnet då det krävs ständig koncentration 

för att hålla information i arbetsminnet (Klingberg, 2011). 

Minne och lärande hör ihop men kräver olika sorters pedagogiker. Såsom motorisk träning 

med många repetitioner, semantiska minnet behöver goda exempel på begrepp och vad som 

hör ihop, sammanhängande och begripliga berättelser med visualisering ökar 

inlärningsförmågan (Gärdenfors, 2010). För att lära sig nya ord och kunna läsa krävs ett 

effektivt arbetsminne. En person som har fonologiska svårigheter kan behöva möta ett ord 40 

gånger, medan 10 möten kan räcka för en individ utan svårigheter. Är orden dåligt 

specificerade i individens inre lexikon med en oklar fonologisk och ortografisk struktur kan 

det leda till svårigheter att hitta orden i långtidsminnet och det kan lätt bli fel (Lundberg & 

Sterner, 2006). 
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Arbetsminnet belastas av två sidor, verbalt/talat och visuospatialt/syn, hörsel och 

känselintryck, vid textuppgifter när siffror och text ingår i en problemlösningsuppgift. Det 

finns många termer och begrepp som är typiska för matematikuppgifter t.ex. tillsammans, 

vardera, tur och retur, dela upp. Elever som har matematiksvårigheter har svårt att lagra 

siffror och sifferkombinationer t.ex. multiplikationstabellen i långtidsminnet för att sedan 

kunna plocka fram dem när de behövs.  Att snabbt plocka fram automatiserad talfakta kan 

liknas vid flyt i läsningen. Det ställer krav på läsförståelsen och noggrannheten i läsningen av 

textuppgifter (Lundberg & Sterner, 2006). 

3.4.4.  Visuospatialt arbetsminne 

Visuospatialt arbetsminne är kopplat till problemlösningsförmågan, förmågan att hitta 

samband och dra slutsatser oberoende av tidigare kunskaper som även kallas flytande 

intelligens. Alternativt att intelligensen påverkar både matematik och arbetsminne. Klingbergs 

(2011) forskning visar att arbetsminnet är en starkare prediktor för utveckling av matematiken 

än intelligens. Man har inte funnit någon koppling till långtidsminnet eller läsförmåga och 

matematik. Arbetsminnet behövs för att eleven skall minnas mellanliggande steg i uträkningar 

som kräver flera operationer (Klingberg, 2011). Det visuospatiala arbetsminnet visade sig 

enligt Klingbergs (2011) studie vara den viktigaste faktorn för hur barnet utvecklas, hög 

arbetsminneskapacitet gör att barnet presterar bättre och utvecklas snabbare. Kännetecken för 

lågt arbetsminne kan vara svårigheter att följa instruktioner, stora problem med matematik, 

läsförståelse och uppmärksamhetssvårigheter. Ett barn kan ha svårigheter med att jämföra tal, 

addera och subtrahera, men vara duktig på multiplikationstabellerna. Det kan visa på att den 

inre minneskartan är en länk mellan visuospatialt arbetsminne och taluppfattning (Klingberg, 

2011).  

Information när det gäller matematiska uppgifter och/eller information som presenteras 

muntligt eller skriftligt, i sifferform, kan vara svårt att behandla om man har ett svagt 

utvecklat visuo-spatialt arbetsminne. Det kan leda till svårigheter när det gäller att utföra 

uträkningar och bearbeta tal i huvudet. Dessa elever behöver konkret visuellt stöd för att 

lättare kunna utföra beräkningar (Reuhkala, 2001). Det visuo-spatiala arbetsminnets påverkan 

kan förändras över tid. Yngre elever som använder fingrarna för att konkretisera vid räkning 

påverkas mer av svårigheter inom det visuo-spatiala arbetsminnet. Med ökande ålder 

använder eleverna mer verbala strategier vid uppräkning och för att återge fakta, detta leder då 
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till att det fonologiska arbetsminnet belastas mer (DeSmedt, Janssen, Bouwens, Verschaffel, 

Boets & Ghesquiére, 2009). 

3.5.  Kartläggning  

Regelbunden screening och kartläggning av matematiksvårigheter är inte lika vanligt som 

inom läs- och skrivområdet. Med regelbundna och årliga screeningtester på grupp- och 

individnivå kan man följa ett barns utveckling från förskoleklass och uppåt i skolåren. Med 

stöd av kartläggningarna kan man anpassa undervisningen efter elevens förutsättningar. Både 

kvalitativa och kvantitativa metoder behövs för att kartlägga läs- och skrivsvårigheter. Med 

kvalitativa metoder försöker man få en helhetsbild av elevens svårigheter. Kvantitativa tester 

kan användas i större grupper för att mäta stavnings- och ordavkodningsförmågan. I 

bedömning av kvalitativa tester delas ansvaret mellan elev och lärare, tillsammans försöker de 

finna lösningar på system och strategier som eleven använder vid läsning och skrivning. 

Elevens motivation och vilja är viktiga faktorer som påverkar utvecklingen (Carlström, 2010). 

Med hjälp av ett väl fungerande kartläggningsmaterial kan man anpassa undervisning och 

material till eleven (Sjöberg, 2006). 

3.5.1.  Kartläggning av matematiksvårigheter 

Matematisk kompetens är inte bara akademisk utan även problemlösning i vardagslivet. Att 

kartlägga matematikkunskaper med enbart diagnostiska prov kan leda till missvisande 

information, det kräver fler tester (Magne, 1998). Det är svårt att hitta bra forskningsbaserade 

kartläggningsmaterial för matematiksvårigheter. Vid kartläggning av matematikkunskaper 

använder många skolor sig av ALP 1-8 av Gudrun Malmer som är en beprövad praktiker, men 

ej forskare. ALP är ett material där eleverna får arbeta med problemlösning och står för 

Analys av Läsförståelse i Problemlösning. Materialet består av 8 diagnoser/screeningtester 

från skolår 2 till vuxna. Fokus på att kartlägga sambandet läsförmåga, läsförståelse och de 

matematiska grundbegreppen (Malmer, 2006). 

Skolverket tog 2009 fram en diagnosbank i matematik, Diamant, som innehåller 55 olika 

diagnoser främst för grundskolans tidigare år. Diagnoserna är formativa och skall ge läraren 

underlag för planering av undervisningen (Skolverket, 2009). Förstå och använda tal 

(McIntosh, 2009) en handbok i undervisning ”i och om tal och räkning ur ett 

taluppfattningsperspektiv” (s.2). I boken finns tio olika tester som är tänkta att användas från 

skolår 1-9, dessa tester ger underlag för analys av elevernas kunnande inom området tal och 



 

18 
 

räkning. Testerna har mellan 15 och 40 uppgifter uppdelade i områden förstå tal, förstå 

räkneoperationer med tal och göra beräkningar. I boken får man förslag på kända svårigheter 

och missuppfattningar, exempel på vanliga feltyper och förslag på aktiviteter.  

Elever kan ha svårt att koppla samman siffror med räkneord, både på grund av bristande 

erfarenheter och begreppssvårigheter. Problem med tiotalsövergångar kan leda till svårigheter 

vid räkning med decimaltal där eleverna räknar upp från ”noll komma nio” (0,9) till ”noll 

komma tio” (0,10). Positionssystemet bygger på att siffrans position i ett tal också anger dess 

värde. För att kunna placera ett tal på en tallinje krävs en förståelse för vilken siffra som har 

högst värde. Detta är också viktigt för att man ska klara av att göra beräkningar med olika tal. 

När det gäller tabellkunskap hos de grundläggande räknesätten är det två huvudsakliga 

svårigheter som uppmärksammas hos elever. De kan inte komma ihåg kombinationerna 

någorlunda snabbt och/eller de kan inte räkna ut dem tillräckligt snabbt och effektivt 

(McIntosh, 2009). 

3.5.2.  Kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter kan kartläggas med många olika material. Med början i 

förskoleklass – år 1 bedöms elevens fonologiska medvetenhet med hjälp av Fonolek som är 

ett enkelt grupptest som består av ljudsegmentering där man räknar antal ljud i ett ord, lyssna 

initialt ljud, dra samman ljud till ett ord – ljudsyntes. Det finns flera olika screeningtester att 

utföra på gruppnivå för olika årskurser t.ex. Diagnostiska läs- och skrivprov, DLS skolår 2-3, 

4-6, 7-9 och år 1 gymnasiet. LS reviderad version läsning och skrivning b.la. ordförståelse I, 

II, Diktamen I,II,III för år 7-9 samt gymnasiet år 1-2, LS klassdiagnoser i läsning och 

skrivning för högstadiet och gymnasiet innehåller ett normerat nonsensordtest. Eleverna läser 

50 vanliga ord med växande svårighetsgrad från glömsk till övningskörningslektion och 

därefter 49 nonsensord så som ylk, blynd, sviflad (Johansson, 2008). Ett tydligt tecken på 

fonologiska svårigheter är en oförmåga att läsa ”nonsensord”, bokstavsföljder som går att 

avkoda fonologiskt men inte har någon semantisk innebörd som röljade, trifspuba (Jacobson, 

2001). 

Läskedjor, tecken-, ord- och meningskedjor, från skolår 4 t.o.m. gymnasiet år 1. Tecken-, ord 

och meningskedjor från skolår 4 är ett screeningmaterial för avkodning. Syftet med 

teckenkedjorna (BCY354utgRG) är att uppskatta elevens visuo-motoriska snabbhet, 

ordkedjorna (hejmatsnödag) – få en uppfattning av elevens avkodningsförmåga av enskilda 

ord. Meningskedjorna, som består av fyra sammanskrivna meningar utan inbördes 
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sammanhang, utöver avkodningen av ord få en bild av den semantiska och syntaktiska 

aspekten som har betydelse för läsförståelsen. Orden i ordkedjorna varierar mellan två till sex 

bokstäver och är substantiv, verb, adjektiv eller räkneord, meningarna består av två till tio ord. 

Båda dessa tester, Tecken-, ord- och meningskedjor och LS är normerade efter stanineskalan 

som bygger på en uppdelning av normalfördelningskurvan i nio steg. Det femte steget utgör 

medelvärdet och de elever som hamnar på stanine 1 – 3 tillhör de 23% svagaste resultaten. 

Dessa elever bör man följa upp med ytterligare kartläggning (Jacobson, 2006).   

På individnivå finns t.ex. Provia, ett dataprogram där man b.la. kartlägger språklig/fonologisk 

och morfemisk medvetenheten och som tar fram övningar till Lexia, H4, H5 som mäter 

läshastighet, UMESOL, läsförståelse och fonologisk medvetenhet (Carlström, 2010). 

3.5.3.  Kartläggning av arbetsminne 

Den fonologiska slingans - fonologiska loopen - effektivitet, språkförståelse och 

språkproduktion, kan liknas vid ett lagringssystem och en artikuleringsprocess där man kan 

omvandla text till tal, återkalla serier, bevara ordningen. Detta kan kartläggas med att eleven 

skall återge en rad av slumpmässigt presenterade siffror, i korrekt ordning, återge en serie ord 

eller nonsensord i korrekt ordning. Det visuella-spatiala arbetsminnet kan kartläggas med 

hjälp av ett rutmönster där vissa rutor är fyllda sedan skall eleven markera de fyllda rutorna på 

ett tomt rutmönster. Man kan låta eleven återge en sekvens med siffror i omvänd ordning 

(2,5,7,9) svårighetsgraden ökar med antal siffror (Raghubar, Barnes, Hecht 2010; Lundberg & 

Sterner, 2006).  

Med stöd av olika program kan man kartlägga verbalt och visuellt sekvensminne, ITPA 

kartlägger både det visuella och det auditiva sekvensminnet där eleven får säga efter 

sifferserier från 2 t.o.m. 8 siffror med två försök på varje sifferserie (Jacobson, 2010). 

LOGOS är ett datoriserat kartläggningsprogram med 17 olika deltest, programmet har tagits 

fram av Toleif Höien och finns även på svenska. Det är ett mycket omfattande program och 

kan användas även på högstadiet (Lundberg, 2010). Både ITPA och LOGOS får endast 

användas av certifierade speciallärare/specialpedagoger. Franzen (1998) har i sitt material 

Diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter ett deltest som ger en bild av elevens auditiva 

sekvensminne som består av sifferrepetition med stigande svårighetsgrad. Elevdata (2011a) 

har dataprogram Minneslek Junior, Senior och nya Minneslek Flex där elever med 

koncentrationssvårigheter kan träna upp sitt visuo-spatiala och visuo-auditiva arbetsminne 

med nio olika övningar (Elevdata, 2011b).   
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4. Metod 

Studien bygger på både en kvalitativ och kvantitativ metod, uppdelningen mellan kvantitativa 

och kvalitativa metoder kan benämnas ”mixed methods research” där man inte använder 

strategierna sida vid sida utan en integrering av metoderna (Bryman, 2011).  

Vår studie bygger på att undersöka olika påverkansfaktorer på matematikinlärningen med 

ambitionen att förstå och analysera helheten. I en hermeneutisk studie söker man förstå, tolka 

och förklara ett händelsförlopp. Forskaren försöker sätta sig in i en persons handlingar 

och/eller tolka ett händelseförlopp och sätta samman det till en helhet. För att detta ska vara 

möjligt är det viktigt med ett gemensamt språk där forskaren och den som observeras menar 

samma sak, annars kan förståelsen bli dålig (Hultén, Hultman & Eriksson, 2007).  

Datainsamling till vårt urval gjordes med en kvantitativ metod där vi mätte elevernas 

matematiska och fonologiska kunskaper. Vår kvantitativa undersökning bygger på 

nominalskalan och validitet styrks med testmaterialens forskningsbaserade mätresultat och 

stanineskalor. Med en kvalitativ metod genomförde vi en deltagande observation på utvalda 

elever (Patel & Davidson, 1994).  

Bedömning av en kvalitativ forsknings reliabilitet och validitet kan göras genom 

tillförlitlighet och äkthet. Tillförlitligheten består av fyra delar trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). För att öka 

tillförlitligheten i vår undersökning valde vi att göra en filmad, deltagande och ostrukturerad 

observation för att få information och kunskap om sambandet mellan matematiksvårigheter 

och fonologiska svårigheter. Syftet med en ostrukturerad observation var att observera 

deltagarna när de löste de matematiska uppgifterna, vilka strategier de använde sig av och ge 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman, 2011).   

Vår empiri bygger på en deskriptiv undersökning av vårt syfte där vi begränsar oss till att titta 

på fonologiska svårigheter och arbetsminnets påverkan på matematikinlärningen. Med ett 

deduktivt arbetssätt med tolkning av litteratur, data och filmad observation inhämta så mycket 

information som möjligt om olika påverkansfaktorer på matematikinlärningen. Filmen ger oss 

ökad information om respondenternas kunskaper och upplevelser av matematik. Genom att 

relatera vår undersökning till tidigare teorier skapas ett sammanhang mellan verklighet och 

teori, dra slutsatser, öka vår förståelse och kunskap om vårt syfte (Patel & Davidson, 1994).  
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Som forskare ska man alltid vara objektiv och forskarens bakgrund ska inte påverka resultatet. 

Forskarens förförståelse utgör en del i helheten som lever och utvecklas. I den hermeneutiska 

spiralen finns ingen bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för tolkningen (Patel & Davidson, 

1994). Det är inte möjligt att göra en helt förutsättningslös tolkning av ett händelseförlopp. 

Som forskare bör man dock eftersträva en medvetenhet om de olika föreställningar som man 

bär med sig in i arbetet. Genom att synliggöra dessa erhåller man en öppenhet gentemot det 

som studeras (Eliasson, 1995). 

4.1.  Urval 

Undersökningen har genomförts på en medelstor skola i södra Sverige. Valet av skola är gjord 

efter ett bekvämlighetsurval och föll på en av de skolor författarna till denna studie arbetar på. 

Eleverna som deltar i studien har identifierats utifrån 64 elever i åk 7. Samtliga elever i år 7 

har genomfört McIntosch (2009) test 5 och Jacobson (2001) Tecken-, ord och meningskedjor. 

De elever som visade på lågt resultat på Tecken-, ord och meningskedjor genomförde även 

Johansson (2008) nonsensord (ord utan betydelse).  

Av dessa 64 elever valdes sju elever (två flickor och fem pojkar) med matematiksvårigheter 

och lässvårigheter, två av eleverna har kartlagda läs- och skrivsvårigheter genom utredning av 

en specialpedagog. Av de sju utvalda eleverna valde endast fem att delta. 

4.1.1.  Matematiktester 

Identifiering av matematiksvårigheter har genomförts med test 5 i McIntosh (2009).  

Test 5 består av 39 uppgifter och ger underlag för att analysera elevers kunnande i räkneord 

och antal, positionssystemet, bråk och tal i decimalform. Multiplikation och division med 

olika representationer, grundläggande tabellkunskap i multiplikation och division, 

generalisering av tabellkunskaper i addition, subtraktion, multiplikation och division. 

Huvudräkningsdelen består av 15 uppgifter och analyserar addition, subtraktion, 

multiplikation och division. Skriftliga beräkningar i addition, subtraktion, multiplikation och 

division (McIntosh, 2009). I testet visade sju elever på svårigheter med de fyra räknesätten, 

multiplikationstabellen, algoritmer och lästal.  
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4.1.2.  Fonologiska tester 

Fonologiska svårigheter har vi identifierat med hjälp av Jacobson (2001), Tecken-, ord och 

meningskedjor. De elever som hade lägst resultat, stanine 1-3, gjorde vi en uppföljning på 

med Johanson (2008) ordtest där eleverna fick läsa 50 ord och 49 nonsensord på tid. 

Vi började med teckenkedjorna (BCY354utgRG) där man med stöd av resultatet uppskattar 

elevens visuo-motoriska snabbhet, ordkedjorna (hejmatsnödag) – få en uppfattning av elevens 

avkodningsförmåga av enskilda ord. Meningskedjorna, som består av fyra sammanskrivna 

meningar utan inbördes sammanhang, utöver avkodningen av ord få en bild av den 

semantiska och syntaktiska aspekten som har betydelse för läsförståelsen. Varje test görs på 2 

min och eleven skall sätta ett streck i gränsen mellan orden och meningarna (tre/streck/kedja). 

De elever som visar på svagare resultat på ord- än teckenkedjor finns misstanke om 

ordavkodningssvårigheter. Klarar eleven tecken- och ordkedjorna men har ett lägre resultat på 

meningskedjorna kan eleven ha problem med läsförståelsen (Jacobson, 2001).  

LS klassdiagnoser i läsning och skrivning för högstadiet och gymnasiet innehåller ett 

normerat nonsensordtest. Eleverna fick börja med att läsa 50 vanliga ord med växande 

svårighetsgrad (glömsk – övningskörningslektion) och därefter läsa 49 nonsensord (t.ex. ylk, 

blynd, sviflad) (Johansson, 2008). Ett tydligt tecken på fonologiska svårigheter är en 

oförmåga att läsa ”nonsensord”, bokstavsföljder som går att avkoda fonologiskt men inte har 

någon semantisk innebörd som röljade, trifspuba (Jacobson, 2001). I testerna visade samma 

elever med matematiksvårigheter att de även hade svårigheter med avkodning. 

4.2.  Forskningsetik 

De fyra forskningsetiska principerna från Vetenskapsrådet (2007) har följts med ett skriftligt 

informationsbrev till deltagare och deras vårdnadshavare.  Genom att skriftligt informera 

vårdnadshavare och deltagare om uppgiftens syfte, deras uppgift i undersökningen och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande har informationskravet uppfyllts. Vårdnadshavarna har 

givit sitt skriftliga samtycke till att eleven deltar i undersökningen, därmed uppfyller vi 

samtyckeskravet som kräver samtycke från deltagare och deras vårdnadshavare om ” de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär” 

(Vetenskapsrådet, 2007, s.9).  Deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt. Vi har 

följt konfidentialitetskravet och avidentifierat alla deltagarnas identitet, varje deltagare har 
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kodats med en siffra i resultatet. Vi har följt nyttjandekravet och endast använt filmen i vår 

egen forskning (Vetenskapsrådet, 2007).  

4.3.  Etiska överväganden 

Studiens undersökning bygger på en filmad en-till-en observation av hur eleverna löser olika 

typer av matematikuppgifter.  Valet av en-till-en observation är gjort av etiska skäl. 

Eleverna kommer från tre olika klasser och känner inte varandra så väl. Deras upplevelse av 

matematik och läsning är att det är svårt och jobbigt och på grund av detta har de en svag 

självkänsla. Som forskare ställs vi inför olika perspektivval, det är av vikt att vi är neutralt 

iakttagande och kan sätta oss in i och förstå hur våra elever upplever situationen (Eliasson 

1995).  

4.4.  Genomförande 

De uppgifter vi har valt till observationen är hämtade från Förstå och använda tal – en 

handbok (McIntosh, 2009), Mathematics for Dyslexics (Chinn & Ashcroft, 2007) och 

Ämnesprov i matematik för årskurs 5 (Primgruppen, 2010a). Vid urvalet där vi använde test 5 

från McIntosh (2009) uppvisade eleverna svårigheter med de fyra räknesätten, 

multiplikationstabellen, algoritmer och lästal. Med utgångspunkt från resultaten i test fem har 

vi valt följande uppgifter: 

Uppgift 1

Skriftlig subtraktion med växling. Syftet är att titta på vilka räknemetoder eleven använder sig 

av för att lösa uppgiften samt elevens förståelse för positionssystemet. En elev med god 

taluppfattning bör kunna uppfatta rimligheten i det svar de får (McIntosh, 2009). Denna 

uppgift innehåller ingen text som kan försvåra för elever med fonologiska svårigheter. 

Däremot har dessa elever ofta svårigheter med tabellkunskaper och att veta hur man ställer 

upp tal, var man ska börja och vilket håll man räknar (Magne, 1998; Simmons & Singleton, 

2008). Om eleven väljer att lösa uppgiften med huvudräkning belastas arbetsminnet väldigt 

mycket eftersom lagrad information ska hämtas ifrån långtidsminnet (Lundberg & Sterner, 

2006). 

: 294-77 
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Uppgift 2

Användning av positionssystemet för att lägga till hundra, med tusentalsövergång. Syftet är 

att titta på elevens förståelse för positionssystemet. Det bygger på att eleven förstår en siffras 

värde beroende på placering i talet (McIntosh, 2009). Texten i uppgiften kan vålla problem 

för elever med fonologiska svårigheter, vad det är som efterfrågas och vilket räknesätt som 

skall användas (Magne, 1998).   

: Om du är född 1997, vilket år fyller du 100 år? 

Uppgift 3

a) Vilket tal får du då? 

: 63280  Byt ut siffran 2 mot 7. 

b) Hur stor skillnad blir det mellan det första talet och det nya som du fått? 

Förstå talens värde, positionssystemet. Subtraktion skriftligt eller i huvudet. Syftet är att se 

om eleven förstår siffrans värde beroende på placering i talet. Elever med 

matematiksvårigheter kan uppvisa problem med förståelsen av tals värde, jämföra tal, addera 

och subtrahera. Detta kan vara tecken på att eleven har brister i arbetsminnet (Chinn & 

Ashcroft, 2007; Klingberg, 2011). Elever som har fonologiska svårigheter kan ha svårt att 

lagra siffror och sifferkombinationer i långtidsminnet för att sedan kunna plocka fram dem när 

de behövs (Lundberg & Sterner, 2006).   

Uppgift 4

Multiplikation av ett tresiffrigt och ett ensiffrigt tal i huvudet eller skriftligt. Syftet är att se 

om eleverna har en förståelse för den distributiva lagen genom att man kan multiplicera 300 

med 7, 10 med 7 och 8 med 7 och sedan addera svaren. Eleven kan också visa förståelse för 

en multiplikationsalgoritm (McIntosh, 2009). Har eleven fonologiska svårigheter kan det vara 

svårt att automatisera multiplikationstabellen och de använder sig ofta av en viss regelrigiditet 

i sin räkning och använder sig av en algoritm. Arbetsminnet behövs för att eleven skall 

minnas mellanliggande steg i uträkningar som kräver flera operationer (Magne, 1998; 

Lundberg & Sterner, 2006; Klingberg, 2011). 

: 318x7 

Uppgift 5

Visa kunnande vad gäller att skriva och läsa tal och förståelse för positionssystemet. Syftet är 

att se om eleven påverkas av hur talet representeras, som bokstäver eller siffor. Uppgiften 

visar också på elevens taluppfattning när det gäller naturliga tal (Chinn & Ashcroft, 2007; 

: Skriv med siffror talet trettiotusenfem. 
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Primgruppen, 2010a,b). En elev med matematiksvårigheter kan ha svårt att läsa och skriva 

siffror (Butterworth, 2005). Känslan för tal kan vara kopplat till visuella bilder, har man 

svårigheter med att visualisera kan det leda till svårigheter att hantera tal. Denna förmåga kan 

vara en koppling mellan arbetsminne och matematik (Klingberg, 2011).  

Uppgift 6

Visa kunnande vad gäller att skriva och läsa tal och förståelse för positionssystemet. Syftet är 

att se om eleven påverkas av hur talet representeras, som bokstäver eller siffror. Uppgiften 

visar också på elevens taluppfattning när det gäller naturliga tal (Chinn & Ashcroft, 2007; 

Primgruppen, 2010a,b). Information när det gäller matematiska uppgifter och/eller 

information som presenteras muntligt eller skriftligt, i sifferform, kan vara svårt att behandla 

om man har ett svagt utvecklat visuo-spatialt arbetsminne (Reuhkala, 2001). 

: Skriv med bokstäver 10040. 

Uppgift 7

                  De jämför sina hopp.  

: Vid lunchen pratar Frida, Patrik och Niklas om att hoppa längd. 

 – Jag hoppade 3,2 meter, säger Frida. 

– Mitt hopp var 3,26 meter, säger Niklas. 

                     – Och mitt 3,12 meter, säger Patrik.  

Skriv de tre hoppen i ordning.  

 

__________   __________   __________  

kortast     längst 

Taluppfattning, tal i decimalform. Visa förståelse för positionssystemet när det gäller tal i 

decimalform. Syftet är att se om det finns någon skillnad i svårighetsgrad när det gäller 

förståelse för positionssystemet när det gäller rena tal och tal med mer text (Primgruppen, 

2010a,b). Arbetsminnet belastas av två sidor vid textuppgifter när siffror och text ingår i en 

problemlösningsuppgift. Det ställer krav på läsförståelsen och noggrannheten i läsningen av 

textuppgifter (Lundberg & Sterner, 2006). 

 

 



 

26 
 

Uppgift 8

 

:   a) Markera 0,10 på tallinjen: 

                      0                                       0,5                1 

 b) Markera 0,06 på tallinjen: 

 

                 0                                       0,5                                      1 

c) Markera 0,9 på tallinjen: 

 

                              0                                         0,5                  1 

Tal i decimalform på tallinje. Att kunna avgöra om ett tal i decimalform är närmast noll, en 

halv eller ett är ett tecken på god taluppfattning. Syftet är att se om eleven har förståelse för 

decimaltecknet och hur det påverkar storleksordningen på talen (McIntosh, 2009). Att hantera 

tal på en tallinje som man ”har i huvudet” kräver ett väl utvecklat arbetsminne och visuell 

föreställningsförmåga. Även språkförmåga och uppmärksamhet påverkar hur väl eleven klarar 

av detta (Lundberg & Sterner, 2009).  

Som avslutning får eleverna beskriva vad de tycker de är bra på när det gäller matematik 

respektive vad de upplever som svårt. Detta för att få en bild av elevens egen syn på ämnet 

och vad de upplever svårast (Chinn & Ashcroft, 2007). 

4.4.1. Arbetsminnestest 

Efter genomförd observation gjordes en test av elevernas arbetsminnesförmåga där 

Diagnostisering av läs- och skrivsvårigheter (Franzen, 1998) och dataprogrammet Minneslek 

Senior (Elevdata 2011a) användes. Testet auditivt sekvensminne består i att testledaren säger 

siffor med ett par sekunders mellanrum och eleven ska sedan upprepa dessa. Eleven har två 

försök på varje siffersekvens. Man börjar med två siffror och går upp till sju siffror i en 

sekvens, det finns tre sekvenser av samma antal. Att komma ihåg sju enheter med en 

avvikelse på två enheter anses ligga inom normalvärdet, elever med svårigheter klarar sällan 

mer än tre - fyra siffersekvenser (Franzen, 1998).  
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Eleverna fick även genomföra Minneslek Senior (Elevdata, 2011a) nivåtest där siffror läses 

upp med stigande svårighetsgrad t.ex., 5 2, 7 3 1, 6 1 8 5, 8 6 7 4 1, varje siffersekvens 

upprepas två gånger och eleven skall repetera genom att klicka på dem i samma ordning. 

Därefter läses liknande siffersekvenser med grupper av 2 t.o.m. 5 siffror, här skall eleven 

repetera genom att klicka i bakvänd ordning. Testet tar slut när eleven nått sin högsta nivå. 

Som testledare kan jag ändra vilken nivå eleven skall börja på, det är flera faktorer som 

påverkar vilken nivå eleven skall börja på, beroende av hur de klarar motgångar eller om de 

behöver högre krav kan man välja en högre eller lägre nivå. 

 (Elevdata, 2011a s.8) 
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5. Resultat och analys 

Vid studie av det empiriska materialet utkristalliserade sig fyra områden: grundläggande 

taluppfattning och aritmetik, fonologiska svårigheter, arbetsminne och motivation och 

förståelse. Syftet med studien var att försöka hitta tydliga samband mellan fonologiska 

svårigheter, matematiksvårigheter och arbetsminne. Elevernas motivation är en viktig del att 

ta med i beräkning för att få en helhetsbild av problematiken (Sjöberg, 2006). När det gäller 

äldre elever som de vi har studerat så har de i de flesta fall upplevt många besvikelser i mötet 

med matematikuppgifter och detta påverkar hur de förhåller sig till och tar sig an uppgifterna. 

Även elevernas eventuella tillgång till alternativa hjälpmedel i den vanliga undervisningen 

påverkar resultatet, men det har inte tagits hänsyn till detta i denna studie. 

Resultatet av vår observation utföll på följande sätt: 

  Elev Elev Elev Elev Elev Lösningsfrekvens 
Uppgift 1 2 3 4 5 per uppgift 

1 0 0 0 x 0 0 

2 1 0 1 0 x 2 
3a 1 1 1 1 1 5 
3b 1 0 1 1 0 3 

4  x x 0 x x 0 
5 1 1 1 1 0 4 
6 1 1 1 0 x 3 
7 0 0 1 0 0 1 

8a 0 0 0 0 0 0 
8b 0 0 0 0 0 0 
8c 1 0 1 1 1 4 

Max 11  6 3 7 4 2   
0=fel 1=rätt x = ej 

gjort 
    

 

Tabellen ovan beskriver varje elevs individuella resultat på de olika uppgifterna och alla 

elevers lösningsfrekvens uppdelat per uppgift. Det visade sig att de uppgifter som vållade 

problem för alla fem eleverna var uppgift ett, fyra och åtta a och b. Dessa tal innehöll ingen 

eller mycket litet textinformation utan var mer av typen ”nakna tal”. Fonologiska brister och 

brister i arbetsminnet visar sig ofta i en oförmåga att automatisera tabellkunskap såväl som att 

plocka fram talfakta ur långtidsminnet, hålla sifferfakta/räkneoperationer i arbetsminnet och 

ha en mental tallinje som stöd för taluppfattningen (Lundberg & Sterner, 2006 & 2009; 

Magne, 1998; Simmons & Singleton, 2008). Eleverna i studien visade på ingen, eller mycket 
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lite kunskap om multiplikationstabellen. De hade ingen skriftlig metod för att lösa 

multiplikationsuppgiften och genom att använda huvudräkning som metod så klarade de inte 

av att hålla de olika operationerna i minnet.   

5.1.  Grundläggande taluppfattning och aritmetik 

5.1.1. Taluppfattning 

För att utveckla förståelse för höga såväl som låga talområden är en grundläggande 

taluppfattning nödvändig (Ahlberg, 2001). Det visade sig i undersökningen att eleverna inte 

hade kunskap när det gäller den grundläggande taluppfattningen, eleverna som ingick i 

studien uppvisade svårigheter både vad det gäller hela tal såväl som decimaltal. De hade svårt 

att uppskatta storleksordningen på olika tal i förhållande till varandra och även placera ut dom 

på en fast tallinje. Alla elever klarade av att skriva det nya talet efter att en siffra bytts ut i 

uppgift 3, men endast tre utav de fem hade klart för sig att siffrans värde var hundratal. Två av 

de elever som klarade att räkna ut skillnaden använde fingrarna för att räkna upp från två till 

sju och svarade sedan att skillnaden var femhundra, den tredje skrev endast svaret utan 

förklaring. 

När man lägger grunden för att förstå tiobassystemet börjar man med att finna sambanden 

mellan det första tiotalet, sedan de tvåsiffriga talen mellan 10-12, därefter kommer 

tiotalsövergången (Magne, 1998). Ingen av eleverna klarade av att placera talen 0,10 och 0,06 

rätt på tallinjen. De flesta eleverna placerade 0,10 mycket nära ett och bortsåg ifrån eller 

missade att det stod 0,06 och placerade talet 0,6 i stället. Däremot klarade nästan alla att 

placera talet 0,9 på rätt ställe. Elevernas svårigheter när det gäller 

taluppfattning/positionssystemet visar sig också på uppgift nummer sju där eleverna skulle 

rangordna längdresultat. Endast en av eleverna klarade denna uppgift medan de övriga i de 

flesta fall har rangordnat efter antalet decimaler först och inte värdet. En av eleverna hade 

gjort ett avskriftsfel (3,15 istället för 3,12) och missade därför på denna uppgift, men klarade 

annars att rangordna talen från det kortaste till det längsta. 

Taluppfattning och multiplikationstabellen är förmågor som är beroende av olika delar av 

hjärnan. En elev kan ha svårigheter med att läsa siffror men inte uträkning av tal som man hör 

istället för läser, andra svårigheter kan vara att uttala siffror och lässvårigheter men det 

påverkar inte förmågan att multiplicera eller subtrahera (Klingberg, 2011). Att skriva tal med 

siffror alternativt bokstäver visade sig vara relativt lätt för eleverna i förhållande till de övriga 
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uppgifterna. Fler elever hade svårighet att utläsa talet rätt när det var skrivet med siffror än 

med bokstäver och en av eleverna klarade inte av att utläsa det talet. 

5.1.2. Aritmetik 

Positionssystemet, med basen 10, utgör grunden för inlärning när det gäller aritmetik 

(Ahlberg, 2001). Respondenterna hade stora svårigheter när det gällde aritmetik. De flesta av 

eleverna hade ingen skriftlig räknemetod för att lösa subtraktions-, additions- eller 

multiplikationsuppgiften, utan använde huvudräkning. Aritmetik omfattar både skriftliga 

uträkningar och huvudräkning på flera nivåer, från grundläggande enheter 3+4 = 7 till mer 

avancerade uppgifter. Brister i grundläggande aritmetik kan vara en indikator på 

matematiksvårigheter (Reikerås, 2006). Huvudräkning var det som respondenterna i 

undersökningen uppgav som den lösningsmetod de föredrog. Det visade sig på deras resultat 

att det inte var en fungerande metod för dessa elever eftersom de inte klarade av att hantera 

talen i huvudet och/eller blandade räknesätt. Endast en elev försökte sig på att utföra en 

multiplikationsalgoritm, de andra gav helt enkelt upp utan att försöka. Svårigheter med att 

hålla de olika operationerna i huvudet, i kombination med avsaknad av skriftlig metod att ta 

till, gjorde att eleverna inte hade någon metod att lösa de uppgifter som innehöll additions-, 

subraktions- och multiplikationsuträkningar. Aritmetik utgör grunden för matematik, att 

erhålla kunskaper om additions- och multiplikationskombinationer tillsammans med 

subtraktions- och divisionskombinationer (McIntosh, 2009). 

Att klara av algoritmer för de fyra räknesätten är en viktig kunskap för att klara av matematik 

i vardagen enligt Löwing (2008). Respondenterna uppvisade svårigheter bl.a. med uppgift 1 

som innebär subtraktion med växling. En elev frågar innan om det är minus som menas. Trots 

det så använder respondenten en additionsalgoritm och räknar ut svaret, en annan ställer upp 

94-77 och får svaret till 23 och lägger sedan till 200.  Elever med fonologiska svårigheter får 

ofta problem med sifferbearbetning, var de skall börja räkna, åt vilket håll man skall räkna 

och de olika räknesätten (Magne, 1998). Utan en fungerande förståelse för rimligheten i 

svaret eller en fungerande uträkningsmetod kan detta leda till svårigheter i vardagen som t.ex. 

när de ska gå och handla.  
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5.2.  Fonologiska svårigheter 

5.2.1. Aritmetik 

De elever som valdes ut till observationen hade tidigare uppvisat svårigheter när det gäller 

avkodning tillsammans med fonologiska svårigheter när det gäller att läsa s.k. nonsensord. 

Elever med dessa svårigheter har ofta svårt att ta fram talfakta, skriva representationer för 

olika tal och automatisera tabellkunskap som multiplikationstabellen (Magne, 1998; Simmons 

& Singleton, 2008). Att kunna läsa tal kräver en visuell avkodning som liknar den vid läsning. 

Multiplikationstabellen som lagras i långtidsminnet är mer språkrelaterad (Klingberg, 2011). 

Många av eleverna uppgav under observationen att de tyckte multiplikation var svårt, de 

behärskade inte multiplikationstabellen helt. Det finns flera orsaker till att man inte 

automatiserar multiplikationstabellerna såsom bristande undervisning, för lite träning eller 

brister i arbetsminnet. En elev använde fingrarna som en metod för att komma fram till rätt 

svar, de övriga tänkte tyst eller gav upp. Elever som har svårt att automatisera 

multiplikationstabellerna kan även ha svårt med ordavkodningen (Magne, 1998; Lundberg & 

Sterner, 2006).  

För att lösa uppgift ett, två och fyra krävs att eleverna kan ta fram olika talfakta och använda 

sig av tabellkunskap för att lösa uppgifterna, de ställer inte så stora krav på läskunnighet, 

uppgift 3 och 7 ställer större krav på läsförmåga och arbetsminne. Elever som har fonologiska 

svårigheter kan ha svårt att lagra siffror och sifferkombinationer i långtidsminnet för att 

plocka fram när det behövs (Lundberg & Sterner, 2006). Den vanligaste strategin hos eleverna 

var huvudräkning och det var bara en elev som försökte sig på en algoritm på uppgift 4. 

Respondenterna visade på en viss regelrigiditet när de bara använde sig av huvudräkning, 

vilket kan bero på deras fonologiska svårigheter eller att de inte kan några andra strategier 

(Lundberg & Sterner, 2006). Elever som har fonologiska svårigheter visar sig ofta ha 

begränsade matematiksvårigheter till aritmetik och uppräkning (Jordan, Wylie & Mulhern, 

2010).  

När det gäller uppgift fem och sex, att skriva representationer för tal som siffor eller 

bokstäver, klarade eleverna detta bra. Alla elever utom en klarade att avläsa ett tal skrivet med 

bokstäver och överföra det till sifferform. Tre utav de fem eleverna klarade också att göra 

tvärtom, överföra från sifferform till tal skrivet med bokstäver. En elev läser ett, noll, noll, 

fyra, noll i stället för tiotusenfyrtio, eleven klarade inte av att utläsa vilket tal som 

efterfrågades, ”jag har ingen aning” säger han. Vid detta tillfälle gömmer sig respondenten 
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bakom sina händer och man kan se på hela kroppsspråket att det är oerhört jobbigt. Vid 

räkning måste eleven använda sig av verbala koder för siffror vilket elever med fonologiska 

svårigheter kan få svårt att ta fram från långtidsminnet (Jordan, Wylie & Mulhern, 2010). 

5.2.2. Textuppgifter 

De uppgifter som innehöll text innebar inte några större svårigheter för eleverna att förstå vad 

de skulle göra. Några elever läste uppgifterna högt och frågade för att bekräfta att de förstått 

rätt. Medan andra svarade att de förstått frågan och beskrev också vad det var de förväntades 

göra. En elev berättar att han i vanliga fall har matematikboken på CD där han kan lyssna på 

de uppgifter som innehåller mycket text, läraren läser även textuppgifter vid provtillfällen.  

Det var den matematiska delen av uppgifterna som vållade problem för eleverna. 

Matematiksvårigheter kan vara sekundära till elevens läs- och skrivsvårigheter beroende på att 

eleven uppvisar problem inom andra områden som läsförståelse och koncentrationssvårigheter 

(Lundberg & Sterner, 2006). Hos elev två, tre och fem kan man se ett samband mellan 

fonologiska svårigheter och matematiksvårigheter, de har en långsam ordavkodning medan 

elev tre har en långsam ordavkodning men en god läsförståelse. Ingen av de fem 

respondenterna hade automatiserat multiplikationstabellerna. Forskning visar på ett samband 

mellan språkförmåga, matematisk förmåga och tankeförmåga (Magne, 1998). Elever med 

fonologiska svårigheter har svårt att ta fram nödvändiga verbala koder ur långtidsminnet, 

vilket leder till att eleven räknar långsammare och i förlängningen inte möter uppgifter 

kopplade till rätt svar lika många gånger som en elev utan svårigheter (Jordan, Wylie & 

Mulhern, 2010). Forskning visar även på tydliga samband mellan fonologisk medvetenhet och 

det visuo-spatiala arbetsminnet. Det skulle kunna påverka en oklar fonologisk och ortografisk 

struktur och leda till svårigheter att hitta orden i långtidsminnet och att det lätt leder till fel 

(Lundberg & Sterner, 2006). Brister i arbetsminnet kan vara en faktor som påverkar 

matematikinlärningen och den fonologiska medvetenheten. Hur mycket vi kan minns beror på 

uppgiftens art t.ex. återge ett antal givna siffror och ord (Dahlin, 2009). 

5.3.  Arbetsminne 

5.3.1. Test av arbetsminne 

Vid test av elevernas auditiva sekvensminne visade det sig att respondenterna klarar av att 

repetera sifferkombinationer bestående av 4 siffror i rätt ordning, när de fick repetera 
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baklänges blev det mycket svårt för elev 3, 4 och 5. De klarade med svårighet av att repetera 3 

siffror baklänges. Enligt Franzen (1998) klarar elever med dåligt utvecklat auditivt 

sekvensminne i regel av 3 enheter (i rätt ordning), börjar få bekymmer med 4 enheter och 

klarar inte sifferrepetition med 5 enheter. Respondenterna började vid sifferkombinationer 

med 4 och 5 siffror att kasta om siffror, hoppa över siffror, byta ut eller lägga till andra siffror. 

Enligt Franzen (1998) motsvarar ett normalt arbetsminne att man klarar av 7 enheter med 2 

enheters avvikelse bakåt, brister i auditivt sekvensminne ger problem vid läsa och skriva 

Klingberg (2011) visar i sin forskning att man har funnit en koppling mellan arbetsminnet och 

taluppfattning där antalet 4 är en viktig kapacitetsgräns för hur många objekt vi kan hålla i 

minnet. Våra respondenter klarade av att repetera upp till 4 sifferkombinationer sedan tog det 

längre tid att göra ett försök till att komma med ett svar, resultatet blev att de bytte ut, kastade 

om siffror eller gav upp. 

5.3.2. Aritmetik  

En vanlig strategi hos respondenterna var att använda huvudräkning som metod för att lösa 

additions-, subtraktions- och multiplikationsuppgifter, de upplevde det som lättare enligt dem 

själva. I vår undersökning visade det sig att eleverna saknade någon annan strategi än 

huvudräkning att lösa uppgifterna, exempelvis genom en skriftlig metod. En orsak kan vara 

att man då inte behöver visa och förklara hur man kommit fram till svaret. Andra orsaker kan 

vara att de flesta av eleverna använder sig av miniräknare i vanliga fall när de löser den här 

typen av uppgifter, vilket innebär att arbetsminnet inte behöver belastas på samma sätt. Det 

kan också vara så att eleverna inte undervisats i skriftliga räknemetoder på ett sådant sätt att 

de lagrat denna kunskap i långtidsminnet. I ett relationellt perspektiv fokuserar man på att 

svårigheterna uppstår i mötet med undervisningsmiljön d.v.s. en elev i svårigheter i stället för 

med. Genom att studera särskilda problemområden såsom brister i arbetsminnet anläggs ett 

mer kategoriskt perspektiv där ofta medicinska och biologiska orsaker är framträdande 

(Rosenqvist, 2007). 

När respondenterna inte kunde lösa en uppgift var förklaringen att de inte vet hur man gör, de 

kommer inte ihåg, de använder sig bara av huvudräkning. Det är många matematiska begrepp 

och termer som de skall hålla isär och i minnet. Vid huvudräkning som var den vanliga 

strategin hos våra respondenter blir det stor belastning på arbetsminnet då de skall hämta 

lagrad information i långtidsminnet (Lundberg & Sterner, 2006).  
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Våra testuppgifter ställde olika krav på arbetsminnet exempelvis uppgift 4, som ställer krav på 

kunskap om multiplikationstabellen, denna uppgift var det bara en elev som prövade på med 

hjälp av en skriftlig algoritm dock med felaktigt svar. Det visade sig i vår undersökning att 

eleverna tycker multiplikation och division är svårt då de inte kommer ihåg 

multiplikationstabellerna, de har även svårt med taluppfattning, addera och subtrahera vilket 

kan bero på nedsatt arbetsminnesförmåga. Elever som har matematiksvårigheter har svårt att 

lagra siffror och sifferkombinationer som multiplikationstabellerna i långtidsminnet för att 

sedan kunna plocka fram när det behövs. Att snabbt plocka fram automatiserad talfakta kan 

liknas vid flyt i läsningen (Lundberg & Sterner, 2006). Klingberg (2011) har i sin forskning 

visat att elever som har svårigheter med att jämföra tal, addera och/eller subtrahera kan visa 

på att eleven har brister i sitt arbetsminne och att den inre minneskartan är en länk mellan 

visuospatialt arbetsminne och taluppfattning   

5.3.3. Textuppgifter och det visuo-spatiala arbetsminnet 

Uppgift 7 som ställde krav på läsförmågan var det bara en elev som klarade av. Eleven har 

dokumenterade lässvårigheter av specialpedagog. Eleven är en långsam läsare men har en god 

läsförståelse och har matematikboken inläst på cd. Eleven tog god tid på sig att läsa uppgiften 

och läste om den flera gånger högt för sig själv. Verbal representation och verbalt minne är 

viktiga områden för både matematik och läsning. Forskning visar att barn med 

matematiksvårigheter och nedsatt läsförmåga har nedsatt arbetsminne (Klingberg, 2011).  

Klingberg (2001) refererar till den brittiske psykologen Susan Gathercort som har identifierat 

att arbetsminnet är en av de mest nedsatta funktionerna hos barn som har svårt att läsa. 

Gathercort har även kunnat visa att barn med matematiksvårigheter och nedsatt läsförståelse 

har ett kraftigt nedsatt arbetsminne. ”Gemensamma områden kan vara en förklaring till varför 

svårigheter med matematiken är associerade till svårigheter att läsa och skriva” (Klingberg, 

2011 s.100). 

I uppgift 7, som innehåller både text och siffror, läste man av decimaltalen efter antal 

decimaler, 3,2 är mindre än 3,12. Vid problemlösningsuppgifter där både text och siffror ingår 

belastas både verbalt och visuospatialt arbetsminne. Visuospatialt arbetsminne är kopplat till 

problemlösningsförmågan, förmågan att hitta samband och dra slutsatser oberoende av 

tidigare kunskaper. Arbetsminnet behövs för att eleven skall minnas mellanliggande steg i 

uträkningar med flera operationer (Klingberg, 2011). Har man ett svagt utvecklat visuospatialt 

arbetsminne kan det vara svårt att bearbeta information i matematikuppgifter som presenteras 
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muntligt eller skriftligt, i sifferform. Det kan leda till svårigheter när det gäller att göra 

uträkningar och bearbeta tal i huvudet. Ett konkret visuellt stöd kan underlätta för att lättare 

kunna utföra beräkningar (Reuhkala, 2001). 

En annan strategi eleverna använde var att räkna på fingrarna, vilket de försökte dölja. Elever 

som använder sig av fingerräkning för att konkretisera räkning påverkas mer av svårigheter 

inom det visuospatiala arbetsminnet. Med ökande ålder blir det vanligare att använda sig av 

verbala strategier vid uppräkning och för att återge fakta, detta leder till att det fonologiska 

arbetsminnet belastas mer (DeSmedt, Janssen, Bouwens, Verschaffel, Boets & Ghesquiére, 

2009). 
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6. Diskussion 

I vår inledning tar vi upp skillnaderna mellan tidig upptäckt och tidiga insatser när det gäller 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Den senaste tidens debatt om 

matematiksvårigheter och dess orsaker har lett till att det har framkommit nya rön om 

bakomliggande faktorer till dessa svårigheter. Att det finns ett samband mellan fonologiska 

svårigheter, matematiksvårigheter, arbetsminne och motivation är känt sedan tidigare. Vi ville 

i vår studie titta vidare på vilka tydliga samband man kan se hos elever med fonologiska 

svårigheter och matematiksvårigheter. Sambandet mellan läs- och matematiksvårigheter skall 

tolkas med stor försiktighet. Svårigheterna kan vara oberoende av varandra men råka 

förekomma samtidigt (Lundberg & Sterner, 2006). Vi har i vår studie upptäckt olika samband 

som påverkar elever med matematiksvårigheter såväl som fonologiska svårigheter. Ett 

samband som framträtt tydligare under undersökningens gång är arbetsminnets påverkan på 

både läs- och matematikinlärning. Svårigheten ligger i att veta vad som egentligen är 

grundproblematik och vad som är en påföljd utav dessa svårigheter.  

Det har länge varit mer fokus på läs- och skrivsvårigheter än matematiksvårigheter. Den 

senaste PISA undersökningen (2009) visar på att antalet svaga läsare ökar i Sverige och att 

matematikprestationer ligger på en genomsnittlig nivå jämfört med andra länder. Vad beror 

det då på att antalet elever med matematiksvårigheter ökar? Det kan vara svårt att avgöra vad 

som ligger till grund. Det finns flera samverkansfaktorer som bristande kompetens hos 

undervisande lärare, läromedel, undervisningsmetoder, många misslyckanden hos eleven som 

gör att eleven tappar självförtroendet och motivationen. I vår undersökning har det visat sig 

att flera orsaker samverkar när det gäller elevernas förmåga att lösa matematikuppgifterna. 

6.1 Metoddiskussion  

Vi började med en kvantitativ metod för att kartlägga elevernas matematiska och fonologiska 

kunskaper. Vi valde att göra vår kartläggning på alla elever i år 7 på en skola. Utifrån de 

testresultat vi fick fram gjorde vi vårt urval till vår fortsatta undersökning. Vi valde ut sju 

elever med matematiksvårigheter och fonologiska svårigheter varav fem elever valde att delta. 

De utvalda fick ett missivbrev, skriftligt informationsbrev, där deltagarna och deras 

vårdnadshavare upplystes om uppgiftens syfte, deras uppgift i undersökningen och vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. 



 

37 
 

Till vår observation hämtade vi uppgifter från McIntosh, Förstå och använda tal – en 

handbok (McIntosh, 2009), Mathematics for Dyslexics (Chinn & Ashcroft, 2007) och 

Ämnesprov i matematik för årskurs 5 (Primgruppen, 2010a). Genomförandet av videofilmad 

observation ställde krav på tekniken. Med två olika kameror kunde vi rikta en kamera med 

uppmärksamhet på elevens kroppsspråk och ansikte, en på skrivbordet. Det var ett mödosamt 

men lärorikt arbete att klippa ihop de båda filmerna till en film. Studier och analys av denna 

film har gett oss mycket information om respondenternas strategier och förhållningssätt till 

matematiken. 

Vid genomförandet av vår filmade observation var det en nackdel att respondenterna var så 

nervösa och inte vågade prata och förklara hur de löste uppgifterna och varför de gjorde som 

de gjorde. Däremot var det en fördel att vi gjorde en-till-en observation, då de var så nervösa 

och inte känner varandra så väl hade det troligen inte blivit någon diskussion dem emellan. 

Som forskare skall man vara objektiv och hålla en låg profil men det var svårt att inte gå in 

och hjälpa eleven på vägen och ge tips på strategier för att komma fram till en lösning av 

uppgiften (Patel & Davidson, 1994). En fördel med att göra en filmad observation är att man 

har en stor informationsbank att hämta kunskap från. Respondenternas kroppsspråk visade 

mycket om vad de tyckte om matematik, man såg på deras ansiktsuttryck när de funderade på 

en uppgift, några av dem var väldigt tysta och svarade med enstaka ord när de blev tillfrågade 

om hur de tänkte över en lösning. Medan några ställde flera frågor för att bli bekräftade över 

om de gjorde rätt eller fel.  

Efter observationen upptäcktes att det behövdes tittas närmare på elevernas arbetsminne och 

det genomfördes tester på elevernas auditiva sekvensminne. Det var inte lätt att hitta 

kartläggningsmaterial av arbetsminnet, ITPA (Jacobson, 2010) och LOGOS (Lundberg, 2010) 

kräver att man är certifierad användare. Valet föll på Franzen (1998) Diagnostisering av läs- 

och skrivsvårigheter där vi kunde mäta elevernas auditiva sekvensminne och Elevdata 

(2011a) Minneslek senior där man kan nivåbestämma det visuo-auditiva arbetsminnet för 

fortsatt träning med programmet. 

6.2 Resultatdiskussion 

Det finns många hinder och fallgropar med matematiksvårigheter, det kan vara svårt att se vad 

som är orsaken till svårigheterna och troligen är det inte bara en orsak. Under arbetets gång 

har tydligt framkommit hur komplext sambandet ser ut mellan olika delar som påverkar elever 



 

38 
 

i matematiksvårigheter. Det är svårt att veta vad som är grundproblematik eller en påföljd av 

andra svårigheter. De elever vi studerade uppvisade vid urvalet både matematiska och 

fonologiska brister. Vid den efterföljande testningen av arbetsminne visade det sig också att 

de hade brister när det gäller detta. Under den filmade observationen kunde konstateras att 

eleverna upplevde matematik som väldigt svårt, de saknade strategier för att lösa uppgifterna, 

var väldigt osäkra och man kunde se en uppgivenhet inför matematik som ämne. Eleverna 

hade en väldigt låg självkänsla när det gällde sin förmåga att klara av matematiska uppgifter.  

Barn kommer till skolan med en känsla för och uppfattning om olika tal. Det är i mötet med 

den mer formella matematiken och dess språk som problem ofta uppstår. I de yngre skolåren 

är det därför viktigt att man inte påskyndar övergången till det mer formella matematikspråket 

för mycket, på bekostnad av elevernas förståelse. Olika representationer av tal, inte bara som 

siffror, utan även konkret material kan vara en väg. För att kunna förstå skriftliga metoder 

såsom algoritmer och skriftlig huvudräkning behöver eleverna utveckla en förståelse för 

positionssystemet och hur det är uppbyggt. Det kan visas och befästas genom konkret 

material, såväl som siffror. Elever som har svårigheter med detta behöver extra hjälp tidigt för 

att inte fastna i ett felaktigt tänkande. Äldre elever kan ha stor nytta av miniräknaren som 

kompensatoriskt stöd. Utan förståelse är dock miniräknaren inte till så stor hjälp, eleven slår 

in siffror utan att egentligen tänka på vad det är som ska räknas ut och utan 

rimlighetsuppskattning. Man måste därför jobba vidare med de grundläggande färdigheterna 

för att ge eleverna en grund att stå på när det gäller matematik i vardagen.   

Fonologiska svårigheter kan ofta förebyggas och/eller minskas genom tidig intervention, 

redan innan första klass, genom riktade övningar i språklig medvetenhet. Elever kommer till 

skolan med väldigt olika förutsättningar och kunskaper och det är skolans uppgift att hjälpa 

till att överbrygga dessa. När det gäller äldre elever måste man ge dem möjlighet att 

kompensera för de svårigheter de har. När det gäller elever med matematiksvårigheter har det 

inte använts så mycket alternativa verktyg. Hjälpen har ofta bestått i att man fått mindre 

mängd att räkna och i långsammare tempo i stället för att titta på vilka svårigheter eleverna 

egentligen har (Löwing, 2006). Elever med fonologiska svårigheter som ofta har svårt att 

automatisera tabellkunskap, såsom multiplikationstabellen, kan få tillgång till en mindre kopia 

där tabellen finns, så de inte behöver fastna på en uppgift för att de inte klarar multiplikation. 

Inläst läromedel är också något som kan fungera väldigt bra och numer har 

läromedelstillverkarna insett att det är fler och fler elever som behöver detta stöd och 

tillhandahåller det med de flesta nyare material. Miniräknare är även här ett alternativt 
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verktyg som eleverna kan ha stor nytta av. En av de elever som vi studerat har sedan 

mellanstadiet använt matematikboken på cd som stöd. Det märktes tydligt att denna elev 

visade en annan säkerhet och självkänsla när det gällde matematiken jämfört med de andra 

eleverna som också har fonologiska svårigheter. Med stödet från cd-skivan har han lärt sig att 

lyssna på talen/uppgifterna och har därmed en större minneskapacitet kvar till att göra 

uträkningar (Klingberg, 2011). Elever som tidigt får lära sig använda alternativa verktyg har 

större förutsättningar till att få det att fungera bra i de senare skolåren (Jacobson, Björn, 

Svensson 2009).  

Under arbetets gång har vi funnit ny forskning om arbetsminnets påverkan på 

matematikinlärningen. Detta ledde till att vi testade elevernas auditiva sekvensminne, som 

visade på att de klarade av att hålla upp till fyra enheter i minnet, sju enheter med två steg 

bakåt anses som normalt enligt Franzen (1998). Kännetecken för lågt arbetsminne kan vara 

svårigheter att följa instruktioner, stora problem med matematik, läsförståelse och 

uppmärksamhetssvårigheter. Att snabbt plocka fram automatiserad talfakta kan liknas vid flyt 

i läsningen. Gathecorts forskning visar på att barn med matematiksvårigheter och nedsatt 

läsförståelse har ett kraftigt nedsatt arbetsminne (Klingberg, 2011).  Det visuospatiala 

arbetsminnet är enligt Klingbergs (2011) forskning den viktigaste faktorn för hur barnet 

utvecklas, hög arbetsminneskapacitet gör att barnet presterar bättre. Våra respondenter visade 

på brister i arbetsminnet genom att inte ha automatiserat multiplikationstabellerna, bristfällig 

taluppfattning, kommenterade ofta att de inte kom ihåg hur de skulle ställa upp i algoritmer 

och använde huvudräkning till att lösa de flesta uppgifterna. Det kan vara så att brister i 

arbetsminnet har en större påverkan på matematikinlärningen är fonologiska svårigheter. 

Andra orsaker till att respondenterna inte hade automatiserat multiplikationstabellerna kan 

vara brister i undervisningen, läromedel och för lite träning.  

Elevers koncentrationsförmåga och motivation är andra faktor som har stor påverkan på 

matematikinlärningen. I vår undersökning använde vi oss av elever i år 7, de har i de tidigare 

åren mött olika pedagoger och lärstilar och därigenom påverkats av tidigare erfarenheter, 

undervisning och läromedel. Elever i de högre årskurserna har ofta mött många motgångar 

och besvikelser när det gäller matematik. Flera år av misslyckanden har ofta gjort att de gett 

upp, de tror sig inte om att kunna och de har ofta ingen tanke om hur det skulle kunna 

förändras. Engagerade och motiverade elever med gott självförtroende har goda 

förutsättningar för att lära sig. Det krävs ett ömsesidigt samspel mellan lärare och elev för att 
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få till stånd ett bra lärande. Känslor och motivation är drivkraften för lärande (Gärdenfors, 

2010). 

Vad gäller respondenternas koncentrationsförmåga arbetade de koncentrerat under 

observationen men de sökte bekräftelse genom att söka ögonkontakt med observatören för att 

försöka få en vägledning om de var på rätt väg när de tvekade på en lösning. Observatören 

fick säga att det var OK att hoppa över om man inte kunde lösa uppgiften. Respondenterna 

visade med sitt kroppsspråk och ansiktsuttryck vad de tycker om matematik och räkning. De 

dolde ansiktet med händerna, några av dem var ganska uttryckslösa och visade på en 

uppgivenhet inför matematiken vilket de gärna skulle välja bort om det var möjligt. De 

arbetade trots sina svårigheter med stor koncentration under hela observationen vilket också 

påverkar arbetsminnet. Forskning visar att när det gäller sambandet mellan arbetsminne och 

koncentration så är det den kontrollerade uppmärksamheten, att komma ihåg vad vi skall 

koncentrera oss på eller uttrycka, hålla information i huvudet, som överlappar varandra. Det 

krävs ständig koncentration för att hålla information i arbetsminnet (Klingberg, 2011).  

Kartläggning av orsaker till matematiksvårigheter är inte lika vanligt förekommande som vid 

läs- och skrivsvårigheter. Elever som går till specialundervisning i matematik får ofta fortsätta 

där de är, i ett långsammare tempo, utan att förstå vad det är de gör. Elever med bristande 

motivation spenderar ofta väldigt lite tid under lektioner på att räkna, time-on-task. För att 

kunna tillgodogöra sig den kunskap som är nödvändig för att klara av målen i matematik 

behövs mycket repetition och dessa elever får inte tillräcklig tid att möta olika sorters 

uppgifter för att befästa kunskaperna. Det är en utmaning att möta dessa elever på rätt nivå 

och stimulera och motivera/inspirera dem att gå framåt i sin matematikinlärning. 

En vanlig definition av de delar som ingår i läsning är ”a simple view of reading”. Läsning = 

avkodning x förståelse x motivation. Utan de ingående delarna, avkodning, förståelse och 

motivation fungerar inte läsningen. Det är mer komplext att beskriva de delar som ingår i 

räkning/matematik. Vi har i vår studie sett att fonologiska brister, brister i arbetsminnet och 

elevernas motivation påverkar deras resultat även i matematik. Men matematiksvårigheter kan 

också förekomma utan dessa samverkande orsaker. Man kan därmed inte säga att det finns ”a 

simple view of mathematics”.  
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6.3 Fortsatt forskning 

Hur ska vi då kunna hjälpa dessa elever som har matematiksvårigheter och/eller fonologiska 

svårigheter och/eller brister i arbetsminnet? Var ska man börja när det gäller att hitta de 

svårigheter som eleven behöver hjälp med? Tidig utredning och intervention framkommer 

som något som är väldigt viktigt, speciellt för att undvika att elevens självkänsla och 

motivation sänks. En noggrann kartläggning av elevernas svårigheter utgör grunden för att 

kunna titta på vad som ligger bakom problemet. En elev som har samverkande svårigheter 

som bristande arbetsminne och fonologiska svårigheter i samband med matematiksvårigheter 

behöver annat stöd än en elev i enbart matematiksvårigheter. 

För att vidareutveckla detta arbete skulle det vara intressant att göra en interventionsstudie 

med elever på högstadiet för att undersöka hur man kan träna upp grundläggande 

taluppfattning och arbetsminne. Det skulle också vara intressant att titta på hur man kan 

kompensera fonologiska brister hos dessa elever.  
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Bilaga 1. 
Informationsbrev 
 
Vi är två lärare som läser sista terminen på Speciallärarprogrammet med matematikinriktning vid 
Linnéuniversitetet i Växjö och vi skriver vårt examensarbete nu under vårterminen.  
 
Vi önskar genomföra en filmad observation där eleverna får lösa några utvalda matematikupp-
gifter enskilt. Detta för att kunna studera hur eleverna löser olika typer utav uppgifter. Vår för-
hoppning är att det ska leda till ökad kunskap om hur man kan underlätta för elever när det gäller 
matematikinlärningen. Filmen kommer att behandlas konfidentiellt, inget material kommer att 
publiceras där man kan spåra de inblandades identitet.  
 
Vår uppsats kommer att publiceras vid Linnéuniversitetet. Vi vill poängtera att de uppgifter som 
kommer fram i samband med observationerna kommer att behandlas i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska regler, vilket innebär att alla uppgifter är konfidentiella och att 
information som uppgiftslämnarnas namn, skola och hemkommun inte kommer att nämnas i 
rapporten. Annan eventuell identifierbar data kommer att ändras eller tas bort. Endast svaren 
kommer att redovisas och att all annan information utelämnas. Informationen från de filmade 
observationerna kommer inte att lämnas vidare till kommersiella eller andra ickevetenskapliga 
ändamål. Du som väljer att delta i denna observation kan när som helst avbryta din 
medverkan.  Alla uppgifter som vi använder i redovisningen av vårt examensarbete kommer att 
behandlas anonymt. 
 
Om det är något ni undrar över är ni välkomna att höra av er till någon av oss: 
 
Helen Thompson tel.hem: xxxx-xxxxx, mobil: xxx-xxx xx xx, _kommun 
 
Yvonne Petersson tel.hem: xxxx-xxxxx, mobil: xxx-xxx xx xx, _ kommun 
 
 
Handledare:  
Helena Roos   Helena.roos@lnu.se 
Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik 
Linnéuniversitetet 
 
Vänliga hälsningar 
 
 

Helen Thompson  Yvonne Petersson 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ja, jag kan tänka mig att delta i en filmad observation där jag löser olika matematikuppgifter.  
 
Namn:    Tel. nr:  
 
 
----------------------------------------------  -------------------------------------------------------  
Elevens underskrift   Vårdnadshavares underskrift 



 

   
 
351 95 Växjö / 391 82 Kalmar 
Tel 0772-28 80 00 
dfm@lnu.se 
Lnu.se 
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