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Sammanfattning 

I vilken grad ett barn är fonologiskt medvetet är i många fall avgörande för hur barnets 

läsinlärning kommer att fortlöpa, varför det är av stor vikt att redan tidigt arbeta för att stärka 

den fonologiska medvetenheten. En tillfredsställande läsförmåga är central för inlärningen även 

i andra skolämnen än svenska. Forskning har på senare tid visat att det finns ett tydligt samband 

mellan läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik. I denna studie undersöks huruvida 

det finns någon koppling mellan tidiga fonologiska svårigheter och matematiksvårigheter två år 

senare hos en grupp elever. Med kvantitativa metoder och genom analyser av bedömningar i 

olika diagnos- och kartläggningsmaterial har ett resultat kunnat presenteras som visar att 

majoriteten av de elever som i förskoleklassen uppvisade tecken på fonologiska svårigheter 

även hade matematiksvårigheter i år 2. Sambandet är dock inte entydigt, då det samtidigt 

påvisats att svårigheterna i matematik i år 2 var mer utbredda än väntat och långt ifrån alla dessa 

elever hade fonologiska svårigheter i förskoleklassen. 

 

Nyckelord 

Fonologisk medvetenhet, Fonologiska svårigheter, Läsinlärning, Lässvårigheter, 

Matematikinlärning, Matematiksvårigheter  



 

From learning to read to mathematics 

A study of the relationship between early phonological awareness and difficulties in 

mathematics in grade 2 
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Abstract 

The degree to which a child is phonologically aware is in many cases crucial to the child's 

ability to learn how to read. Therefore it is vital, at a young age, to work towards strengthening 

the phonological awareness among young children. Satisfactory reading skills are central to 

learning in other school subjects besides reading and writing. Recent research has shown that 

there is a clear link between reading problems and difficulties in mathematics. This study 

examines whether there is any connection within a group of students between early 

phonological difficulties and difficulties in mathematics two years later. With quantitative 

methods, and through analysis of assessments of different diagnostic and mapping materials, 

results have been presented showing that the majority of the students in the preschool class that 

showed signs of phonological difficulties also had difficulties in mathematics in second grade. 

However, the relationship is not unambiguous, since the results also demonstrated that the 

difficulties in mathematics in second grade were more widespread than expected, and far from 

all of these students had phonological difficulties in the preschool class.  
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1 Inledning 

Efter att ha tagit del av resultat från OECD-studien PISA (Programme for International Student 

Assessment) 2009, som bland annat behandlar 15-åringars läsförståelse och kunskaper i matematik, 

har mitt intresse väckts för det samband som påvisas däremellan. Jag har dock upptäckt att den 

forskning som finns om detta i hög grad har ägnats åt äldre elever, och jag har funnit synnerligen få 

studier om detta samband i de yngre åldrarna. Då läsinlärning och läsutveckling är en del av min 

inriktning i lärarutbildningen: Svenska och svenska som andraspråk, där jag även har läst matematik 

och specialpedagogik som breddning, föll det sig naturligt att min uppsats skulle behandla dessa 

ämnen. Jag finner den tidiga läsinlärningen fascinerande och är övertygad om att det är av stor vikt att 

elever med fonologiska svårigheter får stöd så tidigt som möjligt. Detsamma gäller svårigheter inom 

matematiken, som i dagsläget dessutom utgör ett aktuellt debattämne vad gäller måluppfyllelse i 

skolan.  

1.1  Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka kopplingen mellan elevers fonologiska svårigheter i förskoleklass 

och deras eventuella matematiksvårigheter i år 2, och jämföra dessa med matematikkartläggningen av 

eleverna från tiden i förskoleklass, samt deras aktuella ordavkodningsförmåga och läsförståelse i år 2.  

 

Utifrån syftet är mina frågeställningar följande: 

 

1. Hur ser kunskaperna i matematik ut i år 2 för de elever som uppvisade tecken på fonologiska 

svårigheter i förskoleklassen? Uppvisar de svårigheter även i matematik i år 2? 

2. På vilket/vilka sätt stämmer matematikkunskaperna i förskoleklassen överens med 

matematikkunskaperna i år 2, med avseende på eventuella svårigheter? 

3. Vilka skillnader syns i elevernas förmåga att lösa tal- respektive textuppgifter i matematik i år 

2 kopplade till deras fonologiska medvetenhet i förskoleklassen samt avkodningsförmåga och 

läsförståelse i år 2? 
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1.1.1  Avgränsningar 

Gällande läs- och skrivinlärning samt läs- och skrivsvårigheter har jag valt att i första hand fokusera på 

läsinlärning och lässvårigheter, varför skrivinlärning och skrivsvårigheter behandlas i ytterst liten grad 

i denna studie. Skrivandet berörs i stort sett enbart med syftet att kunna studera och diskutera 

läsförmågan.  

I God Läsutvecklingsschemat (GLUS) från förskoleklassen har jag valt att endast titta på Fonologisk 

medvetenhet, eftersom det av många forskare framhålls som grundläggande för den fortsatta 

läsutvecklingen. Ordavkodning hade också varit en intressant aspekt att studera, men då begränsningar 

har behövt göras, både tidsmässigt och innehållsmässigt, avstod jag från det. Flyt i läsningen och 

Läsförståelse fylls bara i om och när eleverna kan läsa, vilket jag inte kan förutsätta att de kunde vid 

den tidpunkten. Läsintresse, som är den femte delen i GLUS, är inte heller av egentligt intresse för 

studiens syfte. 

Matematiksvårigheterna som behandlas i studien berör aritmetik med avseende på taluppfattning samt 

läsförståelse gällande textuppgifter. Trots att matematik innefattar mycket mer än så har jag valt att 

endast fokusera på taluppfattning och läsförståelse i textuppgifter, eftersom det är de mest 

grundläggande aspekterna inom matematik. 

PISA 2009 är en internationell studie som redovisar resultat från 65 länder. Jag har valt att enbart 

fokusera på svenska elevers resultat, eftersom övriga deltagarländers resultat inte är relevanta för mitt 

syfte.   
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2 Bakgrund 

I nedanstående avsnitt presenteras föreliggande vetenskapliga teorier som utgångspunkt för 

studiens genomförande och resultat, vilka sedan kommer att kopplas till i diskussionsavsnittet. 

Inledningsvis presenteras den tidiga läsinlärningen, med fokus på fonologisk medvetenhet, 

avkodningsförmåga och läsförståelse. Därefter presenteras teorier gällande lässvårigheter, 

potentiella orsaker, hur de visar sig samt exempel på hur undervisningen kan utformas för att 

förebygga eller åtgärda svårigheter. På liknande sätt redovisas sedan den tidiga 

matematikinlärningen, med fokus på taluppfattning och läsförståelse i textuppgifter. I 

anslutning till det presenteras teorier gällande matematiksvårigheter, potentiella orsaker, hur de 

visar sig samt förslag på förebyggande arbete och åtgärder. Avsnittet avslutas med en 

presentation av teorier om sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter. 

 

Läs- och skrivkompetens är ”de viktigaste redskapen för intellektuell utveckling och fortsatt lärande” 

och är således en förutsättning för lärande i övriga ämnen (Rosén & Gustafsson, 2006, s. 30). Sterner 

och Lundberg (2002) beskriver ett nära samband mellan läsförståelse och matematikkunskaper och 

menar att en stor del av eleverna i Sverige lämnar skolan med bristande matematiska kunskaper. Den 

omfattande internationella studien PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 visar 

att svenska elevers läsförmåga försämrats drastiskt sedan studien påbörjades år 2000 (Skolverket, 

2010). Resultatet visar att andelen lågpresterande elever har ökat markant, medan andelen 

högpresterande istället har minskat. Vad gäller matematik är siffrorna snarlika och det finns tydliga 

tecken på att svenska elever presterar sämre i matematik idag än kring millennieskiftet (Skolverket, 

2010).  

 

Drygt var femte elev (22 %) i Sverige når inte den prestationsnivå som anses nödvändig för att 

klara de krav på matematisk kompetens som de förväntas möta i vuxenlivet. Drygt var tionde 

elev (12 %) uppnår någon av de två högsta prestationsnivåerna i matematik. 

(Skolverket, 2010, s. 7) 

 

De elever som har svårt att uppfylla de krav och förväntningar som ställs på dem i skolan blir lätt 

marginaliserade och hamnar på så sätt utanför gemenskapen. Det är emellertid skolans uppgift att bistå 

eleverna med de nödvändiga kunskaper som de kommer att behöva framöver, i samhället likväl som i 

utbildningen (Hjörne & Säljö, 2008).  
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2.1  Den tidiga läsinlärningen 

Den första introduktionen till det skrivna språket inleds redan när föräldrar tillsammans med sina barn 

tittar i pekböcker och med ett finger visar hur en bild eller ett skrivet ord hör ihop med orden som 

uttalas. Björk och Liberg (1996, s. 34) beskriver det med att ”koppla samman örats och ögats språk”, 

vilket bidrar till en förförståelse till hur skriftspråket fungerar. Utifrån det börjar barnet låtsasläsa, 

vilket är ytterligare ett steg mot att förstå sig på det nedskrivna språket som helhet. Så småningom 

börjar barnet känna igen ord och kan ”läsa” på skyltar, etiketter etc. Barnet utvecklar en sorts 

helhetsläsning, som enligt Björk och Liberg (1996) för en del leder till att de lär sig känna igen hela 

fraser. Många använder sig dock av sina fonetiska kunskaper (kunskaper om bokstävernas ljud) och 

lär sig att ljuda fram orden, innan de blir så säkra på läsningen att de får ett flyt i den. Sterner och 

Lundberg (2002) beskriver de första stegen i läsinlärningen som synnerligen viktiga, och menar att de 

kan vara avgörande för det fortsatta lärandet. Läsinlärningsprocessen delas ofta in i följande fyra steg 

(Høien & Lundberg, 1999; Lundberg, 2010): 

 

1. Pseudoläsning – låtsasläsning  

2. Logografisk läsning – igenkänning av ord på till exempel skyltar 

3. Fonologisk läsning – ljudenlig läsning 

4. Ortografisk läsning – flytande läsning 

 

Att introducera skriftspråket på ett glädjefyllt sätt och att skapa mening åt de undervisningsaktiviteter 

som ska leda till utveckling av läs- och skrivförmågan är centralt, särskilt eftersom de elever som idag 

kommer till skolan har väldigt olika erfarenheter av detta. Dessa skillnader i elevernas förkunskaper 

kan bero på att fler elever idag, till följd av att invandringen har ökat, har ett annat modersmål än 

svenska. Det kan därutöver bero på att otrygga familjeförhållanden och faktorer som den ökade 

datoriseringen har ändrat levnadssättet för människor (Sterner & Lundberg, 2002). Medan en del barns 

läsutveckling redan är långt gången när de börjar i förskoleklassen, har andra ingen direkt erfarenhet 

av det skrivna språket och saknar kanske förebilder för läsning i sin närmaste omgivning. Enligt 

Sterner och Lundberg (2002) ser förutsättningarna oerhört olika ut från elev till elev, vilket gör att 

eleverna i en klass sällan befinner sig på samma nivå kunskapsmässigt. Några har ett rikt ordförråd, 

medan andras är mycket begränsat; några har stor bokstavskännedom, andra ingen alls eller väldigt 

liten. För läraren kan det vara en utmaning att möta varje barn där det befinner sig och anpassa 

undervisningen så att varje barn får befinna sig inom sin proximala utvecklingszon
1
. Enligt Vygotskij 

(1999) lär barn genom att socialiseras in i den kultur de tillhör, och när barnet i dialog med en vuxen 

får ta del av kunskaper som det själv ännu inte har, utvecklas barnet. Det är i samspelet med mer 

kunniga personer som lärandet tar form.  

Enligt Björk och Liberg (1996) är förförståelsen ytterst viktig och har stor relevans för läsningen hos 

en nybörjare. Med förförståelse avses här vetskap om vad en text handlar om, samt kunskap om 

språkets form. Även Gibbons (2009) understryker att förförståelsen är avgörande för att kunna läsa 

effektivt, men syftar då på att det handlar om kunskaper som vuxit fram genom att vara en del av en 

kultur med dess specifika syn på omvärlden och uppfattningar om hur en text är uppbyggd. Tidigare 

                                                      
1 Zon för möjlig utveckling, i vilken barnet, med hjälp av en mer kunnig person, klarar saker som det inte 

skulle klara på egen hand (Vygotskij, 1999). 
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etablerade kunskaper bidrar ofta till att skapa mening och kan fungera som ledtrådar för att fylla i 

eventuella luckor och tomrum i en text. För andraspråkselever innebär detta i många fall att mer fokus 

måste läggas på avkodningen, vilket sedermera saktar ner läsningen för dessa elever eftersom de 

kanske inte har de kulturella bakgrundskunskaper som krävs för att helt och hållet förstå texten. 

Mycket möda måste läggas på att förstå varje enskild del av texten för någon som inte har kunskaper 

om hur språksystemet är uppbyggt. Fast (2007) beskriver i sin avhandling att de textorienterade 

aktiviteter som barnen i hennes studie möter i hög grad är beroende av de sociala och kulturella 

sammanhang som de lever i. Gibbons (2009) menar att schemateorin (dvs. de kunskaper vi har fått av 

erfarenheter om hur saker i samhället fungerar, som hur man beter sig och vad man kan förvänta sig i 

olika situationer och miljöer) är avgörande för hur läsförmågan ser ut. Har eleverna ingen förförståelse 

är det svårt för dem att förstå sammanhanget.  

Tidiga språkliga svårigheter medför inte automatiskt läs- och skrivsvårigheter, understryker 

Magnusson och Nauclér (2006). En del barn upplever svårigheter med den första läsinlärningen, men 

det beror inte nödvändigtvis på lässvårigheter, utan bör ses i ett vidare perspektiv. Det kan ha att göra 

med att de tar längre tid på sig, men det kan också bero på den läsinlärningsmetod som erbjuds dem. 

Fast (2007) anger att de flesta lärarna i hennes studie arbetade med ljudningsmetoden, även kallad den 

syntetiska metoden eller Phonics. ”I den syntetiska metoden är läsinlärningen mycket strukturerad och 

barnen får lära sig en bokstav och ett ljud i taget” (Fridolfsson, 2008, s. 105). I motsats till 

ljudningsmetoden innebär helordsmetoden, som även benämns som den analytiska metoden eller 

Whole Language, att läsinlärningen sker utifrån hela texter, som bryts ner i mindre delar. En svensk 

motsvarighet till Whole Language är Läsning på Talets Grund, LTG, som började användas av Ulrika 

Leimar på 1970-talet (Myrberg, 2007). En förutsättning för metodens effektivitet menar Frost (2009) 

är att texterna är meningsfulla.  Enligt Björk och Liberg (1996) börjar de allra flesta barn med att ljuda 

fram orden och utifrån det utvecklar de sitt helhetsläsande. Frost (2009) menar dock att 

ljudningsmetoden och helordsmetoden kan användas i samspel med varandra, eftersom ett sådant 

samspel kan vara gynnsamt för inlärningen. Det viktigaste är trots allt att individualisera 

undervisningen för att underlätta läsinlärningen (Frost, 2009; Björk & Liberg, 1996), men Magnusson 

och Nauclér (2006) påpekar att vilka språkliga förutsättningar ett barn har i hög grad påverkar hur dess 

läsinlärning kommer att se ut. Exempelvis överförs föräldrars egna erfarenheter och traditioner kring 

läsning ofta på barnen och påverkar på så sätt deras val av skriftspråkliga aktiviteter (Fast, 2007; 

Gibbons, 2009). 

God ordavkodning förutsätter fonologisk medvetenhet, och god läsförståelse förutsätter god 

ordavkodning (Sterner & Lundberg, 2002). Hoover och Gough (1990, s. 132) beskriver det med 

formeln: R(reading) = D (decoding) x L (linguistic comprehension), vilket på svenska översatts till 

Läsning = Avkodning x Förståelse (Myrberg, 2007; Druid Glentow, 2006). Med detta menar Hoover 

och Gough (1990) att både avkodningen och förståelsen är nödvändiga för att läsningen ska fungera, 

och att ingen av delarna har någon direkt betydelse avskilda från varandra. Det är samverkan mellan 

ordavkodningen och läsförståelsen som enligt Myrberg (2007) gör läsningen effektiv. 

2.1.1  Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär en förståelse för hur ord delas upp i mindre delar (fonem) och kan 

nedtecknas med hjälp av bokstäver (grafem). Att förstå hur bokstäverna tillsammans bildar ord som 
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har en betydelse är en viktig aspekt inför att lära sig läsa (Sterner & Lundberg, 2002). Lundberg och 

Herrlin (2005) beskriver nödvändigheten i att ha en förståelse för den alfabetiska principen och menar 

att läsningen är beroende av att barnet förstår kopplingen mellan fonem och grafem. I svenska språket 

är fonemen och grafemen nära sammanknutna, varför det i läsning i svenska är av stor relevans att 

vara fonemiskt medveten (Danielsson, 2001). Fonemisk medvetenhet är en del av den fonologiska 

medvetenheten och innebär att man kan uppmärksamma, urskilja, ta bort, lägga till och byta ut fonem i 

ett ord (Lundberg & Herrlin, 2005). 

Barn som innan skolstarten fått möta det skrivna språket genom ord- och bokstavslekar och olika 

aktiviteter har ofta utvecklat en god fonologisk medvetenhet som de kan bygga vidare på (Rosén & 

Gustafsson, 2006). Att kunna rimma och att kunna markera stavelser i ord är tecken på begynnande 

fonologisk medvetenhet, därefter går barnet vidare till fonemnivå där det handlar om att identifiera 

ljud. Nästa steg i den fonologiska medvetenheten är att bli fonemiskt medveten och börja ljuda 

samman ord (Lundberg & Herrlin, 2005). Det handlar också om att övergå från att enbart förstå ett 

ords innehåll till att se dess språkliga form, hur ordet är uppbyggt (Magnusson & Nauclér, 1993). 

 

Den fonologiskt medvetne inser att ordet knappnålshuvud är långt, trots att föremålet är litet. Likaså 

förstår man att ordet tåg alltid är kort och består av tre ljuddelar, medan företeelsen tåg kan variera i 

längd, beroende på hur många vagnar man har kopplat ihop. Den som är språkligt omedveten, dvs 

den som inte kan skifta sin uppmärksamhet från språkets innehåll till dess form, från företeelsen tåg 

till ordet tåg, kan inte inse detta utan tycker att tåg blir längre ju fler vagnar som kopplas till. 

(Magnusson & Nauclér, 1993, s. 2) 

 

Förmågan att identifiera ljud och rimma är viktiga aspekter av den fonologiska medvetenheten, och 

dessa faktorer menar Magnusson och Nauclér (2006) är en förutsättning för den första läsinlärningen. 

Lundberg och Herrlin (2005) rekommenderar för ändamålet anpassade lekar och övningar, men 

understryker samtidigt att försök till att avkoda ord främjar den fonologiska medvetenheten. Enligt 

dem finns en ömsesidig relation mellan utvecklingen av fonologisk medvetenhet och ordavkodning, 

vilket gör det gynnsamt att träna båda förmågorna parallellt. För att kunna förstå hur skriftspråket 

fungerar måste ett barn kunna skilja ett ljud från ett annat i ett ord samt ha insikt i att en bokstav 

representerar ett specifikt fonem, oberoende av närliggande fonem i ordet. När barnet sedan inser att 

bokstäverna kan användas till att skriva vilka ord som helst, tas ytterligare ett steg i läsutvecklingen, 

då barnet nu fått en uppfattning om hur alfabetet kan användas. Myrberg (2007) menar att risken att ett 

barn ska utveckla läs- och skrivsvårigheter är större om den fonologiska medvetenheten är svag när 

barnet formellt ska börja lära sig läsa. Smith (2000) ställer sig dock kritisk till att fonetiken 

(omvandlingen från ljud till bokstav, bokstav till ljud) skulle ha så stor betydelse för läsinlärningen, 

och belyser problematiken i förhållandet mellan ljud och bokstav genom att påvisa att det i svenska 

språket (och flera andra, exempelvis engelska) finns långt många fler ljud än det finns bokstäver i 

alfabetet. Han menar att det skulle krävas ett specifikt språkljud för varje bokstav om det enbart skulle 

vara gynnsamt för barn att lära sig läsa med utgångspunkt i fonetiken.  
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2.1.2 Ordavkodning 

Kulbrandstad (2003) menar att termen ”ordavkodning” bör betraktas som den tekniska aspekten av 

läsning och inte blandas ihop med förståelse av orden som läses eller igenkänning av dem. För det 

senare finner hon ”ordigenkänning” som en mer passande term, med vilket avses avkodning, uttal och 

förståelse för ordens innebörd. Att känna igen välkända ord är emellertid en del av avkodningen som 

syftar på att vissa ord över tid lagras i minnet och kan plockas fram blixtsnabbt när det dyker upp i en 

text som läses, förutsatt att avkodningen är automatiserad (Elbro, 2004). Elbro förklarar dock att 

avkodningen för goda läsare inte sker till följd av att en stor mängd ord lagrats i hjärnan som bilder, 

även om detta sker med vissa ord, utan att avkodningen av bokstäver är synnerligen viktig även för 

goda läsare, även om det inte sker medvetet. Små stavfel har till exempel en negativ effekt på 

läshastigheten, eftersom läsaren då ofta stannar upp i läsningen för att läsa om ordet, men trots att 

stavfelet inte noteras medvetet så påverkas läsprocessen per automatik. Därför understryker Elbro 

(2004) att den visuella utformningen av ord endast är en del avkodningsförmågan och att goda läsare 

kan avkoda ord oavsett hur de är formade. Omkastning av bokstäver, blandade gemener och versaler 

samt stavfel har alltså ingen större betydelse för läsaren om avkodningen fungerar väl.  

Trots att tidig bokstavskännedom inte garanterar en fortsatt god läsutveckling visar den ändå på en 

språklig nyfikenhet hos barnet, som är positiv för läsinlärningen (Lundberg & Herrlin, 2005). Arnqvist 

(2009) anger, baserat på flera studier, att tidiga kunskaper om bokstäver och ord har ett starkt samband 

med läsförmågan. Det är viktigt att redan tidigt lägga fokus på avkodningsförmågan, eftersom 

svårigheter med avkodningen både kan sänka läshastigheten och påverka barnets motivation negativt.  

Barn som inte utvecklar en god avkodningsförmåga löper således större risk att få lässvårigheter och 

av den anledningen är det av särskilt stor betydelse att i ett tidigt skede ge barnen verktyg och stöttning 

för att automatisera sin avkodning (Arnqvist, 2009; Sterner & Lundberg, 2002). Om avkodningen inte 

är säker och snabb tar den, enligt Elbro (2004), lätt fokus från innehållet och blir ett hinder för 

läsförmågan i stort. Sterner och Lundberg (2002) menar att automatiseringen sker stegvis, vilket 

innebär att den direkta identifieringen som sker när avkodningen är automatiserad till en början avser 

välkända ord som barnet ofta möter. Allteftersom automatiseras avkodningen av fler ord som i 

slutändan ger ett flyt i läsningen. En automatiserad avkodning är dessutom vad Elbro (2004) kallar 

obligatorisk, vilket innebär att läsaren inte kan låta bli att avkoda ord som dyker upp eftersom det sker 

automatiskt. På samma sätt som man inte väljer om man ska kunna cykla eller ej efter att man en gång 

har lärt sig, går det heller inte att välja vilka ord man vill läsa när man redan har automatiserat 

avkodningen. Automatiserad ordavkodning kännetecknar därigenom en god läsare. 

2.1.3 Läsförståelse 

För att kunna svara på en fråga om en texts innehåll där svaret inte står uttryckligen i texten, krävs å 

ena sidan god avkodningsförmåga, å andra sidan en förståelse av det lästa (Magnusson & Nauclér, 

2006). Läsförståelse är beroende av flera olika aspekter, däribland avkodningsförmågan, ordförrådet 

samt en förtrogenhet med det skrivna språket. Det är en förutsättning att varje enskilt ord förstås med 

dess korrekta innebörd, samt att eleven kan förstå sammanhanget i texten och även dess språkliga 

form. En förförståelse i form av kunskaper och erfarenheter som barnet kan relatera till är minst lika 

viktigt, liksom barnets engagemang (Druid Glentow, 2006; Magnusson & Nauclér, 2006). Många barn 
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får problem när det svar som efterfrågas inte går att hitta direkt i texten som de har läst. Det kan dock, 

enligt Magnusson och Nauclér (2006), finnas skillnader i graden av förståelse beroende på om texten 

är självvald efter egna intressen och på så vis intressant för eleven eller om den är tagen ur sitt 

sammanhang, exempelvis i ett läsförståelsetest. Brister i texten eller för hög komplexitet kan enligt 

Druid Glentow (2006) också vara en orsak till att läsförståelsen inte fungerar optimalt, varför det är 

viktigt att de texter som barnet läser ligger på en nivå som barnet behärskar.  

För elever med god avkodningsförmåga kan svårigheter att förstå det lästa bero på ett begränsat 

ordförråd eller icke tillräckliga bakgrundskunskaper (Druid Glentow, 2006), vilket ofta är fallet för 

andraspråkselever. Som tidigare nämnts kan detta bero på kulturella skillnader i både skriftspråkets 

uppbyggnad och sociala kontexter som behöver förstås för att en elev fullt ut ska kunna tillägna sig 

många texter (Gibbons, 2009). En del elever kan ha lättare att förstå en text om de får den uppläst för 

sig, i de fall minnet är en orsak till bristande läsförståelse (Druid Glentow, 2006). 

2.2  Lässvårigheter 

Baserat på aktuell forskning skriver Sterner och Lundberg (2002) om hur svårigheter i den första 

läsinlärningen, med att knäcka den alfabetiska koden, kan påverka barnet negativt om det upplever att 

det inte förstår eller klarar av det kamraterna kan. Om inte skolan arbetar aktivt för att motverka detta 

kan det lätt bli en ond cirkel av nederlag, som sätter törnar för självförtroendet och får barnet att tappa 

tilltron till sin förmåga (Sterner & Lundberg, 2002). Detta mönster benämner Stanovich 

Matteuseffekten (ref. i bl.a Myrberg, 2007; Westlund, 2009), vilken innebär att det tidigt sker en 

uppdelning mellan de som behärskar läsningen och de som har svårigheter med den. De barn som 

tidigt lär sig förstå det alfabetiska systemet och ”knäcker koden” blir motiverade att fortsätta läsa, 

vilket ytterligare utvecklar deras läsförmåga, till skillnad från de barn som istället upplever svårigheter 

med den första läsinlärningen och därför blir mindre motiverade att fortsätta försöka lära sig läsa, 

vilket försvårar processen ytterligare och leder till ännu större avsaknad av motivation och således 

även tilltro till sin egen förmåga. 

I en intervju i en artikel för SVT (2009) framgår av speciallärare Ronny Karlsson, vars arbete med 

lästräning har bidragit till utvecklingen av lästräningsmaterialet BRAVKOD, att drygt 30 procent av 

barnen i hans studie hade svårt att förstå löpande text, till exempel textremsor på tv, för att de inte läste 

tillräckligt snabbt (SVT, 2009).  

2.2.1 Hur yttrar sig lässvårigheter? 

Lässvårigheter kan ta sig många olika uttryck och Druid Glentow (2006) anger några, som 

sammanfattningsvis följer nedan. Det kan till exempel vara att läsningen går långsamt vilket medför 

att eleven kanske inte kan hänga med i undervisningen. Det kan även vara så att läsningen är hackig, 

och eleven stannar då ofta upp för att läsa om och tappar kanske bort sig i texten. Svårigheterna kan 
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också visa sig genom att eleven ofta får huvudvärk, ont i ögonen eller fort blir trött och inte orkar läsa 

mer. Somliga elever läser för fort och otydligt, och ett försök till att dölja avkodningssvårigheter kan 

vara att de gissar vissa ord istället för att läsa dem. Omkastning av bokstäver kan vara ytterligare ett 

sätt att se att en elev har lässvårigheter, vilket kan innefatta både omkastning av bokstäverna i ett ord 

och hela ord. Vissa läser småord felaktigt, till exempel det istället för den, eller utelämnar delar av ord, 

till exempel katt istället för katter. Vissa lägger istället till bokstäver i ord, som badar istället för bada. 

Svårigheterna kan även visa sig genom att eleven har svårt med relationen mellan fonem och grafem. 

Även minnesproblem avseende alfabetets ordningsföljd kan tyda på att en elev har lässvårigheter. 

2.2.2 Orsaker 

En orsak till lässvårigheter kan vara dyslexi, som kan vara genetiskt betingat (bl.a. Høien & Lundberg, 

1999; Myrberg, 2007). Dyslexi definieras av Høien och Lundberg (1999) som svårigheter med 

avkodning och rättskrivning, vilket ofta håller i sig ända upp i vuxen ålder, men som inte har något att 

göra med en persons intelligens. Dessa svårigheter beror enligt dem troligtvis på en svaghet i det 

fonologiska systemet, men det utesluter inte att andra faktorer kan ha betydelse. Baserat på både tidig 

och modern forskning anger Samuelsson (2009) att genetiska orsaker till lässvårigheter uppskattas till 

60 procent. Den inverkan miljön har uppskattas till mellan 20 och 30 procent, men kan ha en 

avgörande roll för huruvida ett barn kommer att utveckla lässvårigheter. 

2.2.3 Hur kan lässvårigheter förebyggas/åtgärdas? 

Det som i första hand krävs för att en elev ska få adekvat hjälp med sina lässvårigheter är att man 

förstår vad som orsakar dem genom att göra någon form av kartläggning. Först då kan rätt åtgärder 

väljas ut och modifieras utefter elevens behov (Druid Glentow, 2006; Frost, 2009; Wolff, 2009). 

Redan under den första läsinlärningen bör eleverna kartläggas, dels för att undervisningen ska kunna 

planeras och struktureras för att främja elevernas inlärning, och dels för att urskilja elever i 

svårigheter. Høien och Lundberg (1999) påpekar att en sådan urskiljning bör ske med försiktighet, 

eftersom inte tidiga fonologiska svårigheter behöver innebära svårigheter med den fortsatta 

läsutvecklingen. En del barn bemästrar svårigheterna innan de börjar skolan, samtidigt som en del av 

de barn som inte uppvisade tecken på tidiga fonologiska svårigheter i själva verket utvecklar 

lässvårigheter senare. Därför är det viktigt att i år 1 följa upp arbetet i förskoleklassen för att kunna 

möta eleverna där de befinner sig i sin kunskapsutveckling (Frost, 2009). 

Alla elever behöver få stöd i sin inlärning genom att ”få tillräckligt med träning, få stärka sin 

uthållighet och koncentrationsförmåga, få utveckla sitt ordförråd, få kunskaper och erfarenheter som 

verbalt bearbetas på ett kreativt sätt” (Druid Glentow, 2006, s. 155). En sådan allmänt 

inlärningsbefrämjande pedagogik gynnar alla elever, men särskilt elever som har generella svårigheter 

med läsningen. Att kunna se sammanhang och använda effektiv studieteknik är också något eleverna 

behöver få hjälp med och är grundläggande faktorer för inlärningen.  

Läsinlärningen stimuleras dessutom av skrivandet och eleverna bör ges möjlighet att skriva redan från 

början, menar Björk och Liberg (1996). Fast (2007) framhäver i sin avhandling vikten av att elevernas 
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egna erfarenheter och kunskaper tas tillvara i undervisningen då det gynnar lärandet. I hennes studie 

tycks dessa saker istället vara något som eleverna får hålla utanför skolan och deras intressen något de 

får syssla med vid sidan om. Lundberg och Herrlin (2005) föreslår ett antal övningar som kan 

användas i syftet att främja läsutvecklingen, som rimlekar, klapplekar och olika lyssningslekar, som 

även används i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2009), för att på ett genomtänkt sätt kunna kartlägga 

eleverna och på så vis förebygga eller åtgärda lässvårigheter. 

2.3  Den tidiga matematikinlärningen 

”Lärande i matematik är en process där målet är insikt i abstrakta strukturer och relationer” (Ahlström 

et al., 1996, s. 15). Kursplanen för matematik (Skolverket, 2000a) beskriver att abstraktion på ett eller 

annat sätt utgör en del av all matematik. Vägen mot ett abstrakt tänkande måste dock inledas med ett  

konkret och laborativt arbetssätt, och det krävs dels en verklighetsförankring hos eleverna, dels att 

man talar matematik. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000a) står att matematikkunskaperna 

utvecklas i nära relation till andra ämnen och att elevernas erfarenheter utgör grunden för ett ökat 

matematiskt kunnande. Undervisningen bör utgå ifrån målen i den aktuella kursplanen och är inte 

effektiv om den är helt läroboksstyrd och endast innefattar enskilt räknande, menar Ahlström et al. 

(1996). Det räcker inte att uteslutande ägna sig åt symboler och abstrakta formuleringar om syftet är 

att eleverna ska lära sig att ”tänka” matematik och uppnå målen (Sterner & Lundberg, 2002). Muntligt 

och laborativt arbete, samt möjligheter att kommunicera och ge utrymme för elevernas erfarenheter är 

nyckeln till ett abstrakt tänkande (Sterner & Lundberg, 2002). Ahlström et al. (1996) lyfter vikten av 

att även ta hjälp av elevernas vardagsspråk för att ge mening åt innehållet innan man övergår till 

formellt matematikspråk. Till en början behöver eleverna ofta räkna på fingrarna för att kunna se hur 

tal kan delas upp i mindre delar, och först när de kunskaperna blivit automatiserade kan de hämtas ur 

långtidsminnet vid behov (Sterner & Lundberg, 2002). Vygotskij (1999) talar om hur medierande 

redskap (verktyg som tillämpas under inlärningsprocessen) behövs fram tills dess ett abstrakt tänkande 

har utvecklats. Ett sådant redskap kan vara räkning på fingrarna eller annat laborativt material. För 

andraspråkselever gäller att läraren i undervisningen är tydlig med begrepp, att svåra ord förklaras och 

att instruktioner ges på ett för eleven förståeligt sätt (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

2.3.1 Taluppfattning 

God taluppfattning är något som växer fram genom erfarenheter och prövande, snarare än en kunskap 

som kan behärskas, menar Reys och Reys (1995). Det är något som mognar hos individen och innebär 

att denne har en känsla för tal, deras användning samt sätt att tolka dem. ”Den underlättar värdering av 

noggrannhet vid beräkningar, ger förmåga att upptäcka räknefel vid uppskattning och sunt förnuft vid 

användning av tal” (Reys & Reys, 1995, s. 28). I synnerhet bidrar god taluppfattning till en djupare 

förståelse för olika matematiska sammanhang samt viljan att skapa mening och förstå sig på hur tal 

kan manipuleras. Att se tal som helheter och utveckla egna strategier för att lösa dem på ett optimalt 
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sätt utgör en viktig del av begreppet, som även benämns ”number sense”. För en god taluppfattning 

och tillfredsställande kunskaper i aritmetik krävs att kunskaperna blivit automatiserade, och att 

eleverna lämnat stadiet där laborativt material och räkning på fingrarna är nödvändiga för elevernas 

förmåga att kunna lösa uppgifter (Löwing, 2009). Eleverna bör dessutom kunna utföra uppgifter på 

rimlig tid om de har abstraherat kunskaperna. Trots att förutsättningarna för detta delvis grundar sig i 

hur undervisningen är utformad, så understryker Löwing (2009) att det är viktigt att lägga fokus på 

skolan som helhet och brister i den utbildning lärarna fått snarare än på enskilda lärare. 

2.3.2 Läsförståelse av textuppgifter 

Problemlösningsförmågan och hanteringen av matematiska textuppgifter är i hög grad beroende av 

läsförmågan och kunskaper om olika sätt att räkna (Sterner och Lundberg, 2002). Malmer (2002) 

beskriver problemlösning som något som är en del av vår vardag, där vi måste utföra olika 

räkneoperationer - ofta i huvudet - för att komma fram till en lösning. Medan den matematik av 

formell art som berör räknandet med tal av många uppfattas vara den som främst existerar i skolans 

värld, är problemlösning av minst lika stor vikt och får stort utrymme både i kursplanen och i 

läroplanen Lpo 94 (Malmer, 2002; Skolverket, 1994; Skolverket, 2000a). Dessvärre är det inte alltid 

ett synsätt som delas av varken elever eller lärare, utan många gånger ligger fokus på att hitta det 

korrekta svaret på en föreliggande uppgift istället för att med ett vidgat perspektiv sträva efter att 

arbeta sig fram till lösningar på vardagliga matematiska problem. I den nya kursplanen för matematik, 

Lgr11 (Skolverket, 2011), lyfts strategier för problemlösning som en del av vad undervisningen ska 

leda fram till. Sterner och Lundberg (2002) menar att problemlösning och arbete med textuppgifter är 

en övningssak, då det kräver ett helt annat tillvägagångssätt hos eleverna än vanlig aritmetik. Malmer 

(2002) framhäver att det är undervisningen genom lärarna som måste bana väg för detta ”nya” 

tankesätt hos eleverna. Undervisningen bör vara explicit och det är viktigt att de språkliga aspekterna 

av matematiken behandlas så att eleverna utvecklar en ”god förmåga att tala och skriva matematik” 

(Sterner & Lundberg, 2002, s. 107). Detta är synnerligen viktigt för elever i behov av särskilt stöd och 

andraspråkselever.  

I Österholms avhandling (2004), där han bland annat har jämfört elevers läsförståelse i matematiska 

texter med texter utan matematiskt innehåll, framgår att det matematiska innehållet inte har någon 

direkt betydelse för i vilken mån eleven förstår en text. Istället är det av stor vikt hur innehållet 

presenteras.  Även Malmer (2002) understryker att det är textuppgifternas innehåll som behöver 

fokuseras, och menar att dessa uppgifter måste konstrueras eller vara formulerade på ett sätt så att de 

stimulerar eleverna att läsa aktivt och med eftertanke. Vissa begrepp kräver dessutom extra mycket 

övning i undervisningen för att eleverna ska kunna förstå deras innebörd utan att blanda ihop dem med 

andra, liknande begrepp. Exempelvis kan uttrycket hälften så mycket, vilket är en jämförelse, lätt 

förväxlas med hälften eller en halv, som istället avser en delning (Malmer, 2002). 
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2.4  Matematiksvårigheter  

De elever som har svårigheter i matematik beskriver Malmer (2002) som oroande många, och menar 

dessutom att de blir fler ju högre upp i åldrarna de kommer. Detta framgår även i PISA 2009 

(Skolverket, 2010), som visar att svenska elevers matematikkunskaper har försämrats avsevärt under 

de senaste nio åren. Malmer (2002) skriver att vissa elever i själva verket utvecklar 

matematiksvårigheter till följd av brister i undervisningen, som att inte tillräcklig tid lagts på att 

befästa de grundläggande kunskaper som krävs för att matematikinlärningen ska kunna fortlöpa i 

positiv riktning, kan medföra och till och med orsaka svårigheter. För att kunna utveckla ett abstrakt 

tänkande krävs en grund i vilken matematiken har konkretiserats och blivit förstådd.  

2.4.1 Hur yttrar sig matematiksvårigheter? 

Elever med svårigheter i matematik kan ha svårt att bedöma avståndet mellan siffror och symboler och 

att se siffrors inbördes ordning vid talskrivning. Även förmågan att göra tolkningar och avläsningar av 

olika slag försvåras, liksom förmågan att disponera en sida eller hålla ordning på raderna i en bok. 

Eleverna kan också kasta om symbolerna, både när de läser och skriver tal, vilket kan orsakas av 

dyslektiska besvär (Malmer, 2002; Sterner & Lundberg, 2002). Svårigheterna kan även visa sig genom 

att eleverna blir passiva och dagdrömmer, får minskat intresse och blir sämre på att ta initiativ. De kan 

bli förtegna, dra sig undan och uppfattas som omogna och yngre än vad de är. Matematiksvårigheter 

som berör problemlösning kan visa sig genom att eleven lätt ger upp, tar lång tid på sig eller väntar på 

att få hjälp av läraren. Eleven kan sakna de nödvändiga kunskaper som krävs för att lösa problemet. 

Det blir ofta fel när problemet ska analyseras då eleven har svårt att förstå innehållet och hitta rätt 

tillvägagångssätt för att lösa problemet. Eleven kan också sökleta efter ledtrådar istället för att försöka 

förstå helheten, eller påbörja beräkningen innan hela innehållet har förståtts, kanske med 

lösningsstrategier som inte fungerar. Eleven kanske heller inte gör någon rimlighetsskattning av 

lösningen genom att kontrollera den (Sahlin, 1997). 

Somliga elever kan ha svårt att lägga talfakta i långtidsminnet och fortsätter då under lång tid att räkna 

på fingrarna eller använda laborativt material för att kunna utföra matematiska operationer. Det kan 

tyda på långsam inlärning eller svårigheter med det auditiva minnet (Sterner & Lundberg, 2002). 

2.4.2 Orsaker 

Enligt Malmer (2002) grundar sig matematiksvårigheter vanligtvis i svag abstraktionsförmåga och att 

ett begränsat ordförråd orsakar oklarheter för eleven. Som en av de primära orsakerna till 

matematiksvårigheter anger hon, gällande den kognitiva utvecklingen, att abstraktionsförmågan och 

koncentrationsförmågan är så begränsade att de vållar problem för vissa elever, i synnerhet om de inte 

får tillräckligt stöd av läraren. Ett aktivt lärarstöd menar Malmer (2002) är centralt för att dessa elever 

ska kunna nå sin fulla potential. Det är även viktigt att abstraktionsnivån i undervisningen inte är för 

hög, eftersom eleverna då inte får möjlighet att utveckla tillräcklig förståelse för det de gör. Ges 
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eleverna dessutom för lite tid till att arbeta med de grundläggande begreppen blir inlärningen 

rutinmässig och fokus hamnar inte på att förstå, utan enbart på att ”få det gjort” (Malmer, 2002). För 

lite stöd och stimulans samt en alltför snabb takt i undervisningen eller ett ostrukturerat arbetssätt kan 

medföra att kunskaperna i matematik är långt ifrån tillräckliga i slutet av grundskolan (Sterner & 

Lundberg, 2002). Återkoppling är av stor vikt på vägen mot att befästa kunskaperna, annars riskerar 

eleverna att tappa motivationen eftersom de inte ser någon poäng med det de gör eller förstår 

innebörden. Ju äldre de blir desto svårare blir det också att dölja eventuella svårigheter då 

matematikens komplexitet ökar för varje år i skolan. Arbetar skolan inte förebyggande med att befästa 

de grundläggande kunskaperna hos eleverna, kommer insatserna som behövs för att reparera och 

åtgärda problemen i efterhand att vara långt mer kostsamma och resurskrävande, menar Malmer 

(2002).  

Avseende koncentrationssvårigheter kan neuropsykiatriska problem såsom DAMP, ADHD, autism, 

Aspergers samt Tourettes syndrom vara underliggande orsaker till svårigheter i matematik, och elever 

med en diagnos av sådant slag är ofta även hyperaktiva (Malmer, 2002). Malmer poängterar att en 

attitydförändring är nödvändig för att ändra synen på dessa elever som bråkiga eller störande och 

istället se de biologiska faktorer som ligger till grund för barns psykologiska avvikelser. På så sätt kan 

dessa elevers behov i högre grad tillgodoses.  

Det är många gånger problem med den spatiala förmågan som ligger till grund för 

matematiksvårigheter, vilken har att göra med perceptionen. Förutom svårigheter med att uppfatta 

exempelvis avstånd mellan siffror och symboler samt att förstå siffrornas inbördes ordning när man 

skriver tal, innebär detta även svårigheter med att till exempel disponera sidorna i den egna skrivboken 

(Malmer, 2002). 

Ytterligare en orsak till svårigheter kan vara dyskalkyli, vilket är ett omdebatterat begrepp bland annat 

i media. Malmer (2002) talar om att dyskalkyli kan vara genetiskt men även en följd av att inlärningen 

blockeras på grund av ”traumatiska möten” med matematik (Malmer, 2002, s. 82). Hon anser att 

benämningen dyskalkyli bör behandlas med stor försiktighet, då det finns oklarheter i dess innebörd. 

Dyskalkyli finns inte med i WHO:s klassifikationssystem över aktuella diagnoser, ICD-10-SE 

(Socialstyrelsen, 2010), och inte heller i amerikanska DSM-4, däremot finns det föreslaget i DSM-5 

(American Psychiatric Association, 2010), som kommer att publiceras år 2013.  

Malmer (2002) anger dock läs- och skrivsvårigheter, som en av de största orsakerna till svårigheter i 

matematik. Dessutom poängterar hon att konsekvenserna av felskrivningar och symbolomkastningar 

inom matematiken blir värre än i andra ämnen, eftersom siffrornas ordning är avgörande för att 

resultatet av en uträkning ska bli korrekt. Dyslektiska besvär gör sig med andra ord i hög grad 

påminda även i matematik, menar Malmer, varför det bör finnas utrymme för andra lösningar än de 

konventionella samt variation och anpassning av uppgifterna. Även andraspråkselever kan uppleva 

svårigheter, i synnerhet med textuppgifter, där orden behöver kunna läsas och förstås korrekt för att 

uppgiften ska kunna genomföras (Myndigheten för skolutveckling, 2008).  

 

Ofta handlar det om att kunna tolka och dra slutsatser utifrån abstrakta relationer. En annan stötesten 

är missledande information, dvs. ord och uttryck i texten som leder elevens tanke åt fel håll. Även 

dispositionen av uppgiftens text har betydelse. Ytterligare en svårighet är ovanliga ord och uttryck 

som eleven inte träffat på tidigare. Allt detta tar kraft från elevens tankemässiga arbete med själva 

matematikproblemet. 

(Myndigheten för skolutveckling, 2008, s. 10) 
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2.4.3 Hur kan matematiksvårigheter förebyggas/åtgärdas? 

Malmer (2002) förespråkar ett laborativt arbetssätt och uttrycker att det är till fördel för alla elever, 

men särskilt för elever i svårigheter. Dessutom är det nödvändigt att som lärare variera 

undervisningsformerna och att på ett positivt sätt stimulera eleverna till att vilja lära sig. Eleverna 

måste bli motiverade och förstå det de gör för att undervisningen ska fylla en funktion. Även 

miniräknaren kan fylla en viktig funktion för elever i svårigheter, i synnerhet för elever med ett 

begränsat arbetsminne, både så att de slipper hålla alla talfakta i huvudet vid till exempel 

problemlösning och får en möjlighet att med hjälp utveckla sin taluppfattning (Sterner & Lundberg, 

2002). 

I Mer än matematik (Myndigheten för skolutveckling, 2008) belyses vikten av att låta språklig 

utveckling i svenska utgöra en del av alla ämnen, eftersom språkliga kunskaper är en nödvändighet för 

all kunskapsutveckling, inte bara i svenska. För andraspråkselever kan i synnerhet textuppgifter i 

matematik orsaka oklarheter och försvåra det matematiska tänkandet, och av den anledningen är det 

centralt att detta tas hänsyn till i undervisningen. Andraspråkselever kan gå miste om implicit 

information i texten eftersom de kan ha svårt att läsa mellan raderna. De kan finna texten mer 

förvirrande än förklarande eftersom de ofta måste lägga så mycket tid på att avkoda texten att 

innehållet förbigås. Detta görs även gällande för enspråkiga svensktalande elever med olika typer av 

språkliga svårigheter (Malmer, 2002). Genom att diskutera och reflektera över innehållet i 

matematiska texter och hjälpa eleverna att hitta strategier för att lösa sådana uppgifter kan läraren 

bidra till att minska risken för svårigheter (Sterner & Lundberg, 2002). Läsförståelse är en viktig 

komponent för att kunna lösa textuppgifter, varför denna måste övas även för matematikens del. 

Skrivandet måste få utgöra ett tankeredskap även inom matematik och eleverna bör då även få tillfälle 

att använda sin metakognitiva förmåga. För elever med dyslektiska besvär är detta särskilt viktigt, men 

alla elever kan ha nytta av det. 

2.5  Sambandet mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter 

Det finns tydliga likheter mellan att lära sig läsa och att lära sig räkna, då det i båda fallen 

inledningsvis krävs ganska stor ansträngning för att göra det (Sterner & Lundberg, 2002). Malmer 

(2002) skriver att svårigheter i matematik i många fall kan orsakas av svårigheter i läs- och 

skrivutvecklingen. Eftersom ”språklig kompetens utgör grunden för all inlärning” (Malmer, 2002, s. 

81) är det av stor vikt att den fungerar för att en elev ska kunna tillägna sig kunskaper även i andra 

skolämnen än svenska. Medan en del barn redan under sin uppväxt haft möjlighet att bygga upp ett 

stort ordförråd och utveckla sin språkliga förmåga, har andra haft helt andra förutsättningar och saknar 

det ordförråd och de språkliga kompetenser som krävs för en grundläggande begreppsbildning. Sterner 

och Lundberg (2002) pekar också på att olika uppväxtförhållanden skapar stora skillnader i barns 

förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. De menar att omsorg och språklig stimulans under 

uppväxtåren utgör grunden för fortsatt lärande, och att barn som inte får tillgång till detta missgynnas 

och ofta hamnar i svårigheter i skolarbetet. Dessa elever behöver, enligt Malmer (2002), mycket 
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lärarstöd, då de själva inte är förmögna att söka och strukturera den kunskap som behövs. Sterner och 

Lundberg (2002) menar att lärarens roll är avgörande i detta avseende, men påtalar även det faktum att 

det ibland är individuella hinder som försvårar och står i vägen för lärandet, exempelvis dyslexi.  

Dyslektiska besvär kan vara lässvårigheter, skrivsvårigheter eller en kombination av båda. Har man 

något av dessa förefaller det, enligt Malmer (2002), naturligt att detta skulle kunna innebära problem 

även i matematik, även om det inte nödvändigtvis behöver vara så. Malmer (2002) skriver utifrån sin 

egen erfarenhet om hur en del av eleverna i den matematikklinik hon var med och startade på 60-talet 

även gick till en läsklinik på grund av läs- och skrivsvårigheter, och hon förundras över att det aldrig 

var tal om att samordna de båda eller diskuterades huruvida det kunde finnas ett samband. Hennes 

erfarenheter har emellertid övertygat henne om att det sambandet är relevant och i vissa fall avgörande 

när det kommer till att ta hänsyn till elevers inlärningsförmåga. Elevers dyslexi ska inte vara ett hinder 

för att lyckas i matematik (Malmer, 2002). Dyslektiska svårigheter delar Malmer (2002) in i två olika 

kategorier: 

 

A. Svårigheter av skriva av siffror och göra matematiska uträkningar. Enligt Malmer (2002) har 

elever med dessa besvär ofta ett svagt visuellt minne, vilket ofta leder till stavningssvårigheter. 

Svag auditiv förmåga samt dåligt korttidsminne kan sannolikt orsaka svårigheter att nedteckna 

tal som eleven får upplästa för sig. Svårigheter inom denna kategori kan emellertid även bero 

på bristande taluppfattning och förståelse för positionssystemet. 

B. Svårigheter med förståelsen av matematiska resonemang eller att analysera och dra logiska 

slutsatser. Långsam läsning och ett begränsat ordförråd bidrar, enligt Malmer (2002), ofta till 

att det brister i uppfattningen av innehållet när elever med dessa besvär läser. 

Avkodningssvårigheter och brister i abstraktionsförmågan utgör en del av problematiken inom 

denna kategori, men enligt Malmer (2002) inkluderar den även elever med 

begåvningshandikapp. 

 

 

För elever inom kategori A är det mycket möjligt att problemlösning fungerar bra, och ofta visar deras 

lösningar på kreativitet och nytänkande. För elever inom kategori B kan grupparbete vara gynnsamt 

och underlätta lärandet, eftersom de då har möjlighet att diskutera och utbyta tankar med andra 

(Malmer, 2002). 

 
Forskningen visar att elever med dyslexi har en sämre fonologisk förmåga än genomsnittsläsaren och 

att elever i matematiksvårigheter har svårt att automatisera grundläggande talfakta. Detta kan ha att 

göra med en underliggande funktion som tar sig uttryck i både svårigheter att automatisera 

ordavkodningen, hämta ord från långtidsminnet och att lägga talfakta i långtidsminnet. 

(Sterner & Lundberg, 2002, s. 106-107) 

 

Sterner och Lundberg (2002) konstaterar att det finns stora likheter i hur barn lär sig läsa och hur de lär 

sig matematik. Liksom avkodningen i ett första stadium sker genom att ljuda fram bokstäverna en i 

taget, och på så sätt dela upp ord i mindre delar, sker uppdelningen av tal inledningsvis med hjälp av 

fingrar eller andra laborativa hjälpmedel för att konkretisera och på så sätt skapa förståelse för det 

aktuella momentet. 

Om ordavkodningen inte är automatiserad utan går långsamt och kräver mycket möda blir textens 

innehåll betydelselöst och svårtolkat för läsaren (Malmer, 2002). Detta medför naturligtvis svårigheter 

i mötet med textuppgifter i matematik, där det är av särskilt stor vikt att texten läses och tolkas korrekt 

för att eleven ska kunna lösa uppgiften. Då krävs att informationen ges på ett sätt så att eleven förstår 

hur den ska lösa uppgiften, exempelvis genom att få den uppläst. Med rätt stöd ökar möjligheterna för 
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eleven att visa sina kompetenser utan att bli begränsad av formen som informationen ges i. På samma 

sätt som automatisering av avkodningen är central för att fokus ska kunna läggas på innehållet i en 

text, menar Sterner och Lundberg (2002) att automatisering av räknandet är central för att kunna utföra 

matematisk problemlösning. Samtidigt pekar Myrberg (2007) på att skriftspråkets teckenuppbyggnad 

skiljer sig essentiellt från det matematiska. ”Medan det alfabetiska teckensystemet bygger på fonem-

grafemkorrespondens är matematikens teckensystem logografiskt. Barn med fonologiska problem 

borde därför inte ha större svårigheter med matematik än andra barn” (Myrberg, 2007, s. 58). Det 

samband som trots allt finns mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter förklarar Myrberg delvis 

genom att matematikuppgifterna idag till stor del består av problemlösning, för vilket krävs en 

förståelse av problemet som det är formulerat. Det kan också bero på arbetsminnessvårigheter, vilket 

medför problem med kognitivt krävande uppgifter som både problemlösning och språkförståelse. På 

samma sätt som arbetsminnet används för att komma ihåg instruktioner eller de olika stegen vid 

huvudräkning används det även för att komma ihåg delarna i långa meningar (Myrberg, 2007). Geary 

(ref. i Sterner & Lundberg, 2002, s. 84) har genom kognitiva studier funnit tecken på att talfakta 

respektive ordavkodning och läsförståelse stöds av ”samma fonologiska och semantiska 

minnessystem”, vilket skulle kunna vara en förklaring till kopplingen mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter. 
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3 Metod 

Studien är genomförd med kvantitativa metoder, vilket enligt Backman (2008, s. 33) innefattar olika 

former av mätningar och ”kvantifiering med hjälp av matematik och statistik”. Hit hör bland annat 

prov och test, som i studien använts i form av diagnosverktyg avseende läsförmåga (avkodning och 

läsförståelse) och matematikkunskaper (taluppfattning och läsförståelse i textuppgifter). Studien är vad 

Bryman (2002) benämner deduktiv, vilket innebär ett prövande av teorier. Bakgrundskunskaper och 

teorier inom ett område leder fram till en hypotes, som åtföljs av datainsamling samt resultat, vilka 

sedan ska granskas empiriskt och antingen bekräfta hypotesen eller förkasta den. Efter 

datainsamlandet har resultaten i denna studie granskats och sorterats för att sedan analyseras både 

kvantitativt och kvalitativt, i det senare fallet med hjälp av skrivna formuleringar (Backman, 2008).  

3.1  Urval 

Jag har valt att göra studien i två klasser i år 2 på en skola utanför Stockholm. Utifrån ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2002) valdes den första klassen, som jag arbetade deltid i vid tiden för 

studien. I syftet att öka tillförlitligheten i den kvantitativa delen av undersökningen valdes sedan 

ytterligare en klass, nämligen skolans andra klass i år 2. Efter att materialet granskats och redovisats 

har jag valt att enbart analysera och diskutera resultaten för de elever som uppvisar svårigheter i en 

eller flera av de diagnos- och kartläggningsverktyg jag använt mig av, med avseende på de kopplingar 

jag ville undersöka, och på så sätt göra en kvalitativ analys av dessa. Studien hade sannolikt fått en 

större kvantitativ effekt om fler elever/klasser hade undersökts, men eftersom avsikten med studien, 

baserat på de kvantitativa resultaten, var att göra en mer djupgående, kvalitativ analys av elevernas 

svårigheter, både generellt (bland deltagarna) och enskilt, har detta inte varit aktuellt. Jag är dock 

medveten om att det inte går att generalisera de resultat jag fått fram mer än för deltagarna i denna 

studie. 

3.1.1 Bortfall 

Av studiens totalt 33 deltagande elever var det fyra elever som inte gick i sin respektive klass under 

tiden för förskoleklassen och således finns varken kartläggning på fonologisk medvetenhet eller 

matematikkunskaper från den tiden för dessa elever. 
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Ordavkodningstestet genomfördes av samtliga elever utom en, elev 22, som vid tillfället för studien 

inte ansåg sig kunna läsa orden i testet. Resultat från läsförståelsetestet och matematikdiagnosen AG5, 

som innehåller textuppgifter, saknas också för denna elev, av samma anledning. 

Tre elever genomförde inte diagnosen AG1 i Diamant, och tre elever genomförde inte diagnosen AG5. 

Dessa elevers matematikkunskaper har därför endast bedömts utifrån de andra diagnoser de utfört. 

3.2  Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav att ta hänsyn till när en studie genomförs. Dessa krav är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har muntligen 

informerat skolledningen och de lärare som är berörda om studiens syfte och tillvägagångssätt, och på 

så vis uppfyllt Vetenskapsrådets (2002) informationskrav. Alla elever har dessutom fått samma 

information inför de tester som utförts. Samtyckeskravet är uppfyllt genom att skolans huvudman 

(rektor) givit sitt godkännande för elevernas deltagande i studien. Enligt Vetenskapsrådet (2002) är 

samtycke från elever och/eller föräldrar inte ett krav när det gäller kunskapstest som faller inom 

området för skolans ordinarie verksamhet, förutsatt att skolledningen godkänt deltagandet, vilket är 

fallet när det gäller de tester jag utgår ifrån.  

 

I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan samtycke 

inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t.ex. skolledning, lärare, 

arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd tredje part. En förutsättning är då 

också att undersökningen i förekommande fall sker inom ramen för ordinarie arbetsuppgifter och på 

vanlig arbetstid. 

(Vetenskapsrådet, codex, 2002, s. 9) 

 

Alla deltagare i studien har emellertid anonymiserats, liksom skolan och kommunen. Eleverna vars 

resultat jag använt har genomgående i studien tilldelats benämningarna 1-33, av den anledningen att 

resultaten i de olika testen ska kunna jämföras elevvis. Genom detta är konfidentialitetskravet uppfyllt. 

Även nyttjandekravet är uppfyllt, då berörda parter informerats om att insamlade data enbart kommer 

att användas i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

3.3  Datainsamlingsmetod 

För insamling av data har ett antal standardiserade screeningtest använts, både genom insamling av 

tidigare utförda diagnoser och sådana som utförts under studiens gång. ”Standardiserade screeningtest 

har ofta som ett syfte att identifiera barn som ligger oroande långt under den förväntade åldersnormen 
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för läs- och skrivprestationer för att kunna erbjuda dessa specialpedagogiska insatser” (Myrberg, 2007, 

s. 68). Utöver detta har kartläggningar i fonologisk medvetenhet och matematik från elevernas tid i 

förskoleklassen använts. 

Följande verktyg har använts för att kunna besvara frågeställningarna: 

 

1. God läsutvecklingsscheman, GLUS, från tiden i förskoleklass 

2. Kompletterande material avseende fonologisk medvetenhet: Lyssna på orden – Bedömning av 

fonologisk medvetenhet efter Bornholmsmodellen och Språklig medvetenhet hos förskolebarn 

3. Matematikkartläggningar från tiden i förskoleklass 

4. Avkodningstest BRAVKOD från år 2 

5. Läsförståelsetestet Vilken bild är rätt? från år 2 

6. Diagnosverktyget Diamant från år 2 

7. Diagnosverktyget Måns & Mia från år 2 

 

Viktigt att ha i åtanke är att samtliga diagnosverktyg endast visar elevernas kunskaper vid det aktuella 

diagnostillfället, och inte nödvändigtvis behöver spegla svårigheter av något slag. Det ger trots allt en 

inblick i hur elevernas kunskaper ser ut, och med rätt avsikt samt en genomtänkt uppföljning kan det 

vara av stort värde att utföra diagnoser av det här slaget för att kunna planera det fortsatta arbetet 

(Skolverket, 2009). 

3.3.1 GLUS 

God läsutveckling, GLUS, är ett kartläggningsmaterial utvecklat och författat av Ingvar Lundberg och 

Katarina Herrlin (2005). Kartläggningen är indelad i fem dimensioner: Fonologisk medvetenhet, 

Ordavkodning, Flyt i läsningen, Läsförståelse och Läsintresse. Den dimension jag har valt att titta på 

är Fonologisk medvetenhet. GLUS innehåller både kartläggningsmaterial och övningar som kan 

användas som grund till att fylla i kartläggningen. I den lokala kursplanen för svenska i förskoleklass 

anges att eleverna, med avseende på fonologisk medvetenhet, ska kunna: 

 rimma 

 klappa stavelser 

 förstå sammansatta ord, sätta ihop och ta isär 

 jämföra ordlängd, visuellt och auditivt 

 lyssna och reflektera över bokstavsljud i ord 

 

Enligt Lundberg & Herrlin (2005) behöver de elever som i slutet av år 1 inte har nått fas 5 i 

Fonologisk medvetenhet mycket extra stöd och uppmuntran för att kunna utvecklas maximalt. Faserna 

ska dock inte betraktas som mål för undervisningen, understryker Lundberg och Herrlin (2005), utan 

indikerar endast var barnet befinner sig kunskapsmässigt, både i realiteten och potentiellt. För att ta 

reda på var eleverna befinner sig testas de på olika sätt och med olika verktyg, exempelvis med 

bedömningsmaterialet Lyssna på orden som finns föreslaget i God läsutveckling (Lundberg & Herrlin, 

2005). Även materialet Språklig medvetenhet hos förskolebarn (Lagergren & Larsson, 1997) kan 

användas i detta syfte. GLUS valdes som material i studien för att ge en överskådlig bild av elevernas 

fonologiska medvetenhet i förskoleklassen, men eftersom jag inte med säkerhet kan avgöra om 

bedömningen är korrekt har ytterligare, ovan nämnda, material granskats för att komplettera GLUS 

och öka tillförlitligheten. 



20 

 

3.3.2 Kompletterande material avseende fonologisk medvetenhet 

För att kunna besvara mina frågeställningar har GLUS behövt kompletteras med andra material, i 

synnerhet i de fall där GLUS inte kunnat ge en tillräcklig bild av en elevs kunskaper. Detta för att på 

ett tydligare sätt kunna urskilja vilka typer av svårigheter inom fonologisk medvetenhet som eleverna 

hade i slutet av sin tid i förskoleklassen. Kompletteringens nödvändighet har i vissa fall även berott på 

att GLUS inte varit fullständigt eller tillräckligt tydligt, till exempel om det saknats information om 

tidpunkt för kartläggningen. Ett av de kompletterande material som använts är diagnosmaterialet 

Lyssna på orden – Bedömning av fonologisk medvetenhet efter Bornholmsmodellen (Häggström & 

Lundberg, 1997), som testar elevernas förståelse om ords längd, ljud i början på ord och antal ljud i ett 

ord. Det andra diagnosmaterialet som använts i syftet att komplettera GLUS är Språklig medvetenhet 

hos förskolebarn (Lagergren & Larsson, 1997), vilket testar rim, uppdelning av stavelser i ord, 

förståelse av sammansatta ord samt ords längd.  

3.3.3 BRAVKOD Avkodningstest 

BRAVKOD är ett nytt och välstrukturerat material för att träna läsförmågan i syftet att automatisera 

avkodningen. Materialet är utvecklat av Bodil Jönsson och är baserat på en vetenskaplig studie utförd 

av Ronny Karlsson och Martin Ingvar (JL Utbildning, 2011). Avsikten med materialet är att det ska 

gynna alla barn och leda till att avkodningen inte utgör några hinder i läsningen som negativt påverkar 

läsförståelsen och förmågan att kunna hänga med i läsningen, exempelvis under lektionerna. Enligt 

Karlsson (13 maj 2011) kan arbetet med BRAVKOD öka elevernas läshastighet med fem ord per 

minut och vecka. Ordavkodningstestet bygger på H4/H5 i Rydaholmsmetoden, men de sista 30 orden i 

H4/H5 är bortplockade i BRAVKOD. Till skillnad från i Rydaholmsmetoden är gränsvärdena i 

BRAVKOD desamma för flickor och pojkar. Ordavkodningstestet utförs enskilt med eleverna i syfte 

att ta reda på hur många ord de avkodar på en minut. Eleverna får läsa orden på ett A4-ark med totalt 

120 ord, och varje ord måste uttalas korrekt för att räknas som godkänt. Den som utför testet följer 

med i läsningen på en kopia av elevexemplaret, och noterar om något ord blir fel avkodat samt hur 

många ord eleven läst när tiden är slut. Resultatet, det vill säga antalet korrekt lästa ord på en minut, 

förs sedan in i ett diagram, där gränsvärdet för varje termin och årskurs är utmärkt. Gränsvärdet för 

vårterminen i år 2 är 55 ord per minut. Gränsvärdet i BRAVKOD motsvaras av Stanine 4 (Karlsson, 

13 maj 2011), men det finns ännu inga Staninevärden
2
 fastställda för BRAVKOD. Eleverna som 

hamnar under gränsvärdet har Stanine 1, 2 eller 3, vilka är låga värden. Stanine 4, 5 och 6 är normala 

värden, och Stanine 7, 8 och 9 är höga (Lundberg, 2001). De elever som hamnar under gränsvärdet 

anses behöva mycket stöd och lästräning. Till det finns genomtänkta lästräningsövningar som kan 

användas för att träna avkodningsförmågan. Elever som tränas bör testas ca tre gånger per termin 

(Karlsson, 13 maj 2011).  

                                                      
2 Se Tabell 1 
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3.3.4 Vilken bild är rätt? Läsförståelsetest 

I materialet Kom och läs! finns diagnosen Vilken bild är rätt? som med hjälp av bilder testar elevernas 

grundläggande läsförståelse (Lundberg, 2001). Den innehåller två övningsuppgifter och 38 

huvuduppgifter, som alla har en kort text med fyra tillhörande bilder på en rad. Endast en av bilderna 

passar till texten och eleverna ska, genom att läsa texten tyst för sig själva, para ihop texten med rätt 

bild. Tidsgränsen för diagnosen är 10 minuter och elevernas antal rätt efter den tiden utgör deras 

resultat. I materialets utprövning var medelvärdet i år 2 för de 486 deltagande eleverna 20,2 rätt av 38 

möjliga. Staninevärdet räknas ut enligt följande tabell: 

 

Tabell 1 Staninevärden 

Elever som uppnått värdet 4% 7% 12% 17% 20% 17% 12% 7% 4% 

Stanine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Stanine 1-3 räknas som låga värden, Stanine 4-6 är normalvärden och Stanine 7-9 är höga 

värden (Lundberg, 2001, s. 6) 

 

Anledningen till att denna diagnos har valts är att läsförmågan består, inte bara av ordavkodning, som i 

denna studie testats med BRAVKOD, utan även av läsförståelse. I syftet att testa elevernas läsförmåga 

finns således ett behov av att även ta reda på ”med vilken precision, säkerhet och snabbhet som 

eleverna kan läsa och förstå hela meningar och mindre texter” (Lundberg, 2001, s. 3). 

3.3.5 Matematikkartläggning 

Kartläggningen av de tidiga matematikkunskaperna sker i förskoleklassen genom att pedagogen fyller 

i en tabell för varje elev. Tabellen innehåller de moment som eleverna förväntas kunna eller vara på 

väg att lära sig och pedagogen markerar med ett X samt eventuellt en förtydligande kommentar var 

eleven befinner sig när kartläggningen görs.  

Enligt den lokala kursplanen i matematik bör eleverna i förskoleklass behärska följande avseende 

taluppfattning: 

 Skriva informella talsymboler 

 Ramsräkna från 1-10 

 Räkna ned från 5-0 

3.3.6 Diagnosverktyget Diamant 

Diamant är ett nytt diagnosverktyg för matematik som Skolverket tillhandahåller på sin webbplats 

(Skolverket, 2009). Diagnoserna behandlar sex områden inom matematik: aritmetik, bråk och 

decimaltal, talmönster och formler, mätning, geometri samt statistik. Varje moment testas för sig och 

innehåller en förklaring med en tydlig koppling till kursplanens mål som är relevant för just det 
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momentet. Syftet med diagnosen är att ta reda på om eleverna befinner sig på den abstraktionsnivå 

som eftersträvas i matematikundervisningen. För detta krävs att eleverna inte längre behöver använda 

konkret material, som fingrar eller andra föremål, för att kunna utföra matematiska operationer, utan 

kan utföra dessa i huvudet, och dessutom göra det inom begränsad tid (Löwing, 2009). 

Det moment jag valt att testa med Diamant är Grundläggande Aritmetik i tre delar; AG1, AG3 och 

AG5. Anledningen till att just dessa tre har valts är att de följer en fördelaktig ordning för de faktorer 

jag ämnar undersöka. AG1 och AG3 innehåller vardera lika många tal med addition som subtraktion 

och tal med öppna utsagor. AG5 innehåller addition och subtraktion i form av textuppgifter. Således 

kan AG1 och AG3 användas i syftet att undersöka elevernas taluppfattning och i vilken grad den är 

automatiserad. I kommentarerna till AG1 står att ”Det lönar sig alltid att lägga extra lång tid på att 

arbeta med de här grundläggande uppgifterna, eftersom färdighet inom detta område ger flyt åt det 

fortsatta räknandet” (Skolverket, 2009). AG5 kan användas för att tolka och analysera elevernas 

läsförståelse i textuppgifter. I handledningen för Diamant informeras, baserat på yttranden av 

tillfrågade lärare, om att eleverna i slutet av år 1 bör behärska AG1. Vidare förklaras att kunskaperna 

som testas i AG3 och AG5 bygger på kunskaperna som visas i AG1. 

AG1 - Addition och subtraktion inom talområdet 1–9.  

AG3 - Addition och subtraktion, talområdet 10–19 med 10-talsövergång. 

AG5 - Räknesättens innebörd. Addition och subtraktion. 

3.3.7 Diagnosverktyget Måns & Mia 

Måns & Mia heter Skolverkets andra diagnosverktyg för matematik (Skolverket, 2000b), vilket har 

funnits något längre än Diamant. Måns & Mia innehåller, till skillnad från Diamant, en mängd olika 

moment i samma test. Uppgifterna är varierade och även i detta fall kan varje enskilt moment kopplas 

till målen i kursplanen, men de olika momenten testas med fördel samtidigt. Måns & Mia har i det här 

fallet använts som en komplettering till Diamant, för att öka undersökningens tillförlitlighet. 

Avseende taluppfattning ska eleverna i år 2 enligt den aktuella skolans lokala kursplan behärska 

följande: 

 Talraden upp till 100 – räkneramsor med 2-, 5- och 10-hopp  

 Ental och tiotal 

 Ordningstalen upp till 20 

 Talen upp till 100 

 Nedräkning 20-0 

 Talens grannar upp till 100 
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3.4  Tillvägagångssätt 

Jag valde att i ett första steg låta eleverna göra AG1, eftersom det innehåller de mest grundläggande 

kunskaperna inom aritmetik och enligt handledningen (Skolverket, 2009) är till fördel om de flesta 

elever känner att de klarar av testet. Eleverna informerades om syftet med testet: att undersöka hur 

deras kunskaper ser ut för att ta reda på vad de behöver utveckla. De informerades även om att testen 

skulle avbrytas efter en stund, men att det inte var någon fara om de inte hann fullfölja det, eftersom 

testet fungerar som en kartläggning. De ombads göra sitt bästa utan att tänka på tiden. På samma sätt 

informerades om AG3 och AG5. Därefter gjordes testen i de båda klasserna, dock vid olika tillfällen. 

Alla test gjordes mellan vecka 14 och 18 2011. 

Enligt instruktionerna för varje delprov bör elever som behärskar uppgifterna och automatiserat sitt 

räknande klara testet på en viss tid (Skolverket, 2009). För AG1 anges 2-3 minuter vara rimligt, och 

testet bör avbrytas efter ca 6 minuter. För AG3 är 3-4 minuter rimligt och man bör avbryta efter ca 8 

minuter. För AG5 är 4-5 minuter rimligt och man bör avbryta efter ca 10 minuter. Tidsangivelserna 

följdes till stor del och elevernas individuella tider noterades skriftligen. Därtill noterades även vilka 

som använde medierande redskap (Vygotskij, 1999), i detta fall fingerräkning, när de utförde testet. 

Slutligen fördes alla elevers resultat in i en särskild tabell som tillhör materialet. 

I nästa steg fick eleverna i den första klassen göra testet Måns & Mia från Skolverket (2000b). Den 

andra klassen hade redan gjort det tidigare under terminen, men relativt nyligen. Eftersom testet 

gjordes vid olika tidpunkter och studiens syfte ännu inte var känt vid tiden för testet i den andra 

klassen kan resultatens tillförlitlighet diskuteras, men jag utgår ifrån att elevernas kunskaper ändå visar 

sig på ett trovärdigt sätt i båda klasserna. Testen har sedan rättats och relevanta delresultat har 

granskats, sorterats och förts in i en tabell för att åskådliggöras.  

Det tredje steget innehåller avkodningstestet BRAVKOD (JL Utbildning, 2011). Eleverna 

informerades först om syftet med testet: att undersöka hur många ord de kan läsa på en minut för att se 

vad de behöver öva mer på. Därefter kallades eleverna en i taget ut ur klassrummet till en lugnare plats 

i skolans lokaler, för att göra testet med mig som instruktör och bedömningsansvarig. Innan varje 

enskilt test påbörjades försäkrades om att eleven förstått vad hon/han skulle göra. Därefter fick eleven 

läsa orden på ett laminerat exemplar av testet, medan jag följde med i läsningen ord för ord på ett 

exemplar för just den elev som testades. Till det hör ett diagram över gränsvärdena för varje termin 

och årskurs, i vilket elevens resultat förs in.  

Under perioden då de olika testen genomfördes samlade jag samtidigt in det nödvändiga material från 

elevernas tid i förskoleklass, närmare bestämt deras läsutvecklingsscheman, test i fonologisk 

medvetenhet samt matematikkartläggningar. Även resultaten från läsförståelsetestet i år 2 gjorda av 

specialpedagogen samlades in. Dessa har sedan granskats och sorterats utefter de svårigheter som 

synliggjordes och därefter förts in ibland övriga resultat. 
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3.5  Databearbetning 

När allt material samlats in, granskats och sorterats började resultaten och informationen i de olika 

materialen sammanställas i olika dokument. Eleverna tilldelades anonymiserande namn i form av 

siffrorna 1-33. För varje elev skapades en tabell där alla elevens resultat redovisades. Några resultat 

redovisades även kollektivt, exempelvis för att se hur många av det totala antalet elever som uppvisade 

svårigheter inom ett visst område. I skapandet av tabeller och diagram har jag använt mig av 

Backmans metoder (2008). 

Eftersom det i handledningen för Diamant (Skolverket, 2009) framgår att kunskaperna som testas med 

AG1 bör behärskas av elever i slutet av år 1 har tolkningen av resultaten utgått ifrån att de elever som 

hade fler än ett fel i diagnosen ännu inte behärskar dessa kunskaper fullt ut. Därigenom ges utrymme 

för att ett slarvfel kan ha gjorts utan att resultatet visar på bristande kunskaper, och kunskaperna antas 

ändå vara befästa. Är emellertid tidsåtgången långt över vad som anses vara rimligt (vilket är 2-3 

minuter för AG1) tyder det på att kunskaperna inte är automatiserade, och av denna anledning görs 

tolkningen att eleven uppvisar svårigheter med de kunskaper som diagnosen testar. Avseende AG5 

utgår jag ifrån att en elev som tillägnat sig kunskaperna som testas, dvs. läsförståelse och kunskap om 

hur beräkningarna ska utföras i diagnosens textuppgifter, borde ha alla rätt. Av den anledningen har 

alla elever som hade ett eller flera fel i diagnosen räknats som elever i svårigheter i detta avseende. 

Även de elever som tog längre tid på sig än vad som anses vara rimligt (4-5 minuter för AG5), som 

inte hann klart eller som räknade på fingrarna räknas som elever i svårigheter.  

3.6  Validitet och Reliabilitet 

Med validitet avses tillförlitligheten i ett test i den mån det mäter det som det är avsett att mäta 

(Bryman, 2002). De diagnosverktyg som använts i studien anser jag ha hög validitet i den 

bemärkelsen. Tillförlitligheten avser också i vilken grad resultatet motsvarar verkligheten, det vill säga 

om resultaten i studien är tillförlitliga på så sätt att de visar elevernas kunskaper som de faktiskt ser ut 

(Bryman, 2002). Det är därför viktigt att göra bedömningar som är välgrundade, även om det inte med 

exakthet går att mäta elevernas kunskaper (Wirström Nilsson, 2009). 

Reliabilitet beskrivs av Bryman (2002) som ett mått på i vilken grad samma test skulle kunna upprepas 

och ge samma resultat. Med avseende på de diagnoser som använts för att få fram resultaten i 

matematik i år 2 kan reliabiliteten påverkas negativt av att olika pedagoger utfört diagnoserna. Överlag 

är reliabiliteten ändå hög, då resultaten i de material som använts trots allt med stor sannolikhet skulle 

visa på samma saker. Fler än ett test har dessutom använts för samma moment i syftet att öka 

reliabiliteten. I denna studie finns tillvägagångssättet beskrivet steg för steg, vilket gör att 

replikerbarheten i studien är förhållandevis hög, det vill säga att en annan person skulle kunna göra om 

samma studie och få ett liknande resultat (Bryman, 2002). 
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4 Resultat 

Här redovisas resultaten av varje del i undersökningen. Avsnittet inleds med en redovisning av vilka 

elever som visat tecken på fonologiska svårigheter i förskoleklassen. Därefter redovisas för 

läsförmågan i år 2, innehållande resultaten på avkodningstestet samt läsförståelsetestet, både som 

helhet och för enskilda elever. Efter det redovisas förkunskaperna i matematik utifrån 

matematikkartläggningarna från tiden i förskoleklass, vilket åtföljs av resultaten på 

matematikdiagnoserna i år 2. Slutligen görs en sammanfattning av alla resultat med avseende på de 

svårigheter som upptäckts. 

4.1  Fonologisk medvetenhet i förskoleklassen 

Fyra av de 33 elever som deltog i undersökningen började i sin respektive klass senare än i 

förskoleklassen och underlag som kan ge information om deras fonologiska medvetenhet vid den tiden 

saknas därigenom. Av de 29 kartlagda eleverna i förskoleklassen uppvisade tio elever tecken på 

fonologiska svårigheter. Svårigheterna ser till viss del olika ut från elev till elev, både vad gäller typ 

och grad av svårighet. Nedan följer en sammanställning av varje elevs specifika fonologiska 

svårigheter.  

Elev 5 uppvisade vid tiden i förskoleklass svårigheter med att rimma, dela upp ord i stavelser, dela upp 

sammansatta ord och avgöra vilket av två ord som är längst. Som exempel angavs nål som längre än 

noshörning och väg som längre än visselpipa.  

Elev 6 var osäker på ljud i början och slutet av ord och något osäker på segmenteringen 

(uppdelningen) av ord i stavelser. Eleven var också något osäker i att hitta antalet ljud i ord. 

Elev 7 hade svårigheter med segmentering av ord i stavelser, segmentering av sammansatta ord samt 

ords längd i förhållande till varandra. Till exempel uppfattade eleven att ordet hus är längre än ordet 

helikopter och att ordet boll är längre än ordet byrålåda.  

Elev 10 uppvisade i förskoleklassen förvisso en god fonologisk förmåga, men kunde inte fler än åtta 

bokstäver och hade därmed svårt med kopplingen mellan fonem och grafem. 

Elev 14 var osäker på ljud i början och slutet av ord och hade svårt att identifiera antalet ljud i ord. 

Eleven kunde heller inte fler än åtta bokstäver. 

Elev 16 hade vissa svårigheter med ordlängder, till exempel uppfattades ordet väg av eleven vara 

längre än ordet visselpipa och ordet boll längre än byrålåda.  
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Elev 17 hade svårt med vissa ordlängder, då eleven angav att ordet träd är längre än ordet telefon och 

att ordet säng är längre än ordet sagobok. Eleven hade även problem att urskilja första ljudet i vissa 

ord och att identifiera antalet ljud i vissa ord. 

Elev 18 visade i viss mån osäkerhet i att rimma. Av orden lök, rök och eld angav eleven att de två sista 

rimmade. Andra svårigheter eleven uppvisade gällde segmentering av sammansatta ord samt 

ordlängder. Eleven angav att ordet säng är längre än ordet sagobok och att ordet boll är längre än ordet 

byrålåda.  

Elev 20 hade svårt att sammankoppla ord som börjar med samma ljud och angav till exempel att kamel 

och tält låter lika i början, liksom telefon och bok. Eleven har ett annat modersmål än svenska.  

Elev 22 hade svårigheter med att sammankoppla ord som låter lika i början och angav till exempel 

vante och paraply som ord med samma första ljud. Även päron och lampa sammankopplades 

felaktigt, liksom linjal och väska samt kamel och bok. Eleven kunde inte alls identifiera antalet ljud i 

korta ord, som ko och sol.  

Elev 32 var osäker på ljud i början av ord och på att antalet ljud i ord.  

 

Tabell 2  Antal elever med fonologiska svårigheter i förskoleklassen och vilka dessa svårigheter är 

Fonologiska svårigheter Antal elever med svårigheter 

Rim 2 

Ordlängd 5 

Segmentering av 

stavelser 
3 

Segmentering av 

sammansatta ord 
2 

Ljud i början 6 

Antal ljud 4 

Totalt antal elever med 

fonologiska svårigheter 
10 

Flera av eleverna hade svårigheter inom fler än ett moment, varför det totala antalet elever med fonologiska 

svårigheter inte är en sammanräkning av eleverna inom de olika delsvårigheterna. För specifika elever med 

svårigheter, se Tabell 8 

4.2  Läsförmågan i år 2 

Nedan redogörs för läsförmågan med avseende på ordavkodning respektive läsförståelse. Fokus 

ligger främst på eleverna med de lägsta resultaten inom denna del av undersökningen. 
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4.2.1  Ordavkodning 

Av totalt 32 deltagande elever hamnade tio elevers resultat under gränsvärdet 55 ord/minut i 

avkodningstestet. Det motsvarar 31 procent av eleverna. Dessa elever har därmed något av de lägsta 

Staninevärdena 1, 2 eller 3.  

 

 
Figur 1 Figuren visar fördelningen av deltagande elever som hamnar över respektive under gränsvärdet 

för vårterminen i år 2 

 

Figur 2 Diagrammet visar resultaten av avkodningstestet BRAVKOD bland de undersökta eleverna. 

Gränsvärdet 55 ord/minut är markerat med en röd horisontell linje. Eleverna har givits beteckningarna 1-

33. Elev 22 motsatte sig till att göra testet eftersom eleven inte ansåg sig ha tillräcklig läsförmåga 
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4.2.2  Läsförståelse 

I läsförståelsetestet hade totalt elva elever något av de lägsta Staninevärdena 1, 2 eller 3, vilket innebär 

att dessa elevers läsförståelse ligger under normen för år 2. Antalet elever inom något av dessa låga 

värden motsvarar strax över 34 procent. 19 elever fick något av normalvärdena 4, 5 eller 6, vilket 

motsvarar 62,5 procent av eleverna. Endast en elev hamnade på Stanine 9, vilket är det högsta värdet. 

Ingen elev hade Stanine 7 eller 8. Därigenom hamnade 3,125 procent av eleverna inom något av de 

högsta värdena. Elev 22 har inte gjort testet, med anledning av att eleven inte kan läsa, och finns därför 

inte representerad i den kvantitativa delen för detta moment.  

 

 Tabell 3 Fördelning av Staninevärden i läsförståelsetestet 

Staninevärde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totalt 

Antal elever 3 2 6 8 7 5 0 0 1 32 

I procent 9,375 6,25 18,75 25 21,875 15,625 0 0 3,125 100 

Medelvärdet i testet är 4,1 

 

Maxpoäng för läsförståelsetestet var 38 poäng. Av de tre elever som hamnade på Stanine 1 i testet 

hade en elev 1 poäng och de övriga två hade 4 poäng. Båda eleverna med Stanine 2 hade 7 poäng. Av 

de sex elever som hamnade på Stanine 3 hade en elev 9 poäng, två elever 10 poäng, ytterligare två 

elever 11 poäng och den sista eleven hade 12 poäng. 

4.3  Matematik i förskoleklass 

Matematikkartläggningarna från tiden i förskoleklass visar att tre av eleverna redan tidigt uppvisade 

tendenser till att ha begynnande svårigheter inom matematik. 

Elev 5 var osäker på nedräkning från 5 till 0 och hade ett behov, enligt kommentarer i  kartläggningen, 

av att först räkna uppåt för att sedan kunna räkna nedåt. 

Elev 22 kunde enligt kartläggningen ramsräkna från 1 till 10 och räkna ned från 5 till 0, men i år 1 står 

angivet att eleven inte behärskade detta, vilket ger anledning att tro att eleven heller inte gjorde det i 

förskoleklassen. 

Elev 24 uppgavs ej kunna talsymboler. 
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4.4  Matematikkunskaper i år 2 

Nedan följer en presentation av elevernas resultat i matematikdiagnoserna, i första hand Diamant, som 

sedan jämförs med det som visat sig i Måns & Mia. Ljuset riktas främst mot de elever som hade de 

lägsta resultaten.  

Figur 4 Diagrammet visar resultaten i Diamant AG1. Gränsvärdet är markerat med en röd horisontell linje. 

Tre elevers resultat saknas då de var frånvarande vid testtillfället. 

Figur 5 Diagrammet visar resultaten i Diamant AG5. Gränsvärdet är markerat med en röd horisontell linje. 

Tre elevers resultat saknas då de var frånvarande vid testtillfället. 
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Tabell 6 Matematikdiagnosen Diamant 

Diagnos 
Antal elever som 

genomförde diagnosen 
Maxpoäng Medelvärde 

Antal elever med 

svårigheter 

AG1 30 36 32,5 13 

AG5 30 8 6,7 16 

AG1 + AG5 - - - 9 

Tabellen visar det totala antalet elever som utfört diagnoserna, maxpoäng och medelvärde samt antal elever 

som uppvisade svårigheter i vardera diagnos. Det visar dessutom hur många elever som hade låga resultat på 

båda diagnoserna. För specifika elever, se Tabell 8 
 

Fyra elever hade svårigheter endast med AG1, som består av addition och subtraktion inom talområdet 

1-10. Däribland elev 14, som fick 28 av 36 poäng på AG1, men på AG5 fick alla rätt, dock på 7 

minuter. Diagnosen bör ta 4-5 minuter att genomföra. 

Sju elever hade istället svårigheter endast med AG5, som består av textuppgifter med addition och 

subtraktion. Hit hör exempelvis elev 33, som fick 5 av 8 poäng på AG5 men som klarade AG1 inom 

rimlig tid (3 minuter) och med alla rätt.  

Nio elever uppvisade dock svårigheter i båda diagnoserna och två av dem har även de lägsta poängen 

totalt. Elev 1 fick 22 poäng på AG1 samt 2 poäng på AG5, medan elev 17 fick 9 poäng på AG1 samt 3 

poäng på AG5. För båda dessa elever vållade tidsramen problem då de inte hann göra klart allt. Vid 

jämförelse av resultaten i Diamant med resultaten i Måns & Mia visar det sig emellertid att tidsramen 

inte är den enda avgörande faktorn för de låga resultaten, eftersom resultaten i Måns & Mia bekräftar 

svårigheterna som uppdagats både avseende aritmetik och läsförståelse i textuppgifter. 

Elev 5 var frånvarande både när AG1 och AG5 genomfördes och därmed finns inget resultat i Diamant 

för eleven. I Måns & Mia hade eleven däremot svaga resultat, framförallt i textuppgifterna men även i 

vissa av taluppgifterna. Frånvarande vid tillfället för AG1 var även elev 20 och elev 25. Elev 19 var 

frånvarande vid tillfället för AG5. Elev 22 motsatte sig till att göra AG5, på grund av att diagnosen 

enbart består av textuppgifter. Eleven kan ännu inte läsa och ville heller inte få uppgifterna upplästa 

för sig. 

 

Tabell 7 Matematiksvårigheter 

Typ av svårighet Antal elever med svårigheter I procent 

Taluppfattning 16 48% 

Läsförståelse 18 55% 

Både taluppfattning och 

läsförståelse 
12 36% 

Totalt med 

matematiksvårigheter 
23 69,7% 

Tabellen visar hur många av eleverna som uppvisade svårigheter med taluppfattning respektive läsförståelse i 

matematikdiagnoserna, samt hur många som hade svårigheter med både taluppfattning och läsförståelse av det 

totala antalet deltagande elever, dvs. 33 stycken. 
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4.5  Sammanfattning av resultat 

 

Tabell 8 Kopplingen mellan elevernas olika svårigheter i förskoleklassen (FK) respektive år 2 

Elev 
Fon. medv. 

FK 

Matematik 

FK 
Läsförmåga år 2 Matematik år 2 

   Avkodning Läsförståelse Taluppfattning Läsförståelse 

1   X X X X 

2        

3   X  X X 

4        

5 X X   X X 

6 X      X 

7 X       

8 - - X X X X 

9      X X 

10   X X X  

11        

12        

13   X   X 

14 X   X X X 

15        

16 X     X X 

17 X  X X X X 

18 X  X  X X 

19   X X   

20 X      X 

21       X 

22 X X (X) - X - 

23      X  

24  X    X  

25 - -  X   

26      X  

27        

28   X X  X 

29 - -  X X X 

30      X X 

31   X X X X 

32 X       

33 - -  X  X 

Totalt  10 3 15 23 

Tabellen visar varje enskild elevs eventuella svårigheter avseende fonologisk medvetenhet och matematik i 

förskoleklass (FK) respektive läsförmåga och matematik i år 2. Läsförmågan i år 2 har delats in i avkodning och 

läsförståelse för att tydliggöra vad svårigheterna avser. Av samma anledning är matematik i år 2 indelat i 

taluppfattning och läsförståelse. Svårigheter inom ett moment är markerat med X. Fält där resultat saknas är 

markerade med ett streck. Fyra elever saknar resultat från förskoleklassen pga. att de började i respektive klass i 

år 1. Avkodningen för elev 22 är markerad med (X), då eleven inte läser och därför inte har gjort 

avkodningstestet, men ändå kan konstateras ha avkodningssvårigheter. 
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Resultaten visar att tio elever hade fonologiska svårigheter av olika grad i förskoleklassen, och av 

dessa är det åtta stycken som uppvisar någon form av svårigheter i matematik i år 2. Två av dem hade 

svårigheter med textuppgifterna, en av dem hade svårt med aritmetiken, medan fem av dem hade 

svårigheter både med aritmetiken och textuppgifterna. De övriga två eleverna med fonologiska 

svårigheter i förskoleklassen uppvisade inga tecken på matematiksvårigheter i år 2 (se Tabell 8). 

23 av de totalt 33 eleverna, motsvarande 69,7 procent, uppvisade någon form av matematiksvårigheter 

i år 2, men endast tio av dem hade fonologiska svårigheter i förskoleklassen. 

Av de 23 eleverna med matematiksvårigheter i år 2 hade tre stycken svårigheter med den tidiga 

matematikinlärningen enligt matematikkartläggningarna från förskoleklass. En elev hade svårt både 

med aritmetiken och textuppgifterna, medan två hade svårt enbart med aritmetiken. De återstående 20 

eleverna med svårigheter i år 2 hade enligt matematikkartläggningarna inga svårigheter i förskoleklass.  

Resultaten visar att 15 av de 33 eleverna i år 2 hade bristande läsförmåga, antingen med ordavkodning, 

med läsförståelse eller med båda (se Tabell 8). Det motsvarar 45 procent av eleverna. Av de två elever 

som hade fonologiska svårigheter i förskoleklassen och matematiksvårigheter i år 2 endast avseende 

läsförståelse i textuppgifter, uppvisade ingen svårigheter vare sig i avkodningstestet eller i 

läsförståelsetestet i år 2. Båda dessa elever hamnade över gränsvärdet i avkodningstestet och båda 

hade Stanine 4 i läsförståelsetestet.  

Av de fem elever med fonologiska svårigheter i förskoleklassen, som både uppvisade svårigheter inom 

aritmetik och läsförståelse i textuppgifter i år 2 (se Tabell 8), uppvisade tre elever dessutom en svag 

läsförmåga i år 2. Elev 14 hade Stanine 1 på läsförståelsetestet, men hamnade strax över gränsvärdet i 

avkodningstestet. Elev 17 hade Stanine 3 i läsförståelsetestet och hamnade 20 ord under gränsvärdet i 

avkodningstestet. Elev 18 hamnade 4 ord under gränsvärdet i avkodningstestet, men hade Stanine 4 i 

läsförståelsetestet. De övriga två eleverna uppvisade inga lässvårigheter i år 2. 

Elev 22, som hade fonologiska svårigheter i förskoleklassen och svårigheter med aritmetik i år 2, har 

varken gjort matematikdiagnosen AG5, avkodningstestet eller läsförståelsetestet i år 2, eftersom 

eleven inte kan läsa. Därför finns inga resultat för elev 22 på dessa test. 

Tretton av de totalt 33 eleverna hade både matematiksvårigheter och lässvårigheter i år 2, och av dessa 

var det fyra elever som i förskoleklassen uppvisade tecken på fonologiska svårigheter.  
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5 Analys och Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras val av metod samt de resultat som jag i studien kommit fram till. 

Avslutningsvis föreslås några alternativ till fortsatt forskning på området. 

5.1  Metoddiskussion 

Här diskuteras de metoder som valts för att genomföra studien med avseende på validitet och 

reliabilitet.  

5.1.1 Validitet 

Det är naturligtvis en omöjlighet att exakt veta hur elevernas fonologiska medvetenhet i 

förskoleklassen såg ut, då detta är en tolkningsfråga och jag inte var den som då gjorde tolkningen. 

Detsamma gäller för matematikkartläggningarna från tiden i förskoleklass, i vilka jag endast har 

dokumenterade bedömningar att utgå ifrån, inga faktiska ”bevis” på elevernas kunskaper. Det är 

således svårt för mig att veta hur de bedömningarna har gått till. Det finns heller inget som riktigt kan 

styrka elevernas kunskaper enbart utifrån de faser som markerats som uppnådda i GLUS, men för att 

kunna göra en något säkrare bedömning valde jag att även titta på materialet Lyssna på orden och 

Språklig medvetenhet hos förskolebarn. Då GLUS inte är ett standardiserat test utan endast en 

bedömning gjord av pedagogen vid det aktuella tillfället är det svårt att bedöma dess tillförlitlighet. 

GLUS har därför behövt omvärderas som undersökningsverktyg i studien, då det under analysen av 

undersökningens resultat visat sig att detta material sannolikt inte skulle bidra till den validitet som 

eftersträvas i studien. Det finns vissa oklarheter kring hur och baserat på vad dessa scheman fyllts i, då 

de inte alltid tycks stämma överens med resultaten i diagnoserna Lyssna på orden och Språklig 

medvetenhet hos förskolebarn. Som Lundberg och Herrlin (2005) uttrycker det är det viktigt att 

bedömningen i GLUS görs med objektiva test som grund, eftersom det ger en säkrare bedömning. Om 

så är fallet går inte att avläsa i bedömningen, men för att öka validiteten och tillförlitligheten i studien 

har ovan nämnda diagnoser fått utgöra en större del i studiens analysprocess än som från början var 

tänkt. GLUS har ändå kvarstått i empirin eftersom syftet har varit att kvalitativt kunna analysera den 

fonologiska medvetenheten på, till viss del, individnivå. 

Jag är till stor del ovetande om hur mycket hjälp eller stöttning eleverna fått i de diagnoser som jag 

själv inte utfört, vilket gäller både Lyssna på orden, Språklig medvetenhet hos förskolebarn samt 

läsförståelsetestet i år 2. Det gäller även matematikdiagnoserna i den ena klassen i år 2. På grund av 
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detta finns risk för att resultaten inte är helt tillförlitliga, vilket de i högre grad hade blivit om jag hade 

testat alla elever i år 2 själv. På grund av all den tid det hade tagit att genomföra hade jag dessvärre 

varit tvungen att kraftigt begränsa mina frågeställningar, vilket jag anser hade tagit bort en del av vad 

jag ämnade uppnå i studien, nämligen att kunna gå mer in på djupet i de svårigheter som studien 

behandlar, för att i framåtblickande anda kunna diskutera hur svårigheter av detta slag skulle kunna 

förebyggas. 

Under studiens gång framkom att en elev (elev 10) i förskoleklassen hade väldigt begränsad 

bokstavskännedom och svårigheter med kopplingen mellan fonem och grafem, men eftersom eleven i 

övrigt bedömdes vara fonologiskt medveten i GLUS och de aktuella diagnoserna, faller en diskussion 

gällande detta inte inom ramen för syftet i denna studie. Däremot är det ändå intressant, då elevens 

svårigheter i förskoleklass jämförs med resultaten från diagnoserna i år 2, eftersom eleven då visade 

sig ha svårt både med aritmetik, avkodning och läsförståelse.  

Av de tre diagnoserna AG1, AG3 och AG5 i Diamant som gjordes, redovisades i slutändan bara två. 

Anledningen till att AG3 uteslutits ur analysmaterialet är att sammanställningen av resultaten på AG1 

visade att oväntat många av eleverna hade svårigheter med denna diagnos. I pedagoginformationen 

inför diagnoserna (Skolverket, 2009) föreslås att den första diagnosen eleverna ska få göra till större 

delen bör bestå av uppgifter som de behärskar för att undvika att de blir omotiverade på grund av att 

det är för svårt. AG3, som bygger på AG1, innehåller mer komplexa tal, och skulle därför i 

sammanställningen sannolikt visa på ännu lägre resultat än AG1. Således gjordes en avvägning där jag 

kom fram till att endast analysera och redovisa resultaten för AG1 och AG5. Jag anser att validiteten i 

undersökningen hade påverkats negativt om resultaten för AG3 hade använts. I bedömningen av 

matematikdiagnoserna ska, enligt pedagoginformationen (Skolverket, 2009), elevernas användande av 

hjälpmedel, såsom fingrar eller laborativt material, noteras och tas hänsyn till när pedagogen bedömer 

om elevens kunskaper är automatiserade. Dessa faktorer har inte noterats fullt ut i den klass där jag 

inte har utfört diagnoserna, varför jag inte har kunnat ta hänsyn till dem i min tolkning. Således har jag 

endast kunnat göra en tolkning av den ena klassens användande av hjälpmedel.  

Anledningen till att BRAVKOD valdes för att testa avkodningsförmågan var att det fanns ett intresse 

för att pröva detta nya material, som bygger på H4/H5 i Rydaholmsmetoden, men som är modifierat 

och baserat på nya vetenskapliga studier. Avsikten var att kunna föreslå BRAVKOD som 

lästräningsmaterial för de elever som enligt testet är i behov av det på den aktuella skolan. Med hjälp 

av BRAVKODs lästräningsmaterial kan avkodningshastigheten öka med i genomsnitt 5 ord/minut och 

vecka med BRAVKOD till skillnad från med Rydaholmsmodellen, där den i genomsnitt ökar med 3,1 

ord/minut och vecka (Karlsson, 13 maj 2011). 

5.1.2 Reliabilitet 

Reliabiliteten i undersökningen är förhållandevis hög tack vare att färdiga och vetenskapligt baserade 

diagnosmaterial har använts genomgående. Undantaget är GLUS och matematikkartläggningarna från 

förskoleklass, som endast bedömer om eleven uppnår målen enligt den lokala kursplanen. Resultatet 

skulle med stor sannolikhet ändå bli detsamma om undersökningen genomfördes på nytt, vilket är vad 

Bryman (2002) avser med reliabilitetsbegreppet. Replikerbarheten i studien är därigenom hög, då vem 

som helst med hjälp av metodbeskrivningen skulle kunna genomföra studien steg för steg. Det som 

kan tänkas påverka reliabiliteten i negativ riktning är det faktum att diagnoser av det slag som utförts 
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och samlats in endast redovisar mått på kunskaper vid det aktuella diagnostillfället och att 

bedömningen i vissa fall är beroende av vem som gör den, men tack vare att jag använt flera 

diagnosverktyg inom samma områden har resultaten kunnat komplettera varandra, vilket bidrar till 

ökad tillförlitlighet (Bryman, 2002). 

5.2  Resultatdiskussion 

Nedan följer analys och diskussion av de moment jag har testat och granskat, utifrån studiens 

frågeställningar i den ordning som de tidigare har presenterats.  

5.2.1 Fonologisk medvetenhet och matematiksvårigheter i år 2 

Av de tio elever som hade fonologiska svårigheter i förskoleklassen hade åtta elever någon form av 

matematiksvårigheter i år 2 (se Tabell 8). Dessvärre saknas underlag gällande fonologisk medvetenhet 

från förskoleklassen för fyra av de totalt 33 eleverna i år 2 och därför har de eventuella 

matematiksvårigheter som dessa elever uppvisat inte kunnat kopplas till deras fonologiska 

medvetenhet. Därigenom har en koppling mellan tidiga fonologiska svårigheter och 

matematiksvårigheter i år 2 kunnat konstateras för åtta av de återstående 29 eleverna, vilket motsvarar 

27,6 procent. 

Två av dessa åtta elever uppvisade problem endast med läsförståelsen i textuppgifter, vilket tyder på 

att det är just läsförståelsen som utgör den främsta svårigheten i matematik för dessa elever. Emedan 

de uppgifter som eleverna misslyckades med trots allt var tydligt formulerade och innehöll 

beräkningar som elever i år 2 förväntas klara av om deras räknekunskaper har blivit automatiserade 

(Löwing, 2009; Skolverket, 2009), ligger förklaringen till svårigheterna troligtvis inte i uppgifternas 

utformning, som Malmer (2002) och Österholm (2004) beskriver annars kan vara en bidragande orsak 

till svårigheter med denna typ av uppgifter. För den ena eleven kan det eventuellt bero på 

språksvårigheter, eftersom eleven har ett annat modersmål än svenska. Andraspråkselever kan ha svårt 

att förstå begrepp och sammanhang i matematiska textuppgifter om de inte är explicit formulerade 

eller förklaras på ett för eleven förståeligt sätt (Gibbons, 2009). Det skulle också kunna bero på att 

eleven saknar den förförståelse som enligt Gibbons (2009) är nödvändig för att kunna lösa 

uppgifterna, men eftersom uppgifterna innehåller en liten mängd text som inte innehåller avancerade 

ord eller kräver några specifika förkunskaper för att kunna förstås, mer än en acceptabel läsförmåga, 

bedömer jag det som mer troligt att det antingen handlar om bristande förståelse för matematiska 

begrepp som yngre och äldre (Gibbons, 2009; Malmer, 2002), vilka delvis förekommer i uppgifterna, 

eller svårigheter att koncentrera sig länge nog för att verkligen förstå innehållet (Malmer, 2002). 

Svårigheterna kan enligt Malmer (2002) också bero på att dyslektiska besvär tar sig uttryck i 

matematiken, även om jag inte på något vis kan dra den slutsatsen. Dessa två elever verkar, utifrån 

resultaten av matematikdiagnoserna, ha svårigheter med läsförståelsen, vilket har ett starkt samband 

med förmågan att lösa textuppgifter i matematik (Malmer, 2002), men intressant är att båda dessa 
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elever uppnådde en acceptabel nivå i läsförståelsetestet. Om eleverna har problem med arbetsminnet 

kan det också ge en förklaring till svårigheterna, eftersom det påverkar både problemlösningsförmågan 

och språkförståelsen (Myrberg, 2007). För att förstå och kunna hitta lösningen i textuppgifter behövs 

också kunskaper om vilket räknesätt som ska användas. Därför behöver dessa elever framförallt få 

hjälp med att utveckla strategier för att lösa uppgifter av det här slaget (Sterner & Lundberg, 2002). 

Fem av eleverna med fonologiska svårigheter i förskoleklassen och matematiksvårigheter i år 2 hade 

problem både med aritmetik och med läsförståelse i textuppgifter. Sterner och Lundberg (2002) 

förklarar att den fonologiska förmågan är sämre hos elever med dyslexi, vilket kan ta sig uttryck 

genom att eleverna, förutom lässvårigheter, även får problem med att automatisera grundläggande 

talfakta. Eftersom jag inte känner till om det i undersökningsgruppen finns elever med fastställda 

diagnoser, som dyslexi, kan jag inte göra några antaganden om detta, men det som är intressant är att 

fem av de åtta elever med fonologiska svårigheter i förskoleklassen och matematiska svårigheter i år 2 

faktiskt uppvisar tecken på både en bristande taluppfattning och läsförståelse när de löste 

textuppgifterna. Elever med dyslektiska besvär delar Malmer (2002) in i två kategorier – en där 

svårigheterna i första hand avser aritmetik och en där de avser läsförståelsen i textuppgifter. Eleverna 

som i studien påvisats ha båda typerna av svårigheter har ett särskilt behov av fortsatt kartläggning 

baserat på standardiserade test för att på bästa sätt få hjälp med sina svårigheter, även om alla elever i 

svårigheter naturligtvis har det behovet. Druid Glentow (2006) understryker vikten av att sådan 

kartläggning görs av elevernas läsförmåga, men jag anser att det i lika hög grad är nödvändigt i 

matematik. 

En av eleverna med fonologiska svårigheter i förskoleklassen hade svårt med aritmetiken i år 2 och 

uppvisade därigenom tecken på bristande taluppfattning. Eftersom eleven ännu inte läser kunde ingen 

bedömning av elevens läsförståelse i textuppgifter göras. Elevens resultat låg långt under genomsnittet 

i matematikdiagnosen AG1 och eleven använde utan undantag fingrarna för att räkna ut svaren, även 

på de mest grundläggande uppgifterna. Det tyder på att eleven inte har abstraherat de kunskaper som 

krävs för att lösa uppgifterna (Löwing, 2009), och inte heller tycks ha utvecklat en god taluppfattning 

(Reys & Reys, 1995). Denna elev behöver således få arbeta vidare med laborativt material och få ta 

del av undervisning där matematiken konkretiseras, eftersom det annars är svårt för eleven att nå en 

tillfredsställande abstraktionsnivå (Löwing, 2009; Malmer, 2002). Kopplingen mellan svårigheter 

avseende elevens fonologiska medvetenhet och aritmetikkunskaper kan förklaras med att 

inlärningsprocessen för läsning respektive matematik liknar varandra genom att de båda inledningsvis 

sker med hjälp av segmentering av ord respektive tal för att placera dem i långtidsminnet och kunna ta 

fram dem vid behov (Sterner & Lundberg, 2002). Enligt Myrberg (2007) kan sådana svårigheter vara 

en följd av ett försvagat arbetsminne, eftersom det medför problematik kring att i långtidsminnet hålla 

kvar både delar av tal vid huvudräkning och delar av ord eller meningar vid läsning. Resultaten i 

Gearys studie (ref. i Sterner & Lundberg, 2002) visar på att de delar av minnet som styr fonologiska 

processer även styr förmågan att hämta aritmetiska fakta i långtidsminnet, vilket skulle kunna vara en 

tänkbar förklaring till kopplingen mellan tidiga fonologiska svårigheter och matematiksvårigheter. 

Alla elever med matematiksvårigheter i år 2 hade dock inte fonologiska svårigheter i förskoleklassen. 

Om matematiksvårigheterna för de elever som i förskoleklass hade fonologiska svårigheter beror på 

någon eller några av ovan nämnda orsaker kan jag endast spekulera i, men det faktum att avsevärt 

många fler elever hade matematiksvårigheter i år 2 än fonologiska svårigheter i förskoleklassen kan 

tyda på att det finns något i matematikundervisningen som brister. Medan tio elever hade fonologiska 

svårigheter i förskoleklassen, uppvisade 23 av 33 elever, motsvarande 69,7 procent, någon form av 

matematiksvårigheter i år 2 avseende taluppfattning och läsförståelse. Den siffran är oväntat hög, 
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vilket antagligen har att göra med de höga krav på automatiserade kunskaper som 

matematikdiagnoserna ställer. Men eftersom en framgångsrik matematikutveckling grundläggs redan i 

tidig ålder är det viktigt att fånga upp alla elever som inte har automatiserat kunskaperna, i synnerhet 

om det är så att antalet elever i svårigheter ökar med åren, som Malmer (2002) påtalar. Att så många 

uppvisar svårigheter i matematik kan grunda sig i att eleverna inte i tillräcklig mån fått konkretisera de 

nödvändiga kunskaper som krävs för att utveckla sitt matematiska kunnande och automatisera 

räknandet (Sterner & Lundberg, 2002). Som Löwing (2009) understryker finns ingen poäng med att 

klandra enskilda lärare, men för att vidare undersöka detta bör matematikundervisningen på hela 

skolan ses över. Det kan vara relevant att kompetensutbilda personal ytterligare för att hitta vägar för 

att nå dessa elever och öka deras möjligheter till ett gott matematiskt kunnande (Löwing, 2009). 

Malmer (2002) menar att inte heller lässvårigheter får stå i vägen för kunskapsutvecklingen i 

matematik, utan att skolan aktivt måste arbeta, både läs- och matematikinriktat, för att förebygga 

sådana hinder. Aktiv språklig stimulans även inom matematik är således ett sätt att förebygga och i 

vissa fall åtgärda svårigheter av det här slaget (Myndigheten för skolutveckling, 2008). För samtliga 

elever gäller att orsakerna till svårigheterna måste redas ut för att skolan på bästa sätt ska kunna 

erbjuda det stöd som eleverna behöver.  

5.2.2 Jämförelse av matematiksvårigheter i förskoleklass och år 2 

Samtliga av de tre elever som i förskoleklassen uppvisade svårigheter med den inledande matematiken 

hade, enligt resultaten på matematikdiagnoserna, svårigheter i matematik även i år 2. Två
3
 av dessa 

elever räknade på fingrarna för att kunna lösa uppgifterna, vilket även flera av de andra eleverna med 

matematiksvårigheter i år 2 gjorde. Att använda medierande redskap är en bra strategi under 

inlärningsprocessen (Vygotskij, 1999), men det är viktigt att eleverna så småningom övergår till att 

automatisera kunskaperna, vilket dessa elever ännu inte har gjort. Det kan tyda på att eleverna har en 

långsam inlärning och kanske har svårt att lägga talfakta i långtidsminnet som Sterner och Lundberg 

(2002) beskriver.  

De tre eleverna med matematiksvårigheter i både förskoleklass och år 2 tog dessutom längre tid på sig 

i diagnoserna i år 2 än vad som anses vara rimligt för deras ålder. Här kan urskiljas en viss samverkan 

mellan att räkna på fingrarna och ta lång tid på sig, vilket även gäller flera av de övriga eleverna med 

matematiksvårigheter i år 2. Ovan nämnda faktorer tyder på att dessa elever inte har automatiserat de 

kunskaper som testats i diagnoserna. Det är emellertid viktigt att, även om målet är ett abstrakt 

tänkande, ha i åtanke att alla elever har olika inlärningstakt och lär sig på olika sätt, av vilken 

anledning varje barn bör utmanas på just sin nivå. För detta spelar det sociala samspelet en stor roll, 

enligt Vygotskij (1999). 

                                                      
3 För den tredje eleven saknas information om användande av hjälpmedel. 
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5.2.3 Kopplingen mellan tidig fonologisk medvetenhet, taluppfattning 

och läsförståelse i matematik samt ordavkodning och läsförståelse 

i år 2 

Fyra av de åtta elever som både uppvisade tecken på fonologiska svårigheter i förskoleklassen och 

matematiksvårigheter i år 2, hade dessutom en bristande läsförmåga i år 2 (se Tabell 8). En av dessa 

elever hade problem med läsförståelsen, men hamnade strax över gränsvärdet i avkodningstestet. En 

annan hade en bristande avkodningsförmåga, men hamnade på Stanine 4 i läsförståelsetestet. Båda 

dessa elever hade därmed en acceptabel, men inte god, förmåga i det test som de utifrån kriterierna 

inte uppvisade svårigheter i. Därigenom kan ett antagande göras om att avkodningsförmågan och 

läsförståelsen för dessa två elever har en inverkan på varandra, trots att eleverna, enligt de resultat som 

presenterats, inte uppvisar svårigheter inom båda de moment som testar läsförmågan. En elev hade 

emellertid svårigheter både med avkodningen och med läsförståelsen. Enligt Sterner och Lundberg 

(2002) är god ordavkodning en förutsättning för god läsförståelse, men dessa elevers resultat tyder 

snarare på att avkodningen och förståelsen är beroende av varandra, vilket bekräftas av Hoover och 

Gough (1990) och Myrberg (2007), som menar att det är en samverkan mellan dessa förmågor som 

bidrar till effektiviteten vid läsning. Flera forskare (t ex Magnusson & Nauclér, 2006; Myrberg, 2007; 

Sterner & Lundberg, 2002) framhåller att tidiga fonologiska svårigheter ökar risken för att utveckla 

lässvårigheter, vilket tycks vara fallet för dessa elever. Att de även hade matematiksvårigheter i år 2 

kan således vara en konsekvens av att deras läsförmåga inte var tillräcklig, vilket Malmer (2002) 

framhåller som grundläggande för all inlärning. Däremot syns inga markanta skillnader i dessa tre 

elevers förmåga att lösa tal respektive textuppgifter i matematik. Den fjärde elevens läsförståelse har 

varken testats i svenska eller matematik, då denna elev ännu inte kan läsa. 

De elever som i förskoleklassen uppfattade exempelvis väg som ett längre ord än visselpipa hade 

antagligen ännu inte utvecklat en förståelse för ordens form, utan var fortfarande koncentrerade på 

ordens innehåll (Magnusson & Nauclér, 1993). Företeelsen väg är längre än företeelsen visselpipa, 

vilket tycks ha lett elev 5 och elev 16 att tro att ordet väg är längre än ordet visselpipa. Det tyder på att 

eleverna ännu inte lärt sig skilja på ordets innehåll och form, som utgör en del i den fonologiska 

medvetenheten. 

Eleverna som hamnade över gränsvärdet i BRAVKOD har troligtvis utvecklat sin läsning från att vara 

fonologisk till att vara ortografisk, vilket innebär att de inte längre behöver ljuda fram orden utan läser 

flytande (Høien & Lundberg, 1999; Lundberg, 2010), och hade av den anledningen inga eller ytterst få 

svårigheter med att avkoda orden i testet. Sju av de tio elever som i förskoleklassen uppvisade tecken 

på fonologiska svårigheter uppvisade inga problem i avkodningstestet, vilket innebär att tre elever 

hade problem med båda. De elever som hamnade precis över gränsvärdet fick vanligtvis problem i 

mitten eller mot slutet av testet, där orden blir längre och något svårare. Flera av de tio elever som 

hamnade under gränsvärdet ljudade redan tidigt i testet fram orden, antingen tyst eller högt, innan de 

läste hela ordet högt. Flera av dessa elever hakade även upp sig på ord, alternativt läste fel. En del 

elever gick tillbaka och kunde rätta sig själva, medan andra läste vidare utan att stanna vid orden de 

avkodade felaktigt.  

Elev 1 läste 28 ord/minut (se Figur 2), vilket är 27 ord färre än vad som anges vara tillfredsställande på 

vårterminen i år 2. Sannolikt har eleven därmed inte automatiserat sin avkodning, varför det, som 

bland annat Arnqvist (2009) understryker, är viktigt att eleven får mycket stöd och träning för att öva 

upp avkodningsförmågan. Detta skulle kunna ske med hjälp av BRAVKOD, som innehåller väl 

genomtänkta övningar för ändamålet och som i genomsnitt ökar avkodningshastigheten med 5 
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ord/minut (Karlsson, 13 maj 2011). Även elev 17, som läste 35 ord/minut, behöver få undervisning 

som stärker denna förmåga. Som Druid Glentow (2006) beskriver kan långsam läsning medföra att 

eleven inte på ett optimalt sätt kan följa undervisningen, och det kan innebära att svårigheterna visar 

sig även i andra ämnen än svenska (Malmer, 2002), som i det här fallet kan tänkas vara matematik. 

Både elev 1 och elev 17 uppvisade samtidigt stora svårigheter avseende taluppfattning liksom 

läsförståelse i textuppgifter. I läsförståelsetestet hade eleverna Stanine 1 respektive Stanine 3. Enligt 

Malmer (2002) kan inlärningen förslagsvis underlättas genom grupparbeten för elever som läser 

långsamt och har svårigheter att avkoda ord. Det faller sig naturligt, då de kan ta hjälp av och stötta 

varandra för att inte förlora förståelsen för det de läser, oavsett om det är i matematik, svenska eller 

något annat skolämne. Kommunikation är ett av nyckelbegreppen, då språklig stimulans är en 

förutsättning för ett optimalt lärande (Malmer, 2002; Myndigheten för skolutveckling, 2008; Sterner & 

Lundberg, 2002; Vygotskij, 1999). Om eleverna får kommunicera, diskutera och resonera ges de 

dessutom möjlighet att visa sina kunskaper på flera sätt, vilket skulle kunna främja läsutvecklingen. 

Ett varierat arbetssätt är, som Malmer (2002) talar om, av yttersta relevans för att få eleverna att känna 

sig motiverade. De elever som hade störst svårigheter med textuppgifterna i matematikdiagnoserna är 

troligtvis inte förmögna att göra någon skattning av rimligheten i de svar de kom fram till, vilket 

Sahlin (1997) nämner. En annan orsak skulle kunna vara att de sökletar efter ledtrådar i texten och då 

inte förstår sammanhanget i texten, vilket ofta medför att eleverna utför felaktiga beräkningar (Sahlin, 

1997). Det är centralt att dessa elever får hjälp med att hitta strategier för att på ett bra sätt kunna lösa 

textuppgifter, till exempel skulle eleverna kunna använda sitt skrivande för att förstärka och synliggöra 

sina egna tankeprocesser, och på så sätt, som Sterner och Lundberg (2002) beskriver, få använda sin 

metakognitiva förmåga. 

Sterner och Lundberg (2002) talar om ett samband mellan avkodningsförmåga och förmågan att 

automatisera talfakta, vilket kan vara orsaken till att elev 1 och elev 17, som hade de lägsta resultaten i 

matematikdiagnoserna, också uppvisade svårigheter i avkodningstestet. Enligt Geary (ref. i Sterner 

och Lundberg, 2002) är det samma minnessystem som kontrollerar talfakta respektive ordavkodning 

och läsförståelse, vilket tyder på att en koppling mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter är 

högst tänkbar. Som Magnusson och Nauclér (2006) skriver kan läsförståelsen påverkas negativt av att 

den lästa texten inte är självvald. Därför kan man inte säkert fastställa att resultatet av 

läsförståelsetestet motsvarar elevernas faktiska läsförståelse. En del av eleverna kan ha presterat sämre 

på läsförståelsetestet på grund av att de inte var tillräckligt motiverade eller kände sig engagerade i 

uppgiften, vilket är en viktig komponent för god läsförståelse (Druid Glentow, 2006; Magnusson & 

Nauclér, 2006). Utifrån det som kan ses i undersökningen är det ändå högst troligt att eleverna med de 

lägsta resultaten på läsförståelsetestet har en otillräcklig läsförmåga. De tre elever som hade Stanine 1 

är det särskilt viktigt att fortsätta följa upp och kartlägga för att kunna identifiera vad som ligger till 

grund för svårigheterna med läsförståelsen.  

Elev 1 är en av dem som uppvisade störst svårigheter i läsförståelsetestet med ett resultat på 1 poäng 

av 38 möjliga. Elev 8 och elev 14 hade båda 4 poäng av 38. Dessa tre elever kan konstateras ha stora 

svårigheter med läsförståelsen, men möjligheten finns samtidigt att det är andra faktorer än just 

förståelsen som brister. Exempelvis skulle dessa elevers låga resultat kunna bero på att 

ordavkodningen ännu inte är automatiserad, och ser man på resultatet av BRAVKOD upptäcker man 

att så är fallet för elev 1 och 8. Elev 14 ligger strax över gränsvärdet för år 2 i BRAVKOD, varför det 

är rimligt att anta att denna elevs läsförmåga framförallt brister i förståelsen av det lästa, samtidigt som 

eleven skulle gynnas av att även få träna sin avkodningsförmåga. 
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Som Myrberg (2007) skriver kan fonologiska svårigheter öka riskerna för lässvårigheter. Det tycks i 

synnerhet gälla elev 22, som inte kan läsa och därför varken har genomfört läsförståelsetestet, 

avkodningstestet eller matematikdiagnosen AG5, och som sannolikt behöver få specifik hjälp med att 

lära sig läsa, förslagsvis utifrån Bornholmsmodellen. Om grunden till svårigheterna ligger i elevens 

fonologiska medvetenhet och det medför problem att befästa kunskaperna om hur språket är uppbyggt, 

kan det, som Frost (2009) poängterar, vara gynnsamt att parallellt med fonologisk träning tillämpa 

någon form av helordsinlärningsmetod för att på bästa sätt främja elevens läsinlärning. Eftersom 

läsförmågan utgör grunden för lärande inom andra ämnen kan elevens svårigheter sannolikt öka och 

leda till att motivationen och viljan sänks drastiskt. Det finns därigenom en stor risk för att eleven 

drabbas, eller redan har drabbats, av Matteuseffekten (Myrberg, 2007; Westlund, 2009), som innebär 

att de bristande kunskaperna leder till en negativ spiral av sänkt självkänsla och låga prestationer. Ju 

äldre eleven blir desto svårare torde det bli att bryta detta mönster, och av den anledningen är det 

avgörande att eleven blir hjälpt omgående. 

5.2.4 Avslutande reflektion 

Baserat på resultaten i studien kan jag konstatera att elevernas kunskaper både i läsning och i 

matematik är långt ifrån tillfredsställande. Till viss del tycks läsförmågan och matematikkunskaperna i 

år 2 vara relaterade till varandra, vilket stöds av de teorier om denna koppling som presenterats av 

bland andra Sterner och Lundberg (2002) samt Malmer (2002). Men av 23 elever med 

matematiksvårigheter i år 2, hade tio elever trots allt en läsförmåga som var alltifrån acceptabel till 

mycket god, även om de flesta låg omkring medel. Omvänt var det endast två elever med 

lässvårigheter i år 2 som inte uppvisade någon form av matematiksvårigheter i denna studie. Utifrån 

det kan en slutsats dras, gällande eleverna i denna studie, om att läsförmågan i hög grad tycks kunna 

påverka förmågan att utföra matematiska beräkningar, men att matematiksvårigheter inte 

nödvändigtvis beror på lässvårigheter.  

Utifrån det tidigare kända sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter (se Skolverket, 

2010; Sterner & Lundberg, 2002) var syftet att utreda om svårigheter i matematik samt bristande 

läsförmåga i år 2 skulle kunna härledas till fonologiska svårigheter i förskoleklassen, men den 

kopplingen kan endast göras hos fyra av det totala antalet elever i studien (se Tabell 8) baserat på det 

material som jag har utgått ifrån. Av dessa uppvisade tre elever svårigheter både med aritmetiken och 

med textuppgifterna, och den fjärde elevens läsförståelse av textuppgifter kunde inte bedömas, då 

eleven ännu inte kan läsa. 

En framgångsrik läsinlärning och matematikinlärning kan grundläggas redan i förskoleklassen, genom 

att elevernas nyfikenhet och leklust stimuleras och på så sätt skapar motivation och glädje kring 

inlärningen (Björk & Liberg, 1996; Lundberg & Herrlin, 2005; Sterner & Lundberg, 2002). En god 

taluppfattning behöver grundläggas tidigt genom prövande, kommunikation och konkretisering, vilket 

flera forskare argumenterar för (t.ex Ahlström et al., 1996; Malmer, 2002; Reys & Reys, 1995). På 

samma sätt bör ett tidigt arbete för att främja elevers fonologiska medvetenhet få stor del i 

undervisningen i förskoleklass för att förebygga lässvårigheter. Genom att på ett lekfullt sätt 

introducera skriftspråket med hjälp av ord- och bokstavslekar, rim och ramsor, samt kontinuerliga 

möten med ord och texter av olika slag (Björk & Liberg, 1996; Lundberg & Herrlin, 2005; Rosén & 

Gustafsson, 2006) får eleverna tillgång till dessa nya kunskaper och får samtidigt det nödvändiga stöd 
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som krävs för att de under inlärningsprocessen ska få befinna sig inom sin proximala utvecklingszon 

(Vygotskij, 1999).  

Matematikkunskaperna är, enligt studiens resultat, överlag låga bland eleverna, men eftersom 

gränsvärdet är så högt i Diamantdiagnoserna finns anledning att tro att de elever som har stora 

svårigheter utgör en mindre del än det totala antalet elever med matematiksvårigheter. Det kan hända 

att elever som i matematikdiagnoserna bedömts ha svårigheter i själva verket gjorde slarvfel (utöver 

det som bedömningen gett utrymme för), var trötta, omotiverade eller var påverkade av andra 

omständigheter. Om detta kan jag inte uttala mig, men det är däremot viktigt att även de elever som 

inte har de största svårigheterna får genomtänkt undervisning för att befästa kunskaperna och 

automatisera sitt räknande för att deras fortsatta kunskapsutveckling i matematik inte ska hindras. I 

PISA 2009 (Skolverket, 2010) framkom att 22 procent av svenska elever inte har tillräckliga 

kunskaper i matematik när de lämnar grundskolan, vilket är nog så oroande. Jämförelsevis är denna 

studies resultat på 69,7 procent elever med matematiksvårigheter överväldigande, även om en sådan 

jämförelse är svår att göra eftersom de undersökta eleverna är betydligt yngre än de som har 

undersökts i PISA 2009. Faktum är att prognosen för eleverna i denna studie inte ser så ljus ut om de 

inte får hjälp med att befästa de grundläggande kunskaperna. Samtidigt befinner sig eleverna 

fortfarande i början av sin matematikutveckling, och möjligheten är stor att de genom den fortsatta 

undervisningen i matematik får tillgodose sig de kunskaper som behövs för ett fortsatt lärande. 

5.3  Fortsatt forskning 

Eftersom en koppling mellan fonologiska svårigheter i förskoleklass och matematiksvårigheter i år 2 

upptäcktes bland eleverna i denna studie vore det intressant att ta den frågeställningen vidare och 

undersöka samma sak i ett vidare perspektiv med större urval. Spännande vore att få undersöka om 

man kan se någon koppling mellan tidiga fonologiska svårigheter och matematiksvårigheter senare 

under skoltiden, kanske så sent som när eleverna lämnar grundskolan.  

Jag skulle vilja följa dessa elever och undersöka var de befinner sig i sin kunskapsutveckling om ett år, 

för att se om svårigheterna som framkommit i denna studie kvarstår i samma utsträckning. Det skulle i 

det sammanhanget vara intressant att ta reda på vad som gjorts för att åtgärda elevernas svårigheter 

samt vilken effekt det fått. 

Utifrån denna studies resultat skulle det även vara av värde att vidare undersöka orsakerna till den 

stora andelen elevers låga resultat i matematik i år 2. Jag är nyfiken på vilka underliggande faktorer 

som kan ligga till grund för att så många av dessa elever inte har lyckats automatisera sitt räknande.  

Det skulle vara intressant att gå steget längre och jämföra de olika materialen som jag har använt mig 

av, eftersom jag under studiens gång kom till insikt om att vissa av dem var svårtolkade och svåra att 

jämföra med varandra. Till exempel skulle det vara intressant att observera och intervjua pedagoger 

om hur de använder GLUS, i synnerhet hur bedömningarna görs och i vilken omfattning de är 

baserade på standardiserade test eller på sådant som pedagogerna ser i det dagliga arbetet och 

därigenom tycker sig veta.    
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