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Abstract  

According to the PISA research (Skolverket, 2013), Swedish students today show weaker 

presentations in reading comprehension and mathematics. Many factors have been discussed 

but neither of reading difficulties or mathematic difficulties has been concerned. According to 

this, a literature review will be established with the purpose to examine how reading 

difficulties co-operate with mathematic difficulties and how it may impact on mathematic 

achievements. The result shows that reading difficulties not always have an impact on 

mathematic achievements. Some students tend to show weaknesses while others do not; 

however the combined reading- and mathematic difficulties are shown more often compared 

to the difficulties on their own. Conclusions that have been made are that more research needs 

to investigate why only a minority of students with reading difficulties show weaknesses in 

mathematics, while other do not and why the combined reading- and mathematic difficulties 

are shown more often.  

 

Keywords: mathematic difficulties, mathematic ability, mathematic achievements, reading 

difficulties, dyslexia, reading ability, arithmetic, problem solving, phonological processes, 

working memory, long-term memory.  

 

Sammanfattning  

Enligt PISAs undersökning (Skolverket, 20I3) uppvisar svenska elever idag sämre 

prestationer i läsförståelse och matematik. Många påverkansfaktorer är omdiskuterade men 

varken lässvårigheter eller matematiksvårigheter har berörts. I relation till detta upprättas en 

litteraturstudie med syftet att undersöka huruvida lässvårigheter samverkar med 

matematiksvårigheter och hur det påverkar matematikprestationer. Resultatet av studien visar 

att lässvårigheter inte alltid påverkar matematiskprestationer. Somliga elever uppvisar 

svårigheter medan andra inte gör det, dock synliggörs kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter oftare än svårigheterna var för sig. Slutsatser som dragits är att det 

behövs mer forskning på området för att undersöka hur det kommer sig att en bråkdel av 

elever i lässvårigheter inte uppvisar svårigheter i matematik, medan andra elever gör det och 

varför läs- och matematiksvårigheter uppvisas oftare i en kombinerad form.  

 



Nyckelord: matematiksvårigheter, matematisk förmåga, matematikprestationer, 

lässvårigheter, dyslexi, läsförmåga, aritmetik, problemlösning, fonologi, arbetsminne, 

långtidsminne.  
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1. Inledning  

Idag finner vi en pågående debatt i media rörande svenska elevers matematiska prestationer 

samt det omdiskuterade resultatet i PISAs undersökning från hösten 2013. I samband med 

detta skriver Skolverket (2013) i sin rapport nr. 398 hur svenska elevers resultat i 

läsförståelse, naturkunskap och matematik sjunkigt de senaste 10-15 åren. Denna rapport 

tydliggör även att många svaga elever tenderar att prestera allt sämre i dessa ämnen. Några av 

de bakomliggande faktorer som blivit omdiskuterade i media och främst via Skolverkets 

hemsida är motivation, stöd i form av lärarkompetens, socioekonomisk bakgrund, det fria 

skolvalet, uthållighet samt attityd till matematiken. Att svagare elever även presterar sämre 

innebär enligt Skolverket att eleverna inte får den utbildning de behöver.  

 

I Skollagen (SFS, 2010:800) stadgas i 1 kapitel 4§ att: 

 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges 

stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att 

uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen (s. 16). 

 

Detta innebär att hänsyn ska tas till alla elevers olika förmågor för att möjliggöra en likvärdig 

utbildning, därmed en utbildning som kan hjälpa eleverna att nå målen som finns utsatta i 

Lgr11 (Skolverket, 2011). I samband med ovanstående citat är det av vikt att lärare vet vilka 

resurser som krävs för att hjälpa elever, vilket i sin tur innebär att det krävs en kompetens att 

veta vilka svårigheter elever kan vara i. Dessa svårigheter kan bland annat vara lässvårigheter 

och matematiksvårigheter som varit uppenbara i skolans värld sedan en lång tid tillbaka. 

Lundberg och Sterner (2002) menar att lässvårigheter kan samverka med 

matematiksvårigheter och att det därför behövs kompetens hos lärare för att förstå 

problematiken. Lässvårigheter och matematiksvårigheter är ofta åtskilda då de uppfattas ha en 

koppling till olikartade ämnesområden. Detta trots det faktum att en läsförmåga krävs för att 

besvara matematiska problem, såväl i arbetet med aritmetik som i problemlösning där långa 

textstycken innehållande siffror används (Malmer, 1996). 

  

I Skolverkets rapport nr. 398 (2013) belyses varken lässvårigheter eller matematiksvårigheter 

som bakomliggande faktorer till både försämrade matematiska prestationer och resultat. I 

samband med detta upprättas denna studie baserat på hypotesen att lässvårigheter samverkar 
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med matematiksvårigheter och kan påverka matematikprestationer. Därmed blir 

huvudfrågorna i studien: Vad säger forskning om hur lässvårigheter påverkar elevers 

matematikprestationer? samt Vad säger forskning om hur elever som klassificeras med både 

läs- och matematiksvårigheter presterar i matematik? Studien är inte enbart relevant för mig 

som blivande lärare utan även för lärare på fältet. Detta för att skapa en ökad förståelse för 

vilken problematik elever i lässvårigheter och matematiksvårigheter kan befinna sig i. Denna 

studie fokuserar på elever i de yngre åldrarna och syftar till att undersöka vad nyare forskning, 

publicerat tidigast år 2000 anser om lässvårigheters samverkan med matematiksvårigheter och 

dess påverkan på elevers prestationer i matematik.  

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med min litteraturstudie är att undersöka vad aktuell forskning anser om lässvårigheters 

påverkan på elevers prestationer i matematik. Detta för att skapa en ökad förståelse för 

sambandet mellan lässvårigheter och matematiksvårigheter som barn och elever kan vara i. 

Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Vad säger forskning om hur lässvårigheter påverkar elevers matematikprestationer? 

 Vad säger forskning om hur elever som klassificeras med både läs- och 

matematiksvårigheter presterar i matematik? 

3. Bakgrund 

I denna bakgrund presenteras en översiktlig beskrivning av läsförmågans betydelse för 

matematiken och hur matematiksvårigheter kan synliggöras hos elever i lässvårigheter eller 

med dyslexi. Vidare presenteras även de centrala begrepp som kommer stå i fokus i denna 

studie. Dessa är dyslexi, lässvårigheter, matematiksvårigheter, matematisk förmåga, aritmetik 

och slutligen problemlösning.  

3.1 Läsförmågans betydelse för matematiken 

Då matematiken bygger på språket i form av text, symboler och muntliga framställningar är 

det av vikt att barn och elever besitter en språklig förmåga samt en läsförmåga för att kunna 

sätta sig in i matematiken. I matematiken stöter elever på såväl aritmetiska uppgifter 

innehållande siffror som problemlösningar innehållande en större mängd textmassa. Lundberg 

och Sterner (2002) menar att det är betydelsefullt om eleverna har en läsförmåga samt ett gott 

ordförråd för att de ska förstå de matematiska problem de ställs inför.  
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Lundberg och Sterner (2002) framhåller även att en läsförmåga krävs för att lära sig 

matematik samt för att man ska kunna tolka texter som sedan måste omkonstrueras till 

matematiska problem. Detta för att en möjlig lösning på problemet ska ta form samt för att 

eleverna ska förstå vilka krav och strategier som krävs för att lösa uppgiften.  

 

För att med framgång kunna lösa textuppgifter behöver elever bl a ha en god förståelse 

för vad som är relevant information i texten och förmåga att bilda inre föreställning om 

vad uppgiften egentligen handlar om. Dessutom behöver de kunna bedöma vad det är för 

typ av problem de ställs inför och vilka strategier som är rimliga att använda för att en 

lösning ska nås (Lundberg & Sterner, 2002, s. 105). 

 

Vidare är det av vikt att besitta ett brett ordförråd och en ordförståelse, detta för att 

huvudsakligen förstå innebörden av en text. Malmer (2002) menar också att elevers 

försämrade ordförråd kan bidra till svårigheter med begreppsbildningar. Detta kommer till 

uttryck då eleverna måste ha en förståelse för olika kvantiteter som exempelvis mer, mindre 

och tillsammans. Lundberg och Sterner (2002) påpekar att många barn och elever idag har ett 

dåligt ordförråd vilket ofta grundar sig i att de inte är aktiva läsare. Vidare menar Malmer 

(2002) att elevers språkliga förmåga är oerhört viktig för all inlärning oavsett vilket 

ämnesområde som berörs. Myndigheten för skolutveckling (2008) instämmer med författarna 

ovan och menar även att det är viktigt att inte ta för givet att alla elever har en god 

läsförmåga, elevernas svårigheter med text kan komma att synliggöras oftare än man tror.  

3.2 Matematiksvårigheter för elever i lässvårigheter eller med dyslexi  

Malmer (1996) har skapat en definition av vilka matematiksvårigheter elever i lässvårigheter 

eller med dyslexi kan uppleva som presenteras i åtta steg. I samband med dessa steg är det 

värt att notera att detta är Malmers (1996) egen framställning av hur elever i lässvårigheter 

och med dyslexi kan tendera att uppvisa svårigheter i matematik. Dessa steg kan därmed inte 

dras som en generell företeelse hos barn i lässvårigheter eller med dyslexi.  

 

1. Omkastning av siffror, elever kastar ofta om siffror i tal som är lika varandra 

exempelvis 25 och 52. ”Symbolsäkerhet och omkastningar kan i matematik få ändå 

värre konsekvenser än i svenska.” (Malmer, 1996, s. 27) 

2. Svårigheter i sekvensering, vilket innebär at eleverna ofta har svårt med talföljder, 

ordning och baklängesräkning. Det blir svårt att komma ihåg olika matematiska steg i 

uträkningsprocessen.  



4 

 

3. Osäkerhet med symboler, eleverna visar upp en problematik i att minnas olika 

matematiska symboler som liknar varandra till utseendet men har en annan innebörd. 

Exempel på detta är < och >.  

4. Svårigheter i den spatiala förmågan, vilket innebär att elever har svårt att förstå 

avståndet mellan olika figurer, siffror och ord. Eleverna upplever svårigheter i att hålla 

ordning på siffror på exempelvis en tallinje. Vidare har eleverna svårt med 

rumsuppfattningen såsom exempelvis geometriska figurer och kartor.  

5. Korttidsminne, eleverna har svårt att minnas korta och snabba sekvenser, detta 

synliggörs då eleven uppvisar svårigheter i att minnas ett lästal som hen läst i en bok 

och sedan ska besvara i en annan. Det uppvisas även då eleven upplever svårigheter att 

komma ihåg vad hen läst samt när hen ska ta till sig muntliga instruktioner från 

exempelvis lärare och/eller kamrater.  

6. Långtidsminnet, då eleverna har ett försämrat långtidsminne skapas en del problem 

främst i att minnas räknelagar, matematiska formler, talfakta och 

multiplikationstabellen etcetera. Detta innebär även att eleverna har svårigheter i att 

lära in dessa automatiserat.  

7. Begreppsbildning, i matematiken krävs att elever har ett gott ordförråd för att de ska 

kunna skapa sig en egen uppfattning och förståelse för matematiska uppgifter. Lästal 

och problemlösning kräver ofta en läsförmåga och tolkningsförmåga hos eleven, detta 

för att eleverna ska kunna lösa de aktuella talen. Lästalen i matematik är ständigt 

skrivna på ett mer avancerat språk vilket ställer krav på eleverna.  

8. Svårigheter i den kognitiva förmågan. Detta innebär elevers tankeprocesser som har en 

stor påverkan på hur eleven tar sig fram i olika ämnesområden. Det kan såväl bero på 

elevers inre som på den yttre atmosfären kring eleven. Det kan exempelvis handla om 

vilka förutsättningar eleven haft under uppväxten, om eleven fått stöttning hemifrån 

eller ej. Detta speglas ofta i barnet självförtroende.  

(Malmer, 1996)  
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Figur 1 

 

Figur 1 presenterar Lundberg och Sterner (2006) för att tydliggöra sambandet som existerar 

mellan lässvårigheter och räknesvårigheter. Sambandet dem emellan synliggörs genom den 

överlappade ytan. Vidare förklaras även det kognitiva samband som finns mellan dessa 

svårigheter, som fonologi och arbetsminne. Lundberg och Sterner (2002) menar att både 

läsning och matematik påverkas av arbetsminnet. Det påpekas att arbetsminnet bör fungera på 

ett effektivt sätt för att man ska komma ihåg och kunna hålla exempelvis talfakta, 

uträkningsstrategier, räknesätt eller ordavkodning i huvudet under en längre stund. Elever 

med ett försämrat arbetsminne kan uppvisa svårigheter att minnas och kan även fastna i 

uträkningsstrategier som medför att genomförandet av matematik och läsning blir långsamt.  

3.3 Dyslexi  

Lundberg och Sterner (2002) tydliggör i sin rapport att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter 

inte har exakt samma definition. En stor del av forskningen på området och även Lundberg 

och Sterners (2002) forskning menar att dyslexi är en problematik i det fonologiska systemet 

(ljudsystemet) vilket läs- och skrivsvårigheter i huvudsak inte är. Detta innebär att elever med 

dyslexi kan ha svårt att tala, att identifiera saker, att lära sig nya ord, att stava samt ha 

svårigheter i det verbala arbetsminnet. Att ha ett fungerande minne kan ses som en 

självklarhet för att man ska kunna lära sig något som bevaras och stannar kvar. Elever med 

dyslexi tenderar att kasta om bokstäver vilket många gånger kan komma att synliggöras i 

skrivna texter i form av felstavningar samt i tal där orden inte uttalas korrekt. Malmer (1996) 

menar att läsningen i samband med denna problematik blir avsevärt sämre än läsningen hos 

elever utan en sådan problematik. Då elever kastar om bokstäver och inte till hundra procent 

minns vad som lästs skapas svårigheter i läsning, detta kan i sin tur bidra till att läsningen inte 

blir underhållande och rolig för eleverna (Malmer, 1996). Lundberg (2010) menar att elevers 

dyslexi inte generellt beror på elevers intelligens utan att det istället handlar om en 

funktionsnedsättning i den fonologiska förmågan. Det förklaras vidare att dyslexi antingen är 

en medfödd funktionsnedsättning eller att dyslexin kan uppkomma i samband med elevers 
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utveckling. Eleverna med dyslexi kan utveckla sin förmåga i läsning men de kan komma att 

fortsätta uppvisa svårigheter i stavning.  

3.4 Läs- och skrivsvårigheter  

Svenska Dyslexiförbundet har en hemsida som förmedlar kunskap om dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter, (http://www.dyslexiforeningen.se). De menar att läs- och skrivsvårigheter är 

ett fenomen som grundar sig i elevers svårigheter att läsa och skriva. Detta oberoende av vad 

som ligger till grund för problemet. Svenska Dyslexiförbundet framhåller vidare att det är 

cirka 5-8 procent av den svenska befolkningen som har läs- och skrivsvårigheter. Lundberg 

(2010) menar att läs- och skrivsvårigheter, som tidigare nämnts, inte beror på den fonologiska 

förmågan utan att det istället kan bero på andra faktorer som skolgång, mognad, läs- och 

skrivundervisning, hemförhållanden, sociala situationer och modersmål.  Att dessa svårigheter 

påverkar människor i deras vardagliga liv är något som påpekas av Svenska Dyslexiförbundet. 

De menar att samhället ställer stora krav på människors förmåga i såväl läsning som i skrift.    

3.5 Matematiksvårigheter 

Några av de centrala kännetecken som elever i matematiksvårigheter kan uppvisa är problem 

med olika funktioner såsom minnet, språket, kunskapslagringen, strategianvändning och 

rumsuppfattning (Lunde, 2011). Eleverna i matematiksvårigheter behöver dock inte uppleva 

problematik i alla dessa funktioner. Då eleverna i matematiksvårigheter har problem med 

minnet blir det en svårighet för dem att komma ihåg och ta fram kunskaper som krävs för att 

lösa matematiska problem. När eleverna ska utföra beräkningar behöver de ta fram lagrade 

kunskaper och samtidigt bibehålla flera steg av en uträkning i huvudet. Detta ställer stora krav 

på minnet vilket ofta blir ett stort problem för elever i matematiksvårigheter. I samband med 

detta är det av vikt att både korttidsminnet och långtidsminnet samarbetar, främst för att 

kunskapen ska kunna ta sig från långtidsminnet för att sedan lösa matematiska problem i 

korttidsminnet. I samband med ett försämrat minne kan eleverna även ha svårt att lagra 

kunskap. Då eleverna har svårt att lagra kunskaper i minnet kan det bli problem att komma 

ihåg uträkningsstrategier som krävs för att lösa matematiska uppgifter. Elever i 

matematiksvårigheter använder ofta backupstrategier som innebär att eleverna förhåller sig till 

någon enstaka uträkningsstrategi som exempelvis fingerräkningen eller räkning led för led, 

oavsett vilka problem de ställs inför. Vidare är elevernas språkliga funktion viktig i 

matematiken och elever i matematiksvårigheter kan uppvisa en försämrad fonologisk 

förmåga. Ofta kan elever i dessa svårigheter även uppvisa en försämrad spatial och visuell 

http://www.dyslexiforeningen.se/
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förmåga. Den spatiala förmågan hjälper till att förstå samband och rumsuppfattning. Det kan 

exempelvis innebära att begrepp som mer, mindre och tillsammans upplevs som svåra. Den 

visuella förmågan hjälper till att skapa mentala bilder. Om denna förmåga är försvagad kan 

det innebära att eleverna har svårt att känna igen egenskaper som färg och form hos olika 

objekt (Lunde, 2011). Det som presenterats ovan är endast några av de svårigheter som elever 

i matematiksvårigheter kan uppleva. Lunde (2011) menar vidare att det är svårt att hitta 

generella kännetecken som tyder på att elever är i matematiksvårigheter.  

 

Lunde (2011) framhåller att elevers matematiksvårigheter kan bero på såväl psykologiska 

processer som sociala och kulturella påverkansfaktorer. I psykologiska processer kan 

matematiksvårigheter uppvisas i samband med koncentrationssvårigheter, bristande 

motivation, minne och ångest etcetera. Matematiksvårigheter skulle därmed kunna ses som 

svårigheter baserade på den yttre miljön där det sociala och kulturella har en stor betydelse, 

men även baserade på den inre miljön som påverkas av den yttre. Sociala och kulturella 

påverkansfaktorer skulle kunna vara elevers hemförhållanden, hur mycket stöttning som ges 

hemifrån samt hur stimulerade eleverna blir hemma. Svårigheter kan även bero på att eleverna 

inte fått tillräckligt med stöd i undervisningen. Ström och Linnanmäki (2011) menar att goda 

undervisningsmetoder har en stor inverkan på vilka svårigheter som kan komma att 

synliggöras för elever i undervisningen. De menar vidare att de didaktiska val en lärare gör är 

av största vikt i detta sammanhang.  

 

Vidare finns det även specifika matematiksvårigheter som kallas dyskalkyli, då detta begrepp 

inte används i studien kommer ingen redogörelse presenteras närmare. I resultatet av 

litteraturstudien kommer vid ett enstaka tillfälle benämningen MD-RD förekomma. Detta är 

förkortningar för mathematic difficulties (MD) och reading difficulties (RD) som används i de 

aktuella artiklarna. 

3.6 Matematisk förmåga    

Den matematiska förmågan innebär enligt Lundberg och Sterner (2006) att elever har kunskap 

om mängder, kvantiteter och antal. Eleverna besitter även en matematisk förmåga då de kan 

genomföra problemlösning, aritmetiska uträkningar, har en förståelse för talfakta samt då de 

kan lösa kvantitativa problem. Vidare innefattar den matematiska förmågan att elever kan 

använda olika uträkningsstrategier och att de har kunskap om de lagar som existerar inom 
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matematiken. Om brister synliggörs i någon av dessa förmågor som ingår i den matematiska 

förmågan kan det vara ett tecken på att eleven upplever svårigheter i matematik.  

Vidare menar Malmer (2002) att elever som anses besitta en större matematisk förmåga har 

lättare att avgöra vilken uträkningsstrategi som passar för att lösa ett matematiskt problem. 

Eleverna kan även finna det enkelt att tolka den information som ges vid exempelvis en 

problemlösningsuppgift innehållande text. De elever som däremot besitter en sämre 

matematisk förmåga kan få problem med att tolka information och kan även ha påtagliga 

svårigheter att avgöra vilket räknesätt samt vilken uträkningsstrategi som passar för att lösa ett 

matematiskt problem. Då elever besitter en sämre matematisk förmåga innebär det som 

Lundberg och Sterner (2006) påpekar att det finns brister i den matematiska förmågan som 

skulle kunna tyda på att eleven är i matematiksvårigheter. Elevers försämrade matematiska 

förmåga kan bero på bristande grundkunskaper i matematik. Vilket skulle kunna bero på att 

eleverna inte fått den undervisningen de behöver för att bygga upp grundkunskaper i 

matematik. En sämre matematisk förmåga ställer krav på undervisningen och på de berörda 

lärarna. I samband med detta är det enligt Malmer (2002) av största vikt att undervisningen 

anpassas då den matematiska förmågan hela tiden är i utveckling. Det gäller därmed att 

läraren uppmärksammar var eleven befinner sig i sin utveckling i matematiken för att därefter 

kunna upprätta en undervisning som tar hänsyn till elevens befintliga förmåga och 

förutsättningar. Detta är något som även påvisas i Lgr 11 (Skolverket, 2011) där det 

tydliggörs att elever ska ges förutsättning att utveckla sin matematiska förmåga. Det är av vikt 

att tydliggöra att detta är en av de många definitioner som existerar om den matematiska 

förmågan och att det därmed är just den ovanstående benämningen som står i fokus i denna 

studie.  

 

Ofta testas elevers prestationer i matematik genom varierande matematiktester. Begreppet 

prestationer används för att benämna uppmätta förmågor utifrån olika tester eller andra 

bedömningar. I de artiklar som står i fokus i denna studie genomförs varierande tester för att 

mäta elevernas prestationer. I samband med detta kommer jag använda begreppet 

matematikprestationer i studien.  
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3.7 Aritmetik 

När det talas om aritmetik handlar det ofta om räkning med hjälp av några av de fyra 

räknesätten. Enligt Nationalencyklopedin definieras aritmetik som delen i matematiken som 

behandlar just de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division. Det är 

även möjligt att definiera aritmetik som räknekonst (NE, 2011).  

3.8 Problemlösning  

Problemlösning i matematik handlar ofta om uppgifter som kräver en tankeverksamhet och en 

ansträngning av eleverna (Ahlberg, 1995). En problemlösningsuppgift handlar till 

övervägande del om att elever ställs inför ett problem som inte har en given struktur samt där 

eleven i förväg inte vet vilken uträkningsstrategi som krävs för att lösa problemet (Ahlberg, 

1995). Dessa uppgifter innehåller ofta en större textmassa som eleverna själva ska tolka och 

därmed avgöra hur uppgiften bör räknas ut för att nå ett korrekt svar. 

Problemlösningsuppgifter är ofta kopplade till verkligheten vilket Ahlberg (1995) menar 

borde underlätta för elever, trots detta är det ofta som elever upplever att problemlösning är 

svårare än andra aritmetiska uppgifter som enbart kräver uppställningar. Grevholm (2012) 

tydliggör vikten av att arbeta med problemlösning i klassrummet och menar att 

problemlösning främst bör användas för att hjälpa eleverna att förstå matematiken i ett 

verklighetsbaserat sammanhang. Detta för att eleverna ska förstå att matematiken kommer till 

användning såväl utanför skolan som i skolan. Problemlösning är därmed viktigt för att 

eleverna ska sätta in matematiken i ett verkligt sammanhang som de kan relatera till. I Lgr 11 

(Skolverket, 2011) påvisas att eleverna i årskurs 4-6 ska kunna lösa problemlösning i 

vardagliga situationer med hjälp av relevanta strategier. Eleverna ska även kunna formulera 

problem utifrån ett vardagligt sammanhang. Ett exempel på en problemlösningsuppgift är: 

Amanda och Timo dukar till klassfesten. Sex barn kan sitta vid ett bord. Hur många barn får 

plats vid fyra bord om de står på rad intill varandra? (Grevholm, 2012, s. 209). 

4. Metod 

I detta metodavsnitt kommer studiens genomförande och uppbyggnad redovisas. Sökkriterier, 

sökstrategier, sökningar, urval och analysmetod kommer att presenteras närmare. Vidare 

kommer även studiens reliabilitet, validitet samt etiska överväganden att redogöras för.  

 

I denna studie genomförs en systematisk litteraturstudie vilket är en studie som är baserad på 

litteratur i form av olika vetenskapliga avhandlingar, artiklar och texter etcetera (Eriksson 
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Bajaras, Forsberg & Wengström, 2013). Denna litteraturstudie är baserad på artiklar som är 

specificerade på lässvårigheter och matematiksvårigheter.  

4.1 Sökkriterier  

Studien har för avsikt att studera lässvårigheters samverkan med matematiksvårigheter och 

lässvårigheters påverkan på matematikprestationer berörande yngre elever. Vidare ska denna 

studie baseras på uppdaterad forskning för att skapa en bild av hur lässvårigheter och 

matematiksvårigheter står sig till varandra idag. Avgränsningarna som gjorts är att artiklarna 

skall vara peer-reviewed, publiceringsdatumet för artiklarna ska vara 2000-2013, områdena 

lässvårigheter och matematiksvårigheter ska undersökas i en kombinerad form, artiklarna ska 

inte behandla hur någon av dessa svårigheter samverkar med en annan problematik såsom 

exempelvis ADHD, diabetes eller någon annan typ av nedsättning och/eller svårighet. Till sist 

har artiklar som specificerar sig på neurologi och psykologi i form av hjärnundersökningar 

valts bort, detta främst för att studien inte kommer att beröra hur hjärnor fungerar hos elever i 

lässvårigheter och matematiksvårigheter.  

4.2 Sökstrategier   

I studien har databaserna Eric (EBSCO), Oru Summons och Libris använts i sökandet av 

artiklar. Manuella sökningar har genomförts på Örebro universitetsbibliotek där främst 

bakgrundslitteraturen är hämtad.  Databasen Eric valdes av skälet att den innehöll ett brett 

utbud av artiklar, databasen kunde även ge en överblick av forskningsfältet på området då 

studier från hela världen publiceras där. Då det var en svårighet att finna artiklar och 

avhandlingar som behandlar området på det svenska språket blev Eric ett naturligt val.  

 

I sökningarna i databasen Eric var det relativt enkelt att uppnå de kriterier som berör peer-

reviewed och publiceringsdatum, därefter var det endast sökorden som kunde påverka vilka 

träffar som redovisades. I sökningarna har booleska operatorer som Eriksson Bajaras et al. 

(2013) kallar dem, AND och NOT kommit till användning, detta för att smalna av sökningar 

samt för att begränsa dem efter ord och begrepp som primärt inte är av intresse. Den booleska 

operatorn OR kom inte till användning då den inte blev så värdefull som önskat. Då OR 

testades i en sökkombination blev antalet träffar oerhört stora och det visade sig även att dessa 

träffar inte var relevanta för denna studie. I Eric fick jag totalt fram 22 artiklar med fyra olika 

sökkombinationer, i sökningarna återfanns många av de redan funna artiklarna vilket gjorde 

att utbudet i de olika sökningarna blev mindre. Sökorden som användes i denna databas var: 
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mathematics difficulties, reading difficulties, dyslexia, mathematics, mathematics disabilities, 

reading och problem solving.  

 

Sökningar som innehöll math* har testats i flertalet sökningar dock uteslöts de 

kombinationerna. Detta baserat på att de nedanstående kombinationerna gav de sökträffar som 

ansågs relevanta. Då det var av vikt att inte använda för många sökningar valdes endast 

följande sökningar med i studien. 

4.3 Sökningar 

I sökningen mathematics difficulties AND reading difficulties AND children NOT 

kindergarten samt tillhörande avgränsningar peer-reviewed och publiceringsdatum hittades 

totalt 107 träffar. Då sökningen avsåg att hitta artiklar som behandlar fenomenen 

lässvårigheter och matematiksvårigheter valdes artiklar som inte behandlade dessa fenomen 

bort. Eftersom denna litteraturöversikt inte inriktar sig på hur matematiksvårigheter samverkar 

med andra svårigheter än lässvårigheter valdes artiklar som behandlade ADHD, diabetes och 

andra sjukdomar bort. Artiklar som endast specificerade sig på minne eller 

undervisningsstrategier valdes bort då dessa infallsvinklar inte enbart kommer att behandlas i 

studien. Efter denna selekteringsprocess återstod endast tio artiklar som huvudsakligen 

uppnådde de kriterier som var uppsatta.  

 

I sökningen dyslexia AND mathematics med tillhörande avgränsningar peer-reviewed och 

publiceringsdatum hittades totalt 35 träffar. Då även denna sökning avsåg att hitta artiklar 

som behandlar lässvårigheter och matematiksvårigheter valdes artiklar som inte behandlade 

dessa fenomen bort. I denna sökning uppkom flertalet artiklar om datoranvändning, 

könsskillnader, vuxna och sjukdomar vilka inte var speciellt centrala för studien. Detta baserat 

på att studie främst ska behandla hur lässvårigheter kan påverka matematiksvårigheter och 

därmed inte specificera sig på antingen kön, vuxna eller exempelvis ADHD. Efter denna 

selekteringsprocess återstod sju artiklar som blev en del av nästa urval.  

 

I sökningen dyscalculia AND dyslexia med tillhörande avgränsningar peer-reviewed och 

publiceringsdatum hittades 12 träffar. I denna sökning återfanns många av de redan funna 

artiklarna vilket bidrog till att antalet användbara artiklar blev mindre. De artiklar som 
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behandlade kön, endast arbetsminne och ADHD valdes bort. Slutligen återstod två artiklar 

som valdes med från första urvalet.  

 

I den sista sökningen i databasen Eric användes mathematics disabilities AND reading AND 

problem solving samt avgränsningarna peer-reviewed och publiceringsdatum. Här hittades 26 

träffar. I denna sökning återfanns några av de redan valda artiklar vilket gjorde urvalet 

mindre. Av de återstående artiklarna valdes de som specificerade sig på undervisningsmetoder 

bort då studien inte har för avsikt att behandla hur lärare ska arbeta med eleverna. Artiklar 

som endast specificerade sig på neurologi samt psykologiska perspektiv valdes bort. I denna 

sökning återstod sedan tre artiklar som valdes med till nästa urval.  

 

Oru Summons och Libris är två databaser som inte kommit till användning i så stor mån som 

önskat. Detta baserat på att de erbjöd ett litet utbud av artiklar som var av intresse. Sökningen 

i Libris resulterade endast i en text som kunde användas som bakgrundslitteratur då den inte 

behandlade undersökningar och inte ansågs vara en forskningsartikel. Vidare innehöll Oru 

Summons många av de artiklar som tidigare hittats i databasen Eric vilket medförde att endast 

en artikel blev hämtad därifrån. Denna sökning kan ses som manuell då artikeln som valdes ut 

på Oru Summons tidigare hittats på Google Scholar, detta även fast Google Scholar valdes 

bort i ett senare skede. Artikeln hittades på Google Scholar genom sökningen dyscalculia 

dyslexia related utan avgränsningar vilket gav 5120 träffar. Därefter återfanns artikeln på Oru 

Summons där sökkombinationen dyscalculia with or without dyslexia användes. Sökningen 

gav då 163 träffar och avgränsningarna som användes var peer-reviewed, publiceringsdatum 

samt ordet children. Sökningen genomfördes på detta vis för att kontrollera att artikeln 

uppnådde de utsatta kriterier som fanns. Då artikeln uppnådde kriterierna och ansågs mycket 

central för studien togs den med i de båda urvalen.  

4.4 Urval  

I sökprocessen genomfördes två urval av artiklar, det första urvalet baserades på artiklarnas 

abstract. Dessa abstract presenterade vad studien behandlade samt vad studien kommit fram 

till i en kortfattad form. Ett viktigt kriterium i detta urval var att abstracten behandlade både 

lässvårigheter och matematiksvårigheter. Efter det första urvalet valdes 23 artiklar ut. Dessa 

23 texter var hämtade utifrån sökningar på databasen Eric samt utifrån en manuell sökning på 

Oru Summons. I det andra urvalet selekterades artiklarna utifrån deras innehåll för att skapa 
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en uppfattning om vad artiklarna i huvudsak undersökt och kommit fram till samt om de 

kunde besvara studiens frågeställningar. Artiklarna granskades utifrån de uppsatta kriterierna 

och därefter valdes totalt nio användbara artiklar ut. Detta utöver de texter som var valda 

manuellt och som presenterar bakgrunden. Dessa artiklar är till övervägande del av kvantitativ 

karaktär och redovisar undersökningar som genomförts på flertalet elever under både en 

kortare och en längre period. Sökningarna med tillhörande träffar samt urvalet redovisas i 

Bilaga 1.  

4.5 Latent innehållsanalys 

 I denna litteraturstudie kommer artiklarna analyseras genom en latent innehållsanalys, vilket 

innebär att innehållet i artiklarna tolkas och klassificeras på ett systematiskt sätt (Eriksson 

Bajaras et al., 2013). En induktiv ansats kommer i denna studie användas där allmängiltiga 

slutsatser dras utifrån innehållet i artiklarna. Artiklarna kategoriseras i grupperna läs- och 

matematiksvårigheter samt dyslexi och lässvårigheter. Detta baserat på att artiklarna 

undersöker och presenterar resultat utifrån elever i kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter samt elever med dyslexi och lässvårigheter. Analysen går ut på att 

analysera artiklarnas resultat och slutsatser utifrån vad forskarna undersökt. Därmed dras 

generella slutsatser utifrån artiklarnas resultat, därefter är tanken att koppla det sammanställda 

resultatet till den bakgrund samt till de centrala begrepp som redogörs för tidigare i studien.  

4.6 Reliabilitet och validitet  

I litteraturstudien är det av vikt att ta hänsyn till två begrepp, reliabilitet och validitet, vilka 

studien i sin helhet är baserade på. I denna studie uppnås reliabilitet genom att aktuella 

forskningsartiklar valts ut noggrant och systematiskt därefter har artiklarna granskats. Jag 

skulle även vilja påstå att en reliabilitet uppnås då många av artiklarna presenterar samma 

resultat och samma slutsatser vilket kommer redovisas i studiens resultatdel. Om det endast 

var en artikel som påvisade ett visst fenomen skulle detta inte bli lika hållbart och trovärdigt 

som när exempelvis tre artiklar påstår samma saker. Att många av artiklarna hänvisar till 

varandra och utgår från varandras åsikter och framställningar skulle kunna ses som en 

förstärkt trovärdighet, med andra ord reliabilitet. Validiteten uppnås genom att studien 

behandlar artiklar som huvudsakligen undersöker yngre elevers läs- och 

matematiksvårigheter. Artiklarna är även valda för att kunna besvara de forskningsfrågor som 

står i fokus i studien. Då artiklarna även uppfyller de kriterier som finns uppsatta bör 

validiteten vara nådd och därmed anses studien kunna besvara det som är avsett.  
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4.7 Etiska överväganden  

I en systematisk litteraturstudie ska hänsyn tas till etiska överväganden där forskaren främst 

använder texter som har tillstånd från en etisk kommitté samt som innehåller etiska 

överväganden (Eriksson Bajaras et al., 2013). Vidare ska alla texter som valts ut till studien 

användas och redovisas för att inte endast en infallsvinkel ska forma studiens resultat och 

slutsats (Eriksson Bajaras et al., 2013). Detta innebär således att även om ett oönskat resultat 

från forskarens sida infinner sig ska alla texter synliggöras, positiva som negativa. Artiklarna 

som valts ut i studien används genomgående i studiens resultat och redovisar olika forskares 

slutsatser. Vidare är denna studie tillämpad för att behandla området läs- och 

matematiksvårigheter där varken ett rätt eller ett fel svar är förväntat. Det som huvudsakligen 

förväntas av studien är ett klargörande för vad tidigare forskning säger om det aktuella 

området.  

5. Resultat och analys  

Det är av vikt att kort redogöra för hur forskningsfältet på området lässvårigheter och 

matematiksvårigheter ser ut utifrån de sökningar som genomförts i denna studie. I de 

sökningar som lett fram till denna studie framgår det att det finns en stor kvantitet artiklar som 

skriver om just lässvårigheter och matematiksvårigheter. Dock är det svårt att finna artiklar 

som ger en generell bild av området. Många artiklar specificerar sig mer på neurologiska och 

psykologiska faktorer som även denna litteraturstudie till viss del berör som exempelvis 

fonologi och minne. Då avgränsningar i sökningarna genomfördes återfanns ett litet utbud av 

artiklar vilket visar att det inte finns ett speciellt brett utbud av artiklar skrivna sedan år 2000.  

I samband med detta synliggörs att det inte finns många artiklar utifrån de avgränsningar som 

använts i denna studie, men att det mycket väl finns fler artiklar som berör psykologisk och 

neurologisk forskning på området.  

 

Nedan kommer studiens resultat och analys redovisas. Resultatdelen struktureras enligt 

följande: en tabell presenteras som åskådliggör artiklarnas ståndpunkter, därefter presenteras 

hur eleverna i artiklarna definierats som elever i lässvårigheter eller med dyslexi. Vidare 

presenteras även hur eleverna i artiklarna definierats som elever i matematiksvårigheter. 

Slutligen redovisas resultatet under rubrikerna kombinationen läs- och matematiksvårigheter 

samt lässvårigheter och dyslexi.  
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Tabellen som följer åskådliggör hur artiklarna har ställt sig beträffande elever i lässvårigheter, 

dyslexi och kombinationen läs- och matematiksvårigheter. Tabellen nedan ska ge en mer 

översiktlig bild av de artiklar som berörts och även vad de främst har kommit fram till som 

senare i resultatet kommer redogöras för vidare. I tabellen synliggörs även antalet elever som 

undersökts i varje artikel, detta presenteras genom N=. Vidare redovisas vilka tester som 

eleverna i de olika artiklarna genomfört. Det synliggörs därmed att det inte är exakt samma 

tester som eleverna ställts inför. Testerna har för avsikt att testa elevers prestationer i olika 

matematiska områden vilket synliggörs i tabellen. Viktigt att notera är att testerna som 

presenteras i tabellen inte är samma tester som karakteriserade eleverna som elever i 

lässvårigheter, med dyslexi eller i matematiksvårigheter. 

 

Lässvårigheter samverkar 

med 

matematiksvårigheter och 

påverkar 

matematikprestationer  

Lässvårigheter 

behöver inte samverka 

med 

matematiksvårigheter 

eller påverka 

matematikprestationer 

Lässvårigheter 

påverkar inte alla 

matematikområden  

Elever i kombinationen 

läs- och 

matematiksvårigheter 

uppvisar större 

svårigheter i matematik 

än elever i endast en 

svårighet för sig 

Miles, Haslum & Wheeler 

(2001) 

N= 12.131 

Test: matematiktest i form 

av bilder med fem olika 

svarsalternativ. Testades i 

tid, längd, volym, grafer, 

statisk etcetera.  

Andersson (2008)  

N= 182 

Test: aritmetik, 

platsvärde, räknelagar, 

tid, problemlösning och 

skriftlig räkning. 

Simmons & 

Singleton (2009) 

N= 126 

Test: aritmetik, 

sifferkunskap, 

räknehastighet och 

platsvärde.  

Dirks, Spyer, van Lieshout 

& de Sonneville (2008) 

N=829  

Test: aritmetik, läsning 

och stavning.  

 Jordan, Hanich & 

Kaplan (2003)  

N= 180 

Test: aritmetik, 

problemlösning, 

platsvärde, räknelagar, 

talfakta, skriftlig 

räkning.  

Tressoldi, Rosati & 

Lucangeli (2007) 

N=7 

Test: aritmetik, 

läsning och 

kognitiva tester. 

 

 

Vukovic (2012)  

N= 203 

Test: aritmetik, läsning 

och kognitiva tester 
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Figur 2 

5.1 Hur eleverna i artiklarna definierats som elever i lässvårigheter eller med dyslexi 

I de olika artiklarna har forskarna valt att undersöka elever i lässvårigheter, dyslexi samt 

elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheters förmåga i matematik. Detta för att 

huvudsakligen undersöka om elevers svårigheter i läsning kan påverka deras prestationer i 

matematik. I de olika artiklarna har eleverna karakteriserats utifrån diagnostiseringstester som 

endast specificerade sig på dyslexi, tester i läsning och ordidentifiering samt utifrån deras 

lärares egen uppfattning och klassificering av dem. I testerna som specificerade sig på läsning 

och ordidentifiering karakteriserades elever som presterade 15%, 25% eller 35% under skalan 

på lästestet och ordidentifieringen, procentsatsen varierade i olika artiklar. I dessa test 

karakteriserades eleverna i lässvårighetsgrupper eller i dyslexigrupper, detta berodde på 

vilken artikel som presenterade detta.  

5.2 Hur eleverna i artiklarna definierats som elever i matematiksvårigheter  

I de olika artiklarna har eleverna karakteriserats som elever i matematiksvårigheter samt som 

elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheter. Artiklarna karakteriserade eleverna 

utifrån hur de presterade på olika test. Testerna hade för avsikt att mäta elevernas kunskaper i 

matematik och elever som presterade under 25 % eller 35% på skalan karakteriserades som 

elever i matematiksvårigheter. Olika skalor användes i de olika artiklarna för att mäta 

elevernas kunskaper i matematik. Några av artiklarna använde redan utformade riktlinjer för 

vad som anses vara matematiksvårigheter medan andra artiklar använde klassificering i olika 

 

 

 Vukovic, Lesaux & 

Siegel (2010) 

N= 287 

Test: aritmetik, 

operationer och 

problemlösning. 

Andersson (2008)  

 

 

  Fuchs & Fuchs (2002) 

N= 62 

Test: problemlösning 

   Jordan et al. (2003) 
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kategorier. Vidare karakteriserades även elever i matematiksvårigheter utifrån vilket 

specialpedagogiskt stöd de fick i skolan samt utifrån diagnoser i matematik där de presterade 

avsevärt sämre än elever utan matematiksvårigheter. De elever som karakteriserades som 

elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheter presterade sämre på såväl 

matematiktest som på läs- och ordidentifieringstest. Kopplat till stycket ovan presterade 

eleverna i kombinationen under 15%, 25% eller 35% på lästest och ordidentifiering och 

presterade under 25% eller 35% på matematiktest.  

 

Värt att ha i åtanke är att eleverna som medverkat i dessa undersökningar definierats utifrån 

varierande procentsatser, vilket säkerligen kan komma att spela en avgörande roll i de resultat 

som uppkommer i testerna. Oftast har ett test använts för att avgöra prestationer och dessutom 

kan olika procentsatser använts för att välja ut vilka elever som är i matematiksvårigheter. Då 

de aktuella artiklarna inte tydliggör en exakt definition av vad de anser att 

matematiksvårigheter är blir det en aning tvetydigt om elever verkligen befinner sig i 

matematiksvårigheter.  

5.3 Kombinationen läs- och matematiksvårighet  

En slutsats som tidigare dragits och som framkommer i artiklarna är att elever i 

matematiksvårigheter ofta är i lässvårigheter. Detta har bidragit till att kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter blivit allt vanligare och att enskilda svårigheter som lässvårigheter och 

matematiksvårigheter för sig inte uppvisas lika ofta (Dirks et al., 2008). I samband med detta 

är det svårt att definiera matematiksvårigheter som en problematik oberoende av 

lässvårigheter (Vukovic, 2012). I korta drag påstås alltså att matematiksvårigheter ofta är 

uppbyggda på såväl elevers problematik i matematik men även på deras problematik i läsning. 

Annan forskning påpekar vidare att matematiksvårigheter kan minimeras om eleverna har en 

god förmåga i läsning (Jordan et al., 2003).  

 

Reading ability also seems to have an impact on children´s mathematical ability, as 

children with MD-RD perform worse than children with MD only within specific areas of 

mathematics (e.g., story problems and exact calculation of arithmetic combinations), 

whereas children with MD-RD display similar levels of reading ability as children with 

RD only (Andersson, 2008, s. 51). 

 

Detta citat stärker forskares syn på läs- och matematiksvårigheter, där de menar att 

lässvårigheter kan vara en påverkansfaktor till elevers matematiksvårigheter och därmed till 
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deras sämre matematikprestationer. Detta baseras på att elever i läs- och matematiksvårigheter 

uppvisar sämre prestationer i matematik än elever i endast en svårighet. Vidare har det tolkats 

att elever med kombinationen läs- och matematiksvårigheter har generella 

prestationssvårigheter (Dirks et al., 2008). Detta baserar Dirks et al. (2008) på att eleverna i 

kombination läs- och matematiksvårigheter uppvisade svårigheter i matematik, läsning och i 

ordidentifiering. Detta innebär således att eleverna tenderar att uppvisa svårigheter i fler 

ämnen än enbart matematik i jämförelse med elever i endast en svårighet (Dirks et al., 2008). 

 

Andersson (2008) är en av de forskare som menar att elever som är i kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter uppvisar större svårigheter i matematik än elever i endast en svårighet, 

som exempelvis lässvårighet eller matematiksvårighet. Detta synliggörs i hans studie då 

elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheter uppvisar stora svårigheter i att hantera 

platsvärde och tid samt att beräkna problemlösning och aritmetiska uppgifter. Dessa 

svårigheter uppvisas även i en annan studie där eleverna även uppvisar svårigheter i 

räknelagar (Jordan et al., 2003). Det påpekas att svårigheterna som synliggörs skulle kunna 

bero på elevernas försämrade kunskaper i aritmetik, detta baserat på att många matematiska 

områden kräver en god förmåga i aritmetik (Andersson, 2008; Jordan et al., 2003). Som 

Andersson (2008) menar kan även svårigheterna bero på att elever i denna grupp uppvisar 

sämre långtidsminne vilket ställer till det för dem i uträkningar. Detta överensstämmer med 

Fuchs och Fuchs (2002) uppfattning baserad på att elever i läs- och matematiksvårigheter 

uppvisar svårigheter i problemlösning. Forskare menar att det kan bero på att sådana uppgifter 

ställer större krav på elevernas matematiska förmåga (Fuchs & Fuchs, 2002). Detta främst 

genom att uppgifterna är baserade på en större textmassa samt att det krävs flera steg i 

uträkningsprocessen. Vidare kan detta även bero på att problemlösning till övervägande del 

kräver att informationen i en text måste göras om till matematiska termer, vilket kan kopplas 

till elevernas kompetens i läsning (Jordan et al., 2003). Problemlösningsuppgifter kan komma 

att ställa krav på elevers långtidsminne då det krävs att eleverna besitter kunskaper om 

addition, subtraktion och multiplikation etcetera. Det är därmed av vikt att eleverna kan hämta 

befintliga kunskaper från långtidsminnet för att räkna ut matematiska problem. I en av 

undersökningarna i de aktuella artiklarna uppvisades svårigheter i problemlösning då eleverna 

testades på olika problemlösningsuppgifter som innehöll en stor del textmassa. Eleverna i 

kombinationen läs- och matematiksvårigheter uppvisade signifikanta svårigheter i att läsa text 

samt att lösa matematiska uppgifter (Fuchs & Fuchs, 2002). Att många studier visar att elever 
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i kombinationen läs- och matematiksvårigheter har problem när det kommer till arbetsminnet 

är något som är ett faktum, dock menar Vukovic (2012) att detta huvudsakligen inte går att 

koppla till matematiksvårigheter i vid mening.  

 

Vidare framhåller forskning att elever i läs- och matematiksvårigheter kan uppvisa svårigheter 

i matematik beroende på att det är samma kognitiva förmågor, som arbetsminnet och den 

fonologiska förmågan som krävs för att lösa aritmetiska uppgifter som att läsa (Dirks et al., 

2008). Läsförmågan påverkas till stor del av den fonologiska förmågan och forskning på 

området påvisar att dessa är de bakomliggande faktorer som generellt sett påverkar elevers 

svårigheter i såväl läsning som i matematik (Dirks et al., 2008; Fuchs & Fuchs, 2002).  

5.4 Lässvårigheter och dyslexi  

Forskningen som analyserats och som endast specificerar sig på elever med dyslexi och deras 

svårigheter i matematik menar att det är en väsentlig skillnad mellan att vara i lässvårigheter 

och att ha diagnosen dyslexi (Vukovic et al., 2010). Skillnaden synliggörs tydligt i studier 

som undersöker elever i lässvårigheter samt elever med dyslexi. Elever i lässvårigheter 

uppvisar problem i matematik men inte lika stora problem som elever med dyslexi uppvisar. 

Något som är värt att notera är att elever med dyslexi inte alltid upplever en problematik inom 

alla matematiska områden. Vukovic et al. (2010) menar enligt sin undersökning att elever 

med dyslexi uppvisar svårigheter i aritmetik, talfakta och operationer. Dessa svårigheter har 

även synliggjorts i andra studier där eleverna återigen undersöktes i aritmetik. I de 

undersökningarna var svårigheterna i matematik signifikanta i jämförelse med elever utan 

dyslexi. Även Tressoldis et al. (2007) studie visar att elever med dyslexi uppvisar tydliga 

svårigheter i aritmetik, talfakta samt i nummerprocesser. Att dessa svårigheter synliggörs 

beror generellt på den fonologiska förmågan samt på de läs- och språkrelaterade problem som 

eleverna upplever (Simmons & Singleton, 2009; Vukovic et al., 2010). Detta är något som 

andra forskare stödjer genom att påvisa att elever med dyslexi inte nödvändigtvis behöver ha 

problem i matematik utan att det som alternativ kan vara verbala och fonologiska svårigheter 

som speglas i en viss synlig matematiksvårighet (Tressoldi et al., 2007).   

 

Forskning påpekar vidare att eleverna med dyslexi har svårt med långtidsminnet. Eleverna i 

en undersökning räknade bättre då de fick hjälp att kontinuerligt komma ihåg vart de var i 

uträkningsprocessen samt vad som skulle genomföras härnäst (Simmons & Singleton, 2009). 
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Även andra studier har kommit fram till detta och menar att denna problematik ofta kopplas 

ihop med elevers fonologiska förmåga, vilket synliggörs i nedanstående citat: 

 

That the great majority of dyslexics have problems of immediate memory is now well 

establish and is probably a consequence of their phonological difficulties, their slowness 

in processing speech sounds. Our data show very clearly how these difficulties affect 

their performance in mathematics (Miles et al., 2001, s. 314). 

 

Vidare har forskare kommit fram till att dyslexi påverkar matematikprestationer, men inte 

inom alla matematiska områden. Det påpekas att svårigheterna kan uppkomma inom olika 

områden som därmed kräver olikartade matematiska förmågor hos eleverna (Simmons & 

Singleton, 2009). Enligt Simmons och Singleton (2009) visar elever i dyslexi inte upp 

svårigheter med att hantera platsvärde. Detta menar forskarna kan bero på att just detta 

matematiska område inte ställer krav på den fonologiska förmågan. Baserat på detta är det 

viktigt att inte generellt koppla dyslexi till matematiksvårigheter (Simmons & Singleton, 

2009). 

 

Although it is likely that the majority of children with dyslexia will have difficulties with 

the recall of arithmetic facts, it is possible that many aspects of mathematics will not be 

impaired (Simmons & Singleton, 2009, s. 161). 

 

Citatets innebörd överensstämmer med annan forskning på området som visar att de 

svårigheter som elever med dyslexi uppvisar i matematik inte behöver gälla för alla 

matematiska områden (Vukovic et al., 2010). Det finns även forskning som menar att 

dessa elevers sämre prestationer i matematik inte behöver bero på just den specifika 

problematik (dyslexi) som eleverna har (Tressoldi et al., 2007). Trots det faktum att 

många studier är överens om detta ställer sig annan forskning kritisk till tanken att dessa 

elever endast är sämre inom vissa matematiska områden och menar att det går att dra en 

generell slutsats att elever med dyslexi presterar sämre i matematik (Miles et al., 2001). 

Denna slutsats stödjer även andra forskare som utifrån sin studie påpekar att elever i 

lässvårigheter har en viss tendens att uppvisa tydliga svårigheter i matematik, där de inte 

presterar som elever utan svårigheter (Vukovic et al., 2010). Dock har forskning på 

området ännu inte klargjort om matematiksvårigheter beror på underliggande 

svårigheter i just matematik eller underliggande svårigheter i läsning (Vukovic, 2012). 
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Emellertid menar en av forskarna i denna litteraturstudie att elever i lässvårigheter inte har 

uppenbara svårigheter när det kommer till matematik. Eleverna uppvisar utifrån studien inga 

svårigheter men det går ändå att dra en slutsats att svårigheter i matematik skulle kunna 

synliggöras för eleverna i ett senare skede i deras utbildning (Andersson, 2008). Detta trots 

det faktum att eleverna i lässvårigheter inte uppvisat några svårigheter eller sämre prestationer 

i matematik tidigare. Jordan et al. (2003) anser att detta kan bero på att elever i lässvårigheter 

utnyttjar sina matematiska kunskaper som kompensation för deras dåliga kunskaper i läsning. 

Detta synliggörs specifikt i problemlösningsuppgifter då elever i lässvårigheter inte uppvisade 

några svårigheter i att läsa, tolka och lösa uppgifterna (Andersson, 2008; Jordan et al., 2003). 

Att eleverna kan tendera att få svårigheter i matematik i ett senare skede menar forskning kan 

bero på att kommande utbildningar, som därmed är på en högre nivå kräver mer av elevernas 

språkliga förmåga, vilket ställer större krav på elevernas kompetens i såväl läsning som i 

matematik (Andersson, 2008).  

6. Sammanfattning  

I följande stycke sammanfattas den redovisade resultatdelen som har för avsikt att besvara 

studiens syfte och frågeställningar.  

 

Resultatet visar att forskare inte är eniga angående hur lässvårigheter påverkar elevers 

prestationer i matematik. Några av forskarna menar att elever i lässvårigheter och med dyslexi 

kan ha svårigheter och även kan prestera sämre i olika matematiska områden. De områdena 

som uppvisar sig vara besvärliga för dessa elever är aritmetik, operationer samt hanteringen 

av talfakta och nummerprocesser. En del forskare menar att det går att dra en generell slutsats 

att elever i lässvårigheter och med dyslexi har en sämre förmåga i matematik. Vidare ställer 

andra forskare sig mot tanken att lässvårigheter påvekar och tydliggör att elever i 

lässvårigheter och med dyslexi inte behöver uppvisa några tendenser till svårigheter i 

matematik. En forskare menar att elever i lässvårigheter i vissa fall tenderar att uppvisa lika 

goda förmågor i matematik som elever utan svårigheter av några slag. Detta skulle enligt 

forskning kunna bero på att eleverna i kompensation för deras sämre förmåga i läsning löser 

matematiska uppgifter utan problem. Trots varierande slutsatser är övervägande del av 

forskarna överens om att problematiken i matematik för dessa elever kan bero på såväl den 

fonologiska förmågan som på långtids- och arbetsminnet. När det kommer till elever i 

kombinationen läs- och matematiksvårigheter uppvisar de signifikanta svårigheter och därmed 
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sämre prestationer i problemlösning samt problem med att hantera platsvärde, räknelagar och 

tid. Dessa elever uppvisar de signifikanta och större svårigheter i matematik i jämförelse med 

elever i lässvårigheter och med dyslexi. Detta skulle kunna tolkas som att lässvårigheter 

tydligt samverkar med matematiksvårigheter och att det har en inverkan på elevers 

prestationer i matematik. Sammanfattningsvis är svaren på följande frågeställningar Vad 

säger forskning om hur lässvårigheter påverkar elevers matematikprestationer? och Vad 

säger forskning om hur elever som klassificeras med både läs- och matematiksvårigheter 

presterar i matematik? att forskningen inte visar en helt samstämmig bild på området. Det 

finns tydliga explikationer angående hur lässvårigheter kan påverka elevers prestationer i 

matematik dock finns ingen generell slutsats på området. Det tydliggörs att elever i 

lässvårigheter presterar sämre inom vissa områden i matematiken och att de därmed upplever 

vissa områden svårare än andra. Trots detta finns det forskning som menar att detta inte är ett 

faktum och att lässvårigheter inte nödvändigtvis behöver påverka elevers prestationer i 

matematik. Då forskningen inte kan fastställa om elever i lässvårigheter generellt sätt 

presterar sämre i matematik är det svårt att dra en generell slutsats. Vidare påpekas att elever 

som klassificeras som elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheter presterar sämre 

på övervägande del av de berörda områdena i matematik, samt att kombinationen förekommer 

oftare än vad den skulle göra om matematiksvårigheter och lässvårigheter skulle bero på 

oberoende underliggande faktorer. Det skulle därmed fungera att dra en slutsats att elever i 

kombinationen läs- och matematiksvårigheter har betydligt större svårigheter än elever i 

endast en svårighet. 

7. Resultatdiskussion  

Nedan följer en diskussion av resultatet som knyts an till den bakgrund som presenterats 

tidigare. I diskussionen kommer läsförmågans betydelse, den kombinerade formen läs- och 

matematiksvårigheter samt Malmers (1996) åtta steg att diskuteras närmare. Slutligen 

kommer även artiklarnas definitioner av elever i matematiksvårigheter att diskuteras. 

Resultatdiskussionen är följd av en metoddiskussion, konsekvenser för undervisning samt 

fortsatta studier.  

 

Denna studie har visat att det inte är möjligt att dra en slutsats att alla elever i lässvårigheter 

och med dyslexi har svårigheter i matematik och därmed en försämrad matematisk förmåga. 

Det går därmed inte att dra alla dessa elever över samma kam då eleverna är olika och har 
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olika problem när det kommer till matematik. Detta innebär att elever uppvisar olika 

svårigheter i matematik beroende på deras lässvårigheter eller dyslexi (Simmons & Singleton, 

2009; Tressoldi et al., 2007). Kopplat till den bakgrund som presenterades i början av studien 

är det möjligt att utifrån några artiklar se ett samband mellan deras slutsatser och Lundberg 

och Sterners (2002) tydliggörande om läsförmågans betydelse för matematiken. Detta 

stämmer även väl överens med Myndigheten för skolutveckling (2008) och Malmers (2002) 

teorier om hur läsförmågan påverkar matematiken. En del av forskningen som presenteras i 

resultatet framhåller att det är viktigt att besitta en god kompetens i läsning när det kommer 

till matematik, främst för att en god läsförmåga underlättar för eleverna vid uträkningar 

(Jordan et al., 2003; Vukovic et al., 2010). I samband med att en del av forskningen samt 

författarna ställer sig enade om läsförmågans betydelse för matematiken kan det anses 

naturligt att säga att elevers läsförmåga har en påverkan på deras prestationer i matematik. 

Dock ställer sig en annan del av forskningen sig kritiska till detta och tydliggör att elever som 

inte besitter en god läsförmåga och som även är i lässvårigheter eller har dyslexi inte 

nödvändigtvis upplever några som helst svårigheter i matematik (Andersson, 2008; Jordan et 

al., 2003). Detta är intressant och tyder på att läsförmågan inte alltid påverkar elevers 

prestationer i matematik. Möjligen är det på så vis att eleverna kompenserar sin dåliga 

förmåga i läsning genom goda förmågor i matematik vilket Jordan et al. (2003) framhåller. 

Jag tolkar att detta är individuellt vilket medför att det inte är möjligt att fastställa att en god 

läsförmåga krävs för att ta sig an matematiken. Självfallet underlättar det om eleverna besitter 

en god läsförmåga men det kan vara av vikt att även inse att elever i lässvårigheter i somliga 

fall kan ta sig an matematiken på samma sätt som elever utan lässvårigheter.  

 

Vidare är det av vikt att diskutera en av de slutsatser som kommit fram utifrån artiklarna där 

forskningen menar att den kombinerade formen läs- och matematiksvårigheter förekommer 

oftare än lässvårigheter och matematiksvårigheter för sig (Dirks et al., 2008). Det är 

förståeligt att elever som är i kombinationen har tydligare och framförallt större svårigheter i 

både läsning och matematik men kan detta huvudsakligen vara ett bevis på att lässvårigheter 

påverkar elevers prestationer i matematik? Många artiklar i studien tydliggör att elever i 

lässvårigheter, dyslexi samt kombinationen läs- och matematiksvårigheter påverkas av samma 

kognitiva funktioner som fonologi och långtids- och arbetsminne (Andersson, 2008; Dirks et 

al., 2008; Miles et al., 2001; Simmons & Singleton, 2009; Tressoldi et al., 2007; Vukovic et 

al., 2010). Detta är något som även Lundberg och Sterner (2006) påpekar när de redogör för 
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begreppet dyslexi och dess innebörd. De menar att fonologi och minne har en stor påverkan 

på elevers dyslexi vilket även överensstämmer med Lundes (2011) redogörelse av 

matematiksvårigheter. Lunde (2011) menar att matematiksvårigheter kan grunda sig på 

fonologi och minne vilket i detta fall tydliggör ett samband författarna och artiklarna emellan. 

I och med detta verkar såväl författare som forskning vara överens om att fonologi och 

långtids- och arbetsminne är de faktorer som påverkar lässvårigheter, dyslexi och läs- och 

matematiksvårigheter. Att detta synliggörs kan ses som ett faktum att svårigheterna står i nära 

relation till varandra. Detta skapar en tanke angående hur stor inverkan lässvårigheter har på 

matematiksvårigheter och att kombinationen dem emellan skapar oerhörda konsekvenser för 

eleverna. 

 

Malmers (1996) åtta steg presenterades i bakgrunden där det redogörs för några av de 

svårigheter som elever i lässvårigheter och med dyslexi kan uppleva i matematiken. 

Framställningen är främst baserad på Malmers (1996) egna upplevelser och tankar och i 

artiklarna uppvisade inte eleverna svårigheter i alla dessa steg. Några av de svårigheter som 

elever i lässvårigheter och med dyslexi uppvisade utifrån de aktuella artiklarna var svagheter i 

minnet, problemlösning, platsvärde, nummerprocess samt aritmetik (Andersson, 2008; Dirks 

et al., 2008; Fuchs & Fuchs, 2002; Simmons & Singleton, 2009; Tressoldi et al., 2007; 

Vukovic et al., 2010). Att eleverna i lässvårigheter eller med dyslexi inte uppvisade 

svårigheter i alla de åtta stegen kan tolkas som att det är elevers individualitet som spelar en 

avgörande roll. Malmers åtta steg går därmed att problematisera genom att påpeka att de inte 

är allmängiltiga för alla elever som befinner sig i lässvårigheter eller som har dyslexi. Vidare 

uppvisade inte dessa elever svårigheter i alla matematiska områden (Simmons & Singleton, 

2009; Tressoldi et al., 2007). Detta kan tolkas som att alla matematiska förmågor som 

redogjorts för i bakgrunden inte säkert berörs av elevernas problematik i läsning. Det 

synliggörs i denna studie att vissa elever i lässvårigheter och med dyslexi presterar sämre på 

vissa matematiska områden. Några av de områden som eleverna uppvisade sämre prestationer 

i är aritmetik, talfakta samt operationer. Detta kan antingen bero på att läsning krävs eller att 

eleverna har svårigheter med symboler som gör att de kastar om siffrorna. I samband med 

detta är det intressant att ifrågasätta om elevernas prestationer hade sett annorlunda ut om alla 

artiklar undersökt exakt samma områden i matematiken.  
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Vidare är det möjligt att ställa sig kritisk till artiklarnas definitioner av elever i 

matematiksvårigheter. Då artiklarna definierat eleverna på olika vis med hjälp av resultat på 

olikartade tester i form av procentsatser är det av vikt att ifrågasätta om eleverna verkligen är i 

matematiksvårigheter eller om de snarare presterar sämre på grund av andra skäl. Med denna 

typ av klassificering kan man inte med säkerhet veta om eleverna har en sämre matematisk 

förmåga eller om de bara presterar sämre på testerna av andra skäl. Man kan inte heller veta 

om elevernas förmåga och prestationer beror på dålig undervisning eller på kognitiva problem 

som fonologi och minne. De artiklarna som berörs i studien svarar i huvudsak inte på frågor 

om undervisningens påverkan. Då de involverade procentsatserna som spelade en avgörande 

roll varierade i de olika artiklarna är det av intresse att ifrågasätta om de elevgrupper som 

väljs ut faktiskt är de samma. Vidare kan det ses en aning knapert att endast definiera eleverna 

utifrån enstaka tester. En konsekvens av att enbart använda tester för att mäta elevernas 

prestationer i matematik kan vara att vissa elever kan uppleva stress och en obehagskänsla 

som medför att de inte presterar så som i själva verket är möjligt. Vilket slutligen påverkar 

vilka elever som väljs ut och som klassificeras som elever i matematiksvårigheter. Hade 

forskarna i artiklarna istället valt att granska elevernas prestationer i detalj, på testnivå och på 

procentnivå hade det kanske blivit möjligt att hitta mer homogena grupper av elever. Vidare 

har vissa artiklar valt att definiera eleverna med hjälp av både tester och med vilket 

specialpedagogiskt stöd eleverna ges. I de fallen kan man tänka sig att urvalet blir mer 

tillförlitligt.  

 

Något som litteraturstudien påvisar är att lässvårigheter och dyslexi inte alltid påverkar 

elevers prestationer i matematik samt att elever i lässvårigheter inte behöver befinna sig i 

matematiksvårigheter. Det synliggörs även att elever i kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter presterar avsevärt sämre i matematik vilket kan bero på bakomliggande 

faktorer så som fonologi och minne. Studien grundar sig på hypotesen att lässvårigheter 

samverkar med matematiksvårigheter och påverkar elevers prestationer i matematik dock 

uppvisas att denna hypotes inte stöds av aktuell forskning. Detta är intressant och innebär att 

vi inte kan dra generella slutsatser och förutfattade meningar utan att vi istället måste testa 

hypotesen för att få ett befintligt svar. Vidare har studien bidragit till en ökad förståelse för 

forskningsfältet men även för området lässvårigheter och matematiksvårigheter som är 

oerhört komplext i mina ögon. Från start föreställde jag mig att detta område inte var svårt att 

förstå, att det fanns slutsatser som vara snarlika varandra samt att alla forskare var eniga 
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angående lässvårigheters samverkan med matematiksvårigheter och dess påverkan på 

matematiskprestationer. Så var dock inte fallet, då forskarna uppenbarligen inte är överens. 

Resultatet som kommit fram är att sambanden mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter inte är så enkla. Detta stämmer även med tidigare forskning som 

exempelvis Lundberg och Sterner (2002) som tidigare tydliggjort komplexiteten.  

7.1 Metoddiskussion 

I arbetet med denna studie har det funnits ett flertal faktorer som kommit att påverka såväl 

sökningar som resultat och slutsats. Främst har de olika sökkriterierna bidragit till 

avgränsningar på området som i sin tur spelat en avgörande roll för de artiklar samt det 

resultat som framkommit i studien. Studien hade för avsikt att undersöka nyare forskning som 

inte publicerats tidigare än år 2000, detta kan dock ha bidragit till att vissa betydelsefulla 

texter förbisetts. I samband med detta är det svårt att förespråka hur väl sökningar och 

framförallt studien täcker hela forskningsområdet. En del av forskningsområdet har berörts i 

den mån det gått, vilket innebär att en heltäckande bild av forskningsområdet inte uppstått.  

Studien visar en komplex bild av hur lässvårigheter påverkar matematiksvårigheter och 

elevers prestationer i matematik och överensstämmer samt stöder tidigare forskning på så vis 

att den ger bild av hur forskningsfältet på området ser ut idag.  

 

En svårighet som gett sig till känna är tolkningen av artiklar, detta beroende på att artiklarna 

är skrivna på engelska. Då artiklarna är skrivna på engelska blev det till viss del en 

problematik att kontinuerligt förstå textens innehåll. Språket har bidragit till att det gjorts 

tolkningar av originalspråket vilket förhoppningsvis lett till korrekta tolkningar av artiklarna. 

Vidare kan systematiken i resultatet anses som bra på så vis att artiklarnas innehåll är tydligt 

uppdelat i två olika kategorier därefter presenteras artiklarnas innehåll och resultat vilket visar 

en bild av hur forskningsfältet ser ut ur ett helhetsperspektiv.  

 

Om studien skulle genomföras igen skulle sökningarna ses över mer noggrant än tidigare, den 

nuvarande studien har inte riktigt den systematik i sökningarna som jag från början var ute 

efter. I efterhand har jag insett hur en systematik i sökningarna bör se ut vilket jag tagit 

lärdom av. I samband med detta skulle kommande sökningar kunna bli mer systematiska där 

det finns en tydligare tanke bakom sökord och sökkombinationer. Detta för att finna artiklar 

som specificerar sig på exakt samma saker beträffande ett forskningsområde. I denna studie är 
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det möjligt att sökningarna har några brister då en del av sökorden kan ses irrelevanta då de 

huvudsakligen inte bidraget med några användbara artiklar.  

7.2 Konsekvenser för undervisningen   

Då vederbörande artiklar uppvisar olika slutsatser om hur lässvårigheter allmänt sett kan 

påverka matematikprestationer blir till en svårighet för lärare på fältet att tolka deras resultat. 

Något jag tagit lärdom av under min tid som student på Örebro universitet är vikten av att 

vara uppdaterad när det kommer till forskning. Detta för att kunna strukturera en god 

undervisning som kan bidra till ett djupt lärande hos eleverna. Dock kan det bli svårt att tolka 

forskningsresultat som inte är eniga om huruvida lässvårigheter kan påverka prestationer i 

matematik och samverka med matematiksvårigheter. I samband med detta är det oerhört 

viktigt att lärare tar elevers olikheter i beaktning. Alla elever är olika och behöver därmed 

olika slags stöd. Detta innebär således att elever som uppvisar svårigheter i läsning inte 

generellt behöver uppleva svårigheter i matematik eller prestera sämre i matematik. Utifrån 

resultatet i studien är det möjligt att tolka att lärare behöver en kompetens som specificerar sig 

på svårigheter som kan synliggöras hos elever. Detta ställer krav på läraren som bör veta hur 

hen ska arbeta för att nå ut till alla elever för att därmed möjliggöra en likvärdig utbildning. 

Det kräver vidare att läraren är extra uppmärksam när det kommer till elever i lässvårigheter i 

matematikundervisningen, detta för att kunna stödja elevens behov på ett lämpligt sätt. I och 

med detta är det viktigt att läraren inte utgår från att elever i lässvårigheter presterar sämre i 

matematik eller att de är i matematiksvårigheter.  

7.3 Fortsatta studier  

Något som studien påvisat är att det finns ett behov av vidare forskning angående huruvida 

lässvårigheter samverkar med matematiksvårigheter och hur lässvårigheter påverkar elevers 

prestationer i matematik. Detta går att klargöra då alla involverade artiklar påpekar att mer 

forskning behövs på området vilket jag anser är viktigt att ta i beaktning. Ytterligare ett skäl 

till att mer forskning behövs är baserat på att forskningen är oense när det kommer till 

lässvårigheters påverkan på prestationer i matematik och matematiksvårigheter vilket 

synliggörs i denna studies resultatdel. Vidare forskning bör specificera sina undersökningar på 

om det går att definiera lässvårigheter som en av de påverkansfaktorer som leder till att elever 

presterar sämre i matematik eller att det leder till elevers matematiksvårigheter. Detta för att i 

stora drag skapa en förståelse för elever i lässvårigheter och matematiksvårigheter på 

skolorna. Vilket i sin tur kan bidra till att lärare inte generellt skulle kunna koppla elevers 
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lässvårigheter till sämre prestationer i matematik. Det vore även betydelsefullt att i fortsatta 

studier undersöka varför det endast är vissa elever i lässvårigheter eller med dyslexi som 

upplever svårigheter i matematik. Att därmed undersöka vilka faktorer det är som påverkar att 

dessa elever presterar sämre i matematik eller ej.  

 

Vidare vore det av vikt att vidare forskning definierar elever i matematiksvårigheter på 

samma vis för att därmed kunna presentera tillförlitlig forskning som inte endast fokuserar på 

elevers resultat på olika tester. På så vis skulle berörande elever definieras på ett mer korrekt 

vis. Vilket huvudsakligen skulle innebära att eleverna i hög grad är i matematiksvårigheter 

och att deras sämre prestationer på test inte beror andra faktorer som exempelvis stress.  

 

Med denna litteraturstudie som grund vore det intressant att i vidare studier undersöka hur det 

ser ut i dagens skolor, i relation till lässvårigheter och matematik. Detta för att skapa en 

förståelse för om lässvårigheter kan samverka med matematiksvårigheter och påverka 

prestationer i matematik. Jag anser att det kan vara av vikt att undersöka detta vidare och att 

även se det med egna ögon. Detta är möjligt att genomföra genom att undersöka hur elever i 

lässvårigheter upplever problem med matematiken och hur deras prestationer ser ut på 

matematiktest i dagens svenska skola. Detta är något som ytterligare en studie skulle kunna 

undersöka vilket möjligen kommer att upprättas i nästa självständiga arbete.  

  

Ur ett helhetsperspektiv är det en intressant tanke att vidare forskning på området skulle 

kunna bidra till en ännu djupare förståelse, vilket i sin tur skulle kunna påverka lärares 

didaktiska val i skolan samt dess undervisning för att nå ut till elever i lässvårigheter som 

uppvisar sämre prestationer i matematik. Lundberg och Sterner (2002) är två svenska forskare 

som länge forskat inom området lässvårigheter och matematiksvårigheter. Något som de 

tydliggör i sin rapport är att det saknas forskning om kombinationen läs- och 

matematiksvårigheter vilket kan tolkas som att det behövs mer forskning på området överlag. 

I samband med detta är det värt att poängtera att det är viktigt att mer kunskap presenteras om 

kombinationen läs- och matematiksvårigheter, främst för att förstå att svårigheter i vissa fall 

kan hänga ihop och utgöra stora problem i utbildningssammanhang för eleverna. Skulle en 

vidare kunskap introduceras runt om i landet kanske även resultaten på PISAs undersökningar 

skulle förbättras på lång sikt.  
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8. Slutsatser 

Denna studie har gett mer kunskaper om att lässvårigheter kan, men inte alltid, påverka 

elevers prestationer i matematik samt samverka med deras matematiksvårigheter. Den har 

även påvisat att elever i kombinationen läs- och matematiksvårigheter har större 

prestationsproblem när det kommer till matematiken men att området inte är så välforskat som 

önskat. Den slutsats som med säkerhet kan dras utifrån studien är att det behövs mer 

forskning på området för att vidare undersöka området närmare. Det är angeläget att 

poängtera hur viktigt det är att vi förstår våra elevers behov för att sätta dem i det främsta 

rummet då de huvudsakligen är vår framtid. Avslutningsvis vill jag presentera nedanstående 

citat som jag anser att såväl blivande lärare som lärare på fältet bör ta till sig. Detta främst för 

att förstå hur viktigt det är att vi ställer oss frågan hur vi ska få alla våra elever att förstå 

matematik för att de ska finna den betydelsefull för dem själva.  

 

För dig som blivande lärare likaväl som för en verksam lärare är det viktigt att ställa sig 

frågan om vad det innebär att kunna och förstå matematik. Ur ett matematikdidaktiskt 

perspektiv får nämligen lärarens grundsyn i denna fråga avgörande betydelse för hur 

undervisningen utformas, och därmed får den också betydelse för vilka möjligheter till 

förståelse för matematikens idéer och begrepp som eleverna får chans att skapa 
(Grevholm, 2012, s. 88). 
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10. Bilaga 1 

Databas och 

datum  

 

Sökord/kombination 

av sökord  

Avgränsningar  Sökträffar  

1) Utan 

avgränsningar 

2) Med 

avgränsningar 

Urval 1  Urval 2 

Eric 14-04-01 Mathematics 

difficulties  

AND reading 

difficulties  

AND children   

NOT kindergarten 

Peer-reviewed  

2000-2013 

1) 296 

2) 107 

10  Vukovic (2012) 

Jordan et al. 

(2003) 

Dirks et al. 

(2008) 

Andersson 

(2008) 

Eric 14-04-01 Dyslexia  

AND mathematics 

Peer-reviewed  

2000-2013 

1)75 

2)35 

7 Vukovic et al. 

(2010) 

Simmons & 

Singleton 

(2009) 

Miles et al. 

(2001) 

Eric 14-04-02 Dyscalculia 

AND dyslexia 

Peer-reviewed  

2000-2013 

1)29 

2) 12 

2  

Eric 14-04-23 Mathematics 

disabilities  

AND reading  

AND problem 

solving 

Peer-reviewed  

2000-2013 

1) 92 

2) 26 

3 Fuchs & Fuchs 

(2002)  

Oru 

Summons  

Manuell 

sökning 

Dyscalculia with or 

without dyslexia  

 

Peer- reviewed  

2000-2014 

Children 

2) 163 1 Tressoldi et al. 

(2007) 

 


