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Amongst Numbers and Letters: 
 A Study of Math and Reading Difficulties for Children in Second Grade 

Abstract 

It is not uncommon for math difficulties and reading difficulties to occur simultaneously. 

Despite this, math and reading difficulties are thought to have different cognitive profiles 

where math difficulties are linked to number sense; an innate ability to understand, 

approximate and manipulate both quantities and numerical information, whereas reading 

difficulties are linked to phonological ability; an innate ability to understand, create 

representations of and manipulate phonological information. A possible link between the 

difficulties is that phonological abilities also could affect mathematical ability. Support for 

this comes from studies where comorbid math and reading difficulties are associated with 

more severe difficulties in arithmetic ability compared to those with isolated math difficulties. 

The purpose of this study is to examine whether isolated math difficulties, isolated reading 

difficulties and comorbid math and reading difficulties can be linked to deficits in number 

sense, phonological ability or both of these, and whether comorbid math and reading 

difficulties differ in performance in mathematical tasks compared to isolated math difficulties 

for children in second grade. The study was carried out by testing 161 second grade children 

in arithmetic performance, reading performance, number sense and phonological ability. 

Based on performance in arithmetic and reading participants were divided into four groups: 

math difficulties (MD), reading difficulties (LD), comorbid math and reading difficulties 

(MD/LD) and control group. Statistical comparisons between groups were calculated by use 

of ANCOVAs, with non-verbal intelligence as covariate, and by independent t-test. Results 

gave partial support for the proposed core deficits for math and reading difficulties 

respectively, mainly concerning math difficulties and number sense deficits. The MD group 

performed significantly poorer in the non-symbolic number sense test.The group LD did not 

perform significantly poorer in respect to any task. The group MD/LD performed significantly 

poorer regarding subtraction, symbolic number sense tests and phonological awareness. Based 

on these results it can be discussed whether a link between number sense deficits and 

phonological awareness deficits may cause difficulty with learning and manipulating 

symbolic digit number. 

 

Key words: Math difficulties, reading difficulties, comorbid math and reading difficulties, 

number sense, phonological ability, children in second grade.  



 

Sammanfattning 

Det är inte ovanligt att matematiksvårigheter förekommer tillsammans med lässvårigheter. 

Däremot förefaller matematiksvårigheter och lässvårigheter ha skilda kognitiva profiler där 

matematiksvårigheter kopplas till bristande number sense; en medfödd förmåga för att förstå, 

approximera och manipulera kvantiteter och numerisk information, medan lässvårigheter 

kopplas till bristande fonologisk förmåga; en medfödd förmåga att förstå, skapa 

representationer för och manipulera fonologisk information. En möjlig länk mellan 

svårigheterna är att fonologisk förmåga även kan påverka den matematiska förmågan. Stöd 

för detta har framkommit i studier där komorbida matematik- och lässvårigheter kopplats till 

mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med isolerade matematiksvårigheter. Syftet 

med föreliggande studie är att undersöka huruvida isolerade matematiksvårigheter, isolerade 

lässvårigheter samt komorbida matematik- och lässvårigheter kan kopplas till bristande 

number sense, bristande fonologisk förmåga eller båda samt huruvida komorbida matematik- 

och lässvårigheter skiljer sig gentemot isolerade matematiksvårigheter gällande 

matematiksvårigheternas omfattning hos barn i andra klass. För att besvara syftet testades 161 

barn i andra klass gällande aritmetisk färdighet, läsfärdighet, number sense och fonologisk 

förmåga. Efter sin prestation i matematik och läsningdelades deltagarna in i fyra grupper; 

matematiksvårigheter (MS), lässvårigheter (LS), komorbida matematik- och lässvårigheter 

(MS/LS) samt kontrollgrupp. Statistiska jämförelser beräknades mellan grupperna genom 

kovariansanalyser (ANCOVA), med icke-verbal intelligens som kovariat, samt genom 

oberoende t-test. Resultatet gav delvis stöd för den tänkta kärnproblematiken för 

matematiksvårigheter respektive lässvårigheter, främst gällande matematiksvårigheter och 

bristande number sense. Gruppen MS var signifikant sämre på ett icke-symboliskt number 

sense-test. Gruppen LS var inte signifikant sämre gällande något test. Gruppen MS/LS var 

signifikant sämre gällande subtraktion och symboliska number sense-test samt gällande 

fonologisk medvetenhet. Utifrån resultatet diskuteras huruvida en länk mellan bristande 

number sense och bristande fonologisk medvetenhet kan orsaka svårigheter med inlärning och 

hantering av symboliska siffertal.  

 

Nyckelord: Matematiksvårigheter, lässvårigheter, komorbida matematik- och lässvårigheter, 

number sense, fonologisk förmåga, barn i andra klass. 
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Introduktion 

Antal och siffror förekommer genomgående i människors liv (Rousselle & Noël, 2007). Barn 

utvecklas i en miljö som ger kvantitativ information och skapar numeriska erfarenheter 

(Rousselle & Noël, 2007) vilka framförallt blir märkbara när vuxna i omgivningen hanterar 

pengar, räknar, läser av klockslag och tabeller samt använder siffror för diverse mätningar 

(Chinn & Ashcroft, 2007). Att inte förstå meningen med numeriska tal eller på ett effektivt 

sätt kunna räkna gör individen utsatt (Lundberg & Sterner, 2006). Förutom att misslyckas i ett 

högt värderat skolämne (Rousselle & Noël, 2007) försämrar matematiksvårigheter 

möjligheterna till att i vuxen ålder få ett arbete (Lundberg & Sterner, 2009). Ett troligt 

samband mellan matematisk förmåga och framgång i fråga om lön och arbetstillfredsställelse 

(Leuyven, Oosterbeek & van Ophem, 2004) samt mellan matematisk förmåga och risk för 

depression i vuxen ålder är fastställd (McCloskey, 2007). På liknande sätt som en god 

matematisk förmåga är viktig i vardagen (Leuyven et al., 2004) är läsförmåga väsentlig för att 

kunna delta i samhället då läsning möjliggör informationsinhämtning från flera källor och 

stödjer förmågan att göra informerade val (Frost, 2009). Lässvårigheter under skoltiden kan 

medföra att barn hamnar efter i skolarbetet eftersom mycket av skolundervisningen kräver 

god läsförmåga (Taube, 2009). Detta kan leda till en negativ uppfattning av den egna 

prestationsförmågan, låg motivation till skolarbete (Polychroni, Koukoura & Anagnostou, 

2006; Tunmer & Greaney, 2010) och i värsta fall depression (Ors, 2009; Taube, 2009). 

          Tidig identifiering är av stor vikt för att optimera åtgärder vid såväl matematik-

svårigheter (Butterworth, 2008; Butterworth & Yeo, 2010; Gersten, Jordan & Flojo, 2005) 

som lässvårigheter (Häggström, 2010; Høien & Lundberg, 1999) och förbättrar därmed 

utsikten för drabbade barn (Butterworth & Yeo, 2010). Logopeder har en viktig roll i 

identifierings- och interventionsarbete gällande både läs- och skrivutredningar (Justice, 

Invernezzi & Meier, 2002) och matematikutredningar (Lundberg & Sterner, 2009). 

Logopeders roll i utrednings- och interventionsarbetet motiverar varför föreliggande studie 

genomförs. Det är av stor vikt att åskådliggöra hur problematiken kan se ut för skolbarn som 

har svårare att lära sig räkna, läsa eller båda och huruvida framkomna svårigheter kan härröras 

liknande grundproblematik som vid dyskalkyli respektive dyslexi. Det är också relevant att 

åskådliggöra tidiga svårigheter för att i tidigt skede kunna anpassa stödinsatser. Föreliggande 

studies syfte är att undersöka isolerade matematiksvårigheter, isolerade lässvårigheter samt 

komorbida matematik- och lässvårigheter med koppling till potentiell kärnproblematik och 

komorbiditetens konsekvens för matematiksvårigheterna hos barn i andra klass. 
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Bakgrund 

Prevalens för matematiksvårigheter och lässvårigheter 

Begränsningar i vardagen kan uppstå som följd av såväl matematiksvårigheter (Butterworth, 

2010; Leuyven et. al., 2004; McCloskey, 2007) som lässvårigheter (Ors, 2009; Polychroni et 

al., 2006; Taube, 2009) men relativt lite forskning förekommer inom området för 

matematiksvårigheter i jämförelse med för lässvårigheter (Mazzocco & Myers, 2003; 

Rousselle & Noël, 2007). Detta trots att den ungefärliga prevalensen för de isolerade 

svårigheterna anses vara liknande, kring sex procent för matematiksvårigheter (Butterworth, 

Varma & Laurillard, 2011; Mazzocco & Myers, 2003; Shalev & Gross-Tsur, 2001) och kring 

sex procent för lässvårigheter (Frisk, 2010; Robinson, Manchetti & Torgesen, 2002). 

         Nedan presenteras matematiksvårigheter, lässvårigheter och komorbida matematik- och 

lässvårigheter i relation till potentiella kärnproblematiker och faktorer som kan tänkas länka 

svårigheterna tillsammans. 

Matematisk förmåga och matematiksvårigheter 

Den matematiska förmågans komponenter 

Förmågan att manipulera siffror och numeriska tal samt göra matematiska uträkningar är inte 

det enda som fordrar matematisk förmåga. Vid generella jämförelser, föremålsigenkänning 

samt vid tolkning av mönster och former som inte innefattar siffror och numeriska tal är 

matematisk förmåga väsentlig (Adler, 2007). Matematisk förmåga handlar således både om 

färdigheter gällande tekniska aspekter av matematiska uträkningar och om en övergripande 

förståelse för matematiska principer, språkliga matematiska begrepp och spatiala förhållanden 

(Chinn & Ashcroft, 2007; Lundberg & Sterner, 2006). Matematiska principer innefattar regler 

vilka styr aritmetiska operationer och innebär bland annat förståelse för hur numeriska tal är 

uppbyggda samt relationer mellan numeriska tal och räknesätt (Prather & Alibali, 2009). 

Matematisk förmåga påverkas även av problemlösningsförmåga och logiskt tänkande (Adler, 

2007; Chinn & Ashcroft, 2007).  

Matematiksvårigheter och dyskalkyli 

Ännu finns ingen universal konsensus och definition kring problematiken vid 

matematiksvårigheter. Diverse skilda termer används inom området och de vanligaste är 

dyskalkyli och matematiksvårigheter (Berch, 2005; Mazzocco & Myers, 2003). 
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Dyskalkyli 

Dyskalkyli introducerades som diagnos år 1979 för att i klinisk verksamhet särskilja 

svårigheterna från förvärvade matematiksvårigheter, akalkyli (Butterworth, 2005). Diagnosen 

ställs ofta utifrån en diskrepansdefinition där prestationen gällande matematik tydligt avviker 

från prestationen gällande intelligensrelaterade faktorer (Lundberg & Sterner, 2009). ICD-10 

(International Classification of Diseases) beskriver dyskalkyli som en specifik störning i 

aritmetisk färdighet vilken inte kan förklaras av generell begåvningsnedsättning eller 

inadekvat skolgång. Aritmetisk färdighet berör bemästrandet av grundläggande 

räkneförmågor som addition och subtraktion och inte mer abstrakt matematisk förmåga vilken 

krävs vid exempelvis algebra (World Health Organisation [WHO], 1992). 

Matematiksvårigheter 

Till skillnad från dyskalkyli refererar matematiksvårigheter inte till en specifik störning i 

aritmetisk färdighet utan svårigheterna kan även antas bero på nedsatt arbetsminne eller andra 

kognitiva funktioner som på något sätt påverkar förmågan att lära matematiska koncept och 

procedurer (Geary, 2004). Matematiksvårigheter kan dessutom bero på för få numeriska och 

matematiska erfarenheter vilket resulterar i en otillräcklig beredskap att möta skolans krav 

(Lundberg & Sterner, 2006). Med rätt åtgärder kan matematiksvårigheter i vissa fall förbättras 

(Geary, 2004). Den gemensamma framkomna problematiken, oavsett term för svårigheterna, 

är en funktionsnedsättning vilken drabbar den basala matematiska förmågan (Lundberg & 

Sterner, 2006) att förstå och manipulera antal samt att utveckla aritmetisk kunskap 

(Butterworth, 2010).  

Orsaker till matematiksvårigheter 

När matematiksvårigheter kan konstateras är svårigheterna besvärliga att avgränsa då den 

matematiska förmågan påverkas av en rad medfödda, sociala, kulturellt inlärda samt kognitiva 

förmågor (Butterworth, 2010), vilka utvecklas från födsel till vuxen ålder (Rousselle & Noël, 

2007). Forskning om matematisk förmåga och matematiksvårigheter börjar alltmer tillta med 

flertalet studier om den matematiska förmågans kognitiva profil (Geary, 2004), den 

matematiska förmågans neurologiska bas (Butterworth et al., 2011; Dehaene, Piazza, Pinel & 

Cohen, 2003) och matematiksvårigheter i samband med genetiska faktorer (Butterworth, 

2008; Dehaene, 2007; Plomin & Kovas, 2005). I försöken att identifiera underliggande 

orsaker till matematiksvårigheter används teorier om en kärnproblematik (Wilson & Dehaene, 

2007). Kärnproblematiken för matematiksvårigheter är ännu inte slutgiltigt definierad (Berch, 

2005; Mazzocco & Myers, 2003) men diskuteras beröra number sense (antaluppfattning), 
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människans medfödda förmåga att snabbt förstå, approximera och manipulera antal (Wilson 

& Dehaene, 2007). Antal kan både innefatta grupper av icke-symboliska kvantiteter och 

numeriska tal. 

Number sense 

Number sense anses vara en medfödd icke-verbal förmåga att förstå och manipulera antal med 

en viss grad av precision (Wilson & Dehaene, 2007). Denna medfödda förmåga utgör grunden 

för senare förvärvning och utveckling av det symboliska siffersystemet vilket behövs vid 

inlärning av aritmetik (Feigenson, Dehaene & Spelke, 2004; Gelman & Butterworth, 2005; 

Piazza et al., 2010). Number sense inbegriper två skilda komponenter (Feigenson et al., 2004; 

Halberda & Feigenson, 2008; Piazza, 2010; von Aster & Shalev, 2007; Wilson & Dehaene, 

2007) där den ena representerar förståelsen för stora och approximativa antal och kallas för 

det approximativa antalssystemet (the approximative number system) (Feigenson et al., 

2004), hädanefter förkortat ANS. Den andra komponenten representerar förmågan till precisa 

uppskattningar av små enskilda antal (Feigenson et al., 2004; von Aster & Shalev, 2007) och 

kallas för objektidentifieringssystemet (the object tracking system) (Burr, Turi & Anobile, 

2010; Piazza, 2010; Xu, 2003), fortsättningsvis förkortat OTS. Båda komponenterna har 

specifika begränsningar och separata utvecklingskurvor (Piazza, 2010) men samverkar under 

hela livstiden (Mundy & Gilmore, 2009). 

Det approximativa antalssystemet (ANS) 

ANS värderar antal approximativt och skiljer sig därmed från exakt räkning (Halberda & 

Feigenson, 2008). Systemet är initialt språkoberoende och icke-symboliskt samt verkar över 

multipla modaliteter för att känna igen och mentalt manipulera kvantiteter av visuella objekt 

eller auditiva stimuli (Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010). Tidiga icke-symboliska mentala 

representationer för kvantiteter länkas allt eftersom samman med symboliska motsvarigheter 

vilket är nödvändigt för en effektiv utveckling av matematisk förmåga (Halberda & 

Feigenson, 2008). ANS mentala representation förändras under livstiden och är avsevärt 

mindre precis hos små barn än hos vuxna (Halberda & Feigenson, 2008; Lipton & Spelke, 

2003; Xu & Spelke, 2000; Piazza, 2010). 
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ANS mentala representation 

ANS kodar och överför icke-symboliska kvantiteter till jämförbara mentala representationer 

vilka organiseras längs en mental antalslinje (Feigenson et al., 2004; Piazza et al., 2010). 

Representationerna organiseras i storleksordning från vänster till höger och därmed associeras 

varje kvantitet till en spatial position (de Hevia, Vallar & Girelli, 2006). Precisionen för 

approximativa värderingar minskar vid stigande storlekar (Bugden & Ansari, 2011) och beror 

på en ökad överlappning mellan representationer av större kvantiteter längs den mentala 

antalslinjen (Ashkenazi, Mark-Zigdon & Henik, 2009). Således har den mentala antalslinjens 

representation inledningsvis logaritmiska förhållanden (Feigenson et al., 2004) som innebär 

mindre avstånd mellan kvantiteter mot slutet av antalslinjen (Piazza et al., 2010). Med 

stigande ålder förändras de spatiala positionerna (von Aster & Shalev, 2007) i samband med 

att mentala representationer av kvantiteter vid språklig inlärning och ökad erfarenhet av 

sifferord länkas samman med det symboliska siffersystemet (Feigenson et al., 2004; Halberda 

& Feigenson, 2008; Mundy& Gilmore, 2009). Det symboliska siffersystemet ansluts till ANS 

redan existerande icke-symboliska representation snarare än ersätter den (Mundy & Gilmore, 

2009; Siegler & Booth, 2004). I takt med att kvantiteter gradvis länkas samman med 

motsvarande symboliska och spatiala ordningstal blir ANS mer exakt (von Aster & Shalev, 

2007) med följden att logaritmiska förhållanden längs den mentala antalslinjen kompenseras 

och blir betydligt mer linjära (Feigenson et al., 2004; Piazza et al., 2010). Linjära förhållanden 

resulterar i att mer jämna avstånd mellan numeriska tal uppstår, vilket är av vikt för vidare 

utveckling av matematisk förmåga (Siegler & Ramani, 2008). För illustration av den mentala 

antalslinjens skilda representationer, se Figur 1. Forskning om den mentala antalslinjens 

representation visar att barn i andra klass uppfattar förhållanden mellan antal linjärt längs en 

numerisk tallinje 0-100 (Siegler och Ramani, 2008) men logaritmiskt längs en numerisk 

tallinje 0-1000 (Booth & Siegler, 2006). 

Figur 1. 

Illustration av logaritmiska och linjära förhållanden mellan representationer av antal längs 

den mentala antalslinjen. 
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Diskrimination mellan kvantiteter eller numeriska tal 

Den mentala antalslinjens representation kan påvisas genom förmågan att diskriminera mellan 

två icke-symboliska kvantiteter eller två numeriska tal. Diskriminationsförmågan anses bero 

på kvantiteters relationer (Bugden & Ansari, 2011; Halberda & Feigenson, 2008; Piazza et al., 

2010; Xu & Spelke, 2000) genom att den följer Webers lag (Piazza, 2010). Webers lag 

innebär att det relativa tröskelvärdet för att uppfatta skillnad mellan två kvantiteter är 

beroende av relationen mellan dem snarare än den numeriska skillnaden (Brannon, 2006; 

Bugden & Ansari, 2011; Butterworth, 2010; Halberda & Feigenson, 2008; Piazza, 2010; 

Piazza et al., 2010). Den minsta relationen som barn vid nio månaders ålder kan diskriminera 

är 2:3 vilket exempelvis kan motsvara 16 vs. 24 visuella eller auditiva enheter (Libertus & 

Brannon, 2010; Lipton & Spelke, 2003). Barn vid sex års ålder kan diskriminera kvantiteter 

med relationen 5:6. I vuxen ålder är diskriminationsförmågan så utvecklad att kvantiteter med 

relationen 7:8 korrekt kan diskrimineras även om individuella skillnader förekommer (Piazza 

et al., 2010). Den minsta relationen vilken kan diskrimineras beskrivs också med Webers 

fraktion (W) vilket ger ett kvotmått för det relativa tröskelvärdet (Halberda & Feigenson, 

2008; Piazza, 2010). Kvoten räknas ut genom att ta differensen mellan två kvantitetsvärden 

och dividera detta med det minsta kvantitetsvärdet. Webers fraktion motsvarar vid nio 

månaders ålder W=.50, vid sex års ålder W=.20 och i vuxen ålder W=.14 (Halberda & 

Feigenson, 2008). Studier gällande diskrimination mellan två kvantiteter visar att 

kvantitetsskillnader med Webers fraktion för liten kvot är svårare att uppfatta (Halberda & 

Feigenson, 2008) genom att responstiden är längre i jämförelse med kvantitetsskillnader med 

Webers fraktion för stor kvot (Gullik, Sprute & Temple, 2011). 

          Diskrimination mellan två numeriska tal påverkas dels av relationen mellan men också 

av storleken för de numeriska talen. Responstiden för att diskriminera mellan två numeriska 

tal är längre ju större de numeriska talen är. Exempelvis tar det längre tid att diskriminera 

mellan sifferparen 8 och 9 i jämförelse med 1 och 2 trots att båda har den numeriska 

skillnaden ett (Bugden & Ansari, 2011). Då ANS är ett approximativt system med minskad 

precision vid stigande numeriska tal överlappar representationerna för större numeriska tal 

varandra mer i jämförelse med mindre tal (Ashkenazi et al., 2009). Bristande ANS medför att 

den mentala antalslinjens representation är mer diffus än vid välfungerande ANS vilket leder 

till att hantering av och diskrimination mellan kvantiteter, numeriska tal eller båda är betydligt 

svårare och mer tidskrävande (Piazza et al., 2010). 

 



 

7 

 

Objektidentifieringssystemet (OTS) 

OTS är ett visuo-spatialt uppmärksamhetssystem som möjliggör för arbetsminnet att direkt 

identifiera exakta antal upp till tre till fyra enskilda visuella objekt eller auditiva signaler 

(Cordes & Brannon, 2009; Wilson & Dehaene, 2007). Detta sker utifrån en-till-en-

korrenspondens där varje enskilt stimuli har en individuell mental representation (Cordes & 

Brannon, 2009; Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010). OTS är precist och kan snabbt skapa 

korrekta representationer av små antal av individuella objekt (Cordes & Brannon, 2009) även 

efter kortvarig stimulering (Piazza, 2010) men har inte förmåga att manipulera större grupper 

av objekt (Xu, 2003). OTS möjliggör effektiv inlärning av basal räkning eftersom det stödjer 

den tidiga uppfattningen av exakta antal (Wilson & Dehaene, 2007). Antal enheter som OTS 

har kapacitet att uppfatta ökar framförallt under det första levnadsåret. Barn vid sex månaders 

ålder har kapacitet att identifiera ett objekt för att sedan vid ett års ålder ha förmåga att 

identifiera tre till fyra objekt, en kapacitet som kvarstår i vuxen ålder (Feigenson et al., 2004; 

Piazza, 2010). Empiri för OTS utgörs av forskning gällande uppräkningsuppgifter med syftet 

att efter kortvarig presentation av mindre kvantiteter återge det rätta antalet. Förmågan som 

undersöks med den typen av uppgifter kallas subitizing och innefattar snabb identifiering av 

grupper av upp till fyra enskilda objekt (Desoete, Creulemans, Roeyers & Huylebroeck, 2009; 

Piazza, 2010). 

Subitizing och enumeration 

I studier om subitizing framkommer att responstiden för identifiering av enskilda antal upp till 

tre är näst intill densamma medan responstiden för antal överstigande fyra gradvis ökar 

(Desoete et al., 2009). Vid identifiering av kvantiteter överstigande fyra krävs antingen 

enumereration; att varje objekt räknas individuellt, eller att ANS medverkar för att 

approximera antalet (Piazza, 2010). Detta indikerar på att ytterligare processer än OTS är 

nödvändiga vid räkning av antal objekt motsvarande fyra eller fler (Desoete et al., 2009; 

Piazza, 2010).  Bristande OTS innebär oförmåga att direkt identifiera mindre antal (Desoete et 

al., 2009) och att den tidiga uppfattningen av exakta antal är påverkad (Wilson & Dehaene, 

2007). 

          Förespråkare för number sense tvåkomponentssystem menar att matematiksvårigheter 

hos barn beror på bristande ANS, bristande OTS eller brister inom båda komponenterna 

(Piazza et al., 2010; Wilson & Dehaene, 2007). Matematiksvårigheter som följd av bristande 

ANS innebär främst svårigheter med att förstå och använda stora numeriska tal och 

approximativa kvantiteter (Wilson & Dehaene, 2007). Matematiksvårigheter som följd av 
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bristande OTS innebär främst svårigheter med att uppfatta små antal enskilda objekt (Burr et 

al., 2010).  Brister i ett eller båda av de två komponenterna av number sense orsakar vidare 

svårigheter med att använda siffersymboler (Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010; Wilson & 

Dehaene, 2007). 

Läsning och lässvårigheter 

Läsningens komponenter 

Avkodning och läsförståelse är två komponenter vilka tillsammans utgör läsförmågan (Høien 

& Lundberg, 1999). Avkodning är den tekniska aspekten av läsning och innebär processen att 

identifiera skrivna ord och transformera dessa till överensstämmande fonem eller ljudbild. 

Detta sker genom igenkänning av grafem och processen att aktivera fonologiska 

representationer i minnet (Kamhi & Catts, 2005). Avkodning kan antingen utföras fonologiskt 

eller ortografiskt. Fonologisk avkodning innebär en långsam process där varje enskilt grafem 

tolkas och sammansätts medan ortografisk avkodning innebären snabbare automatiserad 

process där lagrade ordbilder möjliggör direkt identifikation av ord (Høien & Lundberg, 1999; 

Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004). Läsförståelse är vidare processen att utröna 

mening i text genom att nyttja semantisk information för att tolka skrivet material, en förmåga 

beroende av både effektiviteten i avkodningen och tidigare lagrade språk- och 

omvärldskunskaper (Vellutino et al., 2004; Wren, 2000).  

Lässvårigheter och dyslexi 

Flertalet termer används för att definiera lässvårigheter. Termen specifika lässvårigheter utgör 

tillsammans med specifika skrivsvårigheter diagnosen dyslexi vilken är den främst använda 

(Pennington & Lefly, 2001). En bredare term som inte ger en lika stringet definition på vad 

läsproblematiken innefattar är lässvårigheter (Vinson, 2007). 

Lässvårigheter vid dyslexi 

Specifika lässvårigheter vid dyslexi definieras ofta utifrån en diskrepansdefinition där 

svårigheterna inte ska kunna förklaras av intelligensrelaterade faktorer (Snowling, 2000; 

Tunmer & Greaney, 2010; Ziegler et al., 2008). I diagnossystemet ICD-10 innebär 

lässvårigheter vid dyslexi en prestation på mer än två standardenheter under den förväntade 

nivån för ålder och intelligens gällande test för avkodning, läsförståelse eller båda av dessa. 

Svårigheterna ska inte kunna härröras en sensorisk nedsättning eller neuropsykologisk 
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problematik. Vidare ingår det i diagnosen att svårigheterna innebär en avsevärd begränsning 

för akademisk prestation eller vardagsaktiviteter (WHO, 1992). 

Lässvårigheter 

Definitionen för lässvårigheter innebär att läsförmågan inte uppnår förväntad nivå för ålder 

och utbildning (Rygvold, 2001; Vinson, 2007) men refererar till skillnad från dyslexi inte till 

en specifik störning (Vellutino et al., 2004). Lässvårigheter kan även vara en följd av sen 

mognad, inadekvat skolstart, dålig läsundervisning eller otillräcklig stimulans och kan således 

i vissa fall förbättras med rätt åtgärder (Lundberg & Sterner, 2006; Tunmer & Greaney, 

2010). Oavsett term för svårigheterna leder både lässvårigheter och dyslexi ofta till liknande 

funktionell problematik i form av bristande avkodning, läsförståelse eller båda av dessa 

(Rygvold, 2001; Tunmer & Greaney, 2010). 

Orsaker till lässvårigheter 

Orsaken till lässvårigheter är inte fullständigt klarlagd men flertalet teorier om tänkt grund 

finns. Utveckling av läsförmågan kräver mognad inom ett flertal språkliga och icke-språkliga 

kognitiva förmågor, vilket gör orsaksbilden komplex (Hulme, Snowling, Caravolas & Carroll, 

2005; Vellutino et al., 2004; Wren, 2000). Forskning inom området stödjer samband mellan 

lässvårigheter och bristande kognitiva funktioner (Catts & Kamhi, 2005; Vellutino et al., 

2004), lässvårigheter och avvikelser i hjärnans neurologiska strukturer (Shaywitz & Shaywitz, 

2005; Simos et al., 2002) och lässvårigheter och hereditet (Ors, 2009; Gallagher, Frith & 

Snowling, 2000). Mest vedertaget inom forskning är att det vid lässvårigheter finns en 

kärnproblematik som diskuteras beröra fonologisk förmåga (Hulme et al., 2005; Goswami, 

2003; Landerl, Fussenegger, Moll & Willburger, 2009; Shaywitz & Shaywitz, 2005; Vinson, 

2007; Vellutino et al., 2004; Willburger, Fussenegger, Moll, Wood & Landerl, 2008), 

människans medfödda språkligt-kognitiva system som behövs för såväl förståelse som uttryck 

av verbalt och skrivet språk (Høien & Lundberg, 1999).  

Fonologisk förmåga 

Flertalet språkliga och kognitiva processer ingår i fonologisk förmåga vilket gör den svår att 

avgränsa (Boets et al., 2010). Inom logopedi innefattar fonologisk förmåga både 

produktionsaspekter och förståelseaspekter. Produktionsaspekterna avser främst produktion 

av fonem medan förståelseaspekter främst avser diskrimation mellan fonem och uppfattning 

av ords ljudmässiga beståndsdelar (Nettelbladt & Salameh, 2007). I forskning gällande 

lässvårigheter innefattar definitionen av fonologisk förmåga ofta de mentala operationer som 



 

10 

 

krävs för att förstå, skapa representationer för och manipulera fonologisk information (Catts 

& Kamhi, 2005; Ramus et al., 2003; Shankweiler et al., 1999) och är den definition som 

används i föreliggande studie. En god fonologisk förmåga anses fundamental för läsinlärning 

(Boets et al., 2010; Hulme et al., 2005; Häggström, 2010; Katzir, Wolf, O'Brien & Kennedy, 

2006) eftersom den underlättar förståelse för kopplingen mellan enskilda fonem och grafem, 

något som behövs för att kunna koda det alfabetiska systemet (Gunn, Simmons & Kameenui, 

2004; Häggström 2010). Teorin om en fonologisk kärnproblematik vid lässvårigheter utgår 

från att representation, lagring och återhämtning av fonologisk information då är mindre 

effektiv än vid typisk läsutveckling (Ramus et al., 2003; Shaywitz & Shaywitz, 2005) och 

visas framförallt genom svårigheter med läsningens tekniska komponent, avkodningen (Adler 

& Adler, 2005; Häggström, 2010; Scarborough, 2005). Läsförståelsen är i dessa fall ofta 

relativt god (Häggström, 2010) men kan påverkas negativt av den bristande avkodningen 

(Scarborough, 2005). 

           Tre huvudsakliga komponenter av fonologisk förmåga, vilka anses mest relevanta i 

relation till läsförmåga, är fonologiskt arbetsminne, fonologisk medvetenhet och snabb 

benämningsförmåga (Boets et al., 2010; Ptok, Berendes, Gottal, Grabherr, Schneeberg & 

Wittler, 2007).  

Fonologiskt arbetsminne 

Fonologiskt arbetsminne innebär förmågan att manipulera och behålla auditiv information i 

ett mentalt fonologiskt system (Boets et al., 2010). Inkluderat i fonologiskt arbetsminne är en 

tillfällig lagring av verbal och fonologisk information samt en artikulatorisk repetitions-

komponent, vilka tillsammans möjliggör kvarhållning av akustisk och fonologisk information 

i arbetsminnet (Baddeley, 2003). Lagringen har en begränsad minneskapacitet, enbart några 

sekunder, vilken stiger med hjälp av den artikulatoriska repetitionen. Den artikulatoriska 

repetitionskomponenten kan aktivt kvarhålla mellan fem och sju enheter i arbetsminnet 

(Baddeley, 2002). Vid läsning har fonologiskt arbetsminne en väsentlig funktion då det 

bearbetar fonemstrukturer av skrivet material. Aktiv bearbetning av fonemstrukturer i det 

fonologiska arbetsminnet underlättar avkodning vid läsning av text (Smith, 2000; Swanson, 

Zheng & Jerman, 2009) så att tillräckligt med tid finns för att fonologiskt förena inkodade 

bokstäver till ord och koppla dessa till meningsfullt semantiskt innehåll (Vellutino et al., 

2004). Fonologiskt arbetsminne behöver därmed även kunna samarbeta med långtidsminnet 

för att möjliggöra en god läsförståelse (Smith, 2000; Vellutino et al., 2004). Bristande 

fonologiskt arbetsminne kan skapa svårigheter med att lagra eller få tillgång till fonologisk 
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information i långtidsminnet (Swanson & Jerman, 2007) samt leda till att fonemstrukturer av 

kodat skrivet material försvinner och att avkodningsprocessen inte genomförs fullständigt. 

Den felaktiga avkodningen kan påverka läsförståelsen negativt och orsaka lässvårigheter 

(Høien & Lundberg, 1999).  

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär förmågan att medvetet segmentera och manipulera fonem i 

skilda kontexter (Ramus et al., 2003; Shankweiler et al., 1999). Det kan innebära urskiljning 

och manipulering av fonem i verbala eller skrivna ord (Smith, Simmons & Kameenui, 2004). 

Basal fonologisk medvetenhet innefattar förmågan att diskriminera fonem, använda fonem för 

att skapa rim samt förena fonem till ord. På en mer utvecklad nivå innebär fonologisk 

medvetenhet däremot förmågan att segmentera fonem inom ord genom att fonem läggs till, 

avlägsnas eller ersätts. Segmentering av fonem utvecklas vanligtvis under de tidiga skolåren i 

samband med tilltagande erfarenheter av skrivet språk (Muter, 2006). I relation till läsning är 

fonologisk medvetenhet den del av fonologisk förmåga vilken är främst studerad (Carroll, 

Snowling, Hulme & Stevenson, 2003; Torgesen, Al Otaiba & Grek, 2006; Smith et al., 2004). 

Förvärvning av ordigenkänningsförmåga påverkas i stor utsträckning av fonologisk 

medvetenhet genom att en fonologisk avkodning av ord med god fonem-grafem 

korrespondens är avgörande för effektiv inlärning av ortografiska ordmönster. De ortografiska 

ordmönstren möjliggör därefter ett bra läsflyt vilket underlättar läsförmågan (Torgesen et al., 

2006). Studier gällande fonologisk medvetenhet och läsförmåga visar att bristande fonologisk 

medvetenhet kan orsaka lässvårigheter och är dessutom en stark predicerande faktor för 

senare lässvårigheter (Muter, 2006; Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004). Framförallt 

förmågan att genomföra segmentering och manipulering av fonem inom ord är i den tidiga 

läsutvecklingen användbar för att predicera den framtida läsförmågan. (Muter et al., 2004). 

Snabb benämningsförmåga 

Snabb benämningsförmåga innebär processen att snabbt omforma visuella symboler till 

motsvarande fonologiska representationer utifrån de lagrade lexikala referenserna i långtids-

minnet (Boets et al., 2010). Färdigheten att snabbt benämna kända objekt, färger, siffror och 

bokstäver utgör en egen fonologisk komponent vid läsning (Høien & Lundberg, 1999). Vilka 

mekanismer snabb benämningsförmåga stödjer vid läsning är däremot inte helt klarlagt (Boets 

et al., 2010; Muter, 2006). Snabb benämningsförmåga kan vara en indikator på hur väl 

fonologiska representationer av ord finns tillgängliga i långtidsminnet. Ofullständiga eller 

icke-distinkta fonologiska representationer är mindre tillgängliga vilket resulterar i att 
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benämningshastigheten även för välkända ord är nedsatt. Ett alternativt synsätt är att en 

nedsatt benämningshastighet beror på bristande fonologisk timing vilken behövs för att 

automatisera läsförmågan. Genom bristande fonologisk timing påverkas läsflytet och således 

läsförmågan negativt (Muter, 2006). Vidare ställer uppgifter gällande snabb benämnings-

förmåga krav på både riktning och skiftning av uppmärksamhet, minne och artikulation 

(Lundberg & Sterner, 2009). Studier gällande lässvårigheter och snabb benämningsförmåga 

visar att benämnings-svårigheter tillsammans med bristande fonologisk medvetenhet 

genererar de mest allvarliga lässvårigheterna (Boets et al., 2010; Høien & Lundberg, 1999). 

          På liknande sätt som fonologisk förmåga anses vara essentiell för läsutveckling 

(Goswami, 2003; Landerl et al., 2009; Willburger et al, 2008), anses number sense som 

essentiell för matematikutveckling (Landerl et al., 2009; Wilson & Dehaene, 2007). 

Svårigheter inom båda dessa modaliteter kan då tänkas orsaka komorbida matematik- och 

lässvårigheter (Robinson et al., 2002). 

Komorbida matematik- och lässvårigheter 

Studier visar att matematiksvårigheter i ungefär 40-60% av fallen förekommer tillsammans 

med lässvårigheter (Badian, 1999; Barbaresi, Katusic, Colligan, Weaver & Jacobsen, 2005; 

Dirks, Spyer, van Lieshout & de Sonneville, 2008). Det finns dock inget klart orsakssamband 

mellan svårigheterna (Butterworth, 2008; Lundberg & Sterner, 2006) och flertalet studier 

stödjer att matematiksvårigheter och lässvårigheter har skilda kognitiva profiler (Gathercole, 

Packiam Alloway, Willis & Adams, 2006; Kyttälä, 2008; Landerl et al., 2009; van der Sluis, 

de Jong & van der Leij, 2004; Willburger et al., 2008). En potentiell koppling mellan 

matematisk förmåga och läsförmåga kan däremot vara att språkliga komponenter som anses 

relevanta för läsning även kan påverka matematisk förmåga (Gelman & Butterworth, 2005; 

von Aster & Shalev, 2007; Purpura, Hume, Sims & Lonigan, 2011). 

Matematik- och lässvårigheters kognitiva profiler 

Studier gällande matematisk förmåga stödjer att matematiksvårigheter orsakas av bristande 

number sense genom svårigheter att skapa representationer för antingen icke-symboliska eller 

symboliska antal alternativt att länka samman icke-symboliska representationer med 

symboliska (Wilson & Dehaene, 2007). På samma sätt som matematiksvårigheter kan kopplas 

till bristande number sense kan lässvårigheter kopplas till bristande fonologisk förmåga 

(Landerl et al., 2009), främst gällande fonologisk medvetenhet (Carroll et al., 2003). I studier 

gällande komorbida matematik- och lässvårigheter förefaller matematiksvårigheter och 

lässvårigheter förekomma parallellt utan gemensam orsaksgrund (Landerl et al., 2009; van der 
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Sluis et al., 2004; Willburger et al., 2008). Forskning visar däremot att komorbida matematik- 

och lässvårigheter ofta leder till mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med isolerade 

matematiksvårigheter (Andersson & Lyxell, 2007; Fuchs & Fuchs, 2002; Jordan & Hanich, 

2000; Purpura et al., 2011). 

Fonologisk förmåga påverkar matematisk förmåga 

En fungerande fonologisk förmåga är viktig för att möjliggöra den språkliga inkodningen av 

matematiska begrepp och aritmetisk fakta (Robinson et al., 2002). Fonologisk förmåga, 

speciellt fonologisk medvetenhet, kan anses vara en stödjande funktion till matematisk 

förmåga då den framförallt är viktigt vid inlärning av sifferord och sedermera det symboliska 

siffersystemet (Purpura et al., 2011). Effektivt inlärda sifferord och siffersystem tydliggör 

språkliga matematiska begrepp som i sin tur underlättar utveckling av konceptuell förståelse 

för matematik (Gelman & Butterworth, 2005; von Aster & Shalev, 2007). Bristande 

fonologisk medvetenhet tillsammans med bristande number sense kan därmed tänkas orsaka 

mer uttalade matematiksvårigheter vid komorbida matematik- och lässvårigheter i jämförelse 

med isolerade matematiksvårigheter (Robinson et al., 2002; von Aster & Shalev, 2007). Vid 

bristande number sense kan matematiksvårigheterna delvis kompenseras med den intakta 

fonologiska medvetenheten eftersom språkliga matematiska begrepp är väl inlärda. Om både 

number sense och fonologisk medvetenhet är bristande försvåras en sådan kompensation 

väsentligt (Robinson et al., 2002). Bristande fonologisk medvetenhet anses däremot inte 

ensam kunna orsaka matematiksvårigheter (Purpura et al., 2011). 

Undersökning av matematik- och läsförmåga 

Undersökning av matematisk förmåga 

Matematiksvårigheter definieras i forskning ofta som en prestation under den 25:e till 35:e 

percentilen gällande uppgifter i matematik (Butterworth, 2008; Geary, 2004; Landerl, Bevan 

& Butterworth, 2004). I undersökning av dyskalkyli tenderar gränserna för svårigheter vara 

mer stringenta och röra sig inom de lägsta två staninevärdena (Landerl et al., 2004). Studier 

angående matematisk förmåga bygger ofta på flertalet olika uppgifter för att spegla 

matematikens komplexitet. Dessa berör både aritmetisk färdighet och number sense (Purpura 

et al., 2011). 
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Aritmetisk färdighet 

Vid kartläggning av den övergripande aritmetiska färdigheten innefattar aritmetiska uppgifter 

bland annat addition och subtraktion för både en- och flersiffriga numeriska tal (Landerl et al., 

2009). Uppgifter som presenteras både verbalt och skriftligt samt fordrar muntliga och 

skriftliga lösningar utesluter eventuella påverkande faktorer (Andersson, 2010; Jordan & 

Hanish, 2000; Jordan, Hanish & Kaplan, 2003; Jordan, Kaplan, Locuiak & Ramineni, 2007). 

Aritmetiska uppgifter kan innefatta snabb återgivning av aritmetisk fakta, exempelvis 4+3=7, 

vilka påvisar graden av automatiserad aritmetisk kunskap (Andersson, 2010; Geary, 2004; 

Gersten et al., 2005; Jordan & Hanish, 2000; Jordan et al., 2003). Automatisering av 

aritmetisk fakta innebär att snabbt kunna hämta väl inlärda matematiska uträkningar från 

långtidsminnet, något som krävs för utveckling av mer avancerad matematik (Andersson, 

2010; Jordan et al., 2003). Ytterligare aritmetiska uppgifter inkluderar matematisk 

problemlösning (Andersson, 2008; Jordan et al., 2003), aritmetisk kalkylering för en- och 

flersiffriga numeriska tal samt aritmetisk kalkylering med stigande svårighetsgrad 

(Andersson, 2010; Fuchs, Geary, Compton, Fuchs, Hamlett & Bryant, 2010). Flersiffrig 

kalkylering och problemlösning påvisar både grundläggande aritmetisk färdighet samt 

förståelse för stigande numeriska värden och matematiska principer (Geary, 2004; Jordan et 

al., 2003). Ett vanligt prestationsmått för aritmetiska uppgifter är antal korrekta uträkningar 

och tidsåtgång (Landerl et al., 2009). 

Number sense 

Number sense undersöks med hjälp av uppgifter gällande ANS eller OTS. ANS undersöks 

vanligen genom uppgifter angående relationer mellan kvantiteter, numeriska tal eller båda av 

dessa. Sådana uppgifter kan presenteras genom diskrimination mellan både icke-symboliska 

kvantiteter (Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010) och symboliska numeriska tal (Bugden & 

Ansari, 2011). Diskrimination mellan kvantiteter åskådliggör det tidigt utvecklade ANS vilket 

är språkoberoende och icke-symboliskt (Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010) medan 

diskrimination mellan numeriska tal åskådliggör ett mer utvecklat ANS då kvantiteter är 

länkade med symboliska siffertal (von Aster & Shalev, 2007). Ett frekvent använt 

prestationsmått för diskrimination är responstid (Landerl et al., 2009). ANS undersöks även 

genom numerisk tallinjeestimering, där numeriska tal placeras på en visuell linje för ett visst 

antalsintevall, exempelvis 0-100 (Siegler & Ramani, 2008). Numerisk tallinjeestimering 

åskådliggör huruvida en logaritmisk eller linjär representation av den mentala antalslinjen 

förekommer (Landerl et al., 2009). OTS undersöks främst via uppgifter angående subitizing 
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och enumeration genom att små antal av visuella objekt identifieras så snabbt som möjligt. 

Prestationsmått vid undersökning av OTS är vanligen tidsåtgång för identifiering av antal 

objekt inom OTS intervall samt antal objekt vilka överstiger OTS kapacitet (Desoete et al., 

2009). 

Undersökning av läsförmåga 

Kriterier för lässvårigheter definieras ofta i forskning utifrån en prestation i avkodning och 

läsförståelse, hädanefter benämnt läsfärdighet, under den 25:e (Dirks et al., 2008), 30:e 

(Jordan & Hanich, 2000) eller 35:e (Jordan et al., 2003) percentilen. Specifika lässvårigheter, 

dyslexi, definieras däremot ofta mer stringent som prestation i läsfärdighet under den 20:e 

percentilen (Dykman & Ackerman, 1992) eller så lågt som den 10:e percentilen (Hawelka & 

Wimmer, 2008). Vid kartläggning av läsfärdighet berörs förutom avkodning och läsförståelse 

även mer grundläggande komponenter som fonologisk förmåga (Carlström, 2010; Høien & 

Lundberg, 1999). 

Läsfärdighet 

Undersökning av avkodning utvärderar processen att identifiera skrivna ord och transformera 

till överensstämmande fonem (Kamhi & Catts, 2005), exempelvis genom avkodning för 

enskilda ord (Carlström, 2010). Då avkodning undersöks bör ovanliga ord, nonord och mer 

välkända ord användas för att täcka in såväl fonologisk som ortografisk avkodning (Tunmer 

& Greaney, 2010). Ett standardiserat test som används för att undersöka avkodning av ord är 

LäSt 2009. LäSt innefattar två delar med varsin ordlista innehållande 100 ord. Orden är initialt 

enstaviga men blir allt eftersom två- och trestaviga. Varje deltest är tidsbegränsat till 45 

sekunder och prestation mäts i antal korrekt höglästa ord (Elwér, Fridolfsson, Samuelsson & 

Wiklund, 2009). Undersökning av läsförståelse utvärderar processen att nyttja semantisk 

information för att tolka skrivet material (Vellutino et al., 2004). Detta kan exempelvis göras 

genom läsning av sammanhängande text där ord är utelämnade, så kallade lucktest. Utifrån 

textens generella innehåll kompletteras meningar med ord som passar bäst in i sammanhanget 

(Høien & Lundberg, 1999). Ett lästest med inriktning på läsförståelse och läshastighet är 

Lästest 9. Lästest 9 baseras på en 600 ord lång berättelse. I texten finns 20 ofullständiga 

meningar, vilka kompletteras med ett av tre alternativ skrivna i parentes efter meningen. 

Testet är tidsbegränsat till fyra minuter och prestation mäts utifrån antal korrekt 

kompletterade meningar (Malmquist, 1977).  
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Fonologisk förmåga 

De tre komponenterna av fonologisk förmåga vilka anses relevanta för läsutvecklingen är 

fonologiskt arbetsminne, fonologisk medvetenhet och snabb benämningsförmåga (Boets et 

al., 2010; Ptok et al., 2007). Bedömning av arbetsminnesförmåga sker ofta genom 

undersökning av förmågan att kvarhålla verbal information parallellt med utförandet av en 

orelaterad uppgift eftersom parallella uppgifter sätter krav på arbetsminneskomponenter 

gällande såväl lagring som aktiv informationsbearbetning (Swanson, Howard & Sáes, 2006).  

Detta kan exempelvis ske genom att memorera sekvenser av ord och samtidigt besvara frågor, 

vanligtvis gällande innehåll (Unsworth & Engle, 2007). Gällande fonologisk medvetenhet 

bedöms kapaciteten att manipulera fonem i skilda kontexter (Ptok et al., 2007) eftersom det är 

avgörande för en effektiv inlärning av ortografiska ordmönster (Torgesen et al., 2006). Detta 

kan bland annat ske genom fonemsegmenteringsuppgifter där avlägsnade segment av ord 

identifieras (Catts, 1997; Häggström, 2010; Landerl et al., 2009). Undersökning av den tredje 

komponenten av fonologisk förmåga, snabb benämningsförmåga, utvärderar processen att 

snabbt omforma visuella symboler till fonologiska representationer utifrån lagrade lexikala 

referenser (Boets et al., 2010), vilket ofta sker genom tidsbegränsad benämning av kända 

objekt eller färger (Willburger et al., 2008). 

Intelligens relaterat till undersökning av matematik- och lässvårigheter 

Intelligens är en faktor vilken kan kopplas till både matematiksvårigheter (Butterworth, 2008; 

Geary, Bailey, Littlefield, Hoard & Nugen, 2009) och lässvårigheter (Carlström, 2010; 

Rygvold, 2001). Undersökning för intelligens bör därmed ingå i utredning för såväl 

potentiella matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2010) som lässvårigheter (Høien & 

Lundberg, 1999; Rygvold, 2001). En form av intelligenstest rör icke-verbal intelligens 

inkluderande logisk mönsterigenkänning eller annan visuell analys och förståelse (Bernstein, 

Penner, Clarke-Stewart & Roy, 2003; Gullik et al., 2011). Det är dock inte helt klart vilka 

faktorer inom intelligens som är relevanta för olika förmågor (Lundberg & Sterner, 2009). 

Icke-verbal intelligens 

Ett vanligt intelligenstest vid utredningar av inlärningssvårigheter är Wechsler Intelligence 

Scale for Children (WISC), vilket både utvärderar verbal och icke-verbal intelligens 

(Lundberg & Sterner, 2009). I den fjärde upplagan av WISC, WISC-IV, ingår deltestet 

Matriser som ett deltest för icke-verbal intelligens och baseras på mönsterkomplettering av 35 

delvis ifyllda bildmönster. Varje mönster kompletteras med ett av fem givna alternativ och 
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vid fyra felaktiga svar i rad, alternativt fyra felaktiga svar för fem på varandra följande 

uppgifter, avbryts testet (Wechsler, 2003). 

          Sammanfattningsvis belyser föreliggande studies teoretiska ram variationerna av 

svårigheter som kan uppstå i samband med matematiksvårigheter, lässvårigheter eller 

komorbida matematik- och lässvårigheter. Vidare forskning om matematik- och 

lässvårigheter, utifrån tänkta kärnproblematiker, är ur logopedisk synvinkel intressant. Detta 

eftersom vidare forskning både sprider kunskap om svårigheterna och möjliggör en inramning 

av problematik som kan uppstå hos barn som har svårare att lära sig matematik och läsning, 

utan att problematiken nödvändigtvis behöver ingå i dyskalkyli eller dyslexi. Åskådliggörande 

av problematiken kan underlätta stödinsatser så att risken för kvarstående svårigheter 

minskas. Den möjliga språkliga länken mellan fonologisk medvetenhet och matematisk 

förmåga är, ur logopedisk synvinkel, också intressant utforska vidare då det kan frambringa 

ytterligare förståelse om hur språkliga komponenter kan påverka utvecklingen av matematisk 

förmåga såväl som läsförmåga.  

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida isolerade matematiksvårigheter, 

isolerade lässvårigheter och komorbida matematik- och lässvårigheter kan härröras bristande 

number sense, bristande fonologisk förmåga eller båda av dessa samt huruvida komorbida 

matematik- och lässvårigheter leder till mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med 

isolerade matematiksvårigheter hos barn i andra klass. Föreliggande studie undersöker 

matematiksvårigheter och lässvårigheter uttagna relativt utifrån den totala gruppens prestation 

och gäller således inte specifika svårigheter såsom diagnoserna dyskalkyli respektive dyslexi. 

Fokus ligger istället på barn med svårigheter med matematik och läsning. För att kunna uppnå 

syftet besvaras följande frågeställningar: 

 

1. Hur skiljer sig isolerade matematiksvårigheter, isolerade lässvårigheter och komorbida 

matematik- och lässvårigheter gällande delförmågor av number sense? 

2. Hur skiljer sig isolerade matematiksvårigheter, isolerade lässvårigheter och komorbida 

matematik- och lässvårigheter gällande delar av fonologisk förmåga? 

3. Hur skiljer sig komorbida matematik- och lässvårigheter från isolerade 

matematiksvårigheter gällande matematisk förmåga utvärderat genom test för addition 

och subtraktion? 
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Antaganden 

Utifrån föreliggande studies teoretiska ram kan några antaganden ställas. Utifrån den första 

frågeställningen görs antagandet att matematiksvårigheter, såväl vid isolerade som vid 

komorbida matematik- och lässvårigheter, främst bör kunna kopplas till bristande number 

sense (Berch, 2005; Wilson & Dehaene, 2007). I samband den andra frågeställningen görs 

antagandet att lässvårigheter, såväl vid isolerade som vid komorbida matematik- och 

lässvårigheter, främst bör kunna kopplas till bristande fonologisk förmåga (Adler & Adler, 

2005; Häggström, 2010; Høien & Lundberg, 1999; Ramus et al., 2003; Scarborough, 2005). 

Gällande den tredje frågeställningen görs antagandet att komorbida matematik- och 

lässvårigheter bör resultera i mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med isolerade 

matematiksvårigheter (Andersson & Lyxell, 2007; Fuchs & Fuchs, 2002; Jordan & Hanich, 

2000; Purpura et al., 2011). Bristande number sense i samband med bristande fonologisk 

medvetenhet kan vara en möjlig förklaring till mer uttalade matematiksvårigheter (Robinson 

et al., 2002; von Aster & Shalev, 2007).  

Metod 

Deltagare 

Urval 

Urvalet till föreliggande studie bestod av 161 barn i andra klass (79 pojkar och 82 flickor) 

från 16 skolor i Östergötland med medelåldern 8:6 år (SD=0:4). Data från deltagarna 

inhämtades, av uppsatsförfattarna och 10 andra studenter från Psykologprogrammet vid 

Linköpings Universitet, i samband med den longitudinella studien ”Går det att predicera 

sexåringars framtida färdigheter i matematik: En longitudinell studie om matematik-

svårigheter hos barn?” från Linköpings Universitet. 

Urvalsprocess 

Rekrytering av deltagare skedde i samband med tidigare nämnd longitudinell studie genom 

såväl skriftlig som muntlig information till rektorer, berörda lärare, målsmän och barn. 

Deltagande i den longitudinella studien samt relaterade underliggande studier godkändes 

skriftligen av deltagarnas målsmän.  
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Inklusionskriterier och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för föreliggande studie var att deltagarna skulle tala flytande svenska, ha 

normal eller korrigerad-normal syn samt normal hörsel. Ytterligare inklusionskriterium var att 

testningen skulle vara genomförd innan den 26 mars 2012. Exklusionskriterium var förekomst 

av känd neuropsykiatrisk diagnos. 

Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden var i anslutning till föreliggande studie samma som tidigare nämnd 

longitudinell studie, vars etiska överväganden godkändes av Regionala Etikprövnings-

nämnden i Linköping, Dnr: 33-09. Därav utformades inga specifika etiska överväganden i 

samband med föreliggande studie. 

Val av data och gruppering av deltagare 

Val av data 

Data för föreliggande studie baserades på datainsamling i samband med den longitudinella 

studien. Data fanns tillgänglig från tre testomgångar men resultatet för föreliggande studie 

baserades enbart på data från den longitudinella studiens nuvarande och tredje testomgång. 

Den longitudinella studien innehöll även testmaterial som inte var relevant för besvarandet av 

föreliggande studies frågeställningar, varvid dessa inte utnyttjades för resultat och diskussion. 

Gruppering av deltagare 

Deltagarna grupperades utifrån deras sammanlagda prestation för fyra test gällande aritmetisk 

färdighet, med totalpoäng 188, samt två test gällande läsfärdighet, med totalpoäng 220. Test 

för aritmetisk färdighet innefattade verbal och skriftlig kalkylering och test för läsfärdighet 

innefattade avkodning och läsförståelse. Utifrån deltagarnas prestationer definierades kriterier 

för de fyra grupperna matematiksvårigheter (MS), lässvårigheter (LS), komorbida matematik- 

och lässvårigheter (MS/LS) samt kontrollgrupp. Svårigheterna gällande matematik och 

läsning var relativt uttagna utifrån den totala deltagargruppens prestation och rörde således 

inte specifika svårigheter såsom diagnoserna dyskalkyli respektive dyslexi. Deskriptiv 

statistik för de fyra grupperna redogörs i Tabell 1. Deltagare vilka inte uppfyllde kriterierna 

för gruppindelningarna uteslöts från vidare resultatbearbetning. Antalet för uteslutna deltagare 

var 21 stycken, 8 pojkar och 13 flickor, med medelåldern 8:6 år (SD=0:3). 
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Matematiksvårigheter (MS) 

Utsortering av gruppen MS baserades på test gällande aritmetisk färdighet. Gruppen 

definierades genom prestation under den 25:e percentilen för aritmetisk färdighet men över 

den 35:e percentilen gällande läsfärdighet. 

Lässvårigheter (LS) 

Utsortering av gruppen LS baserades på test gällande läsfärdighet. Gruppen definierades 

genom prestation under den 25:e percentilen för läsfärdighet men över den 35:e percentilen 

gällande aritmetisk färdighet. 

Komorbida matematik- och lässvårigheter (MS/LS) 

Utsortering av gruppen MS/LS baserades på test gällande både aritmetisk färdighet och 

läsfärdighet. Gruppen definierades genom prestation under den 25:e percentilen gällande 

såväl aritmetisk färdighet som läsfärdighet.  

Kontrollgrupp 

Utsortering av kontrollgruppen baserades på test gällande aritmetisk färdighet samt 

läsfärdighet. Gruppen definierades genom prestation över den 35:e percentilen för såväl 

aritmetisk färdighet som läsfärdighet. 

 

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik för deltagarna i grupperna matematiksvårigheter(MS), lässvårigheter(LS), 

komorbida matematik- och lässvårigheter(MS/LS) samt kontrollgrupp. 

 MS LS MS/LS Kontroll 

 M SD M SD M SD M SD 

N (total) 23  24  16  77  

N (pojkar) 11  11  8  41  

N (flickor) 12  13  8  36  

Medelålder 
1 

8:6 0:3 8:6 0:4 8:5 0:4 8:6 0:3 

Matriser från WISC-IV 
2 

14.74 4.16 17.54 4.85 14.19 4.16 19.32 4.24 

Aritmetisk färdighet
2
 49.39 6.81 75.75 12.46 40.31 11.59 82.01 12.93 

Läsfärdighet
2
 105.87 14.60 69.29 11.01 61.63 16.58 120.92 24.03 

1 
Mätt i år:månader,

  2 
Mätt i poäng 
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Material och testförfarande 

Data inhämtades av testledare rekryterade i samband med den longitudinella studien vilken 

förliggande studie utgår från. Innan påbörjad datainsamling fick samtliga testledare ingående 

instruktioner i testförfarandet samt mottog skrivna instruktioner gällande detta. Datainsamling 

skedde via individuella testsessioner med deltagarna på respektive skola. Lokal för 

testsessionerna varierade beroende på skolornas möjlighet att erbjuda grupprum eller annan 

avskild plats. Samtliga deltagare utförde de enskilda testen i testmaterialet i samma 

ordningsföljd. Testen presenterades verbalt och med övningsuppgifter vilka bekräftade att 

deltagarna hade förstått testen. Test som innebar tidtagning uppmättes alltid med två 

decimalers noggrannhet. Varje testsession var begränsad till maximalt 40 minuter för att 

minska risken att deltagarnas koncentration påverkades negativt av testningen. Antalet 

testsessioner per deltagare varierade men var minst tre stycken. Deltagarna kunde högst 

genomgå två testsessioner per dag men då alltid med minst en timmes paus mellan 

testsessionerna. Testledaren avbröt testuppgifter och fortsatte med efterföljande testuppgift 

om de föreföll vara för svåra för deltagarna eller om deltagarna föreföll uttröttade.  

Intelligensrelaterat test 

Testet för icke-verbal intelligens användes som kovariat vid statistiska uträkningar med 

ANCOVA. 

Icke-verbalt intelligenstestfrån WISC-IV 

Icke-verbal logisk förmåga undersöktes med hjälp av Matriser från WISC-IV (Wechsler, 

2003). Deltagarna uppmanades att komplettera bildmönster med ett av fem givna alternativ. 

Prestationsmåttet var antal korrekt kompletterade bildmönster av 35 möjliga. 

Test gällande aritmetisk färdighet 

Testen gällande aritmetisk färdighet användes som underlag för indelning i grupperna MS och 

MS/LS. Testet symboladdition och symbolsubtraktion användes även vid undersökning av 

eventuellt mer uttalade matematiksvårigheter för gruppen MS/LS i jämförelse med gruppen 

MS. 

Snabb återgivning av aritmetisk fakta 

Grad av automatiserad aritmetisk fakta (Andersson, 2010; Geary, 2004; Gersten et al., 2005; 

Jordan & Hanish, 2000; Jordan et al., 2003) undersöktes via ett test för snabb återgivning av 

aritmetisk fakta och baserades på 13 enkla additionsuppgifter, exempelvis 3+6, vilka 
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presenterades verbalt för deltagarna. Deltagarna instruerades att så snabbt som möjligt verbalt 

besvara uppgifterna. Prestationsmåttet var antal korrekt besvarade uppgifter, av 13 möjliga, 

där svaret givits inom tre sekunder. 

Matematisk problemlösning 

Matematisk problemlösningsförmåga (Andersson, 2008; Jordan et al., 2003) undersöktes via 

ett test som baserades på 36 additions- och subtraktionsuppgifter, 18 för varje räknesätt. 

Testet baserades på verbalt presenterade aritmetiska problemlösningsuppgifter, exempelvis 

”om du har 13 kakor och jag har 12 kakor, hur många har vi då tillsammans?”. Deltagarna 

besvarade uppgifterna verbalt. Vid tre felaktiga svar i följd för vardera räknesätten avslutades 

testet. Prestationsmåttet var antal korrekt besvarade problemlösningsuppgifter av 36 möjliga. 

Symboladdition och symbolsubtraktion 

Förmågan att kalkylera gradvis svårare aritmetiska uppgifter (Andersson, 2008; Jordan et al., 

2003), från en- till sexsiffriga numeriska tal (Landerl et al., 2009), undersöktes via ett test 

bestående av en additionsdel och en subtraktionsdel med 29 verbalt och visuellt presenterade 

aritmetiska uppgifter. Uppgifterna besvarades verbalt. Både additions- och subtraktionsdelen 

avbröts efter tre på varandra följande felaktiga svar. Prestationsmåttet var antal korrekt 

besvarade uppgifter för vardera räknesätten, med en maxpoäng på 29 för såväl addition som 

subtraktion. 

Skriftlig ensiffrig artimetik 

Skriftlig aritmetisk kalkylering (Fuchs et al., 2010) undersöktes via ett test bestående av 81 

skriftligt presenterade ensiffriga aritmetiska tal, exempelvis 1+6. Deltagarna instruerades att 

räkna så många uppgifter som möjligt under en minut samt besvara dessa skriftligt. 

Prestationsmåttet var antal korrekt besvarade aritmetiska uppgifter, av 81 möjliga, på en 

minut. 

Test gällande läsfärdighet 

Testen gällande läsfärdighet användes vid indelning av grupperna LS och MS/LS. 

LäSt 2009 

Avkodningen undersöktes med avkodningstesten A och B ur LäSt 2009 (Elwér et al., 2009). 

Deltagarna instruerades att korrekt läsa så många ord som möjligt under 45 sekunder. 

Prestationsmåttet var antalet korrekt avkodade ord på 45 sekunder för del A respektive B, med 

en maxpoäng på 100 för varje del.  
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Lästest 9 

Läsförståelsen undersöktes genom lucktestet Lästest 9 (Malmquist, 1977). Deltagarna 

instruerades att läsa berättelsen så snabbt och exakt som möjligt och stryka under de ord som 

bäst kompletterade de ofullständiga meningarna. Prestationsmåttet vardet totala antalet 

korrekt kompletterade meningar, av 20 möjliga, efter fyra minuter. 

Test gällande number sense 

Testen för number sense syftade till att för ANS undersöka den mentala antalslinjens 

representation. Diskrimination mellan kvantiteter åskådliggjorde den tidiga och icke-

symboliska ANS, diskrimination mellan numeriska tal åskådliggjorde den mer utvecklade och 

symbolbaserade ANS och numerisk tallinjeestimering åskådliggjorde vilken huvudsaklig 

representation (logaritmisk eller linjär) som förekom längs den mentala antalslinjen. OTS 

undersöktes genom ett test för subitizing och enumeration, vilket åskådliggjorde förmåga till 

direkt identifikation av antal objekt inom OTS intervall och antal objekt överstigande OTS 

kapacitet. 

Diskrimination mellan kvantiteter 

Icke-symboliska representationer i ANS undersöktes gällande diskrimination mellan visuellt 

presenterade kvantiteter (Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010). Deltagarna presenterades för 

24 papperskort vilka var utformade med en lodrät linje i mitten och med gröna och blå 

kvadrater i varierande storlekar på var sin sida om linjen. På varje kort var det antingen flest 

blå eller gröna kvadrater och deltagarna instruerades att så snabbt som möjligt, för varje kort, 

verbalt ange den färg som hade flest kvadrater representerade. Prestationsmåttet var 

genomsnittlig tid för korrekt diskrimination av kvantiteter med Webers fraktion för liten kvot 

(W= .15, W= .20 och W= .25) och stor kvot (W= .30, W= .35 och W= .40). 

Diskrimination mellan numeriska tal 

Undersökning av symboliska representationer i ANS gjordes gällande diskrimination mellan 

numeriska tal (Bugden & Ansari, 2011). Diskriminationstestet bestod av två olika uppgifter 

innehållande vardera skriftligt presenterade 28 talpar med numerisk skillnad ett, fyra eller 

fem. En uppgift avsåg ensiffriga tal (1-9) och den andra tvåsiffriga (10-19). Deltagarna 

instruerades att så snabbt som möjligt med penna stryka över det tal av de två presenterade 

som var värt mest. Prestationsmåttet var genomsnittlig tidsåtgång för utförandet av vardera 

uppgift.  
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Numerisk tallinjeestimering 

Den mentala antalslinjens representation (Feigenson et al., 2004; Piazza et al., 2010; Siegler 

och Ramani, 2008) undersöktes med ett test för numerisk tallinjeestimering innehållande 16 

stycken 210 millimeter långa horisontella antalslinjer med värdet 0 till vänster om linjen och 

100 till höger om den. Längs varje numerisk tallinje instruerades deltagarna att, med hjälp av 

en penna, placera en markör för ett numeriskt tal mellan 0 och 100 så korrekt som möjligt. 

Antalet fel, mätt i millimeter från utsatta markörer till de numeriska talens korrekta linjära 

placering, registrerades för samtliga 16 uppgifter och låg till grund för prestationsmåttet, 

determinationskoefficienten (R
2
) för grad av linjär funktion. 

Subitizing och enumeration 

Subitizing och enumeration (Desoete et al., 2009; Feigenson et al., 2004; Piazza, 2010) 

undersöktes genom ett test baserat på 22 visuellt presenterade kort med prickar på. Antalet 

prickar på korten ingick antingen i intervallet för OTS (1-3) eller enumeration (5-8). 

Deltagaren presenterades för ett kort i taget och ombads att, så snabbt som möjligt, avgöra hur 

många prickar kortet innehöll. Prestationsmåttet var genomsnittlig tid för korrekt 

identifikation av antal prickar inom intervallet för OTS respektive enumeration. 

Test gällande fonologisk förmåga 

Fonologisk förmåga undersöktes via test gällande fonologiskt arbetsminne, fonologisk 

medvetenhet och snabb benämningsförmåga.  

Komplex ordrepetition 

Fonologiskt arbetsminne undersöktes genom memorering av ordsekvenser parallellt med 

besvaring av frågor gällande innehåll (Unsworth & Engle, 2007). Testet baserades på 54 

verbalt presenterade ord uppdelade i ordsekvenser i sex nivåer. Varje nivå innehöll gradvis 

längre ordsekvenser, från en nivå med två ord till en nivå med sju ord. För varje ordsekvens 

uppmanades deltagarna att besvara huruvida varje uppläst ord var ett djur eller inte och 

därefter återge samtliga ord i den ordning de blivit upplästa. Samtliga deltagare genomgick 

alla sekvenser till och med nivån med fyra ord. Vid fel i samtliga sekvenser från och med 

nivån med fyra ord, avbröts testet. Prestationsmåttet var antal korrekt återgivna ord av 54 

möjliga. 

Fonemsegmentering 

Fonologisk medvetenhet undersöktes genom fonemsegmentering (Catts, 1997; Häggström, 

2010; Landerl et al., 2009). Testet bestod av 15 svenska ord där enskilda fonem, stavelser 
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eller delar av sammansatta ord avlägsnades initialt, medialt eller finalt. Deltagarna fick sedan 

verbalt ange vilket segment som hade tagits bort från originalordet. Efter fyra fel i rad avbröts 

testet. Prestationsmåttet var antal rätt identifierade segment av 15 möjliga.  

Snabb benämning 

Snabb benämningsförmåga (Willburger et al., 2008) undersöktes genom att deltagarna två 

gånger fick benämna 30 rader av X i färgerna rött, grönt, blått, svart och gult så snabbt som 

möjligt. Andra gången färgerna benämndes skedde det i omvänd ordning. Prestationsmåttet 

var den genomsnittliga tiden för kompletterande av de två benämningsomgångarna. 

Analysmetod 

För statistiska uträkningar användes statistikprogrammet Statistical Package for the Social 

Sciences version 19.0® (SPSS). För uträkningar av gruppeffekter användes envägs 

kovariansanalyser, ANCOVA (Borg & Westerlund, 2006) med icke-verbal intelligens som 

kovariat, samt mätning av effektstorlek (partiell η
2
) (Cohen, 1988). Ett η

2
-värde för .09 eller 

lägre tillräknades en liten effekt, ett η
2
-värde mellan .10 och .24 motsvarade en medelstor 

effekt medan ett η
2
-värde för .25 eller större motsvarde en stor effekt (Cohen, 1988).Vidare 

användes Sidak Post Hoc för att utröna gruppskillnader gällande valda beroende variabler. 

Vid jämförelse av matematisk förmåga för symboladdition och symbolsubtraktion mellan 

gruppen MS och MS/LS användes oberoende t-test. 

Resultat 

I resultatdelen presenteras först, som underlag till studiens första frågeställning, 

gruppskillnader för grupperna MS, LS, MS/LS samt kontrollgruppen gällande number sense. 

Därefter presenteras, som underlag för studiens andra frågeställning, gruppskillnader för 

grupperna MS, LS, MS/LS samt kontrollgruppen gällande fonologisk förmåga. Slutligen 

presenteras gruppskillnader gällande addition och subtraktion mellan grupperna MS och 

MS/LS som underlag för studiens tredje frågeställning. 

Number sense 

Resultat för diskrimination mellan icke-symboliska kvantiteter, diskrimination mellan 

numeriska tal och numerisk tallinjeestimering avser komponenten ANS medan resultat för 

subitizing och enumeration avser främst komponenten OTS. Deskriptiv statistik för resultat 

gällande number sense presenteras i Tabell 2.  
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Diskrimination mellan kvantiteter 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat visade för diskrimination mellan 

kvantiteter med liten kvot inte på någon signifikant gruppeffekt, F(3, 135) = 2.66, p > .05,  

η
2
 = .06. Vid analys av diskrimination mellan kvantiteter med stor kvot visade en ANCOVA 

på en signifikant gruppeffekt, F(3, 135) = 3.01, p < .05, η
2
 = .06. Sidak post hoc test visade att 

gruppen MS var signifikant långsammare än kontrollgruppen. Övriga gruppskillnader var ej 

signifikanta (p > .05).  

Diskrimination mellan numeriska tal 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat beräknad på diskrimination mellan 

ensiffriga numeriska tal visade på en signifikant gruppeffekt, F(3, 133) = 10.94, p < .001, η
2
 = 

.20. Sidak post hoc test visade att gruppen MS/LS var signifikant långsammare i jämförelse 

med övriga grupper. Vid analys av diskrimination mellan tvåsiffriga numeriska tal visade en 

ANCOVA, med icke-verbal intelligens som kovariat, på en signifikant gruppeffekt, F(3, 135) 

= 11.00, p < .001, η
2
 = .20. Även i detta fall visade Sidak post hoc test att gruppen MS/LS var 

signifikant långsammare i jämförelse med övriga grupper. Övriga gruppskillnader var ej 

signifikanta (p > .05).  

Numerisk tallinjeestimering 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat visade för numerisk tallinjeestimering 

på en signifikant gruppeffekt, F(3, 135) = 14.98, p < .001, η
2
 = .25. Sidak post hoc test med 

parvisa jämförelser visade att gruppen MS/LS hade en signifikant lägre grad av linjär funktion 

i jämförelse med övriga grupper. Övriga gruppskillnader var ej signifikanta (p >.05). 

Subitizing och enumeration 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat beräknad på objektidentifikation inom 

subitizingintervallet (1-3 objekt) visade inte på någon signifikant gruppeffekt, F(3,135) = 

3.67, p > .05, η
2
 = .08. Vid analys av objektidentifikation över subitizingintervallet (5-8 

objekt) visade en ANCOVA på en signifikant gruppeffekt, F(3, 135) = 8.57, p < .001, η
2
 = 

.16. Sidak post hoc test visade att gruppen MS var signifikant långsammare än gruppen LS (p 

< .05) och kontrollgruppen (p < .01) samt att gruppen MS/LS var signifikant långsammare än 

gruppen LS (p < .01) och kontrollgruppen (p < .001). Övriga gruppskillnader var ej 

signifikanta (p > .05).  
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Tabell 2. 

Deskriptiv statistik för testen gällande number sense och fonologisk förmåga genom den 

genomsnittliga prestationen för grupperna matematiksvårigheter (MS), lässvårigheter (LS), 

komorbida matematik- och lässvårigheter (MS/LS) samt kontrollgrupp. 

 MS LS MS/LS Kontroll  

Test M SD M SD M SD M SD Partiell η
2 

Number sense          

Diskrimination kvantiteter
2 

         

   Liten kvot (W= .15, .20, .25) 2.02 .80 1.84 .50 1.57 .52 1.70 .62 .06 

   Stor kvot (W= .30, .35, .40) 1.72 .57 1.42 .36 1.59 .50 1.41 .47 .06* 

Diskrimination numeriska tal
2 

         

   Ensiffriga tal (1-9) 17.71 .80 18.14 .75 22.66 .99 16.36 .44 .20*** 

   Tvåsiffriga tal (10-19) 21.05 1.14 20.49 1.08 27.97 1.37 19.09 .63 .20*** 

Numerisk tallinjeestimering          

   Grad av linjär funktion (R
2
) .92 .08 .95 .08 .75 .27 .96 .04 .25** 

Subitizing och enumeration
2 

         

Subitizing (1-3 objekt) .81 .18 .86 .63 .84 .20 .69 .17 .08 

Enumeration (5-8 objekt) 2.92 .51 2.50 .43 3.08 .44 2.47 .58 .16*** 

Fonologisk förmåga          

Komplex ordrepetition
 

10.87 5.69 11.21 3.61 10.13 6.58 12.56 4.77 .01 

Segmentsubtraktion
1 

8.09 2.61 8.63 2.86 5.27 3.10 10.58 3.00 .17*** 

Snabb benämning
2 

68.52 18.11 61.96 13.42 62.88 13.83 56.53 12.67 .08* 

1 
mätt i antal korrekta svar, 

2
 mätt i sekunder, * p < .05, ** p < .01, *** p < .001 
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Fonologisk förmåga 

Deskriptiv statistik för resultat gällande fonologisk förmåga presenteras i Tabell 2. 

Komplex ordrepetition 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat beräknad på antal korrekt återgivna 

ord för komplex ordrepetition visade inte någon signifikant gruppeffekt, F(3, 135) = .31, p 

>.05, η
2
 = .01. 

Segmentsubtraktion 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat beräknad på segmentsubtraktion 

visade på en signifikant gruppeffekt, F(3, 134) = 9.42, p <.001, η
2
 = .17. Sidak post hoc test 

visade att gruppen MS/LS gruppen presterade signifikant sämre i jämförelse med gruppen MS 

(p < .05), gruppen LS (p <.05) och kontrollgruppen (p < .001). Övriga gruppskillnader var ej 

signifikanta (p > .05).  

Snabb benämning 

En ANCOVA med icke-verbal intelligens som kovariat beräknad på snabb benämning visade 

på en signifikant gruppeffekt, F(3, 134) = 3,91, p < .05, η
2
 = .08. Sidak post hoc test visade att 

gruppen MS var signifikant långsammare i jämförelse med kontrollgrupp. Övriga 

gruppskillnader var ej signifikanta (p > .05). 

Addition och subtraktion för gruppen MS och MS/LS 

Ett oberoende t-test beräknad på symboladdition visade inte på någon signifikant skillnad 

mellan gruppen MS (M = 8.87, SD = 1.32) och gruppen MS/LS (M = 9.63, SD = 3.70), t(37) 

= .29, p > .05. Det oberoende t-testet beräknad på symbolsubtraktion visade däremot att 

gruppen MS/LS (M = 6.87, SD = 2.76) presterade signifikant sämre än gruppen MS (M = 

9.43, SD = 2.56), t(37) = 2.99, p < .01.  

Diskussion 

Huvudfynden från föreliggande studie är att samband kunde påvisas mellan matematik-

svårigheter och bristande number sense, främst gällande ANS, medan samband mellan 

lässvårigheter och bristande fonologisk förmåga endast kunde påvisas genom signifikant 

sämre fonologisk medvetenhet för gruppen MS/LS. Antagandet om ett samband mellan 

komorbida matematik- och lässvårigheter och mer uttalade matematiksvårigheter kunde delvis 

påvisas främst via subtraktion. Faktumet att förliggande studie baserades på data från typiskt 



 

29 

 

utvecklade deltagare gör dock att resultatet bör ses med viss försiktighet. Inga av deltagarna i 

föreliggande studie hade, enligt uppsatsförfattarnas kännedom, diagnostiserade matematik- 

eller lässvårigheter. Då indelning av grupper baserades på prestationsskillnader inom en 

population utan kända svårigheter kan det heller inte säkerställas att de som grupperats under 

matematiksvårigheter, lässvårigheter eller komorbida matematik- och lässvårigheter, hade 

svårigheter jämförbara med de som beskrivs i litteratur.  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka huruvida isolerade matematiksvårigheter, 

isolerade lässvårigheter samt komorbida matematik- och lässvårigheter kan härröras bristande 

number sense, bristande fonologisk förmåga eller båda av dessa samt huruvida komorbida 

matematik- och lässvårigheter leder till mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med 

isolerade matematiksvårigheter. Resultatet diskuteras nedan i anslutning till number sense, 

fonologisk förmåga samt gällande skillnader mellan komorbida matematik- och lässvårigheter 

och isolerade matematiksvårigheter. 

Number sense 

Första frågeställningen i föreliggande studie berör hur förmågor gällande number sense skiljer 

sig mellan isolerade matematiksvårigheter, isolerade lässvårigheter samt komorbida 

matematik- och lässvårigheter. I teorin om number sense representerar ANS förståelsen för 

approximativa antal (Feigenson et al., 2004; Halberda & Feigenson, 2008) vilka organiseras 

längs en mental antalslinje (Piazza et al., 2010). Number sense har även ytterligare en 

komponent, OTS, vilken representerar förmågan till direkt identifiering av upp till fyra 

enskilda objekt (Cordes & Brannon, 2009).  

Det approximativa antalssystemet (ANS) 

I resultatet för föreliggande studie framkom intressanta resultat gällande ANS i koppling till 

icke-symboliska kvantiteter versus numeriska tal. Vid diskrimination mellan icke-symboliska 

kvantiteter med liten kvot framkom ingen signifikant gruppeffekt gällande responstid. 

Möjligen var denna nivå ungefär lika svår för samtliga grupper eftersom det lägsta relativa 

tröskelvärdet var W = .15. Webers fraktion .15 är i ungefärlig motsvarighet till den minsta 

kvantitetsskillnaden som vuxna kan diskriminera (Halberda & Feigenson, 2008). Resultatet 

för diskrimination mellan icke-symboliska kvantiteter med stor kvot visade däremot 

signifikanta gruppskillnader där gruppen MS karaktäriserades av längre responstid (p < .05). 

Svårigheter med att diskriminera mellan kvantiteter kan antyda att de icke-symboliska 
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representationerna längs den mentala antalslinjen är diffusa (Piazza et al., 2010). En längre 

responstid för gruppen MS gällande diskrimination av kvoter så stora som Webers fraktion 

.40 stärker därmed att matematiksvårigheter har koppling till mera diffusa representationer av 

icke-symboliska kvantiteter längs den mentala antalslinjen.   

          Gällande ANS-relaterade uppgifter baserade på numeriska tal var det dock inte gruppen 

MS utan gruppen MS/LS som presterade sämre. Vid diskrimination mellan såväl en- som 

tvåsiffriga numeriska tal framkom signifikanta gruppskillnader där gruppen MS/LS i båda 

fallen karaktäriserades av längre responstid (p < .001). Diskrimination mellan numeriska tal 

påverkas av talens värde genom att responstiden för diskrimination ökar vid stigande värde 

(Bugden & Ansari, 2011). Detta antyder att större numeriska tal är mer överlappande än små 

numeriska tal längs den mentala antalslinjen (Ashkenazi et al., 2009). Vid bristande ANS 

antas den mentala antalslinjens representation vara ännu mer diffus än vid välfungerande 

ANS vilket leder till att diskrimination mellan numeriska tal försvåras och är mer 

tidskrävande (Piazza et al., 2010). På detta sätt kan teori om bristande ANS (Dehaehe & 

Wilson, 2007) kopplas till gruppen MS/LS för diskrimination baserad på numeriska tal. 

Gruppen MS/LS presterade även sämre i numerisk tallinjeestimering, en annan ANS-relaterad 

uppgift baserad på spatial skattning av numeriska tal. Resultat visade att gruppen MS/LS 

uppvisade en lägre grad av linjär funktion i jämförelse med övriga grupper (p < .001). 

Gruppen MS/LS uppvisade enbart linjär grad R
2
 = .75 medan kontrollgruppen uppvisade R

2
 = 

.96, vilket kan anses vara en hög grad av linjär funktion. En linjär representation av ANS är 

viktig för fortsatt utveckling av matematisk förmåga eftersom mentala representationer av 

antal blir mer specifika (Siegler & Ramani, 2008).  En sämre linjär representation av ANS 

innebär mer logaritmiska förhållanden mellan antal längs den mentala antalslinjen, med tätare 

avstånd mellan större antalsrepresentationer (Piazza et al., 2010) och mer överlappande 

representationer av framförallt större antal (Ashkenazi et al., 2009). En ihållande logaritmisk 

representation av ANS kan således påverka matematisk förmåga negativt eftersom mentala 

representationer av antal då är mer diffusa. Såväl resultatet för diskrimination mellan 

numeriska tal som resultatet för numerisk tallinjeestimering stödjer en koppling mellan 

bristande ANS och komorbida matematik- och lässvårigheter. 

          Sammanfattningsvis kan det sägas att föreliggande studies resultat visade att såväl 

gruppen MS som gruppen MS/LS uppvisade bristande ANS men inom skilda delar. Gruppen 

MS presterade sämre än övriga grupper på uppgifter baserade på icke-symboliska kvantiteter 

medan gruppen MS/LS presterade sämre på uppgifter baserade på numeriska tal. Diffusa 

representationer av icke-symboliska kvantiteter längs den mentala antalslinjen påverkar den 
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matematiska förmågan negativt eftersom det symboliska siffersystemet ansluts till ANS redan 

icke-symboliska mentala representationer istället för att ersätta dem (Mundy & Gilmore, 

2009). Införskaffande av språkliga begrepp för det symboliska siffersystemet är dock också 

viktigt då ANS mentala representation blir mer exakt vid effektiv sammanlänkning mellan 

kvantiteter och motsvarande symboliska ordningstal (von Aster & Shalev, 2007). 

Matematiksvårigheter kan uppstå som följd av såväl bristande grundläggande icke-symbolisk 

ANS som bristande integration mellan det grundläggande ANS och det symboliska 

siffersystemet (Rouselle & Noël, 2007). Resultatet från föreliggande studie kan utifrån detta 

tänkas visa att gruppen MS har svårigheter med den tidiga icke-symboliska ANS medan 

gruppen MS/LS har svårigheter med integrationen mellan det icke-symboliska ANS och det 

symboliska siffersystemet. 

Objektidentifieringssystemet (OTS) 

Bristande OTS resulterar i svårigheter med direkt identifiering av små antal av enskilda objekt 

(Desoete et al., 2009) vilket antas kunna påverka förståelsen för exakta antal negativt (Wilson 

& Dehaene, 2007). Föreliggande studies resultat för objektidentifikation inom subitizing-

intervallet visade inte på någon signifikant gruppeffekt (p > .05) vilket inte stödjer ett 

samband mellan matematiksvårigheter och bristande OTS. Resultatet för enumeration (5-8 

objekt) är däremot mer intressant då det visade att både gruppen MS och MS/LS var 

signifikant långsammare än gruppen LS (p < .05 respektive p < .01) och kontrollgruppen (p 

<.01 respektive p < .001). Eftersom ANS kan medverka i identifiering av kvantiteter 

överstigande fyra objekt (Piazza, 2010) kan den längre responstiden för grupperna MS och 

MS/LS bero på diffusa representationer av antal längs den mentala antalslinjen. Resultatet 

från testet för subtitizing och enumeration kan därmed ytterligare anses stödja en länk mellan 

matematiksvårigheter och bristande ANS.  

Fonologisk förmåga 

Andra frågeställningen i föreliggande studie berör hur delar av fonologisk förmåga skiljer sig 

mellan isolerade matematiksvårigheter och isolerade lässvårigheter samt komorbida 

matematik- och lässvårigheter. Fonologisk förmåga innefattar samtliga mentala operationer 

som krävs för att förstå, skapa representationer för och manipulera fonologisk information 

(Catts & Kamhi, 2005) vilket gör fonologisk förmåga svår att avgränsa (Boets et al., 2010). 

De tre komponenter, vilka anses vara de mest relevanta i relation till läsförmåga, är 

fonologiskt arbetsminne, fonologisk medvetenhet och snabb benämningsförmåga (Boets et 

al., 2010; Ptok et al., 2007). I förliggande studie framkom endast samband mellan 
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lässvårigheter och fonologisk förmåga gällande fonologisk medvetenhet och då för gruppen 

MS/LS. Gällande fonologiskt arbetsminne genom komplex ordrepetition visade inte resultatet 

någon signifikant skillnad mellan grupperna (p > .05). I studien framkom heller inga 

signifikanta resultat för varken gruppen LS eller MS/LS gällande snabb benämningsförmåga. 

Resultatet för snabb benämningsförmåga visade dock att gruppen MS var signifikant 

långsammare än övriga grupper (p < .05). Snabb benämningsförmåga är komplex och ställer 

krav på bland annat timing (Muter, 2006), riktning och skiftning av uppmärksamhet, 

minnesförmåga samt artikulation (Lundberg & Sterner, 2009). Då den matematiska förmågan 

bygger på en rad underliggande kognitiva förmågor (Butterworth, 2010; Rousselle & Noël, 

2007) finns en möjlighet att en eller flera av dessa berörs vid uppgifter gällande snabb 

benämning vilket skulle kunna förklara det signifikanta resultatet för gruppen MS. 

          Den enda kopplingen mellan fonologisk förmåga och lässvårigheter som framkom i 

föreliggande studie var genom resultatet för fonologisk medvetenhet. Resultat för fonologisk 

medvetenhet genom segmentsubtraktion visade att gruppen MS/LS presterade signifikant 

sämre i jämförelse med gruppen MS (p < .05), gruppen LS (p < .05) och kontrollgruppen (p < 

.001). Fonologisk medvetenhet är den aspekt av fonologisk förmåga vilken är mest berörd i 

forskning i samband med läsning (Carroll et al., 2003; Torgesen et al., 2006; Smith et al., 

2004) och tidigare forskning har visat att bristande fonologisk medvetenhet har ett samband 

med lässvårigheter samt är en stark predicerande faktor för senare läsförmåga (Muter et al., 

2004). Fonologisk medvetenhet är också en väsentlig språklig aspekt för matematisk förmåga 

då den påverkar inkodning av matematiska begrepp och sifferord (Purpura et al., 2011; 

Robinson et al., 2002; von Aster & Shalev, 2007). Utifrån denna grund kan det vara intressant 

att vidare diskutera vilken betydelse bristande fonologisk medvetenhet kan ha 

förekommandes tillsammans med matematiksvårigheter. 

Isolerade matematiksvårigheter versus komorbida matematik- och lässvårigheter 

Tredje frågeställningen i föreliggande studie berörde hur prestationen gällande addition och 

subtraktion skiljer sig mellan isolerade matematiksvårigheter och komorbida matematik- och 

lässvårigheter. Flertalet studier stödjer att matematik- och lässvårigheter har skilda kognitiva 

profiler (Gathercole et al., 2006; Kyttälä, 2008; Landerl et al., 2009; van der Sluis et al., 2004; 

Willburger et al., 2008). Trots detta visar forskning att komorbida matematik- och 

lässvårigheter leder till mer uttalade matematiksvårigheter i jämförelse med isolerade 

matematiksvårigheter (Andersson & Lyxell, 2007; Fuchs & Fuchs, 2002; Jordan & Hanich, 

2000; Purpura et al., 2011). Föreliggande studies resultat gällande symboladdition visade 
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ingen signifikant gruppeffekt (p > .05). Resultatet gällande symbolsubtraktion visade däremot 

signifikanta gruppskillnader, där gruppen MS/LS karaktäriserades av sämre prestation i 

jämförelse med gruppen MS (p < .01). På dessa grunder kan resultatet för förliggande studie 

delvis anses ge stöd för att komorbida matematik- och lässvårigheter kan leda till mer uttalade 

matematiksvårigheter än när dessa förkommer isolerat.  

          Det är i samband med fyndet att gruppen MS/LS uppvisade mer uttalade matematik-

svårigheter i jämförelse med gruppen MS intressant att diskutera huruvida språkliga aspekter, 

i föreliggande studie starkast relaterat till fonologisk medvetenhet, kan ha ett samband med de 

mer uttalade matematiksvårigheterna. Språkliga komponenter, vilka har relevans för läsning, 

kan även påverka den matematiska förmågan och skapa en potentiell koppling mellan 

matematik och läsning (Gelman & Butterworth, 2005; von Aster & Shalev, 2007). Fonologisk 

medvetenhet är i samband med matematik väsentlig vid framförallt inlärning av sifferord och 

sedermera det symboliska siffersystemet (Purpura et al., 2011). Väl inlärda sifferord stödjer 

konceptuell förståelse för siffersymboler och matematik (Gelman & Butterworth, 2005; von 

Aster & Shalev, 2007). Bristande fonologisk medvetenhet i kombination med bristande 

number sense vid komorbida matematik- och lässvårigheter kan därmed tänkas orsaka 

ytterligare svårigheter med den matematiska förmågan. Vid enbart bristande number sense 

kan matematiksvårigheter delvis kompenseras med en intakt fonologisk medvetenhet. Om 

både number sense och fonologisk medvetenhet är bristande försvåras kompensationen 

väsentligt (Robinson et al., 2002). Att svårigheter med språklig inlärning av matematiska 

begrepp på grund av bristande fonologisk medvetenhet kan föranleda ytterligare svårigheter 

med den matematiska förmågan (Purpura et al., 2011) stödjs därmed av resultatet från 

föreliggande studie där gruppen MS/LS uppvisade såväl bristande fonologisk medvetenhet 

som mer uttalade svårigheter gällande subtraktion i jämförelse med gruppen MS. Resultatet är 

intressant ur logopedisk synvinkel då det antyder ett samband mellan matematisk förmåga och 

läsförmåga, vilka båda berörs i logopediskt arbete.  

Metoddiskussion 

Föreliggande studie är utförd på typiskt utvecklade barn i andra klass utan, för 

uppsatsförfattarna kända, diagnostiserade matematik- eller lässvårigheter. Identifikation av 

grupperna MS, LS och MS/LS är baserade på prestationsskillnader inom denna grupp. Urvalet 

var relativt stort (n=161) och med jämn könsfördelning. Vid indelning av grupper påverkades 

dock utformningen av dessa utav stickprovets storlek. För att få tillräckligt stora grupper att 

utföra statistiska beräkningar på sattes kriteriumgräns under den 25:e percentilen för uttagning 
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av grupperna MS och LS. Kriteriumgränser under den 25:e percentilen har tidigare använts i 

forskning gällande matematiksvårigheter (Butterworth, 2008; Geary, 2004; Landerl et al., 

2004) och lässvårigheter (Dirks et al., 2008) men är högre än de gränser vilka vanligen 

används för identifiering av specifika svårigheter. Mer stingenta kriteriumgränser i 

föreliggande studie hade möjligen kunnat tydliggöra svårigheterna ytterligare. Svårigheterna 

kan dock anses vara studerade med minimal påverkan av intelligens samtliga gruppanalyser 

balanserats genom användandet av kovariansanalyser med icke-verbal intelligens som 

kovariat. 

          Intelligens är relevant för såväl matematiksvårigheter (Butterworth, 2008; Geary et al., 

2009) som lässvårigheter (Carlström, 2010; Rygvold, 2001). I föreliggande studie togs 

intelligens i beaktning på så sätt att prestation på Matriser från WISC-IV (Wechsler, 2003), ett 

test för icke-verbal intelligens (Lundberg & Sterner, 2009), användes som kovariat i 

uträkningarna. I statistiska uträkningar används kovariat för att balansera resultatet efter 

prestation på den för kovariatet valda faktorn (Borg & Westerlund, 2006). Användandet av 

Matriser från WISC-IV som kovariat medförde i föreliggande studie att eventuell 

kärnproblematik vid matematiksvårigheter och lässvårigheter undersöktes med minimal 

påverkan av icke-verbal intelligens. Det kan dock diskuteras vilken betydelse icke-verbal 

intelligens har för prestation inom matematik och läsning. Enligt Lundberg och Sterner (2009) 

är det oklart vilka faktorer inom intelligens som har relevans för olika förmågor. WISC-IV 

innehåller flera olika deltest för intelligens där icke-verbal endast är en av dessa (Wechsler, 

2003). Användandet av icke-verbal intelligens som kovariat kan dock ses som lämpligt i 

föreliggande studie då sådana uppgifter ställer minimala krav på språklig förmåga (Bernstein 

et al., 2003; Gullik et al., 2011). Detta då språk påverkar såväl läsförmåga (Vellutino et al., 

2004) som matematisk förmåga (Gelman & Butterworth, 2005; von Aster & Shalev, 2007). 

          Gällande testmaterialet använt i föreliggande studie så innehöll detta både 

standardiserade test och test utformade specifikt för den longitudinella studie som 

föreliggande studie utgår från. Testen utformade för den longitudinella studien kan ändå anses 

konventionella då de liknade test använda i tidigare studier inom samma område. Gällande 

den aritmetiska färdigheten innehöll testmaterialet ett brett register av matematikrelaterade 

test. Vid utredning av aritmetisk färdighet bör bland annat test för addition och subtraktion 

ingå för såväl en- som flersiffriga tal (Landerl et al., 2009) samt presenteras skriftligt och 

muntligt (Andersson, 2010; Jordan & Hanish, 2000; Jordan et al., 2003; Jordan et al., 2007). 

Aritmetiska test kan även utformas med gradvis svårare uppgifter vilket i större utsträckning 

testar förståelse för matematiska principer (Geary, 2004; Jordan et al., 2007). Testen vilka i 
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föreliggande studie användes för att undersöka aritmetisk färdighet innehöll dessa 

komponenter varför den på ett tillfredställande sätt täcktes in. Även testen vilka användes för 

att undersöka number sense motsvarade de som vanligen används inom forskning för detta 

område. Testen innehöll bland annat icke-symboliska och symbolbaserade uppgifter vilket 

återspeglar den språkoberoende och icke-symboliska number sense samt den senare 

förvärvade symboliska aspekten (Landerl et al., 2004). Gällande läsning täcktes förmågan inte 

in på samma sätt. Båda av läsningens komponenter, avkodning och läsförståelse (Høien & 

Lundberg, 1999), testades men för att kunna göra en mer täckande bedömning av läsförmågan 

bör avkodningsuppgifter för enskilda ord vara inriktade på såväl fonologisk som ortografisk 

avkodning (Tunmer & Greaney, 2010). I föreliggande studie uppfylldes inte detta på ett 

tillfredställande sätt då det endast fanns ett avkodningstest vilken baserades på välkända och 

möjligtvis ortografiskt inkodade ord. Exempelvis hade fonologisk avkodning vid läsning av 

nonord (Tunmer & Greaney, 2010) kunnat komplettera testmaterialet gällande då sådana ord 

är påhittade och därmed inte kan vara ortografiskt inkodade. Då fonologisk förmåga är svår 

att avgränsa (Boets et al., 2010; Ptok et al., 2007) kan flera språkliga test kan behövas för att 

täcka in olika aspekter av den (Carlström, 2010; Høien & Lundberg, 1999) varav eventuellt 

andra test angående fonologisk förmåga hade kunnat användas i testmaterialet. Fonologiskt 

arbetsminne, fonologisk medvetenhet och snabb benämningsförmåga är dock tre relevanta 

delar av fonologisk förmåga i relation till läsning (Boets et al., 2010; Ptok et al., 2007) vilka 

samtliga ingick i föreliggande studies testmaterial. Sammanfattande gällande testmaterialet 

kan därför sägas att det på ett tillfredställande sätt motsvarade de förmågor vilka var aktuella 

att undersöka i studien men att kompletterande test kunde ha använts för läsförmåga och 

fonologisk förmåga. 

Slutsatser 

Gällande antagandet från föreliggande studies första frågeställning framkom att såväl 

isolerade matematiksvårigheter som komorbida matematik- och lässvårigheter kunde kopplas 

till bristande number sense, främst gällande bristande ANS. Gällande antagandet från 

föreliggande studies andra frågeställning kunde endast komorbida matematik- och 

lässvårigheter kopplas till bristande fonologisk förmåga, då gällande fonologisk medvetenhet. 

I enlighet med antagandet från föreliggande studies tredje frågetällning framkom ett samband 

mellan komorbida matematik- och lässvårigheter och mer uttalade matematiksvårigheter, 

främst gällande subtraktion. Sammanfattningsvis kunde föreliggande studies antaganden i stor 

utsträckning verifieras.  
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          Föreliggande studies fynd är intressanta ur logopedisk synvinkel då logopeder utreder 

svårigheter gällande såväl matematik (Lundberg & Sterner, 2009) som läsning (Justice et al., 

2002). En språklig koppling mellan matematisk förmåga och läsförmåga kan tänkas 

understryka vikten av att i kliniskt arbete beakta språkliga förmågors relevans vid 

identifierings- och interventionsarbete gällande både matematikutredningar och läs- och 

skrivutredningar. 

Framtida forskning 

Resultatet från föreliggande studie antyder att fonologisk medvetenhet kan utgöra en länk 

mellan matematik- och lässvårigheter. Det kan vara ett intresse för framtida forskning att 

vidare utforska denna länk samt utreda vilka aspekter av matematisk förmåga som främst 

påverkas av bristande fonologisk medvetenhet. Vidare forskning kan även ske gällande 

kopplingen mellan number sense och fonologisk förmåga och hur bristande fonologisk 

medvetenhet kan påverka integrationen mellan number sense och det symboliska 

siffersystemet. Detta baseras på fyndet från föreliggande studie där gruppen MS/LS 

presterade signifikant sämre på symbolbaserade number sense-test i jämförelse med övriga 

grupper. Ett annat möjligt område för framtida forskning rör det i föreliggande studie 

framkomna fyndet att gruppen MS presterade signifikant sämre i jämförelse med övriga 

grupper gällande snabb benämning, något som annars är kopplat till lässvårigheter (Boets et 

al., 2010; Høien & Lundberg, 1999). Då snabb benämningsförmåga är komplex och bygger på 

flera förmågor (Lundberg & Sterner, 2009) finns det möjlighet att en eller flera aspekter av 

snabb benämning har relevans för matematiksvårigheter. Det kan vara av intresse för framtida 

forskning att vidare utreda detta samband.  
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