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Sammanfattning  
Forskarna menar att dyskalkyli är lika vanligt förekommande som dyslexi. För att hjälpa elever med dyskalkyli 

är det viktigt att upptäcka svårigheterna så tidigt som möjligt. Internationell forskning har genomfört tester för 

att finna orsaken till dyskalkyli och därmed kunna ställa en tidig diagnos samt sätta in tidig hjälp. Jag har därför 

undersökt vilken kunskap lärare har för att kunna upptäcka dyskalkyli och anpassa undervisningen för att hjälpa 

elever med specifika matematiksvårigheter. För detta ändamål genomfördes ett antal intervjuer med lärare som 

arbetar med matematikundervisning i de tidigare skolåren. I undersökningen har det framkommit att det talas 

väldigt lite om dyskalkyli och kunskapen om begreppet är enligt informanterna ganska begränsad. Dyskalkyli 

har inte fått samma uppmärksamhet som dyslexi trots att litteraturen betonar att det är lika viktigt att kunna 

räkna som att kunna läsa och skriva för att klara sig i dagens samhälle. Å andra sidan visade det sig att elever 

med matematiksvårigheter får hjälp även om svårigheterna kanske inte fått benämningen dyskalkyli. 

Undersökningsresultatet visade dock tydligt att dyskalkyli endast förekommer sällsynt vilket kan ha sin 

förklaring i att en säker diagnos inte kan ställas förrän eleverna är äldre. Studien visade också att informanterna 

vill ha mer kunskap om hur dyskalkyli kan upptäckas och därmed ännu bättre kunna bemöta elever med 

matematiksvårigheter. 
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Inledning och bakgrund 

Det talas mycket i dagens skola om dyslexi och om hur elever som fått denna diagnos kan få 

hjälp och stöd eftersom det är viktigt att kunna läsa och skriva i vårt samhälle. Den vanligaste 

uppfattningen om varför man ska behärska språket är att det är nödvändigt för att vi ska kunna 

samtala med varandra om allt, säger Johnsen1 (2003). Dyskalkyli verkar inte ha fått samma 

uppmärksamhet som dyslexi. Men är det inte lika viktigt att kunna räkna? Malmer2 (2002) 

påpekar att även matematik är ett språk. Detta språk är viktigt att förstå för att kunna räkna 

och klara sin ekonomi, men också för att kunna samtala om speciella saker som har att göra 

med exempelvis rumsuppfattning och storlek. Dagens högteknologiska samhälle gör att 

personer med räknesvårigheter får det besvärligt. Därför anser Malmer att det är lika viktigt 

att hjälpa personer med dyskalkyli som dem med dyslexi. I vår nuvarande läroplan (Lpo 94) 

står det att skolan ansvarar för att varje elev ska klara av elementärt matematiskt tänkande och 

kunna använda det i vardagen (Utbildningsdepartementet, 1998). Att veta siffrors värden är 

viktigt, inte minst i ekonomiska sammanhang. Matematiksvårigheter kan också innebära 

svårigheter att tillgodogöra sig undervisning i andra ämnen där matematikfärdigheter är en 

förutsättning (Teveborg3, 2001). 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning (vfu) har jag mött flera elever med diagnosen 

dyslexi, men aldrig hört talas om elever med dyskalkyli. Därför vill jag undersöka om det inte 

är lika vanligt med dyskalkyli eller om detta problem helt enkelt inte uppmärksammas. Jag 

upplever inte heller att det diskuteras lika mycket om definitionen av dyskalkyli som av 

dyslexi och därför anser jag att det är viktigt att undersöka vad begreppet dyskalkyli innebär. 

Mitt intresse för olika undervisningsmetoder och så kallade verktyg har vuxit fram under 

utbildningstiden och särskilt under det så kallade inriktningsåret då jag studerade 

informations- och kommunikationsteknik (IKT). Även under fördjupningskurserna i 

matematik har jag fått kunskap om många nya metoder som kan hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd. 

 

                                                 
1 Birgitta Johnsen, Cheflogoped, Länssjukhuset Gävle-Sandviken 
2 Gudrun Malmer har bred erfarenhet från arbete som klasslärare, speciallärare och skolledare. Hon har även 
undervisat i specialpedagogik vid lärarhögskolan i Malmö. 
3 Lennart Teveborg är generaldirektör för Statens Institut för Handikappfrågor i skolan (SIH). 
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Adler4 (2005) menar att det troligen finns minst lika många dyskalkyliker, de som lider av 

dyskalkyli, som det finns dyslektiker, de som har läs- och skrivsvårigheter. Vidare betonar 

han hur viktigt det är att tidigt upptäcka dyskalkyli även om en säker diagnos inte kan ställas 

förrän eleven är i 10-12-årsåldern. Ju förr svårigheterna upptäcks desto tidigare kan 

hjälpinsatser sättas in. Även Malmer (2002) skriver att barn med svårigheter behöver hjälp 

tidigt. Matematiksvårigheter påverkar starkt självkänslan och det kommande arbetslivet och 

barnets självkänsla är viktig. Matematik är mer än något annat skolämne förknippat med 

begåvning (Adler & Adler5, 2006). Således är det lätt att personer med matematiksvårigheter 

tillägnar sig en mycket negativ självbild. Jag tycker därför det är angeläget att lärare har 

kunskap om olika matematiksvårigheter för att kunna upptäcka dem tidigt och kartlägga 

orsakerna och därmed kunna ge eleverna rätt hjälp och rätt verktyg att arbeta med. 

 

Att välja arbetsmetoder där läraren kan upptäcka elevers styrkor, svårigheter och 

svagheter i ett tidigt skede kan därför sägas vara en möjlig strategi för att undvika att 

lusten att lära matematik går förlorad. (Skolverket, 2003, s. 29) 

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare beskriver och upptäcker dyskalkyli samt hur de 

hjälper dessa elever i undervisningen. För att uppnå detta syfte använder jag följande 

frågeställningar: 

 

 Hur upptäcks elever med dyskalkyli i undervisningen? 

 Hur anpassas undervisningen för att hjälpa dessa elever? 

 Finns det några hjälpmedel och hur används de i så fall? 

 

 

 

                                                 
4 Björn Adler är psykolog samt en av Sveriges främsta experter på dyskalkyli. Dessutom leder han 
”DyskalkyliCentrum Sverige”. 
5 Björn och Hanna Adler är verksamma som privatpraktiserande psykologer, neuropsykologer samt 
psykoterapeuter. 
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Litteraturgenomgång  

Litteraturgenomgången börjar med att visa på olika definitioner av begreppet dyskalkyli och 

vad det innebär att ha dyskalkyli. Därefter kommer en jämförelse mellan dyslexi och 

dyskalkyli eftersom dessa båda begrepp så gott som alltid tas upp samtidigt. Sedan följer ett 

avsnitt om skolans uppdrag och undervisning samt diagnosens betydelse. Till sist presenteras 

det senaste i forskning runt dyskalkyli. 

 

 

Teori 

Begreppet dyskalkyli 

Det finns många ord för matematisk prestationsnedsättning, varav ett är dyskalkyli (Magne6, 

1998). Ljungblad7 (2003) skriver att dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter och 

att det är motsvarigheten till dyslexi, som är ett begrepp för läs- och skrivsvårigheter. Hon 

anser däremot att det engelska uttrycket developmental dyscalculia (utvecklingsbar 

dyskalkyli) säger mer därför att det uttryckligen innebär en diagnos på hur barnet har det just 

nu. Eftersom tillståndet är utvecklingsbart kan barnet hjälpas genom att ges rätt träning 

anpassad till barnets behov, menar Ljungblad. Därmed behöver inte diagnosen dyskalkyli 

innebära ett permanent tillstånd, konstaterar Adler och Adler (2006). Cohen8 Kadosh et al. 

(2007) talar om äkta utvecklingsbar dyskalkyli (pure developmental dyscalculia) och menar då 

dyskalkyli utan några andra avvikelser som exempelvis dyslexi. Nationalencyklopedins 

(2007) beskrivning av dyskalkyli är: 

 

Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt ordning, 

problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter att utföra enkla 

räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid skador i speciella 

delar av hjärnan. 

 

                                                 
6 Olof Magne är professor i pedagogik vid lärarutbildningen på Malmö högskola. 
7 Ann-Louise Ljungblad är speciallärare, föreläsare och författare. Hon har arbetat med barn i specifika 
matematiksvårigheter på en F-9-skola. 
8 Forskaren Roi Cohen Kadosh är neurolog vid institutionen för kognitiv neurovetenskap (ICN), som är ett 
tvärvetenskapligt forskningsinstitut på University College London (UCL), ett av Englands tre äldsta universitet 
(London’s Global University, 2007). Där studeras mentala processers samband med hjärnan. 
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Ytterligare en definition av begreppet dyskalkyli är matematiksvårigheter som beror på brister 

i grundläggande matematiskt tänkande (Johnsen, 2003). Vidare skriver hon att när en individ 

saknar förmågan till antalsuppfattning kan man definitivt tala om dyskalkyli. Malmer (2002) 

menar att ordet dyskalkyli kan vara vilseledande då det rent språkligt betyder bristande 

förmåga att utföra beräkningar. Dock tolkas begreppet numera som reducerad förmåga i 

matematik vilket ger det ett större innehåll. Men i undervisningssammanhang använder hon 

hellre uttrycket matematiksvårigheter. Dyskalkyli har idag oftast samma betydelse som 

specifika matematiksvårigheter. 

 

Butterworth9 (2004) jämställer inte dyskalkyli med specifika matematiksvårigheter vilket 

många andra forskare gör. Han ser dyskalkyli som ett särskilt fenomen och fokuserar starkt på 

numerosities, det vill säga antal (numerositet), som ett grundläggande kännemärke för detta 

fenomen. Butterworths teori går ut på att vi föds med en siffermässig förmåga att kunna känna 

igen och bearbeta antal. Denna numeriska förmåga är grunden för att förstå siffror och 

aritmetik och den gör att vi direkt kan avgöra om en mängd föremål är fler eller färre än en 

annan. Svårigheter med grundläggande räknelära är en allmän egenskap, men dyskalkylikers 

speciella problem ligger i att inte kunna utföra uppgifter som kräver förståelse för antal. De 

som har specifika svårigheter med detta lider av dyskalkyli. Detta påverkar även enkla 

uppgifter som att jämföra storlek och talvärden. Detta håller Adler (2005) med om, men anser 

dock att det finns andra varianter av speciella svårigheter som just kan synas i specifika 

matematiksvårigheter. Eleven kan ha problem med arbetsminne eller perception 

(uppfattningsförmåga), vilket kan försvåra arbetet med matematiken, men då handlar det 

oftast inte bara om specifika matematiksvårigheter. Problem med arbetsminne eller perception 

finns, och syns, även i annat lärande. Dyskalkyli handlar vanligtvis om problem med 

automatisering av enkla sifferfakta och märks när eleven räknar på fingrarna. 

 

Det som främst kännetecknar och skiljer dyskalkyli från andra matematiksvårigheter är 

att det rör sig om speciella svårigheter inom vissa delar av matematiken. 

(Adler, 2005, s. 22) 

 

 

                                                 
9 Brian Lewis Butterworth är professor i kognitiv neuropsykologi vid UCL (London’s Global University, 2007) 
och specialist på de neuropsykologiska grunderna för matematiksvårigheter. 
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Vad innebär dyskalkyli? 

När eleven är i specifika matematiksvårigheter och dessutom har en ojämn förmåga handlar 

det om dyskalkyli (Ljungblad, 2003). Dyskalkyli kännetecknas av ett kortsiktigt tänkande 

som kan innebära att det ena dagen fungerar med att utföra matematikuppgifter men inte nästa 

(Newman, 2000). Newman radar upp en lång lista med svårigheter som en dyskalkyliker har 

trots normalt språkförvärv. Här är några av dessa punkter: 

• Låg mental matematikkapacitet 

• Dålig rumsuppfattning och tappar lätt bort sig 

• Svårigheter med abstrakta begrepp när det gäller tid och riktning 

• Oförmåga att minnas planeringar eller händelseförlopp bakåt eller framåt 

• Svårigheter med att hålla ordning på tiden och kommer troligen ofta sent 

• Svårigheter med att komma ihåg namn och känna igen ansikten 

• Får ologiska resultat vid de fyra räknesätten 

• Svårigheter med att hantera pengar och att minnas antal 

 

Adler (2005) nämner olika former av matematiksvårigheter varav en kallas för allmänna 

matematiksvårigheter. De andra tre är speciella matematiksvårigheter varav en är dyskalkyli. 

Elever med allmänna matematiksvårigheter har allmänna problem med lärandet och lär bäst 

genom att arbeta långsamt. De presterar också ganska jämna resultat inom de flesta områden 

medan dyskalkyli innebär speciella svårigheter inom vissa delar av matematiken. En 

dyskalkyliker är oftast så kallat normalbegåvad, men har problem med tankeprocessen som är 

så viktig för matematiken, säger Adler. Ojämna prestationer innebär att sifferminnet fungerar 

ibland medan allt inlärt verkar bortglömt vid ett annat tillfälle (Adler & Adler, 2006). Detta 

kallar författarna för svårigheter med automatisering. En dyskalkyliker kan inte automatiskt 

hantera talens storleksordning. Det kan också finnas svårigheter med att förstå talbegrepp. 

 

Taluppfattning är, tillsammans med problemlösningsförmåga och geometrisk uppfattning, ett 

av tre grundläggande områden i matematikinlärningen (Magne, 1998). Att elever har en god 

taluppfattning är av största vikt för att de senare ska kunna utveckla en skicklighet i huvud-

räkning (Löwing & Kilborn, 2003). Dyskalkyliker har inte automatiserat taluppfattningen 

(Ljungblad, 2003). Elever som inte har automatiserat antalsuppfattningen upprepar hela 

räknesekvensen och räknar från början varje gång (Nämnaren TEMA, 2000). Adler (2005) 

nämner i sin bok olika svårigheter som kännetecknar dyskalkyli. Han ansvarar även för 
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webbsidan Dyskalkyli.nu där han på ett lättöverskådligt sätt tar upp samma saker (Kognitivt 

Centrum, 2007). Direkta tecken på dyskalkyli kan vara när någon: 

• räknar på fingrarna 

• har svårt att lära sig klockan 

• har svårt att snabbt avgöra olika tals värden 

• har svårt att hantera pengar och pengars värde 

• räknar långsammare än andra 

• har problem med att lära sig multiplikationstabellerna 

 

Dyskalkyli handlar om svårigheter att snabbt kunna ta fram sifferfakta för att hantera och 

genomföra matematiska operationer (Adler, 2005). Däremot brukar dyskalkyliker vara 

duktiga på att klara av avancerade matematikuppgifter. Därför kan det vara bättre att ge nya 

och högre utmaningar istället för att stanna på en låg nivå där eleven tappar motivationen. 

Framför allt övande av automatiseringssvårigheter kan få en mycket negativ effekt (Björn 

Adler, personlig kommunikation, 24 april 2007). Eleven gör oftast inga stora framsteg trots 

mycket övande och detta leder nästan alltid till ökade känslomässiga blockeringar och att 

eleven blir sämre av övandet. Om automatiseringen dröjer är det trots allt bättre att gå vidare 

på en högre nivå, instämmer Ljungblad (2003). 

 

 

Dyskalkyli och dyslexi 

Vid en litteraturgenomgång är det ofrånkomligt att se hur ofta dyskalkyli jämförs med dyslexi 

och det finns teorier om att de båda problemområdena skulle höra ihop. Magne (1998) 

beklagar att elever med dyskalkyli inte får lika mycket stöd och hjälp som de med dyslexi. 

Enligt honom beror detta på att matematiksvårigheter inte anses vara lika hämmande för 

individen som läs- och skrivsvårigheter av vare sig lärare eller föräldrar. Därför ska inte dessa 

problem blandas ihop, säger Magne. 

 

Ur erfarenheterna i den internationella dyslexidebatten borde man inse att 

inlärningsförhållandena i matematik borde uppmärksammas för sig och inte som ett 

dyslexiproblem. (ibid., s. 18) 
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Det finns inget uppenbart samband mellan dyslexi och dyskalkyli (Johnsen, 2003). En elev 

kan vara duktig i läsning och samtidigt svag i matematik. Vad är skillnaden mellan dyskalkyli 

och dyslexi? Dyslexi handlar framförallt om svårigheter med att avläsa och tolka de skrivna 

tecknen (Kognitivt Centrum, 2007). Det handlar om brister i att snabbt och enkelt läsa skrivna 

ord. Dyskalkyli, däremot, berör framför allt svårigheter att hantera och genomföra olika 

matematiska operationer. Det handlar om olika tankeprocesser. Dyskalkyli har, liksom 

dyslexi, inte mycket med brister i begåvning att göra (Adler & Adler, 2006). 

 

Dyskalkyli förekommer uppskattningsvis lika mycket som dyslexi, säger Butterworth (2004), 

och det är ett tillstånd som påverkar både skola och arbetsliv negativt. Jämfört med dyslexi 

har det forskats förhållandevis lite om dyskalkyli. Det råder stor enighet om kriterier kring 

dyslexi och det finns bevis för hjärnans inblandning samt antydningar om gener som kan vara 

involverade. För att få en jämförbar förståelse för dyskalkyli behöver vi få gemensamma 

diagnostiska kriterier för att kunna upptäcka avvikelser i hjärnans funktion hos en 

dyskalkyliker och vi behöver identifiera gener som kan leda till dessa skillnader, menar 

Butterworth. I motsats till dyslexi erkänns inte dyskalkyli allmänt av vare sig regering eller 

lärare. Det förknippas fortfarande, precis som dyslexi gjorde tidigare, med obegåvning. Det är 

endast med bättre förståelse för dyskalkylins karaktär som vi kan tänka ut effektiva sätt att 

hjälpa alla våra medmänniskor vilkas liv blir förstörda av dyskalkyli, fastslår Butterworth. 

 

 

Skolans uppdrag 

Under rubriken ”God miljö för utveckling och lärande” säger läroplanen att: 

 

Varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter. 

(Utbildningsdepartementet 1998, s. 9) 

 

I slutet av femte skolåret ska eleven ha uppnått ”sådana grundläggande kunskaper i matematik 

som behövs för att kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens 

närmiljö” (Skolverket, 2000). Eleverna ska således på ett lustfyllt sätt tillägna sig tillräckliga 

kunskaper för att klara vardagen. Ljungblad (2003) säger att det är en rättighet för 

grundskolans elever att lära sig grundläggande matematikbegrepp för ett livslångt lärande. 
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Magne (1998) framhåller dessutom att det är möjligt för alla elever att lyckas i skolan. Detta 

kan ske genom individuellt utformad undervisning. Även Löwing (2006) anser att 

undervisningen måste anpassas till barnens individuella förkunskaper och kunskapsbehov. 

 

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 

målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 

(Utbildningsdepartementet, 1998, s. 6) 

 

Om nu alla elever har rätt till utbildning utifrån sina behov förutsätter det också att lärare har 

kunskaper om vilka stödinsatser som måste ges (Teveborg, 2001). Läroplanen påpekar att 

rektorn har ett särskilt ansvar för att: 

 

Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna 

utföra sin [sic] uppgifter. (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 19) 

 

 

Individuellt anpassad undervisning 

Tidigare studier har visat att det finns minst lika många med dyskalkyli som med dyslexi 

(Ljungblad, 2003). Hon upplever att dyskalkyliker ofta betraktas som obildbara, men själv 

tror hon att de har stora möjligheter att utvecklas. Det gäller bara att hitta rätt 

undervisningsmetoder och att skaffa kunskap om hur dyskalkyli identifieras. Ljungblad 

önskar att hon hade haft sin nuvarande kunskap tidigare och därmed besparat många elever 

med dyskalkyli onödigt lidande. Ju tidigare problemen hittas desto tidigare kan det 

specialpedagogiska arbetet i matematik starta och eleverna får en bättre utveckling vilket är en 

förutsättning för det livslånga lärandet. Dessutom kan det vara nödvändigt att gå tillbaka och 

lära in på nytt sådan matematikkunskap som eleven missat tidigare (Adler, 2005). 

 

Det är alltså viktigt att undervisningen startar utifrån det eleverna kan och de 

uppfattningar de har. Det är en nödvändig förutsättning för att inlärning skall ske. 

(Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994, s. 80) 

 

Matematiksvårigheter är olika och orsakerna är inte alltid kartlagda (Malmer, 2002). Därför 

måste hjälpen anpassas individuellt. Vidare säger hon att även om inte alla elever kan bli 

duktiga i matematik är det angeläget att varje elev ges möjlighet att komma så långt det går. 
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Det är där undervisningsmetoden blir betydelsefull. Det är viktigt att skilja på allmänna 

matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter (Ljungblad, 2003). Elever med 

allmänna svårigheter får oftast en bra undervisning och lärarna har kompetens att ge den extra 

hjälp som behövs. Elever med specifika matematiksvårigheter, som Ljungblad benämner 

dyskalkyli, har så speciella svårigheter att det kan vara svårt att planera undervisningen. Då 

gäller det att läraren är flexibel och påhittig. Engström10 (1999) menar dock att en 

matematikundervisning som fungerar för elever med allmänna matematiksvårigheter är lika 

bra för elever med specifika matematiksvårigheter. Det finns inga väl utprövade metoder 

framförda inom internationell forskning som visar något annat, hävdar Engström. För att 

kunna planera en bra och individanpassad undervisning har läraren god hjälp av en 

kartläggning i form av en diagnos eller ett test (Malmer, 2002). Det är viktigt att analysera 

vad som orsakat svårigheterna eftersom detta ska ligga till grund för det pedagogiska arbetet 

(Adler & Adler, 2006). Ljungblad (2003) betonar dock att endast utbildade läkare och 

psykologer kan ställa diagnosen dyskalkyli. 

 

 

Diagnos 

Engström (1999) skriver att det är viktigt att undersöka elevernas kunskaper för att kunna 

planera en bra undervisning. Men det måste finnas en medvetenhet om varför det görs. Adler 

(2005) anser att det bästa för eleven är att få en diagnos så att svårigheterna blir bekräftade 

och eleven kan få adekvat hjälp. Han menar att en utredning av matematiksvårigheter bör ske 

tidigt även om diagnosen dyskalkyli inte kan sättas förrän i 10-årsåldern. Det viktigaste är 

ändå att eleven får rätt hjälp och stöd. Adler poängterar också vikten av att genomföra en 

helhetsbedömning genom samarbete mellan skolans pedagoger, skolpsykolog och skolläkare. 

Samverkan mellan olika hjälpinsatser är väsentliga för resultatet, säger Malmer (2002). Man 

måste se till helheten, menar hon, och betonar också vikten av att hjälpen sätts in tidigt. Även 

Magne (1998) förespråkar en tidig diagnos för att möjliggöra en förebyggande undervisning. 

Han konstaterar att det är vanligare med undersökningar inom läs- och skrivområdet än det är 

inom räkneområdet. Detta beror, enligt Magne på att det är svårare att testa matematikpresta-

tioner. 

 

 

                                                 
10 Arne Engström är universitetslektor i pedagogik och har mångårig erfarenhet som lärare och forskare. 
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Hjälpmedel 

Diagnosens syfte är att eleven ska få rätt till hjälpmedel, både pedagogiska och tekniska 

(Adler, 2005). Hjälpen kan vara att lindra konsekvenserna av räknesvårigheterna, kompensera 

för problemen samt minska svårigheterna (Adler & Adler, 2006). Genom att samtala om 

elevens svårigheter, men även möjligheter, minskas risken för att eleven så småningom 

tillägnar sig en negativ självbild och tappar motivationen för matematik. Under gemensam 

problemlösning kan eleverna samtala om olika sätt att lösa en uppgift och på så vis få en 

djupare insikt i alternativa lösningar (Adler 2005). Det är det som är så spännande med 

matematiken. För att minska svårigheter är specialpedagogiskt arbete den metod som är mest 

effektiv (Adler & Adler, 2006). 

 

Ljungblad (2003) berättar om hur hon i sitt arbete utvecklat olika matematikverktyg såsom 

bilder och annat konkret material. Med dessa hjälpmedel som kompensation kan eleven 

komma förbi svårigheterna och arbeta på en högre nivå. Därmed utvecklar eleven sin förmåga 

att arbeta självständigt och får känna glädje över att lyckas. Arne Trageton (personlig 

kommunikation, 15 april 2007) betonar betydelsen av konkret inlärning för att förebygga 

matematikproblem: 

 

Det viktigste med matematikk og små barn er at ein startar med 3-dimensjonale konkreter 

som ein så abstraherar matematikken ut frå. Hovudgrunnen til matematikkproblem er 

oftast at ein ikkje startar konkret nok. 

 

Konkret arbete för att förbättra räknandet förespråkas även av Adler och Adler (2006). 

Problem med arbetsminnet, som den högra hjärnhalvan styr, synliggörs i räkneförmågan. 

Arbetsminnet kan förbättras genom att information presenteras både visuellt och muntligt 

samt tränas med hjälp av olika spel, säger författarna. Konkret undervisning är bra eftersom 

den utgår från elevens behov och förutsättningar (Teveborg, 2001). Men barn har olika 

strategier för att lösa uppgifter och man måste se upp med att försöka hålla fast vid 

traditionella mönster för inlärning av matematik. 

 

Det är viktigt att elever inte upplever ständiga misslyckanden i ett ständigt tränande enligt 

en traditionell metod. Självförtroendet måste stärkas och eleven måste hela tiden ges 

uppgifter som han klarar att lösa. (ibid., s. 64) 
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Det pedagogiska stödet handlar mycket om att stärka elevens självförtroende. Dyskalkyli har 

inget med intellektuella förutsättningar att göra. Ge eleven användbara verktyg, säger 

Teveborg (2001), annars finns det stor risk för utslagning. Ljungblad (2003) är av samma 

åsikt. Det viktigaste hjälpmedlet är att helt enkelt utrusta eleverna med verktyg som fungerar. 

Viktigast av allt är att möta alla elever med just de problem de har. 

 

Det viktiga för mig som lärare är inte att få ett namn eller en diagnos på ett barns 

svårigheter men jag måste få veta åt vilket håll barnets problem ligger för att kunna hitta 

bra arbetsformer och inlärning för barnet. (ibid., s. 215) 

 

Vidare betonar Ljungblad (2003) att specifika matematiksvårigheter inte innebär en slutgiltig 

diagnos. Med rätt hjälp finns det stora utvecklingsmöjligheter. 

 

Den absolut viktigaste förutsättningen för all kunskap i matematik är att ha en grundläggande 

taluppfattning (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). Med hjälp av en miniräknare kan 

eleverna få en tydligare bild av positionssystemet och förbättra sin taluppfattning. Men det 

krävs förståelse för att kunna använda miniräknaren på rätt sätt. Vidare föreslår författarna 

datorn som hjälpmedel då det för det mesta finns färdiga program att använda. Geometri, med 

bland annat mätningar, lärs bäst i andra ämnen än matematik, till exempel i slöjd, idrott och 

geografi. Trageton (2005) har utvecklat en metod som handlar om skriv- och läsinlärning med 

datorn som redskap. Han skriver att IKT är ett effektivt hjälpmedel i undervisningen för alla 

ämnen. Magne (1998) föreslår datorn och miniräknaren som hjälpmedel för elever med 

matematiksvårigheter. Datorn kan användas vid uträkningar och miniräknaren är ett 

nödvändigt hjälpmedel då inte räkneuppställningar fungerar. Eleven kan istället koncentrera 

sig på att lösa uppgifterna. Dock är det nödvändigt med en viss taluppfattning, säger Magne. 

Eleven måste träna på hur miniräknaren används och vara säker på matematiska symboler 

som plus-, minus-, divisions- och likhetstecken (Ljungblad, 2003). Enligt kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000) är det skolans mål att alla elever ska lära sig använda 

miniräknare och dator. Katarina Öhman har arbetat med IT i skolan mer än 20 år. Eftersom 

det inte fanns några passande datorprogram började hon göra egna. Hon är numera IT-

utvecklare och menar att datorprogram med all säkerhet är ett bra hjälpmedel för 

dyskalkyliker (Katarina Öhman, personlig kommunikation, 16 april 2007). 
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Tidigare forskning om dyskalkyli 

Möjliga orsaker 

Det är viktigt att analysera vad som orsakat svårigheterna eftersom detta ska ligga till grund 

för det pedagogiska arbetet (Adler & Adler, 2006). Ny forskning medför hela tiden nya 

synsätt. Matematiksvårigheter är ett stort begrepp som det inte har forskats så mycket om, 

men det har gjorts studier i andra länder, bland annat Israel, som visar på att mer än 6 % av 

eleverna i grundskolan har svårigheter (Ljungblad, 2003). Engström (1999) skriver att 

intresset för dyskalkyli har ökat under de senaste åren. Han menar dock att det finns anledning 

att förhålla sig kritisk till denna utveckling eftersom mycket av det som sägs och skrivs om 

dyskalkyli i det offentliga samtalet saknar vetenskapligt stöd. Engström skriver att begreppet 

dyskalkyli bottnar i den neurologiska forskningen som till största delen har gått ut på att 

studera vuxna personer med förvärvade hjärnskador. Forskarna har då kommit fram till att 

dessa individer har misslyckats med att utföra enkla räkneövningar och vissa 

matematikfunktioner har lokaliserats till olika delar av hjärnan. Slutsatsen blir då att elever 

med räknesvårigheter har någon typ av hjärnskada. 

 

Magne (1998) skriver också om studier av kopplingar mellan hjärnans olika delar och olika 

matematiska områden. Forskning som kopplar ihop neurologi och psykologi kallas för 

neuropsykologi och har genom studier bland annat visat att räkneprestationer antagligen 

bearbetas i hjässlober och nacklober. Dessa resultat är givetvis viktiga för den pedagogiska 

inriktningen, men det är osäkert vad konsekvenserna kan bli om undervisningen ska byggas 

endast på neurologiska orsaker eftersom det är så många andra faktorer som spelar in. Magne 

anser att det finns för lite forskning kring skolsystemets roll, exempelvis läroplanens 

betydelse och lärarnas kunskaper. 

 

 

Brittisk studie 

De flesta människor hanterar antal och storheter nästan automatiskt vilket inte personer med 

dyskalkyli gör (Cohen Kadosh et al., 2007). En internationell grupp forskare med Dr Roi 

Cohen Kadosh i spetsen utförde nyligen ett experiment. Genom att applicera ett litet 

magnetiskt fält i en specifik hjärnregion lyckades de för första gången framkalla skenbar 

dyskalkyli hos försökspersoner som annars inte hade försämrad matematikförmåga. 
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Avsikten med studien var att undersöka vad som händer när områden i den högra delen av 

hjärnan som kopplas samman med matematikinlärning slås ut. För att splittra elektrisk 

aktivitet i hjässloben användes transcranial magnetic stimulation (TMS11). Det har, enligt 

Cohen Kadosh, tidigare spekulerats om att den högra hjässloben (bilaga 1) är inblandad i att 

uppskatta storleken av antal samt i uppfattning av rum och tid. Några studier har försökt 

identifiera vad i hjärnan som orsakar dyskalkyli, men har bara gett blandade resultat angående 

inblandningen av vänster eller höger hjässlob. Effekten av TMS varade endast några få  

hundra millisekunder på försökspersonerna. Samtidigt skulle de jämföra två tal och avgöra 

vilket som hade det högsta talvärdet eller vilket som var fysiskt större. Siffran med lägre valör 

presenterades med större teckenstorlek, exempelvis 2 och 4. 

 

Forskarna fann att icke-dyskalkylikerna som deltog i studien visade dyskalkyliskt beteende 

ifråga om talbehandling under dessa TMS-framkallade aktivitetsstörningar i den högra 

hjässloben. Dessa rön validerades vidare genom att testa deltagare som led av dyskalkyli.  

Forskarnas slutsatser var att denna studie gav det första direkta beviset för den högra 

hjässlobens väsentliga roll när det gäller automatisk storleksbearbetning. 

 

These findings provide direct evidence for the functional role of right IPS in automatic 

magnitude processing. (Cohen Kadosh et al., 2007, s. 689) 

 

Studien, som genomfördes av Cohen Kadosh et al. och visade att orsaken till dyskalkyli finns 

i den högra hjässloben, gör det möjligt att ställa diagnos och ge behandling genom 

avhjälpande undervisning. 

 

Jag kontaktade Dr Roi Cohen Kadosh för att fråga om forskarna kommit fram till någon 

lösning på att åtgärda dyskalkyli. Hans svar var att han inte har någon lösning på detta 

problem än, men hoppas att han eller någon annan ska komma på ett bra sätt att förbättra 

dyskalkylikernas matematiska kapacitet genom ett korrekt diagnostiskt och rehabiliterande 

program (Roi Cohen Kadosh, personlig kommunikation, 16 april 2007). På min fråga om hur 

jag som lärare ska kunna hjälpa elever med dyskalkyli svarar Cohen Kadosh att det viktigaste 

                                                 
11 Transcranial Magnetic Stimulation är en metod som med ett kraftigt magnetfält kan påverka vald del av 
hjärnan så att den normala hjärnaktiviteten störs ut och därmed kan man simulera en regional hjärnskada 
(Benthorn, 2004) 
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är att inte låta barnen känna sig dumma eller lata samt att det arbetas på att ta fram lämpliga 

metoder. 

 

I think that the most important thing is not to give him the feeling that he is stupid or lazy. 

(ibid.) 

 

 

Sammanfattning av litteraturgenomgång 

I litteraturen finns olika teorier om hur begreppet dyskalkyli ska definieras. Dessutom finns 

det en ovisshet runt ett eventuellt samband mellan dyslexi och dyskalkyli. Matematiksvårig-

heter kan delas in på olika nivåer alltifrån allmänna svårigheter till specifika som till exempel 

dyskalkyli. Det talas och forskas alltmer om dyskalkyli och forskarna försöker kartlägga 

orsaker till dyskalkyli. Här berörs bara en liten del av all forskning kring orsakerna eftersom 

det är mer intressant att få veta vilka hjälpmedel och resurser det finns samt hur diagnoser kan 

ske tidigare för att kunna utveckla bättre hjälp. 

 

 

Metod  

Metodval 

Det är viktigt att grundligt tänka igenom vilken metod som passar bäst för att få svar på de 

aktuella frågeställningarna (Widerberg, 2002). I den kvantitativa metoden är det siffror som är 

det intressanta i resultatet medan den kvalitativa metoden utgår från vad de intervjuade säger 

och tycker för att sedan använda dessa uppfattningar i resultatet (Backman, 1998). Intervjuer 

är en av de vanligaste metoderna i det kvalitativa perspektivet, men det ställer stora krav på 

den som genomför dem eftersom det gäller att ställa de så kallade rätta frågorna, menar 

Backman. Eftersom den kvalitativa undersökningsmetoden ger en djupare förståelse kring 

frågeställningarna ur de intervjuades perspektiv räcker det enligt Bell (2000) att intervjua ett 

mindre antal personer. För att uppnå syftet och försöka få svar på frågeställningarna 

genomförde jag därför kvalitativa intervjuer med sju lärare som arbetar med matematik och 

elever i de yngre åren (skolår 1-3). En av de intervjuade arbetar dock för närvarande med 

något äldre barn, dock i de tidigare skolåren, men har stor erfarenhet av yngre åldrar. I 
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kvalitativa intervjuer är det de intervjuades uppfattningar som är centrala (Stukát, 2005). 

Enligt Patel och Davidson (2003) är syftet med kvalitativa intervjuer även att upptäcka och 

identifiera egenskaper hos något. Även Kvale (1997) beskriver intervjun som en beprövad 

metod för att få kunskap om de intervjuades upplevelser och erfarenheter om ett visst ämne. 

Forskare använder intervjuer i form av samtal för att få fram människors förståelse av en 

företeelse (Widerberg, 2002). Sedan följs lämpliga delar av den kvalitativa intervjun upp. 

 

 

Urval 

Jag ville intervjua lärare från så många skolor som möjligt för att urvalet skulle bli någorlunda 

representativt (Stukát, 2005). Samtidigt fick inte intervjumaterialet bli alltför stort. Därför 

behövde jag hjälp av skolledare att välja ut personal som på ett eller annat sätt undervisade i 

matematik i de allra tidigaste skolåren, 1-3. På grund av tidsbegränsning ville jag genomföra 

studien på skolor som geografiskt sett ligger relativt nära varandra. Inför de personliga 

intervjuerna är det också viktigt att tänka på anonymiteten och att först informera om 

undersökningens syfte genom att skriva ett missiv12 (Patel & Davidson, 2003). Således 

började jag med att skicka ut ett missiv (bilaga 2) till rektorer på 15 skolor och använde mig 

då av en mall (Stukát, 2005, s. 201). Anledningen till att jag skickade en förfrågan till så 

många skolor var att jag ville vara säker på att åtminstone få in 7 svar. De få svar jag fick, 

nämligen 4, från rektorerna ledde mig ändå till ett lagom stort antal lärare i verksamheten. 

Dessa personer tog jag kontakt med personligen. Det var dock inte alldeles lätt att få dem att 

ställa upp för intervju av den orsaken att lärarna har extra mycket arbete i skolan i slutet av 

vårterminen. För att minska eventuellt bortfall framhöll jag, som Stukát föreslår, nyttan med 

studien samt betonade hur betydelsefull varje persons medverkan var för undersökningen. 

 

Även i en kvalitativ studie med få informanter, personer som intervjuas, måste det tas med i 

beräkningarna att eventuellt bortfall kan påverka resultatets tillförlitlighet, säger Stukát 

(2005). Eftersom inte alla rektorer svarade på mitt missivbrev måste jag räkna med ett visst 

bortfall. Orsaken till detta bortfall vet jag inte. På en av skolorna fanns det två potentiella 

informanter som uppfyllde mina kriterier, men eftersom en av dem var bortrest, så kallat 

externt bortfall, fick jag välja den andra. Således kan jag ha gått miste om ytterligare 

                                                 
12 Ett missiv är enligt Nationalencyklopedin benämningen på ett brev som medföljer en skrivelse och 
rekommenderar denna till mottagaren (NE, 2007). 
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synpunkter. Flera av de intervjuade tvekade först inför att ställa upp som informanter eftersom 

de inte trodde sig ha någon värdefull kunskap i ämnet. Jag berättade då hur viktigt det var för 

min studie att få ta del av deras uppfattningar. Internt bortfall innebär att en person av någon 

orsak underlåter att besvara vissa frågor, förklarar Stukát. Detta drabbade emellertid inte 

denna undersökning. Det finns inte så många manliga lärare i de yngre skolåren och av dem 

som finns lyckades jag inte få någon att ställa upp under denna korta tid vilket kan ses som ett 

visst bortfall. Därför har jag endast intervjuat kvinnliga lärare. De 7 intervjuade lärarna 

arbetar på fem olika skolor. Sex av dem arbetar som klasslärare och en är utbildad 

specialpedagog, men arbetar som speciallärare13. 

 

 

Genomförande 

Intervjuplanering och pilotstudie 

Jag planerade ostrukturerade intervjuer med så kallade öppna frågor och stort svarsutrymme 

(Patel & Davidson, 2003). En ostrukturerad intervju har ett bestämt ämnesområde, men de 

öppna frågorna ställs i den ordning som faller sig mest naturligt (Stukát, 2005). De första 

frågorna handlade om personens bakgrund och jag avslutade intervjun med att fråga om 

personen hade något annat att tillägga. Däremellan fanns mina frågor som mynnat ut från 

mina frågeställningar. 

 

För att kontrollera om intervjufrågorna verkligen fungerar föreslår (Stukát, 2005) att en så 

kallad miniatyrundersökning genomförs. Därför testades först frågorna på en mångkunnig 

person, som också är lärare, i en pilotintervju14. Pilotintervjun gjorde att jag bättre förstod hur 

jag skulle ställa frågorna för att komma fram till svaret på syftet. Bell (2000) ger också 

vägledning i att ställa de bästa frågorna och att utveckla följdfrågor. Intervjufrågorna 

utvecklades och förbättrades ytterligare inför de egentliga intervjuerna. Efter att ha utprovat 

 

                                                 
13 Speciallärarens uppgift är att arbeta med elever medan specialpedagogen arbetar med att bland annat stödja 
personal (Lumholdt, 2004). Examinerad specialpedagog blir endast den som studerat vid ett speciellt program 
som finns i Kristianstad, Malmö, Göteborg, Stockholm, Umeå och Växjö. En specialpedagog utbildas i första 
hand för att arbeta förebyggande och har ett övergripande ansvar för hela det specialpedagogiska arbetet, men 
undervisar ofta som speciallärare. Speciallärarutbildning finns inte längre. 
14 En pilotintervju beskrivs i Nationalencyklopedin som en förstudie i metodprövande syfte inför en större 
vetenskaplig undersökning (2007). 
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och omformulerat frågorna sammanställde jag ett antal huvudfrågor lämpliga att följa upp 

med ytterligare frågor (bilaga 3). 

 

 

Intervjuernas genomförande 

Förutom den första pilotintervjun genomförde jag 7 intervjuer. Före varje intervju berättade 

jag om mitt arbete och mitt syfte med arbetet. Jag betonade också än en gång anonymiteten. 

Alla intervjuer utom en genomfördes som uppsökande intervjuer på intervjupersonernas 

arbetsplats eller hemmaplan. En intervju genomfördes via telefonsamtal och det fungerade bra 

därför att jag känner den intervjuade ganska väl. Intervjuerna spelades in samtidigt som jag 

också antecknade en del för hand. Kroppsspråket är också viktigt för förståelsen och det blir 

inte synligt på en ljudinspelning. Bell (2000) betonar hur viktigt det är att ständigt anteckna 

tankar, idéer, källor med mera. Inspelning gjordes med hjälp av bärbar dator och mikrofon 

samt ett ljudprogram. Samtliga intervjuer varade omkring en timme. För att höja reliabiliteten, 

tillförlitligheten, på min studie var jag dels noga med att kontrollera om den intervjuade 

förstod frågorna och dels ställde jag samma frågor flera gånger fast olika vinklade (Stukát, 

2005). För att öka validiteten och inte täcka in mer än det studien syftat till att undersöka 

begränsades frågorna. Vid en intervju bör man också undvika att ställa ledande frågor (Patel 

& Davidson, 2003). 

 

 

Databearbetning 

När intervjuerna var genomförda transkriberade jag dem, det vill säga skrev ut dem i sin 

helhet, snarast möjligt eftersom det är en tidskrävande process (Stukát, 2005). Transkribering 

görs för att svaren lättare ska kunna kategoriseras (Patel & Davidson, 2003). En utskriven text 

är också enklare att bearbeta och analysera (Stukát, 2005). Jag transkriberade så noga som 

möjligt med undantag för vissa irrelevanta avsnitt som jag hoppade över. Stor tid ägnades 

sedan åt genomläsningar av intervjuerna för att analysera, kategorisera och hitta mönster i 

svarens likheter och olikheter. Stukát påpekar att ett undersökningsresultat inte ska förutsägas 

utan enbart tolkas och förstås. Därefter sammanställde jag resultatet för att kunna presentera 

det och jämföra med tidigare studier. ”Forskarens arbete består av att relatera teori och 

verklighet till varandra” (Patel & Davidson, 2003, s.23). Från intervjuerna har jag plockat ut 
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citat som belyser mina frågeställningar. En kvalitativ bearbetning resulterar ofta i en text där 

citat från intervjuerna varvas med intervjuarens egna kommentarer och tolkningar, säger Patel 

och Davidson. Denna text bör vara strukturerad med lagom långa avsnitt och väl valda 

rubriker som namnger de olika kategorierna av uppfattningar. Bell (2000) skriver också om 

hur viktigt det är att ge själva skrivandet tid för att hinna få lite distans till sin egen text och 

kunna se vad som behöver ändras. I detta avseende är datorn ett fantastiskt IKT-verktyg 

jämfört med om allt skulle skrivas för hand. ”Datorerna har revolutionerat arbetet för oss alla” 

(ibid., s. 49). 

 

 

Forskningsetik 

I ett forskningsarbete ska vetenskapliga regler följas (Wallén, 1996). Dessa forskningsetiska 

principer är i korthet (Vetenskapsrådet, 2002): 

• Informationskravet – Forskaren ska informera de inblandade, i detta fall 

informanterna, om den aktuella forskningsuppgiftens syfte samt om frivilligheten 

att delta. 

• Samtyckeskravet – Deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan. 

• Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter från undersökningen ska behandlas 

konfidentiellt. 

• Nyttjandekravet – De insamlade uppgifterna får endast användas för 

forskningsändamål. 

 

Dessa fyra grundregler har jag varit mån om att hålla mig till. Informanterna har på frivillig 

grund ställt upp för intervjuer och blivit informerade om sin garanterade anonymitet samt fått 

veta att det insamlade materialet endast skulle användas till denna studie och sedan förstöras. 

Allt detta framkom även i det inledande missivet som sändes ut till skolorna. 
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Resultat och analys 

De intervjuade är sju kvinnor mellan 42 och 58 år och arbetar i skolans tidigare år, det vill 

säga skolår F (förskoleklass) till skolår 6. Tre av dem har arbetat som lärare under cirka 30 år 

medan tre har arbetat några få år. Den sjunde informanten är utbildad specialpedagog, men 

arbetar mest i rollen som speciallärare. Här presenteras resultatet från undersökningen. 

 

 

Hur upptäcks elever med dyskalkyli i undervisningen? 

Oklart begrepp 

Undersökningen visar att övervägande del av informanterna anser sig ha en oklar uppfattning 

om begreppet dyskalkyli, men alla beskriver det som matematikens motsvarighet till 

svenskans dyslexi, vilket är ett mer välkänt begrepp. Ljungblad (2003) framställer också 

dyskalkyli som en motsvarighet till dyslexi. Flera av de intervjuade anser att det är en brist att 

inte dyskalkyli togs upp i deras utbildning och de upplever inte heller att det talas så mycket 

om dyskalkyli i skolorna. Alla informanter, utom två, påpekar att det följaktligen är svårt att 

upptäcka dyskalkyli om de inte vet vilka kännetecken de ska leta efter. 

 

Jag kan ha mött elever som har dyskalkyli fast jag inte har kunnat sätta ord på det. Jag vet 

ju inte vad jag ska titta efter. (klasslärare skolår 4-6) 

 

För att kunna hjälpa elever med dyskalkyli måste svårigheterna upptäckas och för att kunna 

identifiera dessa som dyskalkyli behövs mer kunskap om detta begrepp. Teveborg (2001) 

påpekar att lärare måste få större kännedom för att kunna ge eleverna berättigat stöd. Alla 

informanter berättar att de har elever med allmänna matematiksvårigheter. 

 

Visst har jag haft barn som haft svårt för matte. Det är ju skillnad på mattesvårigheter och 

specifika svårigheter och det är därför jag känner att jag inte har stött på dyskalkyli. Men 

det måste ju ha funnits barn som har fallit emellan. (klasslärare skolår F-1) 

 

Enligt Adler (2005) utskiljer sig dyskalkyli från allmänna matematiksvårigheter genom att 

elever med dyskalkyli har speciella problem inom vissa delar av matematiken. På ett liknande 

sätt uttrycker en av informanterna sin tolkning av dyskalkyli. 
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Dyskalkyli innebär klart uttalade svårigheter i matematik, men inte i andra ämnen, utan 

det är specifikt för matematiken och framförallt berör svårigheterna vissa delar av 

matematiken. (klasslärare skolår 1-3) 

 

Specialpedagogen, som arbetar med elever upp till 12-årsåldern, har i sitt arbete endast mött 

ett par elever med bekräftad dyskalkyli. Hon förklarar sin uppfattning av dyskalkyli så här: 

 

Min definition av dyskalkyli är att då har man verkligen genomgripande svårigheter med 

att lära sig matematik överhuvudtaget. Man har ingen karta i huvudet för matematiska 

begrepp. (specialpedagog skolår F-6) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att dyskalkyli rent allmänt i denna undersökning upplevs som 

ett ovanligt och ett litet problem. Eftersom flera informanter är osäkra på om de har mött 

någon elev med dyskalkyli vill de inte uttala sig specifikt om denna form av 

matematiksvårighet. Däremot har de elever med stora matematiksvårigheter som eventuellt 

skulle kunna betraktas som dyskalkyli.  

 

 

Samband mellan dyskalkyli och dyslexi 

Många informanter nämner att räknesvårigheterna kan bero på lässvårigheter och därför görs 

ofta kopplingar mellan dyslexi och dyskalkyli. De specifika räknesvårigheterna uppfattas som 

en konsekvens av läs- och skrivsvårigheter. På grund av dessa förstår inte eleven vad som ska 

göras. 

 

Ofta tycker jag att de som har problem med matte, det hänger ihop med läsförståelsen, att 

de har svårt för lästalen. (klasslärare skolår 4-6) 

 

Men då handlar det inte om dyskalkyli, säger Johnsen (2003), eftersom dyskalkyli inte är 

bundet till dyslexi. Även Magne (1998) poängterar att dessa båda svårigheter måste hållas 

isär. En informant konstaterar att en dyslektiker kan vara duktig i matematik och en annan har 

mött elever som inte har läs- och skrivsvårigheter men däremot stora problem med 

matematiken. Då kan det röra sig om dyskalkyli. Alla intervjuade är överens om att dyslexi 

uppmärksammas mycket mer än dyskalkyli. Flera författare, bland annat Adler (2005), 
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påpekar att dyskalkyli är lika vanligt som dyslexi, men ändå fokuseras det fortfarande mer på 

dyslexi. 

 

Bara två av de intervjuade, förutom specialpedagogen, tror sig ha dyskalkyliker i under-

visningen. De övriga informanterna förmodar att dyskalkyli förekommer men menar att det är 

svårt att avgöra under de första skolåren. I denna undersökning framkommer det att många 

elever verkar kunna klara sig fram till en viss gräns utan att deras matematiksvårigheter blir 

upptäckta. Att börja skolan är en gräns, övergången mellan skolår 3 och 4 är en annan. Det 

går att hitta strategier för att komma runt svårigheterna och det går att arbeta rent mekaniskt 

genom härmning. En av informanterna berättar om en person som alltid haft 

matematiksvårigheter men klarat sig genom både grundskola och gymnasium utan att 

egentligen förstå matematiken. Matematiken blev en stor plåga. Först nu har insikten kommit 

att det kanske handlar om dyskalkyli. Ljungblad (2003) menar att många problem och mycket 

onödigt lidande kan undvikas för elever med dessa specifika matematiksvårigheter om det 

bara finns tillräcklig kunskap för att kunna hjälpa dem. Ju tidigare svårigheterna upptäcks och 

kan avhjälpas desto mindre risk är det att eleven tappar lusten att lära (Skolverket, 2003). 

 

 

Kännetecken 

Flertalet av informanterna vet inte vilka kännetecken de ska titta efter för att upptäcka 

dyskalkyli. Men om en elev inte behärskar talbegreppen och inte kan ange antal utan att räkna 

ses det som ett varningstecken. En god taluppfattning är mycket betydelsefull för att eleverna 

senare ska kunna utveckla en bra förmåga i huvudräkning (Löwing & Kilborn, 2003). 

Antalsuppfattning är enligt många författare och forskare det som allra mest talar för att det 

handlar om dyskalkyli. En informant berättar om elever som har svårigheter att läsa av 

klockan. En annan menar att det är en varningssignal om eleverna inte kan ramsräkna, det vill 

säga räkna från 1 och så långt uppåt de kan. Å andra sidan tror hon att de flesta kan ramsräkna 

rent mekaniskt även om de har matematiksvårigheter. Det som enligt informanterna mest 

kännetecknar specifika matematiksvårigheter är när eleven inte: 

• kan ramsräkna 

• har taluppfattning eller talbegrepp 

• har ett symboltänkande där exempelvis antalet fem kan kopplas till siffran 5 

• har ett fungerande arbetsminne 
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• kan tänka logiskt eller se sammanhang och mönster 

 

Jag har mött många elever i matematiksvårigheter som haft svårt med arbetsminnet. Det 

är då jag har funderat på om det har varit dyskalkyli. (klasslärare skolår 4-6) 

 

Detta är karaktäristiska kännetecken som nämns av både Adler (2005) och Newman (2000). 

Utmärkande för elever som har dyskalkyli är deras ojämna arbetsförmåga, menar en 

informant. Det som går bra ena dagen fungerar inte nästa dag. 

 

Vissa dagar går bra, andra är det svårt. Det är ju därför jag funderar på att hon har 

specifika svårigheter. (klasslärare skolår 2) 

 

 

Diagnos 

En informant säger att hon inte har kunskap om hur hon ska gå tillväga ifall hon misstänker 

att en elev har dyskalkyli. En annan säger att hon skulle gå vidare genom att tala med rektorn. 

En tredje informant säger att dyskalkyli upptäcks genom diagnos av kunnigt folk såsom 

speciallärare eller specialpedagoger. Flera informanter nämner olika tester som används för 

att kartlägga elevers kunskaper. När en elev ska utredas görs det först en pedagogisk 

utredning. Då kontrolleras den spatiala, rumsliga, förmågan samt på vilket sätt eleven lär sig 

bäst, auditivt eller visuellt. Vid språkliga svårigheter misstänks dyslexi och om det gäller 

matematiska svårigheter kan det vara dyskalkyli, vilket är ovanligt. Ett sådant test görs av 

specialläraren som skickar resultatet till specialpedagogen som sedan kommer ut och berättar 

för lärare och föräldrar vad de kommit fram till. På detta vis får lärarna veta hur de ska hjälpa 

eleven på bästa sätt. 

 

Jag har varit med om att elever får diagnosen dyslexi. Fast oftast är det ju inte klart så 

tidigt som i trean. (klasslärare skolår F-1) 

 

En informant anser att problemen borde upptäckas tidigare, men det saknas verktyg för att 

ställa en tidig diagnos. Ljungblad (2003) framhåller att en formell diagnos bara kan ställas av 

utbildade läkare och psykologer. Däremot ser lärarna när en elev inte kommer att nå 

läroplanens mål. Tre av de intervjuade nämner ett diagnosmaterial från Skolverket som 
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används till alla elever i skolår 2. Genom detta kartläggs elevernas matematikkunskaper 

tydligt. För att kunna planera en bra undervisning måste först svårigheter och deras orsaker 

utforskas (Adler & Adler, 2006). 

 

 

Hur anpassas undervisningen för att hjälpa elever med dyskalkyli? 

Möta eleverna där de är 

Specialpedagogen berättar hur viktigt det är att möta eleven där den är. Hon brukar gå tillbaka 

till en punkt där eleven känner sig säker och börja arbeta därifrån. Sedan går utvecklingen 

oftast mycket fort. Det är ingen idé att gå vidare förrän jag ser att eleven kan en sak, anser en 

av lärarna. En annan instämmer med att just i matematiken är det viktigt att inte hoppa över 

moment. Det måste vara befäst innan eleven kan gå vidare. När det gäller taluppfattningen 

upp till 10 måste det sitta säkert innan eleven kan gå vidare, säger en tredje. Adler (2005) 

rekommenderar att starta om lärandet från en tidigare punkt för att ta in kunskap som eleven 

missat. 

 

Men det stämmer inte alltid att matematiken måste vara avklarad på en viss nivå för att eleven 

ska kunna gå vidare, fortsätter Adler (2005). Oftast är det bättre för eleven att gå vidare 

eftersom ett alltför ihärdigt övande av färdigheter som inte är automatiserade kan leda till 

minskad motivation. Genom att prova andra områden i matematiken istället för att stanna upp 

och älta exempelvis taluppfattningen kan det ge större förståelse för helheten, menar en 

informant. Specialpedagogen förespråkar dock ihärdig träning då det är befogat: 

 

När jag får elever med dyskalkyli handlar det om repetition och åter repetition, fast på så 

många olika sätt som möjligt. (specialpedagog skolår F-6) 

 

Alla informanter förordar anpassad undervisning i form av individuell arbetsgång och 

arbetstakt. Det viktiga är variation och att lärandet sker på ett lustfyllt sätt. Således är det 

viktigt att i undervisningen utgå från elevernas tidigare kunskaper och erfarenheter för att 

möjliggöra ett lärande (Unenge, Sandahl & Wyndhamn, 1994). Även Malmer (2002) 

förespråkar en individanpassad undervisning som utgår från eleverna. 
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Förståelse genom samtal 

Alla informanter nämner samtal som en viktig ingrediens i matematikundervisningen.  

 

Det är viktigt att prata mycket, göra praktiska övningar, det handlar mycket mer om 

förståelse. Att lära multiplikationstabellen är en tabellträning och det har dessa barn 

jättesvårt med, men däremot ska de kunna förstå hur det går till. (klasslärare skolår 1-3) 

 

Ett par av de intervjuade tar upp hur viktigt det är att elever med specifika matematiksvårig-

heter är med på gemensamma genomgångar och matematiksamtalen. De tar då del av hur 

andra tänker och tar kanske till sig en ny strategi. Sedan är det bra för dem med 

färdighetsträning i en liten grupp. En av de lärare som arbetat många år säger att det finns 

mycket mer konkret material idag än för 30 år sedan och det läggs mycket större vikt vid att 

eleverna ska förstå vad de gör. Tänkandet och hur någon kommer fram till ett svar är viktigare 

än den mekaniska räkningen. 

 

Det kan ofta vara bra att en elev som har svårigheter kan vara med på klassens 

genomgång. Alltid fastnar det något och de är med och hör diskussionerna, men sedan 

kan det behövas upprepad genomgång. (klasslärare skolår 1-3) 

 

Ytterligare en informant lyfter fram samtalets betydelse. Hon säger att det är bra för alla, men 

särskilt för dem med matematiksvårigheter. I ett sådant sammanhang kan det hända att de 

visar förmågor som aldrig syns annars. De kan då diskutera matematik och visa olika 

lösningar för varandra samt förstå hur andra tänker. Genom samtal och diskussioner får 

eleverna kunskap om olika sätt att lösa en uppgift och därmed en djupare förståelse för 

matematiken (Adler, 2005). 

 

 

Stärka elevernas självförtroende 

 

Det svåra med dyskalkyliker är att inte ge dem dåligt självförtroende genom alltför 

upprepad repetition. Det måste vara varierad och rolig undervisning och eleverna måste 

hela tiden känna att det går framåt. (specialpedagog skolår F-6) 
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Styrdokumenten framhåller elevens rätt att få tillräckligt med kunskap för att kunna uppleva 

glädjen över att göra framsteg och klara av vardagliga situationer (Utbildningsdepartementet, 

1998; Skolverket, 2000). Flera av de intervjuade framhöll hur viktigt det är att ge eleverna bra 

strategier för att kunna ta sig runt problem och svårigheter. Att ge bilder och associationer 

förbättrar utnyttjandet av minnesfunktionerna. 

 

Vi har arbetat med de här eleverna speciellt för att stärka deras självkänsla, deras 

taluppfattning och för att hitta lite strategier. (klasslärare skolår 2) 

 

Vi hjälper på detta sätt inte bara elever med matematiksvårigheter utan vi arbetar troligen 

också förebyggande, säger en informant. En bra matematikundervisning är till nytta för alla 

elever med matematiksvårigheter, precis som Engström (1999) säger. Alla klasslärarna anser 

att specialundervisningen är mycket viktig för de elever som har specifika svårigheter. 

Ljungblad (2003) förespråkar specialpedagogiskt arbete för att bäst kunna hjälpa dessa elever. 

En av de intervjuade upplever dock att speciallärarna är mest inriktade på att hjälpa elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

 

 

Finns det några hjälpmedel och hur används de i så fall? 

Flera informanter betonar hur viktigt det är med olika hjälpmedel och redskap, särskilt för 

elever med dyskalkyli, men även för alla elever, för att lära ur så många olika perspektiv som 

möjligt. Avsikten med att använda hjälpmedel är att kompensera för problemen (Adler & 

Adler, 2006). 

 

Eleverna jobbar både i läromedlet och mycket praktiskt. Alla elever använder 

datorprogram som en del i sin arbetsgång. Sedan använder de jättemycket konkret 

material för att känna, sortera, räkna och plocka med. (klasslärare skolår 2) 

 

 

Konkret material 

Att arbeta praktiskt och laborativt med konkret material är något som alla informanter 

förespråkar. Bra material med olika steg och lådor att laborera med vill de ha mer av. 
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Konkret och laborativt material är A och O när någon har problem. Det är viktigt att 

verkligen ta till det så att eleverna är vana vid det. Tyvärr tror jag att man tappar detta 

högre upp för då blir det pinsamt. (klasslärare skolår 1-2) 

 

Lärarna använder konkret material för att lägga grunden till förståelse av olika begrepp och 

för att få en bättre taluppfattning. De är mycket uppfinningsrika och tillverkar ofta eget 

material som exempelvis speciella matematikspel. Det finns också många tips att hämta ur 

böcker, lärarhandledningar samt från Internet. De informanter som har den färskaste 

utbildningen talar mest om alla tips de fått med sig därifrån. Arbete med konkret material är 

bra för räknandet, anser Adler och Adler (2006). Enligt informanterna avtar troligen detta 

laborativa arbetssätt ju äldre eleverna blir helt enkelt av gammal tradition. Det ska vara en 

utveckling från det laborativa till att kunna det abstrakta. 

 

Eleverna kan ha svårt för att matematiken är så abstrakt om de inte har mycket konkreta 

saker framför sig. (specialpedagog skolår F-6) 

 

Det är bra med både praktisk och abstrakt matematik för att se båda delarna och kunna koppla 

ihop det. Det är bra för alla, men särskilt för dem med olika svårigheter. Matematiken finns 

överallt. Informanterna samtalar mycket med eleverna om nyttan av matematik. Ofta handlar 

det då om att använda kunskaperna på till exempel slöjdlektioner men även om andra 

situationer. Matematiskt tänkande är nödvändigt när något ska byggas eller för att kunna 

räkna ut löneförhöjningar i olika procent. När det gäller pengar handlar det om att inte bli 

lurad. Detta framkommer vid matematiksamtal och eleverna tycker det är viktigt med 

matematik. Malmer (2002) betonar att det är lika betydelsefullt att hjälpa dyskalkyliker som 

dyslektiker och läroplanen klargör skolans uppdrag om att lära eleven vardagligt matematiskt 

tänkande (Utbildningsdepartementet, 1998). Men ändå upplever flera informanter att 

matematik inte hade lika hög status som svenska under deras egen utbildningstid. 

 

 

Tekniska hjälpmedel - IKT 

Miniräknare börjar, enligt de intervjuade, oftast användas när eleverna kommer upp i skolår 3. 

Den kan användas på många sätt, till exempel för att upptäcka mönster. Elever som i övrigt är 
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duktiga kan ha svårt med det logiska tänkandet och att kunna se mönster. Dessutom är det ett 

av skolans mål att eleverna ska lära sig hantera miniräknare och dator (Skolverket, 2000). 

Alla informanter, utom en, använder datorprogram i matematikundervisningen. Det finns 

många bra och omfångsrika matematikspel som kan användas från förskolan och hela 

grundskolan ut. Detta är ett av alla sätt att träna då eleverna varierar mellan att använda spel 

och arbetsbok. I de fall datorprogram inte används kan anledningen vara att läraren anser sig 

ha för lite kunskap om hur de används, men det kan också bero på begränsad tillgång av 

datorer, säger en informant. Datorn kan användas som hjälpmedel vid uträkningar (Magne, 

1998). Miniräknaren är till och med ett nödvändigt hjälpmedel för elever med 

matematiksvårigheter när inte räkneuppställningarna fungerar. Eleven kan då istället lägga 

kraften på att lösa uppgifterna och därmed öka motivationen för matematik, säger Magne. 

 

En informant har elever som har problem med arbetsminnet och svårigheter med 

multiplikationstabeller. De har blivit testade för att upptäcka om det kan röra sig om 

dyskalkyli, men testen visade att det inte var så. Men det gäller ändå att hitta hjälpmedel och 

bra strategier till dessa elever. Datorn är då mycket användbar. Miniräknaren, som även finns 

inbyggd i datorn, är också ett bra verktyg. Eleverna får träna och lära sig att använda sina 

hjälpmedel. Multiplikationstabellerna kan övas i olika datorprogram. En informant berättar 

om hur användbar en laptop, bärbar dator, kan vara för alla elever med svårigheter. De kan då 

använda inlästa läromedel och lyssna på texten samtidigt som de läser den. Dyskalkyliker har 

inte svårigheter med att läsa, men de kan behöva hjälp med att förstå en text. Den inbyggda 

miniräknaren gör också att eleven har allt samlat i laptopen. Både Trageton (2005) och Magne 

(1998) förespråkar dator och miniräknare som hjälpmedel. 

 

Det är viktigt med integriteten, de vill inte gärna visa att de har hjälpmedel, men en laptop 

är ganska cool att ha. De tar ju inte vad som helst så man måste ju hitta det hjälpmedel 

som de känner sig bekväma med. (klasslärare skolår 4-6) 

 

Detta citat tar upp en annan viktig aspekt, nämligen den sociala. En elev som har svårigheter 

ska inte behöva känna sig avvikande och utanför. Genom diverse hjälpmedel kan eleven 

kompensera sina matematiksvårigheter och därmed vara delaktig i gemensamma 

genomgångar och diskussioner. Både det pedagogiska stödet och användandet av hjälpmedel 

syftar till att stärka elevens självförtroende, förklarar informanten. När eleverna får 

användbara verktyg minskar risken för utanförskap, menar Teveborg (2001). 
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Mer kompetensutbildning 

Alla de intervjuade lärarna önskar mer kompetensutbildning för att bättre kunna möta elever 

med matematiksvårigheter. Fortbildning är enormt viktigt och en av lärarna som arbetat länge 

tycker att hon till viss del får gensvar för sina önskemål. Det förekommer mer fortbildning i 

svenska än i matematik. Hon upplever att svenskan är prioriterad. Men hon söker själv ny 

kunskap på olika sätt. En annan lärare, som har en ganska aktuell utbildning och är mycket 

nöjd med den, anser att hon får många tillfällen att fortbilda sig, bland annat genom 

föreläsningar. Alla informanterna är angelägna om att hålla sig uppdaterade och hämtar ofta 

ny kunskap genom att läsa på egen hand. De som utbildade sig för ett antal år sedan 

uppskattar också när studenter kommer ut och delar med sig av sin kunskap. 

 

Alla utom två anser sig inte ha tillräckligt med kunskap om dyskalkyli eller förmåga att kunna 

ställa diagnos. Om en elev har stora matematiksvårigheter och inte verkar nå målen ser läraren 

till att få hjälp av en speciallärare. I en mindre grupp kan då eleven få mer personlig hjälp och 

träna på det som behövs. Det kan gälla de fyra räknesätten eller arbetsminnet. Även om det 

inte helt säkert handlar om dyskalkyli är det ändå viktigast att eleven, oavsett benämning på 

svårigheterna, får hjälp, menar informanterna. 

 

Det är eleverna vi ska jobba för. Även om de vänder på siffror så att det blir fel vid 

uträkningarna kan jag se att de har tänkt rätt. Men hur blir det på högstadiet? Där sitter 

eleverna för det mesta och jobbar själva och då får de ju fel för en sådan uträkning och 

hur bra är det för självförtroendet? (klasslärare skolår 4-6) 

 

Detta svar tyder på att det är viktigt att tidigt kunna hjälpa eleverna och ge dem rätt verktyg. 

För att klara detta anser informanterna att de som lärare behöver vara utrustade med rätt 

kunskaper. Ansvaret för den kompetensutveckling som behövs ligger enligt läroplanen på 

rektorn (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Sammanfattning av resultat 

Resultatet från de 7 intervjuerna visar att det finns en ganska vag uppfattning om dyskalkyli 

och att begreppet inte är speciellt uppmärksammat vare sig i undervisningen eller i 

lärarutbildningen. Studien visar att lärarna har svårt att upptäcka dyskalkyli eftersom de inte 

vet vilka kännetecken de ska leta efter. Å andra sidan tror de inte att dyskalkyli förkommer 

speciellt mycket. Däremot finns det många elever som har allmänna matematiksvårigheter 

och dessa får hjälp i form av individuellt anpassad undervisning. Specialpedagogen har stor 

kunskap om dyskalkyli och arbetar också med dyskalkyliker i undervisningen. Informanterna 

upplever att den allmänna uppfattningen är att det är viktigare att kunna läsa och skriva än att 

kunna räkna eftersom eleverna är beroende av läs- och skrivkunnighet i alla andra ämnen. 

Informanternas gemensamma uppfattning är att dyskalkyli inte är något stort problem. Men 

när det finns en elev som misstänks ha dyskalkyli tas problemet upp med rektor. Lärarna är 

mycket kreativa i undervisningen och försöker utgå från elevens individuella behov. På detta 

sätt förebyggs troligen en hel del problem. Tekniska hjälpmedel används till en viss del, men 

skulle kunna användas mer. Mer fortbildning efterfrågas eftersom ingen mer än 

specialpedagogen anser sig kunniga att göra en bedömning av matematiksvårigheter. Alla 

intervjuade lärare anser att specialundervisningen är betydelsefull. Det framkommer också 

önskemål om fler speciallärare, framförallt med inriktning på matematik. 

 

 

Diskussion 

Eftersom forskningen visar att dyskalkyli är lika vanligt förekommande som dyslexi var syftet 

med denna undersökning att ta reda på hur lärare beskriver och upptäcker dyskalkyli samt hur 

undervisningen anpassas för att hjälpa elever med dyskalkyli. Läroplanen påpekar att skolan 

har ett särskilt ansvar för elever som av olika skäl har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 1998). För att kunna hjälpa elever med dyskalkyli är 

det viktigt att upptäcka svårigheterna så tidigt som möjligt. Internationell forskning har 

genomfört tester i syfte att försöka finna orsaken till dyskalkyli och därmed kunna ställa en 

tidigare diagnos som leder till tidigare och bättre hjälp. Jämfört med dyslexi har det dock 

forskats förhållandevis lite om dyskalkyli, konstaterar bland annat Butterworth (2004). 

 

Genom en intervjuundersökning bland sju lärare vid olika skolor framkommer det att de flesta 

av informanterna anser sin kunskap om dyskalkyli vara tämligen begränsad. Trots att 
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litteraturen betonar att det är lika viktigt att kunna räkna som att kunna läsa och skriva för att 

klara sig i dagens samhälle verkar inte dyskalkyli ha fått samma uppmärksamhet som dyslexi. 

Detta beror uppenbarligen på att förekomsten av dyskalkyli enligt de intervjuades uppfattning 

är sällsynt. Endast två informanter kan säga att de tror sig ha dyskalkyliker i undervisningen, 

men en helt säker diagnos ställs inte förrän eleverna blir äldre. Är dyskalkyli så ovanligt som 

det uppfattas av informanterna eller saknas det kunskap att identifiera svårigheterna? Hur 

kommer det sig att alla informanter säger sig vara mer förtrogna med begreppet dyslexi och 

även har dyslektiker i undervisningen? Ska det tolkas som att den tidigare forskningen har 

fel? Är det vanligare med dyslexi än dyskalkyli eller finns det många dyskalkyliker som helt 

enkelt inte blir upptäckta? Det finns samstämmiga kriterier för dyslexi, säger Butterworth 

(2004). Men hur ska dyskalkyli kunna identifieras om det inte finns gemensamma kriterier? 

Jag har inte lyckats hitta någon klar och gemensam definition av dyskalkyli i litteraturen. 

 

Egentligen var det bara informanterna med dyskalkyliker i undervisningen som kunde 

redogöra för hur undervisningen anpassas till dessa elevers bästa. Men alla tillfrågade lärare 

planerar och bedriver en väl genomtänkt matematikundervisning med tanke på att alla elever 

med olika svårigheter ska ha möjlight att nå målen. Detta stämmer väl överens med 

Engströms (1999) synsätt att även elever med specifika svårigheter kan tillgodogöra sig en 

bra allmän matematikundervisning. Då undrar jag om det verkligen behövs någon 

specialundervisning. Studien pekar på att undervisningen anpassas så att alla elever med 

matematiksvårigheter ska få individuell hjälp även om svårigheterna kanske inte fått 

benämningen dyskalkyli. När specifika svårigheter uppstår tar lärarna hjälp av speciallärare 

vilket jag tolkar som att speciallärare behövs. Dessutom visade undersökningen tydligt att det 

är specialpedagogen som har mest kunskaper om dyskalkyli. Samtidigt kom det fram i denna 

undersökning att det behövs fler speciallärare och i all synnerhet sådana med mer inriktning 

på matematiksvårigheter. 

 

Det kan vara så att dyskalkyli inte är något stort problem, men som Teveborg (2001) påpekar 

behövs det mer kunskap för att eventuell dyskalkyli ska kunna upptäckas och därmed 

avhjälpas. Vems ansvar är det att ge lärarna mer kunskap? Läroplanen säger att det är rektorns 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Specifik kunskap om dyskalkyli är enligt informanterna 

inte så stor bland lärare vilket troligen har sin förklaringsgrund i att det inte ingår så mycket 

av denna del i utbildningen. Mina slutsatser av detta är att det behövs mer kunskap om 

dyskalkyli och hur det kan upptäckas samt hur undervisningen ska utformas för att eleverna 
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ska öka sitt självförtroende och uppleva att de lyckas nå målen. För att uppnå detta behövs det 

mer fortbildning och mer forskning. 

 

Dyskalkyli innehåller bara en liten bit av skolmatematiken, närmare bestämt svårigheter med 

själva räknandet och matematik är så mycket mer. Men om dessa elementära förmågor inte 

finns faller väl allt annat? Den viktigaste slutsatsen jag hittills dragit är att för lärarna är det 

inte viktigast att kunna dra gränser mellan allmänna matematiksvårigheter och specifika, som 

till exempel dyskalkyli, utan det centrala är att bemöta och hjälpa eleven just precis där den 

är. Även om det inte går att ställa en säker diagnos förrän senare så är det angeläget att 

kartlägga problemen tidigt. Oavsett vilka svårigheter eleven har eller vad det beror på är det 

väsentligast att eleven ifråga får hjälp och stöd. Informanterna betonar också hur viktigt det är 

att bygga upp ett gott självförtroende hos varje elev och att erbjuda bra verktyg och 

hjälpmedel som kan kompensera eventuella svårigheter. Miniräknare börjar, enligt de 

intervjuade, oftast användas när eleverna kommer upp i skolår 3. Magne (1998) 

rekommenderar miniräknare och andra IKT-verktyg som hjälpmedel vid matematiksvårig-

heter. Miniräknaren skulle dock kunna användas tidigare än den nu gör, anser jag. Detta 

hjälpmedel gör eleven mer självständig och ökar därmed självförtroendet. Ett ökat 

datoranvändande bland alla elever i tidigare år gör att ingen elev behöver bli särskilt utpekad 

för användande av hjälpmedel. Jag tror att elever med svårigheter kan komma långt med hjälp 

av rätt pedagogik och eftersom tekniken idag har kommit så långt är det fullt möjligt att 

använda dessa hjälpmedel för att kringgå problem. Jag instämmer med Ljungblad (2003) att 

det viktiga kanske inte är benämningen på svårigheterna utan att hitta dem för att kunna sätta 

in rätt hjälp och utrusta eleverna med fungerande verktyg. 

 

De intervjuade var positivt inställda till undersökningen och intresserade av att få se resultatet 

för att få lite mer inblick i ämnet dyskalkyli. Resultatet från denna studie kan naturligtvis inte 

generaliseras. Det visar bara hur just dessa informanter uppfattar dyskalkyli. Men det kanske 

ändå kan ge en fingervisning om hur det förhåller sig. Antingen finns det inte så många elever 

med dyskalkyli, vilket denna undersökning antyder, eller annars finns de fast problemet är 

svårt att upptäcka. Eftersom det ändå görs vissa tester och diagnoser för att kartlägga 

elevernas kunskaper borde det visa sig om någon har dyskalkyli. I studien har det 

framkommit att lärarna försöker arbeta mycket förebyggande och när det uppkommer 

svårigheter träder specialläraren in. Alla informanter är också noga med att anpassa 
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undervisningen till varje enskild elev genom att först kartlägga elevens kunskaper. Möjligen 

är det därför vissa problem aldrig uppstår eller i varje fall inte blir så stora. 

 

Det kan konstateras att det behövs ännu mer forskning kring dyskalkyli som förhoppningsvis 

kan leda till en större förståelse för dyskalkylikernas situation. När det gäller studier av 

hjärnan kan upptäckterna leda till metoder för att bättre kunna ställa en tidig diagnos av 

dyskalkyli och därmed sätta in tidigare och effektivare hjälpinsatser. 

 

 

Förslag på fortsatt forskning 

Ämnet har varit mycket intressant att studera och jag vill ge några förslag till vidare 

forskning: 

 

• Undersöka hur många elever det är som inte klarar nationella proven i matematik i 

år 5, det vill säga når målen i matematik, och vilka orsaker som kan finnas till det. 

 

• Undersöka kunskapen om olika former av matematiksvårigheter och hur man bör 

arbeta med dessa. 

 

• En liknande undersökning som denna fast bland lärare som arbetar med äldre barn 

eftersom en formell diagnos inte kan ställas före 10-årsåldern. Dock är detta lite 

motstridigt med tanke på att dyskalkyli bör upptäckas tidigt för att minska onödigt 

lidande. 
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Hjärnan sedd bakifrån. Den övre gråmarkerade delen är hjässloben 
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Missiv Bilaga 2 

 

 
Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier – ISV Norrköping 15 april 2007 

Linköpings Universitet - LiU 

Lärarprogrammet, Campus Norrköping 

 

 

En kvalitativ studie om dyskalkyli, hur det beskrivs och avhjälps 

 

Till rektor 
 

Den aktuella studien har som syfte att ta reda på hur lärare upptäcker dyskalkyli och hur de 

hjälper dessa elever i undervisningen. Därför vill jag intervjua några lärare, inom olika 

kategorier, som undervisar elever i matematik, skolår F-3. Jag önskar hjälp med att snarast 

komma i kontakt med dessa. Intervjuerna ska användas som underlag i mitt examensarbete. 

 

Anonymitet garanteras. Enskilda svar kommer inte att redovisas. Intervjuerna kommer att 

spelas in på ljudband och sedan förstöras efter min analys. 

 

Jag som gör arbetet är lärarstuderande och utbildar mig på Lärarutbildningen i Campus, 

Norrköping. Önskas ytterligare upplysningar om den aktuella studien ring gärna på 

xxxx-xx xx xx eller mejla till maran800@student.liu.se. 

 

Tack på förhand 

 

 

Margaretha Andersson 

Lärarstuderande 

 

 



Intervjufrågor Bilaga 3 
 

 

 

 

 

Informantens bakgrund: 

 

o Ålder, kvinna/man 

o Vilken utbildning/befattning har du? 

o Hur länge har du arbetat som lärare? 

o Vilka är dina arbetsuppgifter? 

o Vilket skolår undervisar du i? 

 

 

Informantens uppfattningar: 

 

o Hur skulle du beskriva dyskalkyli? 

o Har du mött elever med dyskalkyli? 

o På vilket sätt i undervisningen framträder elever med dyskalkyli? 

o Hur vet du att det är dyskalkyli? 

o Undersöks det på skolan om någon elev har dyskalkyli? 

o Pratas det om dyskalkyli? 

o Anser du att dyslexi är mer uppmärksammat? 

o Hur hjälper du eleverna i deras svårigheter? 

o Finns det resurser/hjälpmedel? 

o Anser du att du har fått tillräcklig kompetensutbildning och tillräckliga kunskaper 

för att kunna bemöta och hjälpa elever med dyskalkyli? 
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