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1.

Inledning

Matematik är något vi omges av dagligen, ofta utan att vara medvetna om det eftersom det har
blivit en naturlig del av vår vardag. I vår tids skola erbjuds alla elever att lära sig läsa, skriva
och räkna – en rättighet som behövs för att vi ska klara av vårt vardagliga liv (FN:s
barnkonvention § 28; se t ex http://unicef.se/barnkonventionen). Därmed inte sagt att alla
faktiskt lär sig, men det är svårt att peka ut enskilda orsaker till varför en del elever har
svårigheter i matematik.
Detta examensarbete kommer att fokusera på specifika svårigheter i räkning, ibland kallat
dyskalkyli (Adler, 2007). Begreppet dyskalkyli är kontroversiellt och olika tolkningar
förekommer. Till exempel undviker Lundberg och Sterner (2009) att använda begreppet
dyskalkyli på grund av denna problematik.
Studier har visat att det förekommer svårigheter i räkning som kan jämföras med diagnosen
dyslexi, det vill säga svårigheter i läsning och skrivning (http://www.saol.se, 2014-01-27),
men dyskalkyli är inget allmänt vedertaget begrepp. Ordet finns ännu inte upptaget i Svenska
akademins ordlista vilket däremot dyslexi gör.
Att som blivande lärare känna till elevers specifika svårigheter när det gäller matematik är
viktigt. Inte bara på grund av den statistik som finns att tillgå, t ex TIMSS1 eller PISA2, där vi
kan läsa om svenska elevers försämrade resultat i matematik, utan främst för de drabbade
elevernas skull. Trots att de är relativt få till antalet har de rätt till undervisning som passar
dem. En annan faktor som har bidragit till att jag har valt detta område är att jag har ett
personligt intresse av matematiksvårigheter och vill arbeta med detta i framtiden. Med denna
konsumtionsrapport är det därför min avsikt att fördjupa mig i forskning om dyskalkyli och
specifika räknesvårigheter.

1
2

TIMSS: Trends in International Mathematics and Science Study
PISA: Programme for International Student Assessment
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2.

Bakgrund

Följande avsnitt ger inledningsvis en teoretisk bakgrund till matematiksvårigheter och
slutligen en kort översikt över vad tidigare forskning behandlat om ämnet.

2.1

Matematiksvårigheter

Matematiksvårigheter delas ofta in i två grupper beroende på vilka svårigheter eleven har;
allmänna eller specifika (Ahlberg, 2001). Ahlberg (2001) skriver om att Olof Magne har
sammanställt en lista på över 50 termer för att beskriva vad han kallar för ”matematisk
prestationsnedsättning”. Med utgångspunkt i den listan menar Ahlberg att det kan vara svårt
att sätta tydliga gränser mellan antalet elever med allmänna svårigheter och de med specifika
svårigheter, dyskalkyli inräknat. Som lärare krävs enligt Ljungblad (2003) att vi blir bättre på
att skilja mellan dessa svårigheter för att kunna hjälpa eleven på bästa sätt.

2.2.1

Allmänna svårigheter i matematik

Med allmänna svårigheter avses problematik hos eleven som märks även i andra ämnen eller i
matematik generellt (Ahlberg, 2001). Dessa elever har mer generella problem med lärandet
och all inlärning i regel tar längre tid än för en elev utan svårigheter. Björnström (2012)
menar dock att det saknas en specifik definition på allmänna matematiksvårigheter.
Elever som möter allmänna svårigheter kan enligt Ljungblad (2003) arbeta i ett långsamt
tempo. De är också relativt jämna i sina svårigheter; det som eleven upplever problematiskt
ena dagen, är lika svårt nästa dag.

2.2.2

Specifika matematiksvårigheter

Specifika svårigheter i matematik innebär att det inte går att förklara inlärningssvårigheterna
som ogynnsamma pedagogiska omständigheter eller brister i allmänbegåvningen (Engström,
2000). Några faktorer som är vanligt förekommande hos elever i specifika svårigheter är
bland annat svårigheter med klockan och tiden samt att hålla kvar saker i minnet, både i
korttids- och arbetsminnet (se bl a Ljungblad, 2003; Ahlberg, 2001). Barn med den här typen
av problematik möter inte bara svårigheter i matematik utan även i vardagssituationer
(Ljungblad, 2003). Förmågan att hantera matematik utgör en så självklar del av vår vardag
2

idag att vi inte tänker på den problematik som uppstår om denna matematik visar sig alltför
svår.
Det förkommer olika varianter av specifika matematiksvårigheter (Ljungblad, 2003),
•

Akalkyli; vilket innebär en total oförmåga att räkna. Även enkla räkneoperationer ter
sig besvärliga för en person med akalkyli.

•

Pseudodyskalkyli beskriver svårigheter i matematik som elever får av yttre påverkan,
till exempel oro, socioekonomisk status och så vidare. (Dock används det inte längre,
vilket kommer diskuteras längre fram i arbetet. Min anm.).

•

Utvecklingsdyskalkyli är också en variant och förklaras kort för specifika svårigheter i
räkning och tyder på ett utvecklingsbart tillstånd.

Av Socialstyrelsens översättning av WHO:s definition av ICD-103 framgår att specifika
räknesvårigheter avser
/…/ en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på
psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna
innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom
addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta
matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och
komplexa beräkningar. (Socialstyrelsen, 2011).
Socialstyrelsen talar följaktligen om specifika räknesvårigheter men nämner inget om
dyskalkyli. Engström (2003:38) skriver att det fanns med i tidigare versionen, ICD-9, men
WHO har valt att ta bort begreppet till den tionde upplagan.
Enligt Malmer (2002:76) är det sällsynt med specifika räknesvårigheter numera. Hon menar
att det ibland klassificeras som inlärningssvårigheter så fort en elev inte når styrdokumentens
kunskapsmål.

3

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10 innebär
den tionde versionen.
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2.2.3

Dyskalkyli

Mitt examensarbete handlar alltså om dyskalkyli och hur det framställs i
forskningslitteraturen. Nedan följer ett försök till en kort förklaring av begreppet.
Som begrepp användes dyskalkyli första gången av en tysk läkare på 1940-talet. Han hade för
avsikt att skilja ut individer med oförmåga att räkna från de mer specifika
matematiksvårigheterna (Adler, 2007:77). Dyskalkyli är enligt Malmer (2002) ett tillstånd
som kan ha genetiska orsaker men hon betonar att den sortens matematiksvårigheter även kan
vara en konsekvens av traumatiska upplevelser i matematiken.
Som det framkommit i den inledande texten finns ordet dyskalkyli idag inte upptaget i
Svenska Akademins Ordlista (http://www.saol.se, 2014-01-30), men däremot har
Nationalencyklopedin, ett av de största uppslagsverken, en definition av begreppet:
dyskalkyli´ (nylatin dyscalculi´a, av dys- och latin ca´lculus, eg. 'räknesten',
'räkning'), 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. (ne.se, 2014-01-30)
Med utgångspunkt i Nationalencyklopedins definition, konstaterar Malmer (2002) att
dyskalkyli kan vara ett vilseledande ord. Malmer menar att ordet har en betydligt vidare
innebörd nu för tiden; att vi använder det generellt när någon har en nedsatt förmåga i
matematik istället för vid mer specifika svårigheter.
Malmer (2002) är alltså försiktig med att använda dyskalkyli som benämning då hon anser att
det finns för stora variationer i definitionen. Om specifika svårigheter i matematik verkligen
ska likställas med dyskalkyli ifrågasätts av Ahlberg (2001). Detta då matematik är så mycket
mer än bara aritmetik. Hon menar att dyskalkylibegreppet vidgas för mycket och att det får
förklara andra delar av matematiken också; delar som det inte kan stå för egentligen. Enligt
Malmer (2002) blir det således oklart vad som menas med dyskalkyli och hon använder därför
uttrycket matematiksvårigheter istället, trots att inte heller det är ett otvetydigt begrepp. Hon
anser att området kring dyskalkyli är för stort och att man inte bör använda det innan
orsakerna är tillräckligt utredda.
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Ahlberg (2001) menar att ord som akalkyli och dyskalkyli används i
undervisningssammanhang utan att de förklaras vilket borde bli problematiskt för både
pedagoger och elever. Hon påpekar att dyskalkyli är en dysfunktion i räkneförmågan, t ex
problem att skriva siffror i rätt ordning. Detta, menar Ahlberg, är exempel på räknesvårigheter
och inte matematiksvårigheter i allmänhet.
Diagnostisering genom tester kritiseras av Ahlberg (2001). Hon menar att en diagnos som
dyskalkyli ofta betraktas som sanning eftersom de ges en vetenskaplig status, trots att de ofta
vilar på diffusa grunder. Det är dessa test och hur de konstrueras som avgör om en elev får
diagnosen dyskalkyli eller inte, vilket Ahlberg alltså ifrågasätter.
En annan definition av begreppet dyskalkyli ser vi i Lundberg och Sterners (2009)
översättning av Brittiska utbildningsdepartementets definition, där det framgår att dyskalkyli
är
... ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter.
Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en
intuitiv förståelse av tal och har problem med att lära sig talfakta och procedurer. Även om de ibland kan komma med ett korrekt svar eller använda en
korrekt metod, gör de detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit.
(Lundberg & Sterner, 2009:7)
Även i denna definition ligger alltså tonvikten på att förstå och hantera tal, även om orsakerna
inte framgår tydligt.

2.1

Tidigare forskning om matematiksvårigheter

Forskning och studier om matematiksvårigheter och dyskalkyli har bedrivits i omgångar
under de senaste hundra åren (Adler, 2007). Det är främst två frågor som står i centrum; hur
elever med specifika matematiksvårigheter upptäcks samt hur undervisningen kan bedrivas
för att så långt som möjligt motarbeta dessa svårigheter hos eleverna. Forskningen har även
tagit upp huruvida det finns något samband mellan räkne- och lässvårigheter, men hittills utan
att kunna slå fast några teorier.

5

Vanligt förekommande i forskningen om dyskalkyli är olika förklaringar till varför vissa
elever är i behov av särskilt stöd i matematik (Ahlberg, 2001). Bland dessa presenteras fyra
olika huvudförklaringar:
•

pedagogiska/didaktiska – brister i undervisningen

•

psykologiska – kognitiva orsaker, t ex koncentrationssvårigheter

•

sociologiska - miljöfaktorer

•

medicinskt/neurologiska – en hjärnskada eller annan psykisk eller fysisk
funktionsnedsättning

6

3.

Syfte

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka hur dyskalkyli uppfattas i aktuell
forskningslitteratur samt hur det framställs beträffande förekomst hos elever i grundskolan.

3.1

Frågeställningar

Följande frågeställningar ligger till grund för detta arbete:
•

Vilka förklaringar finns till dyskalkyli?

•

På vilka sätt yttrar sig dyskalkyli hos eleverna i matematikundervisningen?

•

Hur framställs dyskalkylins omfattning hos elever i grundskolan?
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4.

Metod

I följande avsnitt framställs hur jag funnit och valt ut den forskning jag utgått ifrån inför detta
arbete.

4.1

Litteratursökning

Hartman (2003) skriver om den spontana litteratursökningen som är vanligt att börja med
inför ett sådant här arbete. Bland tidigare kurslitteratur, uppslagsverk, annan litteratur samt
tillhörande referenslistor hemma i den egna bokhyllan finns ofta bra utgångspunkter och det
var också bland mina egna böcker som jag började. Därefter besökte jag universitetets
bibliotek och deras katalogsökning på internet.
Sökningen inför detta arbete skedde både manuellt och med hjälp av databaser. Jag utgick i
första hand från de böcker jag tidigare hittat i biblioteket och som berörde dyskalkyli.
Därifrån sökte jag i universitets bibliotekskatalog efter referenser som nämnts i böckerna och
valde de böcker som fanns tillgängliga för hemlån eller artiklar som fanns i fulltextformat. Jag
valde således att i flera fall använda mig av en referens som nämnts i en artikel för att så långt
det är möjligt undvika andrahandsreferenser.
Vid sökning på nätet använde jag databaserna ERIC4 och MathEduc då de är bekanta för mig
sedan tidigare i utbildningen. ERIC är en internationell databas med fokus på artiklar, böcker,
avhandlingar m.m. inom pedagogik och psykologi. Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström
(2013). Jag använde mig av sökord som dyscalculia, children, learning disabilit* +math, math
+disabilit*. Genom att jag trunkerade, det vill säga att jag använde asterisk i slutet av ordet
(ibid.), hittade sökmotorn resultat med både disabilities och disability Jag sökte även viss
litteratur genom Google Scholar, vilket var ett nytt tillvägagångssätt för mig. Det är en
sökmotor som är tillgänglig för alla via internet och som innehåller de flesta vetenskapliga
böckerna och tidskrifter i USA och Europa (Eriksson Barajas et al., 2013). När jag använde
Google Scholar kunde jag nå utdrag ur vissa sökresultat som e-bok, vilket underlättade vid de
tillfällen då jag inte fick tag i boken på annat sätt.

4

ERIC; Educational Resources Information Center
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Genom att ögna igenom diverse artiklar, böcker och annat som kom i min väg under
sökningen fann jag tidskrifter som kunde vara relevanta för min studie. Jag har också sökt på
Nationellt Centrum för Matematikutbildnings hemsida och i deras artikelregister för
tidskriften Nämnaren. Detta för att, i enlighet med Eriksson Barajas et al. (2013), studera
artiklarnas referenslistor för att på så sätt finna svenska resultat.
Jag introducerades i universitetets bibliotekstjänst RefWorks av en bibliotekarie på
universitetet. Jag har delvis sammanställt referenslistan med hjälp av denna tjänst.

4.2

Urval och avgränsningar

Jag har avgränsat litteratursökningen till att främst beröra artiklar från år 2000 och framåt för
att få så aktuell och relevant forskning som möjligt. Ett urval har gjorts bland engelska och
svenska artiklar som överensstämmer med mina avgränsningskriterier.
Nedanstående tabell redovisar den litteratursökning jag gjort. En del sökord har genererat
många träffar men där jag ändå gjort ett fåtal urval beror det på att flera resultat varit
dubbletter eller att originaltexten varit på annat språk än engelska och svenska.
Sökväg

sökord

Databassökning:
Unisearch

träffar urval författare
65

5

dyskalkyli

Björnström, 2012
Butterworth & Yeo (2004)
Engström (2003)
Lundberg & Sterner (2009)
Sjöberg (2006)

Unisearch

räknesvårighe-

15

1

Lundberg & Sterner (2006)

35

1

Emerson, Babtie & Butterworth

ter
ERIC (EBSCO)

developmental
dyscalculia

(2010)

+children
MathEduc

developmental

16

1

dyscalculia

Landerl, Bevan & Butterworth
(2004)
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Manuell sökning:

6

referenslistor

von Aster & Shalev (2007)
Auerbach, Gross-Tsur, Manor &
Shalev (2008)
Kaufman, Mazzocco, Dowker, von
Aster, Göbel, Grabner, Henik,
Jordan, Karmiloff-Smith, Kucian,
Rubinsten, Szucs, Shalev & Nuerk
(2013)
Price & Ansari (2013)
Ramaa & Gowramma (2002)
Shalev & Gross-Tsur (2001)

Denna rapport syftar inte till att diskutera huruvida begreppet dyskalkyli bör användas eller
inte, utan istället jämföra forskningens syn på det. Det är inte menat att undersöka hur en
diagnostisering kan gå till eller hur elever med dyskalkyli bäst tillgodoser sig
matematikundervisningen. Däremot har jag haft för avsikt att ta upp de punkter där
forskningen skiljer sig mest eller där de är överens gällande vad dyskalkyli innebär. Med det
som utgångspunkt har jag valt att fokusera på litteratur om hur dyskalkyli kan förstås, inte
litteratur rörande matematikundervisning av elever med dyskalkyli eller diagnostisering av
desamma.

4.3

Källkritik

Att vara källkritisk är ett måste när vetenskapliga texter ska skrivas (Trost, 2008). Trost menar
att man inte alls måste vara kritisk i betydelsen negativ, men att man däremot måste försöka
avgöra om en källa håller eller inte. I en litteraturundersökning är det urvalet av artiklar och
dokument som utgör källmaterialet (Bjurwill, 2001) och enligt Thurén (2005) handlar
källkritik om att tolka sina källor. Bjurwill menar att källmaterialet kan ses som ett slags
bevismaterial, vilket enligt min tolkning senare också verkar för äktheten i min egen text.
Bryman (2001) delar upp trovärdighet vid bedömning av kvalitativa texter i delkriterier:
•

tillförlitlighet
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•

överförbarhet

•

pålitlighet

•

möjlighet att styrka och konfirmera

Dessa kriterier har jag haft i åtanke när jag sökt mina artiklar och framförallt när jag gjort mitt
urval bland de jag hittat.

4.4

Metoddiskussion

Att utgå från engelska eller internationella artiklar som ska översättas kan utgöra en risk för
missförstånd och felaktigheter. Eftersom det kan förekomma rent vilseledande översättningar
gäller det enligt Trost (2008:60) att i första hand läsa utländsk litteratur på originalspråket
eller åtminstone på engelska som är översatt av författarna själva. Trots att det är översatt av
en god översättare kan denne ha gjort en tolkning som jag kanske inte skulle hålla med om
(ibid.). Översättaren kan missförstå författarens intentioner (Thurén, 2005). Av denna
anledning har jag i mitt arbete valt att behålla det engelska uttrycket developmental
dyscalculia från de källor där engelska är originalspråket. Detta för att undvika missförstånd
då översättningen utvecklingsdyskalkyli och den svenska betydelsen inte alltid är vad som
åsyftas i de engelska originalartiklarna.
Att jag inte läst den litteratur som inte fanns tillgänglig varken på biblioteket för hemlån eller
internet kan ha medfört att jag missat relevant forskning inom det område jag har valt. Jag
anser dock att det jag har fått med är relevant.
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5.

Resultat

I detta avsnitt redovisas mitt resultat kring hur begreppet dyskalkyli framställs och vilka
orsaker som tros ligga bakom. Dessutom presenteras dyskalkylins omfattning bland elever i
grundskolan.

5.1

Förklaringsmodeller

Lundberg och Sterner (2006) menar att det inte finns tillräckligt mycket stöd i forskningen för
att man ska kunna sammanfatta alla former av problematik med räkning till ett enda begrepp.
De ifrågasätter inte begreppet dyskalkyli utan vill visa att det är svårt att avgöra vad elevernas
svårigheter beror på; om det är dyskalkyli eller något annat (Lundberg & Sterner, 2009).
Också Engström (2003) anser att mycket av det som skrivs saknar vetenskapligt stöd och
ställer sig kritisk till dyskalkyli som begrepp då. Han väljer därför att istället använda sig av
begrepp som matematiksvårigheter och elever i behov av särskilt stöd i matematiken.
Flera studier visar alltså att dyskalkyli fortfarande är ett relativt osäkert och ibland
odefinierbart begrepp (bl. a. Landerl et al., 2003). Det används många benämningar parallellt
och synonymt till dyskalkyli både på svenska och på engelska (Sjöberg, 2006), vilket framgår
av det här arbetets bakgrund. Exempel på engelska begrepp som utgår från samma
problematik som dyskalkyli är mathematical disabilities, mathematics difficulties och
aritmethic learning disabilities (Landerl et al., 2003). Kaufman et al. (2013) menar dock att
dyskalkyli inte bör likställas med alla former av aritmetiska eller matematiska svårigheter.
Inte heller begreppen aritmetik eller matematik är synonyma; aritmetik syftar mer till
grundläggande kunskaper i de fyra räknesätten, medan matematik täcker in andra aspekter
som exempelvis algebra eller geometri.
På grund av dessa olika synsätt råder det enligt Engström (2003) stor förvirring på området,
vilket bland andra Butterworth, Sjöberg och Björnström också bekräftar. En orsak till denna
begreppsförvirring kan vara att området engagerar flera olika yrkesgrupper; både läkare,
neuropsykologer, pedagoger och inte minst föräldrar som engagerar sig i barns
matematiksvårigheter, däribland dyskalkyli (Selikowitz, 1998).
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Sjöberg (2006) skriver i sin avhandling att dyskalkyli tycks vara ett vedertaget begrepp i
Sverige numera. Det är ett begrepp som syns allt mer i internationell forskning vilket också
kan vara en bidragande faktor till att det används även i Sverige menar Sjöberg. En annan
tänkbar orsak kan vara att stort antal elever har matematikproblem idag och att diskutera deras
problematik torde underlätta om det finns en diagnos att sätta, ungefär som dyslexi (ibid.).
Begreppet dyskalkyli bland läkare och neuropsykologer anses vara lika vedertaget som
dyslexi och enligt Adler (2007) är det matematikens motsvarighet till nyss nämnda begrepp.
Lundberg och Sterner (2006) anser dock att termen dyskalkyli är mer kontroversiell än
dyslexi.
Mycket forskning för att undersöka orsaker till dyskalkyli har bedrivits ur ett
medicinskt/neurologiskt perspektiv, vilket bland andra Engström (2003) och Sjöberg (2006)
påpekar. Flera studier visar att dyskalkyli är ett resultat av att vissa delar i hjärnan inte
utvecklas normalt, antingen på grund av förvärvad hjärnskada eller genetiska faktorer, vilket
bland andra Landerl et al., (2004) menar. Engström (2003) ser den neurologiskt inriktade
forskningen som defektorienterad. Med detta menar Engström att en stor del av forskningen
gjorts som fallstudier på enskilda, ofta vuxna, patienter med förvärvade hjärnskador. Genom
att undersöka deras hjärnor går det att se vilka områden som ”slutat fungera” och drar då
slutsatsen att de fungerar likadant hos yngre elever utan förvärvade hjärnskador (ibid.). Den
neurologiska förklaringsmodellen bör avvisas helt, föreslår Engström (2003), då endast en
mindre del av eleverna med svårigheter kan anses ha hjärnskador.
Enligt Kaufman et al. (2013) finns det belägg för att elever i olika riskgrupper löper större risk
att få dyskalkyl. Biologiska faktorer som genetisk sårbarhet, erfarenhetsberoende
neuroplasticitet och en kombination av andra dysfunktioner (t ex ADHD, dyslexi) tas upp som
riskfaktorer. Adler (2007) nämner bara neurologiska skador i förhållande till akalkyli, det vill
säga total oförmåga att utföra räkneoperationer.
Begreppet utvecklingsdyskalkyli, developmental dyscalculia på engelska, är ett vanligt
förekommenade uttryck som bland annat förekommer i Shalev och Gross-Tsurs (2001) studie.
Utvecklingdyskalkyli är ett tillstånd vilket det enligt Engström (2003) går att göra något åt
och således beror det inte på en hjärnskada. Björnström (2012) ger förklaringen att dyskalkyli
är en medfödd svårighet att räkna. Till skillnad från läsning som måste läras in utvecklas vissa
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numeriska förmågor naturligt utan att kräva undervisning (Shalev & Gross-Tsur, 2001). Som
exempel nämns ramsräkning, jämförelser och förmåga att uppfatta mängder.
På senare år har det även talats det om primär och sekundär developmental dyscalculia (Price
& Ansari, 2013), där det första relateras till nedsatt utveckling av hjärnans mekanismer för att
bearbeta numerical magnitude information. Det är alltså individuella brister i numeriska eller
aritmetiska funktioner på beteendenivå, kognitiv/neuropsykologisk nivå eller neurologisk nivå
(Kaufman et al., 2013). Sekundär developmental dyscalculia, berör istället
matematiksvårigheter som orsakas av yttre faktorer. Det kan till exempel röra sig om
bristande undervisning, låg socioekonomisk status eller koncentrationssvårigheter (Price &
Ansari, 2013). Enligt Kaufman et al. (2013) bör termen sekundär developmental dyscalculia
endast användas då de numerära/aritmetiska nedsättningarna är orsakade av icke-numeriska
nedsättningar, som till exempel uppmärksamhetsstörningar. Sjöberg (2006) har i sin
avhandling fått fram ett resultat som visar att yttre faktorer kan påverka en elev tillräckligt
mycket för att denne ska uppvisa symtom som motsvarar de för dyskalkyli; det som Price och
Ansari (2013) benämner secondary developmental dyscalculia. Sjöberg (2006) nämner att den
oro och stress som en elev kan känna inför ett matematiktest också påverkar ett testresultat
negativt. Även brist på arbetsro och långa arbetspass ges som orsak. Dock finns det relativt få
samband mellan ängslan och elevens prestationer i matematik när det kommer till yngre barn
(Kaufman et al., 2013). Istället blir det betydligt tydligare hos äldre barn och vuxna.
För att utveckla förståelse för tal och räkneoperationer krävs en startutrustning som enligt
Butterworth och Yeo (2004) saknas hos personer med dyskalkyli. Denna utrustning ger oss en
förmåga att känna igen ett antal föremål i en mängd. Efter olika försök har det visats att även
spädbarn har denna förmåga, åtminstone att kunna urskilja när det sker en förändring med ett
antal av en mängd som barnet får titta på. Om denna förmåga inte utvecklas som den ska,
kommer det troligtvis att uppstå specifika svårigheter för att förstå räkning och tal (ibid.).
Enligt von Aster och Shalev (2007) kan nedanstående tabell (fig. 1) hjälpa till att förutse
möjliga neuropsykologiska dysfunktioner relaterade till developmental dyscalculia.
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Figur 1: En fyrstegsmodell för numerisk kognition. Det grå området under den streckade
linjen visar ökningen i arbetsminnets kapacitet (von Aster & Shalev, 2007).
Figuren ovan visar en fyrstegsmodell i ett barns utveckling av taluppfattning. Om steg 1 inte
utvecklas ordentligt finns risk att barnet senare möter svårigheter i form av ren dyskalkyli.
Om eleven har språkstörningar kan första steget fungera ändå men med risk att det blir
förseningar i elevens förmåga att lagra talfakta, i räknerutinerna samt i räknestrategier
(Lundberg & Sterner, 2009).

5.2

Hur dyskalkyli kan yttra sig

Kaufman et al. (2013) belyser i sin artikel att dyskalkyli är en heterogen nedsättning där alla
individer har sin egen problematik. Tidigare nämnda riskfaktorer – biologiska faktorer,
neuroplasticitet och en kombination av flera dysfunktioner – kan alla orsaka problem hos
elevens matematiska förmågor. Det kan yttra sig i brister i number skills, ängslan och
undvikande beteenden vad gäller matematik och annan, liknande problematik (ibid.).
Landerl et al. (2003) skriver att dyskalkyli framstår som problem med inlärning av aritmetiska
fakta och uträkningsprocesser. Aritmetiska svårigheter kan spegla individuella skillnader i
både numeriska och icke-numeriska funktioner (Kaufman et al., 2013). Exempel på
numeriska funktioner kan vara att spontant fokusera på ett tal, att koppla samman en ickesymbolisk mängd med rätt siffra eller att jämföra olika kvantiteter som representeras ickesymboliskt, det vill säga med exempelvis prickar (ibid.). Kaufman et al. (2013) skriver att
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flera studier föreslår en variation i elevens utveckling i sig snarare än att variationen ligger i
vad som orsakar dyskalkyli och hur det yttrar sig.
Som framgått tidigare i arbetets resultat anser bland andra Butterworth, Lundberg samt von
Aster och Shalev att dyskalkyli innebär brister i antalsuppfattningen. Elever med dyskalkyli
har svårt att förstå matematikens grunder, till exempel att lära enkla talfakta, att subtrahera
och addera med flyt och att snabbt uppfatta antalet föremål i en mängd (Björnström, 2012).
Också Lundberg och Sterner (2006) menar att antalsuppfattningen är ett av kärnproblemen
vid dyskalkyli; en person med dyskalkyli har en grundläggande och ärftlig oförmåga att
handskas med tal och mängder. De uppger som exempel att förstå antalet föremål i en mängd
eller att förstå att man kan dela upp dem eller kombinera olika mängder (se fig. 2.).

Figur 2: Exempel på test av konserveringsförmågan (Lundberg & Sterner, 2006).
Barnet får först se en rad med tio föremål, till exempel knappar, och därefter en likadan rad
under den första. Barnet får räkna föremålen och försäkra sig om att det är lika många i båda
raderna. Därefter sprider försöksledaren ut föremålen i den undre raden, så att den raden
förlängs. Om barnet säger att det nu är fler föremål i den undre raden än i den övre har denne
en brist i sin konserveringsförmåga, det vill säga förmågan att se att antalet inte förändras bara
för att föremålen byter plats. Detta är dock ett vanligt synsätt hos barn som är yngre än 5-6 år,
men kan alltså vara ett tecken på dyskalkyli när det förekommer hos äldre barn (Lundberg &
Sterner, 2006).
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Shalev och Gross-Tsur (2001) har konstaterat i sin studie att elever i första klass som fått
diagnosen developmental dyscalculia har mest problem med den grundläggande aritmetiken.
När eleverna sedan blir äldre, ca 9-10 år, har de ofta lärt sig att bemästra själva räknandet på
olika sätt och har istället brister i förmågan att ta fram inlärd information. Som exempel
nämner Shalev och Gross-Tsur att eleven använder sig av ineffektiva strategier för att lösa
enklare tal; till exempel 13 − 4  eller 6  ×  7. Följaktligen saknas tillräckliga kunskaper i hur
man utför beräkningar i de fyra räknesätten, vilket leder till att eleven gör fel. Dessa fel gör
också att eleven ofta missar vilket tecken som står eller att tecknen förväxlas och att siffrorna
blandas ihop (ibid.). Även i en brittisk studie som Landerl et al. (2004) har gjort visades att
barn med dyskalkyli uppvisade brister ibland annat att räkna prickar (en sorts mängdträning),
upprepa talsekvenser och skriva siffror.

5.2.1

Diagnostisering

Trots att det förekommer flera olika tolkningar av dyskalkyli, vilka framgått tidigare, anser
Björnström (2012) att den största oenigheten numera gäller diagnosfrågan. En anledning till
att Sjöberg (2006) anser att diagnosen dyskalkyli inte bör användas alls, är då det inte finns
några allmänt fastställda kriterier för diagnos. Med tanke på hur många förmågor och
färdigheter hos individen som omfattar matematik, t ex räkning, framplockning av talfakta
och uppskattning, är Butterworth och Yeo (2004) inte förvånade över att det inte finns några
vedertagna kriterier för att diagnostisera dyskalkyli.
Genom att använda ett test där elevens grundläggande räkneförmåga mäts, kan det vara
möjligt att skilja mellan barn med dyskalkyli från barn som har andra orsaker till sina
matematiksvårigheter (Butterworth & Yeo, 2004). I ett sådant test mäts reaktionstiden vid
räkning av prickar och storleksjämförelser, istället för de vanliga räknetesten som ofta
används i skolan. Testet baseras på att det är de enklaste talbegreppen som elever med
dyskalkyli har svårigheter med (ibid.) Vissa studier använder sig av enkla taluppfattningstest;
att räkna prickar och så vidare, medan andra använder sig av standardiserade matematiktest
som involverar att föra ett logiskt resonemang (Kaufman et al., 2013). Detta kan ge
motsägelsefulla resultat av vad dyskalkyli egentligen är. Det krävs omfattande forskning av
samma sort för att resultaten ska kunna jämföras mellan länder, menar Kaufman et al. (2013).
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Det bör göras flera kartläggningar av eleven för att vara säker på att det rör sig om dyskalkyli,
menar Lundberg och Sterner (2009). Om svårigheterna inte är så betydande, främjas knappast
elevens utveckling av att bära en dyskalkylistämpel, menar de. Även Kaufman et al. (2013)
belyser att en elev som diagnostiserats med dyskalkyli bör testas igen under nästkommande
termin/läsår eftersom de aritmetiska prestationerna inte är konsekventa under en längre
period.

5.3

Omfattning

Som tidigare framgått betonar flera studier svårigheten i att diagnostisera dyskalkyli, men
ändå förekommer det att elever får just den diagnosen. I det här avsnittet presenteras resultat
om dyskalkylins omfattning i grundskolan, eller i de åldrar som internationellt motsvarar vår
grundskola.
Enligt Sjöberg (2006) utgör Shalev och Gross-Tsur en viktig referenskälla genom sin
forskning om antalet elever med dyskalkyli. Också Price och Ansari (2013) hänvisar till
Shalev och hennes undersökning. Shalev och Gross-Tsur konstaterar i sin studie av 3029 st
10-11-åringar att ungefär 5-6 procent av eleverna har dyskalkyli. De skriver vidare att det är
lika vanligt bland flickor som pojkar, men att problematiken yttrar sig olika beroende på ålder
och vilken klass eleven går i. Det finns dock flera faktorer som påverkar fastställandet av
omfattningen av dyskalkyli. Urvalsmetoder och utförande varierar i forskningsstudierna vilket
kan vara en orsak till att det är svårt att fastställa hur många som lider av dyskalkyli
(Björnström, 2012). En annan anledning kan vara att det används så många olika kriterier för
att sätta diagnos, menar Emerson, Babtie och Butterworth (2010). Elevens ålder när
diagnosen ställs kan också påverka procentsatsen för förekomsten, enligt Shalev mfl (2000).
Många barn lyckas dessutom dölja sina svårigheter till långt upp i skolålder (Björnström,
2012). Dessutom kan elever som inte får tillräcklig övning möta svårigheter utan att ha
dyskalkyli, enligt Lundberg och Sterner (2009).
Shalev och Gross-Tsur (2000) skriver att det enligt DSM-IV5 endast är 1 procent av
skolbarnen som har developmental dyscalculia. Att det är en sådan låg siffra, menar också
von Aster och Shalev (2007). De nämner en undersökning där endast 1,8 procent visade sig
5

DSM-IV; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, fjärde upplagan
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ha vad von Aster benämner som ren dyskalkyli. Detta, menar Lundberg och Sterner (2009)
kan stämma rätt bra då de i sin studie av 60 elever i år 3 inte funnit någon elev med så grava
svårigheter att det kunde diagnostiseras med dyskalkyli. Shalev och Gross-Tsur (2000) menar
dock att ca 5 procent vore en mer realistisk siffra, vilket då är samma som till exempel
ADHD. Emerson et al. (2010) hänvisar till Shalev et al. (2000) och anser att deras
uppskattning på 5-6 procent är rimlig.
En annan studie som är utförd med indiska elever, gav resultatet att drygt 5 procent mötte
svårigheter som kategoriserades som dyskalkyli (Ramaa & Gowramma, 2002). Även
Wadlington och Wadlington (2008) uppskattar antalet till ungefär 6 procent av alla barn i
skolålder.
Adler (2007) menar att det trots en relativt hög siffra är få av dessa elever som faktiskt
upptäcks. Det är enligt Adler vanligt att dessa elever behandlas ”i en klump” tillsammans med
andra matematiksvårigheter. Han skriver vidare att inte går att ge en helt säker diagnos förrän
tidigast i 10-12års ålder. Även Sjöberg ställer sig skeptisk till det höga procenttalet. Han
menar att det råder för mycket tveksamheter kring begreppet dyskalkyli för att en
omfattningsteori ska vara rimlig. Enligt Sjöberg (2006) har den mesta forskningen och
diagnosticeringen endast gjorts med de medicinskt/neurologiska förklaringarna, vilket kan
vara en rimlig orsak till det höga antalet elever med dyskalkyli.

5.4

Sammanfattning av resultatet

Det förekommer många olika begrepp parallellt till dyskalkyli vilket gör att det råder stor
förvirring på området. Det kan vara en förklaring till att det inte finns någon enhetlig teori om
bakomliggande orsaker till dyskalkyli. Det finns dock belägg för att det kan bero på i
huvudsak tre olika områden; biologiska faktorer, erfarenhetsberoende neuroplasticitet eller en
kombination av flera störningar (t ex ADHD, dyslexi). Det kan i sin tur leda till brister i
number skills, ängslan, undvikande beteenden och liknande problematik.
Dyskalkyli är en individuellt betingad nedsättning vilket gör det till en heterogen svårighet,
det vill säga att ingen elevs problematik är den andra lik. Mer specifikt kan det till exempel
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yttra sig i svårigheter med enkla talbegrepp och felaktiga eller ineffektiva strategier vid
uträkningar.
Ungefär 5-6 procent av alla elever i grundskolan beräknas ha dyskalkyli men elever i tidiga
skolår diagnostiseras väldigt sällan. Detta då många elever kan dölja sin problematik i flera år
och upptäckas först i senare delen av grundskolan.
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6.

Diskussion och slutsats

I detta avsnitt diskuteras och jämförs det resultat som denna litteraturstudie lett fram till i
förhållande till den teoretiska bakgrunden.

6.1

Förklaringsmodeller till dyskalkyli

Utifrån den litteratur jag granskat och redovisat i resultatet framgår att mycket forskning
bedrivits ur ett neuropyskologiskt/medicinskt perspektiv. Av Socialstyrelsens definition av
specifika räknesvårigheter, som enligt Engström (2003) tidigare benämndes dyskalkyli,
framgår att denna typ av svårigheter ”inte föregås av psykisk utvecklingsstörning”.
På engelska används begreppet developmental dyscalculia, vilket enligt Ljungblad (2003)
motsvarar svenskans utvecklingsdyskalkyli. Price och Ansari (2013) väljer att dela in
begreppet ytterligare till primär och sekundär utvecklingsdyskalkyli beroende på vilka orsaker
som ligger bakom. På så sätt får de med både brister i hjärnans utveckling och faktorer som
påverkar eleven utifrån, trots att det inte finns några klara definitioner av vad dyskalkyli
egentligen är. Kaufman et al. (2013) delar in på samma sätt i primär och sekundär dyskalkyli,
men där beror särskiljandet mer på numeriska och icke-numeriska orsaker snarare än inre och
yttre påverkan. Sjöberg (2006) tar dock upp att yttre orsaker, psykosociala faktorer, kan
påverka eleven så pass att det ger symtom som liknar dyskalkyli. Sekundär dyskalkyli tycks
idag ersätta det begrepp som tidigare benämndes pseudodyskalkyli (Ljungblad, 2003).
I resultatet framgår brister i antalsuppfattningen som en bakomliggande orsak till dyskalkyli,
vilket också beskrivs i Brittiska utbildningsdepartementets (i Lundberg & Sterner, 2009)
definitioner. Det är alltså en vanligt förekommande orsak trots att bland annat Björnström
(2012) utgår från att forskare är oense.

6.2

Hur dyskalkyli yttrar sig

Trots att vi inte säkert kan veta vad dyskalkyli beror på, om det är en hjärnskada eller inte,
förekommer det flera liknande beskrivningar av hur dyskalkyli kan yttra sig i
matematikundervisningen hos elever i grundskoleålder.
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Shalev och Gross-Tsur (2001) menar att en elev med dyskalkyli kan möta andra svårigheter
än de fyra räknesätten i 9-10 års ålder. Problem med den grundläggande aritmetiken kan visa
sig genom felaktiga eller ineffektiva strategier för att räkna ut enkla tal (Shalev & Gross-Tsur,
2001; Lundberg & Sterner, 2006). Det kan till exempel röra sig om svårigheter att dela upp tal
eller mängder. Däremot menar Shalev och Gross-Tsur (2001) att det också kan röra sig om
brister i förmågan att snabbt plocka fram information ur minnet.
Ett stort problem med oenigheterna kring hur dyskalkyli yttrar sig är när eleven ska
diagnostiseras (Björnström, 2012). När det inte finns några entydiga definitioner eller kriterier
för diagnostisering, blir det också svårt att sätta en rättvis diagnos (se bl. a. Butterworth och
Yeo, Lundberg och Sterner). Det brittiska utbildningsdepartementet (i Lundberg & Sterner,
2009) gav för några år sedan en klar definition av vad de ansåg vara dyskalkyli, medan
begreppet inte ens finns med i ICD-10 (Socialstyrelsen, 2011), som ändå är ett hjälpmedel för
att sätta rätt diagnos. Det faktum att det används olika sorters tester och instrument försvårar
också fastställandet av en korrekt diagnos (bl. a. Butterworth & Yeo, 2004, och Kaufman et
al., 2013).

6.3

Dyskalkylins omfattning

Shalev och Gross-Tsur (2000) får i sin studie fram att ungefär 5-6 procent av elever i
skolålder har dyskalkyli. De säger dock själva att den procentsats som uppkommer beror på
vilken definition och vilka instrument som använts vid diagnostisering. Det framställs som
rimliga siffror men poängteras att det är svårt att fastställa omfattningen hos elever i
grundskoleålder. Till exempel ställer sig Sjöberg (2008) skeptisk till det, i hans ögon, höga
antalet elever med förväntad dyskalkyli då han menar att det skulle innebära ca 80 000 elever
bara i Sverige med den problematiken. Detta är enligt Sjöberg högst osannolikt.
Andra argument mot att bestämma dyskalkylins omfattning i siffror är att det går att sätta en
säker diagnos först i 10-12årsåldern (Ahlberg, 2001). Det måste i så fall testas regelbundet för
att en diagnos ska framstå som trovärdig – annars riskerar eleven att ha kvar
dyskalkylistämpeln trots att denne inte längre möter svårigheter i matematik (Lundberg &
Sterner, 2009). Alla delar dock inte det synsättet.

22

6.4

Slutsats

Dyskalkyli är ett begrepp som involverar många olika yrkesgrupper, vilket kräver att det ska
kunna förstås av alla; psykologer och lärare men också eleven själv och dennes föräldrar.
Enligt den forskning jag har granskat borde den problematik hos eleven som synliggörs i
undervisningen kunna härledas till brister i antalsuppfattningen. Dock poängteras i flera
studier att dyskalkyli är en heterogen nedsättning där alla elever har olika problematik som
beror på olika faktorer. Trots att mycket av den forskning som bedrivits om dyskalkyli är ur
ett neuropsykologiskt perspektiv finns det alltså få belägg för att dyskalkyli endast skulle bero
på hjärnskador. I stället är det flera faktorer som kan ligga bakom dessa specifika svårigheter i
matematik; bland annat nämns psykosociala faktorer som låg socioekonomisk status, oro och
ängslan hos eleven. I så fall beskriver dyskalkyli snarast ett tillfälligt tillstånd, inte ett
permanent, då nyss nämnda villkor kan ändras för eleven.
Då det inte finns någon entydig definition av dyskalkyli är det också svårt att säga hur det
yttrar sig. Det uppstår således svårigheter när en elev ska diagnostiseras då det inte finns
några allmänt accepterade kriterier för vad som klassas som dyskalkyli. Den allmänna
uppfattningen är dock att dyskalkyli omfattar 5-6 procent av elever i grundskoleålder, vilket
dock ifrågasätts. En anledning att ifrågasätta omfattningen i grundskolan kan vara då elever i
de tidiga skolåren helst inte bör diagnostiseras alls då det bland annat ger för osäkert resultat
eftersom unga elevers matematikkunskaper snart utvecklas. Det är också viktigt att tänka på
att inte ge unga elever en dyskalkylistämpel av en diagnos som de efter bara något läsår har
arbetat bort.
Trots att aktuell forskningslitteratur fortfarande ännu inte är helt överens, finns det ändå
belägg för att tro att det är på väg åt ett mer enat håll. Debatten är inte riktigt lika omstridd
idag som den var för ett trettiotal år sedan. Det krävs dock en entydig definition av dyskalkyli
samt fler och färskare studier för att på ett rättvist sätt spekulera kring omfattningen av

	
  

dyskalkyli hos elever i grundskoleålder.
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