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SAMMANFATTNING 
Dyskalkyli är ett begrepp som fortfarande är relativt nytt ute i verksamheten. Detta visar 
sig i den okunskap som finns och det faktum att det inte finns en gemensam definition av 
begreppet. Syftet med föreliggande studie var att undersöka hur fyra pedagoger i 
specialpedagogisk funktion arbetar kring dyskalkyli. Samt deras tankar om begreppet. 
Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion. 
Samtliga pedagoger arbetar med elever inom skolår 1-3.  

I resultatet framgick det att begreppet och diagnosen dyskalkyli inte används av 
informanterna. Samt att samtliga informanter arbetar med att kartlägga elevernas 
matematikutveckling och arbetar med individuell undervisning. Dyskalkyli diagnosen 
spelar alltså ingen roll i verksamheten. Det är möjligt att dyskalkyli i framtiden får en 
större roll i verksamheten men oavsett diagnos är det viktigt att alla elever får hjälp med 
sina svårigheter.  
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Förord 
Jag vill tacka alla pedagoger som ställt upp och medverkat i föreliggande studie. De har 
med ett trevligt bemötande hjälpt till att ge en bild av hur de arbetar i verksamheten. 
Utan er hade det inte gått att genomföra studien. Dessutom vill jag passa på att tacka min 
handledare Dragana Grbavac för all hjälp jag fått. Dina synpunkter hjälpte mig vidare 
när inspirationen försvann.  

Slutligen vill jag tacka alla som stöttat mig under skrivandets gång. Tack! 

 

Kalmar, 10 maj 2011. 

Malin Avasjö
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
Många elever hamnar i matematiksvårigheter, vilket kan bidra till att eleven får problem 
senare i livet. Skolverket (2008) rapporterar att i jämförelse med genomsnittet för andra EU 
länder presterar de svenska eleverna i skolår 4 på en lägre nivå i matematik (a.a.). Det är ett 
allvarligt problem eftersom matematik har en stor betydelse i samhället. ”Kunskaper i 
matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många 
valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.” (Skolverket, 
2011, s31). Tyvärr har inte alla elever samma förutsättningar, vilket ökar skolans ansvar att se 
till att alla elever når målet. ”Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 
Det finns också olika vägar att nå målet. 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.” (Skolverket 2011, s5). 

Orsakerna till funktionsnedsättning inom matematiken är ännu inte helt klarlagda trots detta 
ökar användandet av begreppet dyskalkyli (Lundberg & Sterner, 2009). Lundberg och Sterner 
(2009) menar att: 

Det allmänna intresset för specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli har blivit allt mer 
påtagligt. Detta kommer till uttryck i larmrapporter i media, i ett växande antal kliniker för 
utredning av dyskalkyli och inte minst i den nyligen bildade Dyskalkyliföreningen 
(Lundberg & Sterner, 2009, s3) 

Under lärarutbildningen ”snuddade” vi vid begreppet dyskalkyli men det gavs aldrig någon 
djupare förklaring till vad det är och vad det innebär för eleverna. Detta ämnesområde är 
viktigt att ta del av för alla som arbetar med matematikundervisning eftersom vi behöver bli 
mer medvetna om de svårigheter vissa elever brottas med. Det finns forskning och 
information att ta del av angående dyskalkyli och matematiksvårigheter men det saknas en 
bild av hur pedagogerna ser på begreppet ute i verksamheten. Samt om diagnosen används i 
skolår 1-3.  

1.2 Teoretisk ram 

1.2.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet bygger på Vygotskijs teori som har utgångspunkt i att vi 
människor är en biologisk varelse med olika resurser (Säljö, 2010). Dessa resurser är 
bestämda beroende på vilken art vi tillhör (a.a.). Det lägger även vikt vid att vi föds in i en 
värld som redan existerar och är utformad via historiska och kulturella processer. Dessa ger 
ramar för hur vår utveckling kan ske (Hundeide, 2006). Vi måste kunna förstå och tolka när vi 
ska använda en viss ram för att leva i en social gemenskap och bli förstådda samt sedda som 
normala (a.a.). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv ses människans kunskap som bindande till den verklighet vi 
tycker är den viktigaste. Våra intressen styr vår kunskap (Hundeide, 2006). Vi måste engagera 
oss för att kunna ta till oss kunskap (a.a.). Hundeide (2006) beskriver begreppet ”olust 
kunskap” vilket betyder att en person undviker ett ämne som skapar känslor av misslyckande 
(a.a.).  

Vygotskij menar att barnets utveckling påverkas av hur föräldrarna och personerna 
runtomkring barnet, ser på barnet (Hundeide, 2006). Förväntningar på ett barn kan göra att 
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barnet blir som förväntat skriver Hundeide (2006). T ex kan låga förväntningar medföra att 
barnet presterar lägre än sin kapacitet, eftersom det är vad som förväntas av barnet (a.a.).  

När vi ska diagnostisera ett barns förmågor utifrån observationer i en given situation är det 
viktigt att försöka se situationen ur barnets perspektiv, hur denne har tolkat och uppfattat 
situationen (Hundeide, 2006). Eftersom vi har olika tolkningsramar kan olika personer se 
samma problem på olika sätt och komma fram till olika svar (a.a.). Ett dilemma som det 
sociokulturella perspektivet belyser är att när pedagogen ställer en fråga till ett barn, tolkar 
barnet frågan på sitt sätt, vilket kan leda till att barnet svarar fel enligt pedagogen. Detta p.g.a. 
att barnet tänker på ett annat sätt än pedagogen (Hundeide, 2006). Hundeide (2006) påpekar 
att det är viktigt att inte anta att barnet är korkat eller obegåvat utan att pedagogen ser det ur 
en tolkande ansats. Vilket betyder att du funderar över och försöker ta reda på vad barnet 
tänkt när de svarade (a.a.). 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Definition av dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter 
Lundberg och Sterner (2009) beskriver begreppet allmänna matematiksvårigheter som en mer 
överskådlig definition som syftar på det faktum att en elev inte uppnår målen för hela 
grundskolan (a.a.). Berch och Mazzocco (2007) menar att allmänna matematisksvårigheter är 
en bredare definition som syftar på de elever som vid tester av matematisk prestation presterar 
ett resultat som ligger under genomsnittet (a.a.). 

Specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli är än så länge ett oklart och svår definierat 
begrepp menar Lundberg och Sterner (2009). Det har gjorts mycket forskning på området 
dyskalkyli och matematiksvårigheter trots detta finns ingen definition på vad dyskalkyli är, 
skriver Berch och Mazzocco (2007). Detta beror på att det är en komplex svårighet, det finns 
många olika moment en elev kan ha svårt med och det finns dessutom många möjliga orsaker 
till varför (a.a.). Forskare är dock eniga om att elever med dyskalkyli har svårigheter med 
antalsuppfattningen (Lundberg & Sterner, 2009 och Butterworth & Yeo, 2010). 

Butterworth och Yeo (2010) definierar dyskalkyli utifrån DES (Department for educations 
and skills) definition: 

[…] ett tillstånd som påverkar möjligheten att tillgodogöra sig aritmetiska färdigheter. 
Dyskalkylektiker kan ha svårigheter med att förstå enkla talbegrepp, inte intuitivt kunna 
”greppa” tal samt ha svårigheter med antalsuppfattning och olika matematiska procedurer. 
Även om de kan svara korrekt, eller använda korrekta strategier, gör de det mekaniskt och 
utan självförtroende. (a.a., s.8) 

Skillnaden mellan de två begreppen är alltså att allmänna matematiksvårigheter syftar på 
elever som har just allmänna svårigheter i matematik som kan bero på många olika 
anledningar. De har alltså ingen specifik orsak eller svårighet utan syftar till att eleven inte når 
målen i matematik. Dyskalkyli däremot står för en specifik svårighet. En enighet råder om en 
svårighet dessa elever har och därför definieras begreppet att de som har dyskalkyli har stora 
svårigheter med antalsuppfattningen.  

Det är svårt att uppskatta hur många elever som har dyskalkyli eftersom det inte finns någon 
gemensam definition för vad som ingår i begreppet (Lundberg & Sterner, 2009, Mussolin, 
Mejias & Noël, 2010). Däremot finns det enighet om att ett stort antal barn visar dålig 
prestation i matematik (Berch & Mazzocco, 2007). Trots att det saknas en gemensam 
definition har studier gjorts som visar på att 6 % av alla elever har någon form utav dyskalkyli 
(Lundberg & Sterner, 2009, Mussolin, Mejias & Noël, 2010). Dessutom har en stor andel av 

 

 



3 

de elever med dyskalkyli även andra svårigheter som t ex ADHD (Lundberg & Sterner, 
2009). Dessa resultat är dock inget definitivt menar Berch och Mazzocco (2007). De olika 
studierna som finns har olika kriterier för vilka som räknas som elever med dyskalkyli (a.a.).  

1.3.2 Tidigare studier kring antalsuppfattning och tallinjen 
Skolverket (2008) rapporterar om studien TIMSS 2007, vilket är en studie där det undersöks 
vilka kunskaper som finns i matematik och naturvetenskap hos elever i skolår 4 och 8. 
Studien jämför elevers resultat i olika länder och visar att svenska elever i skolår 4 har en 
sämre taluppfattning än elever i andra länder. Även aritmetik och geometri är två områden 
svenska elever har svårigheter i (Skolverket, 2008). Lundberg och Sterner (2009) menar att 
forskare är eniga om att kärnproblemet för de elever som har dyskalkyli är just svårigheten i 
att uppfatta tal.  Detta kan, enligt de tidigare nämnda författarna visa sig i grundläggande 
förmågor så som att de inte kan jämföra antal i två avgränsande mängder. Personer med 
dyskalkyli har svårt att se att konkreta saker, som t ex hörselintryck eller abstrakta saker, som 
t ex år och tid också kan räknas (a.a.). Dessutom har de svårt att uppfatta begreppen större och 
mindre. Lundberg och Sterner (2009) menar att: ”En person med dyskalkyli har svårt att 
förstå att en mängd innehåller ett visst antal föremål, att man kan kombinera flera mängder, 
ta bort delar, dela upp mängder etc.” (s7). 

Barn med dyskalkyli har grundläggande problem med antalsuppfattning. De har svårt att 
känna igen ett litet antal, utan att räkna det menar Butterworth och Yeo (2010). Enligt 
Ahlberg och Wallby (2007) har forskare upptäckt att förmågan att uppfatta små antal, högst 
fyra, med en blick är medfött dessutom gäller det inte bara oss människor utan även flera 
djurarter (a.a.). Även Butterworth och Yeo (2010) menar att förmågan att känna igen ett antal 
föremål är medfödd hos de flesta människor (a.a.). 

Dyskalkyli påverkar människans kunskapsinhämtning av siffror (Piazza, Facoetti, Noemi 
Trussardi, Berteletti, Conte, Lucangeli, Dehaene & Zorzi, 2010). Vår förmåga att använda 
siffror är rotad i vår taluppfattning vilket är det centrala i vår förståelse för antal. Piazza m.fl. 
(2010) skriver att vår förmåga att uppfatta antal är anpassningsbar. Det är en visuell egenskap 
precis som färg och storlek. Enligt dem kan vi vid första anblick urskilja att en uppsättning 
innehåller ca 5 objekt, precis som vi uppfattar ett objekt som rött eller stort. Enligt Piazza 
m.fl. (2010) liknar detta tillstånd färgblindhet eller oförmågan att uppfatta skillnader mellan 
vissa färger som de flesta människor kan urskilja. Människor som har dyskalkyli kan ha 
likartade svårigheter med taluppfattningen, vilket visar sig i form av en oförmåga att uppfatta 
skillnader mellan ett visst antal (a.a.). Lundberg och Sterner (2009) har en hypotes som 
innebär att det finns en speciell plats i hjärnan som uppfattar antal. Författarna menar att 
dyskalkyli är en funktionsnedsättning på denna plats. Lundberg och Sterner (2009) jämför 
färgblindhet med dyskalkyli. Vid färgblindhet har en person fel i den genetiska koden vilket 
gör att de inte uppfattar färg som andra människor. Lundberg och Sterners (2009) hypotes 
innebär att personer med dyskalkyli inte urskiljer antal på samma sätt som andra individer 
(a.a.). 

Piazza m.fl. (2010) skriver att ingen studie har entydigt kunnat visa att barn med dyskalkyli är 
osäkra vid uppgifter som är icke-verbala och icke-symboliska. Två studier har däremot visat 
att barn som har dyskalkyli är osäkra när de ska jämföra antal då det visas som symboler men 
inte när de visas som en mängd. Piazza m.fl. (2010) anser därmed att en del av de som har 
dyskalkyli saknar förmågan att automatiskt förvandla nummersymboler till motsvarande 
kvantitet (a.a.). 
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En bakomliggande orsak till dyskalkyli är en neurobiologiskt baserad avvikelse som kan leda 
till ett dåligt utvecklat talbegrepp vilket kan ses på flera olika sätt enligt Lundberg och Sterner 
(2009). Bl.a. kan tallinjen vara förvrängd på det sättet att personen som har dyskalkyli inte ser 
att avståndet mellan tal är ekvidistanta, vilket betyder att det är samma avstånd mellan 70 och 
80 som det är mellan 10 och 20. Det kan även visa sig genom att personen inte kan göra en 
ungefärlig bedömning av antal eller kvantiteter som i sin tur leder till problem att göra 
överslagsräkningar mm (Lundberg & Sterner, 2009). 

En välfungerande mental tallinje är grundläggande för att lära sig matematiska färdigheter 
(Piazza m.fl., 2010). Utvecklingen av den mentala tallinjen är i sig ett resultat av erfarenhet 
och en god utvecklingsprocess menar Lundberg och Sterner (2009). Dessutom påverkas den 
av arbetsminnet, språket och den visuella föreställningsförmågan. I förskolan och skolan 
stärks kognitiva funktioner som används i processen där vi konstruerar, automatiserar och 
utvidgar en rumslig föreställning av ordningsföljden mellan tal. Enligt Lundberg och Sterner 
(2009) går processen till så att barnet kopplar samman förståelsen av flera olika moment, 
förståelsen av mängd, de språkliga och symboliska uttrycken för tal och de spatiala och 
ordningsmässiga relationerna mellan tal. Det är inte förrän eleven är åtta år som tallinjen 
börjar etableras (a.a.). 

1.3.3 Tidiga insatser 
Lundberg och Sterner (2009) påtalar att tidiga insatser ger långsiktiga effekter på elever som 
har svårigheter med matematik. Att lära sig räkna är en lång process och eleven behöver 
omfattande övning för att tillägna sig räkning som en färdighet (a.a.). Vid bristfällig 
undervisning eller försumlig skolgång kan eleven tappa denna färdighet och utveckla 
räknesvårigheter menar Lundberg och Sterner (2009). Även Berch och Mazzocco (2007) 
skriver att det är viktigt med tidiga insatser i matematik. Det bidrar till att eleverna senare i 
livet får det enklare att förstå pedagogernas instruktioner. Det är dock viktigt att pedagogen 
undervisar på barnens nivå (a.a.).  

Tillskillnad från Berch och Mazzocco (2007) samt Lundberg och Sterner (2009) skriver 
Ahlberg m.fl. (2007) att tidiga insatser i förskolan kan ha negativa effekter på barns 
matematiska utveckling. Det är viktigt att barnen får leka med matematiken och lära sig på ett 
lekfullt sätt. Det är när lärotillfället blir för strukturerat och likartat skolundervisning som det 
kan påverka barnets utveckling på ett negativt sätt (a.a.). 

Lundberg och Sterner (2009) menar att lärare måste arbeta med en bra klassrumsundervisning 
men även vara beredda på att hur bra undervisningen än är kommer det finnas elever som är i 
behov av särskilt stöd (a.a.). 

1.3.4 Dyskalkyli diagnos 
Lundberg och Sterner (2009) skriver om de olika orsakerna till att en elev har svårigheter i 
matematik och att alla elevers ska kartläggas för att få den hjälp de är i behov av. Om detta 
säger författarna följande: 

Vi kan förstås konstatera att olika individer har olika profiler på sina svårigheter. I en del 
fall domineras inlärningsproblemen av sociala och emotionella problem, ängslan, 
depression, ångest, aggressivitet, bräcklig självbild, bristfällig uppgiftsorientering eller 
oförmåga till självreglerad inlärning. I andra fall är det frågan om mer avgränsade 
störningar i arbetsminnet eller i förmågan till kvantitativ begreppsbildning. En god 
kartläggning går ut på att identifiera dominerande faktorer och problemprofiler i syfte att få 
direktiv för utformningen av de pedagogiska insatserna (Lundberg & Sterner, 2009, s.18). 
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Lundberg och Sterner (2009) menar att många skolor kräver att en elev har en formell diagnos 
för att eleven ska få ta del utav särskilda hjälpinsatser. Detta trots att det inte finns något krav 
på att eleven har en diagnos för att få hjälp, utan snarare tvärtom. Lundberg och Sterner 
(2009) belyser att alla elever oavsett diagnos har rätt att få den pedagogiska hjälp som de är i 
behov av. Detta menar även skolverket (2011) som skriver i Lgr 11 att skolan har som ansvar 
att se till så att alla elever oavsett förutsättningar och behov når målen (a.a.). 

Lundberg och Sterner (2009) menar att pedagoger har tillgång till verktyg att diagnostisera 
och ringa in de områden som en elev har svårigheter med. Dock saknas en enkel och tydlig 
dyskalkyli diagnos (a.a.). Eftersom det ännu inte finns något skarpt mätinstrument eller skarp 
definition av dyskalkyli är det inte möjligt att säkert avgöra om eleven har just denna diagnos 
(Lundberg & Sterner, 2009).  

Skolverket har gett ut arbetsmaterialet Diamant som består utav 55 diagnoser i matematik 
(Löwing & Fredriksson, 2009). Diagnoserna är avsedda för grundskolans tidigare år och ska 
användas av pedagogen för att kartlägga elevens matematikutveckling. Löwing och 
Fredriksson (2009) skriver att kontinuerlig uppföljning av elevens kunskapsutveckling och 
tydliga kunskapsmål är viktig eftersom det kan förebygga framtida svårigheter. Det är också 
avgörande för elevens framgång i matematik (a.a.).  

Diamant innehåller sex kategorier; Aritmetik, Bråk och decimaltal, Talmönster och formler, 
Mätning, Geometri samt Statistik (Löwing & Fredriksson, 2009). Varje kategori är kopplad 
till kursplanens mål för skolår 3 och 5, dessa mål anges även i Diamant. Det finns tre muntliga 
fördiagnoser; Grundläggande aritmetik, Mätning och geometri samt Statistik (a.a.). Dessa kan 
pedagogen använda inför skolstarten för få ett grepp om vart eleven ligger i sin 
matematikutveckling (Löwing & Fredriksson, 2009). Det går inte att ange när en viss diagnos 
ska göras utan det är utifrån pedagogens arbete och elevernas utveckling (Löwing & 
Fredriksson, 2009). 

Berch och Mazzocco (2007) menar att definitionen inte spelar någon roll utan matematiska 
svårigheter och dyskalkyli hotar miljoner elevers akademiska samt vardagliga liv, världen 
över (a.a.). Därför är det viktigt att läraren kartlägger elevens svårigheter för att eleven ska få 
hjälp utefter sina behov (Löwing & Kilborn, 2002 och Lundberg & Sterner, 2009). Även de 
sociala och emotionella sidorna bör beröras för att få en mer allsidig bild. För detta krävs även 
ett samarbete mellan olika företräden för olika specialiteter (Lundberg & Sterner, 2009). 

Lundberg och Sterner (2009) påtalar att elever är olika mottagliga för undervisningen, vilket 
betyder att en elevs matematiska förmåga kan ändras med tiden om undervisningsmetoden 
ändras (a.a.). 

1.3.5 Dyskalkyli och dyslexi 
Piazza m.fl. (2010) menar att dyslexi är mer erkänt än dyskalkyli. Även Butterworth och Yeo 
(2010) menar att dyslexi är en mer erkänd inlärningssvårighet än dyskalkyli. De skriver vidare 
att det finns mer forskning om dyslexi än dyskalkyli (a.a.). 

Butterworth och Yeo (2010) riktar uppmärksamheten mot tidigare hypoteser som menar att 
dyskalkyli är en följd av dyslexi. Samt att forskare menat att svårigheter med 
matematikinlärningen beror på svårigheter i kognitiva system som t ex korttids- eller 
långtidsminne. Författarna menar dock att nyare forskning visar på att dyskalkyli är något 
speciellt (a.a.). Enligt Butterworth och Yeo (2010) kan språk- och lässvårigheter naturligtvis 
påverka all slags inlärning och därmed vara en orsak till dyskalkyli men författarna menar att 
dyskalkyli inte enbart beror på dyslexi (a.a.). 
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Lundberg och Sterner (2009) menar att dyslexi är ett svår definierat begrepp precis som 
dyskalkyli. Dessutom kan båda svårigheterna förvärras av bristfällig undervisning samt 
sociala och emotionella faktorer. Det finns tecken som tyder på att elever kan ha både dyslexi 
och dyskalkyli men det är inget måste då eleven kan ha svårigheter enbart med läsning och 
skrivning och tvärtom (Lundberg & Sterner, 2009). Både läsning och räkning kräver liknande 
förmågor därför är det inte konstigt om eleven har svårigheter i båda. Enligt Lundberg och 
Sterner (2009) kräver de båda förmågorna kognitiv utveckling, något som vissa elever är sena 
med att utveckla vilket kan resultera i att eleven inte kan uppnå acceptabla färdigheter på båda 
områdena. De menar att eleven behöver vara uppmärksam, koncentrerad, uthållig och ha ett 
bra arbetsminne, dessutom behöver eleven ha ett utvecklat abstrakt tänkande för att bemästra 
läsning och matematik. När elev har brister inom dessa områden drabbar det både matematik 
och läs- och skriv inlärning skriver Lundberg och Sterner (2009). Berch och Mazzocco (2009) 
menar att en annan orsak till varför en elev har svårigheter inom både matematik och läsning 
kan vara det faktum att matematik har många ord och begrepp som eleven behöver lära sig 
och har den då lässvårigheter blir det problem. Dessutom får eleven svårt med de matematiska 
uppgifterna med lång text (a.a.). Butterworth och Yeo (2010) menar att elever med dyslexi 
automatiskt får problem med textuppgifter (a.a.). 

Lundberg och Sterner (2009) skriver att dyslexi och dyskalkyli skiljer sig åt. Den 
neurobiologiska grunden är olika, dessutom är de två svårigheterna olika av naturen och har 
olika genetiska bakgrunder (a.a.). Butterworth och Yeo (2010) skriver även att det inte är 
bevisat att det finns orsakssammanhang mellan svårigheterna trots att dyskalkyli ofta är 
förknippat med andra svårigheter (a.a.). 

1.4 Syfte 
Det svårt att säga vad dyskalkyli är för något då forskare är oense om orsak och tecken. Detta 
examensarbete syftar därför till att ta reda på hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion 
ser på dyskalkyli och om de använder begreppet ute i verksamheten.  

Gränsen mellan dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter är hårfin och det kan vara 
svårt att sätta en dyskalkyli diagnos eftersom det inte riktigt finns en gemensam definition på 
begreppet. Syftet är därför att undersöka hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion 
arbetar med diagnosen ute i verksamheten samt huruvida den har betydelse för om eleverna 
får hjälp. Föreliggande studie har även till syfte att reda ut hur fyra pedagoger i 
specialpedagogisk funktion arbetar med dyskalkyli och matematiksvårigheter. 

 

Min Frågeställning är: 

Vad innebär dyskalkyli för pedagoger i specialpedagogisk funktion? 

Hur ser arbetet ut för fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion, kring dyskalkyli och 
matematiksvårigheter? 
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2 METOD 

2.1 Intervjuer 
Denna undersökning bygger på kvalitativa intervjuer med inslag av kvantitativa frågor. Patel 
& Davidson (2003) menar att kvalitativa intervjuer öppnar upp för följdfrågor och därmed 
mer utvecklade resonemang. De skriver att intervjuer har som syfte att upptäcka uppfattningar 
och nyanser, något som är svårare med t ex enkäter (a.a.). Stukát (2005) skriver även att 
svaren utvecklas och fördjupas genom att intervjuaren ställer följdfrågor vid kvalitativa 
intervjuer (a.a.).  

Eftersom syftet med undersökningen är att se hur fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion 
arbetar med elever med dyskalkyli har det varit lämpligt att göra en kvalitativ undersökning. 
Genom intervjuer ges möjlighet till djupare förklaringar på svaren vilket ger ett mer väsentligt 
resultat (Lantz, 2007). En intervjumall har använts för att säkerställa att informanterna svarar 
på samma frågor vilket bidrar till att standardiseringen är hög (Patel & Davidsson, 1994). 
Frågorna utformades utefter syftet och frågeställningen i föreliggande studie. Frågorna i 
intervjumallen är både kvalitativa och kvantitativa (se bilaga 1). 

2.2 Urval 
Föreliggande studie hade som utgångspunkt att undersöka hur pedagoger i specialpedagogisk 
funktion, som arbetar inom skolår 1-3, ser på dyskalkyli. Anledningen till att just skolår 1-3 
valdes var för att det fanns ett intresse att undersöka om elever i dessa skolår får hjälp med 
sina svårigheter eller om skolan väntar med insatser tills eleven är äldre. Därför kontaktades 
11 skolor i Kalmar kommun, via mail och telefon. Flertalet skolor arbetade endast med läs 
och skrivsvårigheter i skolår 1-3 och kunde därför inte medverka i studien. Några var inte 
intresserade av att medverka då undersökningen ägde rum en vecka innan jul och de ansåg att 
de inte hade tid att delta. Urvalet var därför slumpmässigt och bestod av de fyra pedagoger i 
specialpedagogisk funktion som valde att delta i studien. 

Alla informanterna arbetar med elever mellan skolår 1 upp till skolår 3, som har svårigheter i 
matematik. Informanterna arbetade även med elever som hade andra svårigheter t ex inom 
svenska, engelska eller sociala svårigheter. I föreliggande studie genomfördes fyra intervjuer. 
Genom att utföra färre intervjuer blir materialet lättare att hantera och de detaljer som är 
gemensamma eller som skiljer sig åt blir synliga (Trost, 2005). Dock hade det varit önskvärt 
att ha någon mer informant. Tre av informanterna är kvinnor och en informant är man. 

Informant A är utbildad speciallärare och har arbetat som det i 25 år. Informant A är 58 år och 
har nyligen läst lärarlyftet på 15 högskolepoäng. 

Informant B är 46 år och har arbetat med specialpedagogik i 10 år. I grunden är informant B 
utbildad specialpedagog. 

Informant C är 59 år och utbildad speciallärare och arbetar som det sedan 8-9 år tillbaka. 

Informant D är 54 år och utbildad speciallärare. I 27 år har informant D arbetat med 
specialpedagogik. 

Informanterna kontaktades via mail där studiens syfte förklarades. Sedan bokades tid för en 
intervju som genomfördes på informantens arbetsplats, på så sätt skapades en trygg miljö för 
informanten. Intervjuerna genomfördes enskilt och spelades in på en diktafon. Att banda 
inspelningen är en fördel eftersom det är lätt att missa något vid enbart anteckningar (Lantz, 
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2007). Dessutom ger det en möjlighet till att i efterhand höra de exakta svaren från den 
intervjuade, röstläge, betoning m.m. (Patel & Davidsson, 1994).  

Intervjuerna transkriberades sedan och kategoriserades för att ge en mer överskådlig blick 
över resultatet. Resultatet delades in i sex kategorier, dyskalkyli, tidiga insatser, 
arbetsmaterial, diskussion om matematik, stöd samt dyskalkyli och dyslexi. Kategorin 
dyskalkyli, stöd och dyskalkyli och dyslexi berör både forskningsfråga nummer ett ”Vad 
innebär dyskalkyli för pedagoger i specialpedagogisk funktion?” samt forsknings fråga 
nummer två ”Hur ser arbetet ut för fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion, kring 
dyskalkyli och matematiksvårigheter?”. Kategori tidiga insatser, arbetsmaterial och 
diskussion om matematik berör endast forskningsfråga nummer två. 

När intervjuerna sammanställdes sållades vissa resultat bort. Detta för att det var oväsentligt 
för studiens frågeställning och syfte. Lantz (2007) menar att det är bra att sålla bland sitt 
resultat och enbart välja det som är viktigt för studien, för att se mönster och variationer (a.a.).  

2.3 De fyra etiska grundprinciperna 
Vid intervjuer ska intervjuaren ta hänsyn till de fyra etiska grundprinciperna som 
vetenskapsrådet (2011) har tagit fram. Den första är informationskravet som berör vikten av 
att undersökningsdeltagarna ska få reda på vad studien handlar om samt att de har rätt att 
avbryta sin medverkan.  Samtyckeskravet är den andra grundprincipen som lägger vikten vid 
att alla som deltar i undersökningen ger sitt samtyckte och är medvetna om på vilka villkor de 
deltar.  Den tredje grundprincipen är konfidentialitetskravet och handlar om att informationen 
från undersökningen inte skall gå att koppla till en enskild människa. Nyttjandekravet är den 
sista av de fyra etiska grundprinciperna och innebär att informationen enbart får användas i 
examensarbetet och inte lånas ut (Vetenskapsrådet, 2011). 

I föreliggande undersökning har hänsyn tagits till grundprinciperna. Inför intervjuerna 
informerades informanterna om vad studien handlar om och alla informanter gav sitt 
samtycke till att delta i undersökningen. Resultatet har hanterats med försiktighet för att ingen 
enskild människa ska kunna kopplas till undersökningen dessutom används resultatet enbart i 
föreliggande examensarbete.  
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3 RESULTAT 

3.1 Dyskalkyli  
Detta avsnitt besvaras den första forskningsfrågan ”Vad innebär dyskalkyli för pedagoger i 
specialpedagogisk funktion?” genom att visa på vad informanterna anser om användandet av 
begreppet samt vad dyskalkyli är i deras mening.  I slutet av avsnittet besvaras även den andra 
forskningsfrågan ”Hur ser arbetet ut för fyra pedagoger i specialpedagogisk funktion, kring 
dyskalkyli och matematiksvårigheter?” Där det presenteras resultat om hur pedagogerna 
arbetar och ser på diagnosen dyskalkyli. 

Ingen av de fyra informanterna använder begreppet dyskalkyli för att sätta en diagnos. 
Informant B uppgav att begreppet inte användes för att diagnostisera barn men förekommer i 
texter och litteratur som informant B har läst. Om detta säger hon följande: 

Jag har läst om det och så men jag har aldrig diagnostiserat ett barn med just dyskalkyli. 

Informant C använder sällan begreppet dyskalkyli. Informant A och informant D anser att 
begreppet inte är tillräckligt definierat och använder till följd av det inte begreppet. Informant 
D menar att det behövs en gemensam definition för att kunna använda ett begrepp. Informant 
D säger: 

Samma som dyslexi begreppet för 27 år sedan man måste veta vad det är för något, själva 
definitionen för att kunna använda det. Annars kan man ju inte diskutera det eftersom det 
kan vara en sak för en person och en annan sak för en annan. 

Tre av informanterna beskriver dyskalkyli som att eleverna har stora svårigheter med 
matematik. Informant A framhöll att det ännu är ett odefinierat begrepp och att det därför inte 
går att specificera det närmare. Informant B menar att det är något specifikt och säger 
följande: 

Då tänker jag att det är stora mattesvårigheter som inte är kopplade till begåvning i övrigt, 
svårigheter i övrigt eller till allmän begåvning så utan just specifika matematiksvårigheter. 

Informant C har en tanke gällande elever med matematiksvårigheter, att dessa kanske har en 
liten skada i hjärnan som gör att de inte kan tillgodogöra sig kunskaper beträffande 
matematik. Eftersom hon inte har gedigna kunskaper inom detta område betonar hon att detta 
bara är en tanke från hennes sida. 

Informant D menade att det var svårt att säga vad dyskalkyli är för något eftersom det inte 
finns en klar definition. Informant D säger: 

Det man pratar om är number of sense, känslan för antal, en medfödd förmåga som man bör 
ha och har man inte den medfödd så kan de bli svårigheter, liknande dyslexi där det är 
fonemen. 

Ingen av informanterna har satt diagnosen dyskalkyli eller ens arbetat med elever som har 
diagnosen dyskalkyli. De har däremot arbetat med elever som har stora svårigheter inom 
matematik. Tre av informanterna har arbetat med elever som enligt deras åsikt mycket 
möjligen kan ha dyskalkyli. Informant C har arbetat med en elev som inte har någon 
taluppfattning vilket gör att informanten misstänker att det är dyskalkyli eleven har. Informant 
C menar att: 

Hon har ju missat hela grunden, ingen taluppfattning alls. 

Informant B anser sig ha för lite kunskap om begreppet dyskalkyli för att kunna sätta den 
diagnosen på eleven, dessutom har informanten aldrig mött en elev som enbart har 
matematiksvårigheter. Informant B påtalar: 
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Jag tror aldrig jag träffat på nått barn så länge jag jobbat här som specialpedagog, som har 
just uttalade matematiksvårigheter och inga andra svårigheter. 

Informant D menar att ett problem i Kalmar kommun är att gymnasieskolorna använder 
diagnosen. Informant D påtalar: 

Det är en stor svårighet när man i kommunen på gymnasiet gör utredningar och till och med 
ger diagnos dyskalkyli medan vi på grundskolan inte gör det. Specialpedagoger med 
särskilt uppdrag är överens om att man inte ska sätta diagnos eftersom det inte är definierat. 

Informanterna använder vare sig begreppet eller diagnosen dyskalkyli och tre av informanter 
ger ingen specifik definition. Detta resultat påvisar att begreppet inte har något inflytande i 
arbetssättet hos dessa fyra informanter. Eleverna i dessa skolor behöver alltså inte ha en 
diagnos för att få den hjälp och det stöd de behöver. 

3.2 Tidiga insatser 
Under detta avsnitt besvaras forskningsfråga nummer 2. Informanternas arbetssätt kring 
insatser i de tidiga åren belyses. 

På tre av skolorna börjar informanterna arbeta med eleverna redan i skolår 1 medan 
informanten på den fjärde skolan börjar arbeta med eleverna i skolår 2. 

Informant D hade tidigare arbetat med äldre elever men ska börja arbeta med elever i skolår 1 
och 2. Informant A har arbetat med barnen i förskoleklass vid ett fåtal tillfällen, för att 
förebygga att barnen får matematiksvårigheter när de sedan börjar i ettan. Via lärarlyftet har 
informant A läst Lundberg och Sterners (2009) bok där det står att förebyggande arbete redan 
i förskolan har effekt på om eleverna får matematiksvårigheter senare. Informant A säger: 

Boken säger att man ska börja tidigt redan i förskolan och därför har vi haft experiment i 
förskolan där vi på ett lekfullt sätt arbetat med matematik. Man ska börja tidigt utan 
symboler. 

Informant B följer upp elever som har haft det svårt i förskoleklass, redan vid skolstarten i 
skolår 1. Detta för att svårigheterna inte ska utvecklas ännu mer. Om detta säger informant B 
att: 

[…] de där med att vänta och se det är borta kan man säga, man försöker fånga upp 
eleverna tidigt och ge dem stöd så att de är med i leken redan från början. 

Informant C har arbetat med eleverna först i skolår 2, p.g.a. att en före detta rektor ansåg att 
det var mycket nytt vid skolstarten i skolår 1. Informant C påtalar:  

Hittills har det varit så att den rektorn vi hade innan tyckte inte att man skulle behöva spec. 
hjälp i ettan utan att eleven skulle få vara i klassen, för då är allt i starten. Jag har sällan vart 
inne i en etta på denna skola. 

Som slutsats kan det nämnas att informant A p.g.a. vidare utbildning är insatt i ämnet och har 
därför ändrat sitt arbetssätt och börjat arbeta med barnen i förskoleklass. Alla arbetar olika när 
det gäller tidiga insatser vilket kan tolkas som om det är beroende på arbetsplatsen om 
pedagogen arbetar med tidiga insatser eller inte. I informant Cs svar påvisas det att rektorns 
inflytande hade stor påverkan på arbetssättet medan informant A hade stort inflytande på sitt 
egna arbetssätt. 

3.3 Arbetsmaterial 
Följande avsnitt presenterar resultatet av vilket arbetsmaterial som informanterna arbetar med 
och besvarar den andra forskningsfrågan. 
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Alla informanterna arbetar med laborativt material. Informant C arbetar nästan enbart med 
laborativt material. Dessutom arbetar informant C med många olika material för att variera 
undervisningen och ge eleverna möjlighet att lära genom olika metoder. Informant C säger: 

Ja, mycket laborativt men även olika böcker man plockar det man tycker här är dem. 

Informant D berättade att hon tidigare arbetat mycket med pengar men att hon övergått till att 
arbeta med mer konkret material där eleverna kan se hur mycket hundra är, alltså själva 
antalet. Sedlar är enbart en platt lapp och säger egentligen inte så mycket menar informant D. 

Alla informanterna arbetar med skolverkets (Löwing & Fredriksson, 2009) material Diamant 
som är ett arbetsmaterial med både diagnoser och arbetsuppgifter. Mattecirkeln, som är både 
diagnosmaterial och arbetsuppgifter, används av två av informanterna. Tre av informanterna 
nämnde även mcintosh screening. Alla informanterna arbetar individuellt utifrån vad eleven 
har svårigheter med.  

Resultatet visar på att alla informanterna anser att laborativt material är viktigt vid arbetet 
med elever som har svårigheter med matematik. Av detta kan slutsatsen dras att alla 
informanter anser att konkret arbete är enklare att förstå för elever som har svårigheter i 
matematik. Resultatet påvisar även att informanterna gör en kartläggning på vad eleverna 
behöver hjälp med, så att eleven endast arbetar med det den har svårigheter med.  

3.4 Diskussion om matematik 
Detta avsnitt besvarar forskningsfråga nummer två genom att visa på om och hur 
informanterna arbetar med samtal kring matematik.  

Alla informanterna diskuterar matematik på arbetslagsträffar. Två av dem är av den anser att 
andra ämnen prioriteras vilket gör att det finns lite tid över till matematik. Om detta sa 
informant A: 

Beror på om det kommer upp. Pedagogiska samtal handlar om hela situationen för en elev. 
De förekommer men är inte så vanligt. 

Informant C menar att den nya läroplanen tar upp all tid nu och därför diskuteras matematik 
inte så mycket. Om detta säger informant C: 

Vi har ju en sån här matte, ämnesgrupp i matematik som är från 1-9. Där är det tänkt att vi 
ska diskutera allt som kan tänkas rör matematiken på skolan men där har vi ju fastnat nu 
där pratar man mest om den nya läroplanen och läromedel om vilket man ska ha. Så det är 
mycket mer praktiskt, man kommer sällan tillskott med det man ska diskutera. 

Informant B och D däremot menar att de får tid till att diskutera matte på olika träffar. 
Informant D säger: 

Förut så var jag med i ett arbetslag där vi bara var speciallärare och specialpedagoger så där 
har vi diskuterat, naturligtvis. 

Informant B anser att matematik diskuteras och att arbetssätt samt dilemman berörs. Om detta 
säger informant B: 

Ja vi har var tredje vecka har vi något som kallas pedagogiska diskussioner och då har vi 
uppe olika teman och då diskuterar vi bland annat matematik. Då är hela arbetslaget med 
och vi diskuterar hur vi lägger upp undervisningen och vad vi använder för material och 
dilemman som man stöter på, hur man kan hjälpa barn med olika typer av svårigheter. 

Det går inte att generalisera och säga att det finns ett sätt att arbeta med matematiska 
diskussioner. Alla informanterna arbetar på olika sätt när det gäller diskussioner om 
matematik. Vilket pekar på att arbetsplatsen och i och med det de som arbetar på respektive 
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verksamhet har inflytande på hur diskussionerna går till. Samt inflytande över om matematik 
över huvudtaget diskuteras. 

3.5 Stöd 
Forskningsfråga nummer ett besvaras under detta avsnitt genom resultat som visar på om 
informanterna upplever att de kan få stöd någonstans. Forskningsfråga nummer två besvaras 
med resultat som pekar på om pedagogerna kan få stöd i sitt arbete och hitta information om 
dyskalkyli. 

Tre av informanterna upplever att de har någonstans att vända sig om de behöver hjälp med 
något rörande mattesvårigheter eller dyskalkyli. En informant anser däremot att de måste hitta 
all information själva.  

Två av informanterna anser dessutom att det finns ett bra team inom Kalmar kommun, som 
arbetar med matematiksvårigheter, dit de kan vända sig. En informant anser däremot att det 
borde göras mer för matematiken. När det gällde läs och skrivsvårigheter anser de tre att de 
fanns mycket arbete kring och hjälp att få från kommunen. Informant D anser att det inte finns 
någonstans att vända sig. Om detta säger hon följande: 

Man måste hitta redskap själv och det får man ju göra genom att läsa och lyssna på 
föreläsningar. 

Samtliga informanter läser på om matematiksvårigheter mm. Informant B menar att det är en 
självklarhet: 

Det ingår liksom lite i mitt jobb som specialpedagog också att hålla mig uppdaterad med 
rapporter som kommer. 

Informant D är inne på samma spår och säger att: 
Eftersom jag är speciallärare så är det litegrann min nisch att hålla sig ajour med vad som 
händer inom det området. 

Informant D är av den åsikten att det inte finns så mycket information att hämta om 
dyskalkyli och att det därför kan vara svårt att få tag på information. 

Under alla intervjuerna nämnde informanterna Björn Adler, som skrivit böcker samt håller 
föreläsningar om dyskalkyli. Alla informanterna var kritiska till honom eftersom hans böcker 
inte bygger på forskning . De var även kritiska emot Adler eftersom han inte är forskare utan 
enbart psykolog. 

Diagnosen dyskalkyli innebär för en informant att hon måste arbeta självständigt medan de 
andra informanterna kan få stöd i sitt arbete med diagnosen. Får pedagogen stöd är det enklare 
att ta till sig ett begrepp de känner sig obekväm eller främmande inför. 

3.6 Dyskalkyli och dyslexi 
Detta avsnitt besvarar både forskningsfråga nummer ett och två genom att påvisa vad 
informanterna anser om dyslexi och dyskalkyli.  

Alla informanterna ansåg att dyslexi är mer uppmärksammat än dyskalkyli.  
Orsakerna bakom detta tror informanterna beror på att dyslexi har varit ett diskuterat ämne 
under en längre tid. Dyskalkyli är ett relativt nytt begrepp ute i verksamheten. Dessutom är 
informant B av den uppfattningen att det beror på att kunskapen om dyslexi har spridit sig. 
Informant B säger: 
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Det har på något sätt blivit varje pedagogs egendom det här att kunna något om dyslexi. 
Det var ju också nått som bara special läraren visste nått om tidigare, nu har man lyckats 
sprida denna kunskap till många lärare och det har kommit mycket hjälpmedel och 
talsynteser och datorprogram. Datorn har ju gjort så att det har blivit uppmärksammat 
också. 

Informant B, C och D anser att det har forskats mer om dyslexi än vad det har gjorts om 
dyskalkyli. Informant C säger: 

Ja det anser jag absolut. Dels har dyslexi funnits längre som begrepp och det har kanske 
varit mer forskning på det. Ja kanske matten på nått vis inte varit lika uppmärksammat men 
nu är det ju det bara för alla är så dåliga så det kanske ändras. 

Informant A och B är också av den uppfattning att läs och skrivsvårigheter är mer 
uppmärksammat eftersom det har större påverkan på resterande ämnen än vad matematik har. 
Informant A menar: 

Skolan ger mer tid åt dyslexi eftersom det slår igenom mer i hela skolan. Kan eleven inte 
läsa och skriva faller andra ämnen t ex geografi och engelska. Mattesvårigheter slår 
däremot inte så mycket i de andra ämnena och därför inte lika uppmärksammat. 

Informant D anser att det även beror på att matematik är mer komplext och säger: 
Matematik är mer komplext, mycket mer komplext, än vad svenskämnet är. Det finns så 
många olika parametrar i matematiken. Sen har det forskats mycket mer och dyslexi 
uppmärksammades tidigare än vad matematiksvårigheter kanske gjorts. 

Av detta kan vi dra slutsatsen att det finns mer kunskap om dyslexi än dyskalkyli ute i 
verksamheten, vilket kan vara en bidragande orsak till varför läs- och skrivsvårigheter anses 
viktigare att arbeta med. 
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4 DISKUSSION  

4.1 Metod diskussion 
Föreliggande undersökning har gett svar på syftet och frågeställningen som låg till grund. 
Syftet kan dock feltolkas som om studien undersöker metoder hur pedagoger kan arbeta med 
matematiksvårigheter medan det som egentligen undersöks är arbetsgången kring en elev som 
har svårigheter i matematik.  

Eftersom föreliggande studie berör pedagoger i specialpedagogisk funktion var det svårt att få 
tag på informanter. Att undersökningen dessutom berörde matematik gjorde det ännu svårare 
då de flesta pedagoger i specialpedagogisk funktion arbetar med läs- och skrivsvårigheter. För 
att bredda resultatet hade föreliggande studie kunnat kompletteras med enkäter och 
observationer. Det är möjligt att urvalet har påverkat resultatet eftersom informanterna valdes 
slumpmässigt. Om informanterna varit i olika åldrar på olika skolor ute i landet är det möjligt 
att ett annat resultat hade kommit fram. 

Bakgrunden utgick ur en sammanställning av forskning på området dyskalkyli och 
utvecklades sedan med annan forskning som överensstämde med föreliggande studies syfte 
och frågeställning. Litteratur som inte belyser forskning utan enbart författares egna teorier 
har valts bort. Detta för att belysa forskningen som finns inom området och göra en 
vetenskaplig undersökning. Under arbetets gång har det framkommit mer och mer intressant 
forskning och litteratur som valts bort för att begränsa arbetet till det viktigaste. Det har 
bidragit till att föreliggande studie skulle kunna utvecklas mer.  

Vid sammanställningen av resultatet framgick det att allt resultat inte var användbart i 
föreliggande studie och sållades därför bort. På så vis belystes de mest intressanta för 
frågeställningen. Det hade varit en fördel att genomföra en pilotstudie där intervjumallen 
testats, på så sätt hade det visats sig tidigare att vissa frågor gav ett resultat som var irrelevant 
för föreliggande studie.  

4.2 Resultat diskussion 

4.2.1 Dyskalkyli 
Enligt Lundberg och Sterner (2009) ökar användandet av begreppet dyskalkyli. I intervjuerna 
framgick det dock att ingen av informanterna använde begreppet dyskalkyli eftersom de ansåg 
att det fortfarande var för nytt och outforskat begrepp. Denna undersökning har för få 
informanter för att kunna generalisera resultatet över hela Sverige men jag finner det dock 
intressant att informanterna i undersökningen väljer att inte använda begreppet. Å ena sidan 
kan resultatet tolkas som om informanterna inte är insatta i ämnet och därför inte använder 
begreppet eftersom de inte riktigt vet vad det är. Å andra sidan är det mer troligt att 
informanterna i detta fall är insatta i studier och forskning som berör begreppet dyskalkyli och 
därför väljer att inte använda det. 

Enligt forskning som gjorts är det ca 6 % som har dyskalkyli (Lundberg & Sterner, 2009, 
Mussolin, Mejias & Noël, 2010) men ute i verksamheten har ingen av informanterna mött 
någon elev med diagnosen. Däremot har tre av informanterna mött elever som har stora 
svårigheter i matematik. Trots att ingen av informanternas elever har diagnostiserats med 
dyskalkyli kan de trots allt ha det och informanterna säger att de mött elever som skulle 
kunnat ha dyskalkyli. Det är dessutom möjligt att de flesta väntar med att diagnostisera eleven 
tills den är äldre. Informant D påpekar att inom Kalmar kommun har man kommit överens om 
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att inte diagnostisera elever i de yngre åren vilket såklart bidrar till att ingen av informanterna 
har stött på elever med diagnosen. 

Ingen av informanterna hade diagnostiserat eller arbetat med en elev som har dyskalkyli trots 
detta hade eleverna fått hjälp med sina svårigheter. Detta tyder på att diagnosen i dessa fall 
inte har någon betydelse inom matematiken. Vilket överensstämmer med forskningen som 
säger att diagnosen inte är viktig. Löwing och Kilborn (2002) samt Lundberg och Sterner 
(2009) skriver även att en god kartläggning är betydande för att eleven ska få rätt hjälp (a.a.) 
något som även informanterna nämnde. Det går även att läsa i styrdokumenten att alla elever 
har rätt till undervisning utefter deras olika förutsättningar och behov. Vare sig eleven har en 
diagnos eller inte är det ofta tydligt att eleven har svårigheter i matematik något som inte 
kommer försvinna utav sig själv. Det krävs att dessa elever får hjälp vilket de har rätt till. 

Lundberg och Sterner (2009) skriver att pedagoger har hjälpmedel och alla informanterna 
använder Diamant (Löwing & Fredriksson, 2009). Med hjälp utav Diamant kan informanterna 
kartlägga eleverna och arbeta utefter vilka förutsättningar och behov eleven har. 

Informanterna framhåller att det är svårt att säga vad dyskalkyli är eftersom det inte finns 
någon gemensam definition. Ingen av dem ger en tydlig definition av begreppet. De kommer 
dock med lite olika förslag på vad de skulle kunna vad t ex svårigheter med antalsuppfattning 
eller någon annan specifik svårighet. Berch och Mazzocco (2007) menar att ett begrepp 
behöver en gemensam definition för att kunna prata om det vilket även informant D påpekade. 
Tre av informanterna menade att begreppet innebar att eleven hade stora svårigheter i 
matematik. Informant D var däremot lite mer insatt och förde fram att de forskare pratade om 
var känslan för antal, som är en medfödd förmåga. Detta framgick även i bakgrundskapitlet, 
Ahlberg och Wallby (2009), Lundberg och Sterner (2009) samt Butterworth och Yeo (2010) 
menar alla att antalsuppfattningen är de som elever med dyskalkyli saknar. Samt att det är det 
enda forskare är överens om ingår i begreppet dyskalkyli. Informant C var inne på att en 
nuvarande elev kunde ha dyskalkyli eftersom eleven saknade en matematisk grund och 
taluppfattning.  

Informant B pratar om att ingen elev har haft enbart svårigheter i matematik vilket kan tolkas 
som om informant B menar att dyskalkyli är när en elev har enbart svårigheter i matematik. I 
motsatts till Lundberg och Sterner (2009) som menar att stor del utav de elever som har 
dyskalkyli även har någon annan svårighet. 

4.2.2 Tidiga insatser 
Insatser i förskolan samt de tidiga skolåren är enligt Berch och Mazzocco (2007) samt 
Lundberg och Sterner (2009) viktig för elevernas framtida matematiska utveckling (a.a.). 
Ahlberg m.fl. (2000) menar däremot att tidiga insatser kan ha motsatt effekt (a.a.). I 
intervjuerna framgick det att det enbart var en av fyra informanter som hade varit i kontakt 
med förskolan och förskoleklass. Dessutom arbetade informant C inte med eleverna förrän i 
skolår 2. Det framgick i resultatet att rektorn hade stort inflytande på hur verksamheten 
arbetar vilket bidrar till att pedagogerna behöver vara insatta i ämnet och att de kan föra fram 
de resultat forskningen visar. Informant A var insatt i hur tidiga insatser påverkar elevernas 
framtida utveckling. Sedan en tid tillbaka hade informant A undervisat matematik i 
förskoleklassen på ett enkelt och lekfullt sätt, på barnens nivå. Detta pekar på att informant A 
hade ett större inflytande över sitt arbetssätt och var insatt i ämnet och kunde föra dessa 
tankegångar vidare.  
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4.2.3 Arbetsmaterial 
När eleverna får arbeta med laborativt material blir undervisningen mer på deras nivå. Både 
Ahlberg m.fl. (2000) samt Berch och Mazzocco (2007) menar att det är viktigt att lägga sin 
undervisning på barnens nivå (a.a.). Genom laborativ undervisning blir det mer konkret för 
eleverna, de kan se antalet framför sig och de kan känna på det. Informanternas svar påvisar 
att de anser att konkret material är viktigt när eleven har svårigheter i matematik. Forskningen 
visar att elever med dyskalkyli kan ha problem med abstrakta saker som år och tid vilket 
också gör att det desto viktigare med laborativ undervisning. Informant D nämnde att hon 
tidigare arbetat mycket med pengar men att undervisningen numera innehöll material som 
visar 20 till antalet eftersom det ger eleverna en bild av hur mycket 20 faktiskt är. Detta visar 
på hur viktigt det är att pedagogen inte enbart använder laborativt material för att det är bra 
utan att de också har ett syfte med materialet och vet vad eleven ska lära sig med just detta 
material. 

4.2.4 Diskussion om matematik 
Alla informanter diskuterade matematik. Genom diskussion kan pedagogerna i arbetslaget 
hjälpa varandra vilket kan kopplas ihop med att informant B anser att det finns personer att 
vända sig till för stöd. 

Informant A ansåg att matematik inte prioriterades vid arbetslagsträffar vilket kan höra ihop 
med att informant A upplever att läs- och skrivinlärning är mer uppmärksammat än 
matematiksvårigheter. Även informant C menade att andra ämnen prioriterades. Detta kan 
kopplas ihop med att alla informanterna ansåg att dyslexi var mer uppmärksammat än 
dyskalkyli. Det är möjligt att läs- och skrivsvårigheter tar större plats i diskussioner eftersom 
det är enklare att fånga upp vad eleven har svårt med medan matematiksvårigheter är mer 
komplext. Samt att inte alla har kunskaper i matematiksvårigheter. Det kan också vara så att 
det finns ett mindre intresse för matematik ute i verksamheten vilket bidrar till att andra 
ämnen prioriteras vid diskussioner. 

4.2.5 Stöd 
Dyskalkyli samt matematiksvårigheter är ett komplext område därför kan det ibland vara så 
att pedagoger i specialpedagogisk funktion känner sig vilsen i sitt arbete och behöver 
någonstans att vända sig för att få hjälp. Tre av informanterna ansåg att de har någonstans de 
kan vända sig. Vilket kan kopplas ihop med att alla informanterna diskuterade matematik på 
arbetslagsträffar. När pedagogen däremot inte har någonstans att vända sig för att få stöd i sitt 
arbete kan det bidra till att pedagogen väljer bort det området de saknar kunskap i. Därför är 
det viktigt att information om matematiksvårigheter kommer ut till alla pedagoger. 

Alla informanter menade att de kontinuerligt läste på om matematiksvårigheter. Informant A 
hade läst Lundberg och Sterners (2009) bok och var influerad av den vilket hela tiden märktes 
i svaren och informant As arbetssätt. T ex har informant A arbetat med eleverna i 
förskoleklassen samt framhöll även att begreppet dyskalkyli inte har en gemensam definition 
hos forskare vilket Lundberg och Sterner (2009) skriver om i sin bok. 

Informant D ansåg att det fanns lite forskning att ta del av. Berch och Mazzocco (2007) menar 
däremot att det finns mycket forskning att tillgå. Att deras tankar skiljer sig åt kan bero på att 
den forskning som finns är mestadels på engelska och det finns inte så många 
sammanställningar på denna forskning.  
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4.2.6 Dyskalkyli och dyslexi 
Precis som Piazza m.fl. (2010) säger även alla informanterna i undersökningen att dyslexi är 
mer uppmärksammat än dyskalkyli. Informanterna anser att det beror på att läs- och 
skrivsvårigheter har större inverkan på andra ämnen och därför är det ett större problem för 
eleverna. Dessutom var två av informanterna av den uppfattningen att det finns mer forskning 
inom dyslexi vilket gör att det finns mer belägg för det, något även Butterworth och Yeo 
(2010) framhåller.  

Ingen av informanterna nämner att dyskalkyli skulle vara en följd av dyslexi något som 
tidigare varit en hypotes inom forskning. Numera menar Butterworth och Yeo (2010) att 
dyslexi kan påverka elevens prestationer i matematik men att det inte är bevisat att dyskalkyli 
är en följd av dyslexi.  

4.3 Sammanfattande slutsatser 
I föreliggande studie har det framkommit att begreppet dyskalkyli inte har en gemensam 
definition inom forskning vilket gör det svårt att studera begreppet dyskalkyli. Därför är det 
också intressant att pedagoger ute i verksamheten är försiktiga med att ta till sig begreppet 
eftersom det inte är definierat. Det kan tolkas som att informanterna är väl insatta i ämnet. Det 
som kan sägas är dock att dyskalkyli visar sig i att eleven saknar antalsuppfattning något som 
inte har med miljön att göra.  

Resultatet visar på att eleven inte behöver en diagnos för att få hjälp med sina 
matematiksvårigheter. Utan informanterna arbetar utefter individen och varje elevs behov av 
stöd. Vilket är de arbetssätt alla pedagoger bör sträva mot. Detta är dock tvärt emot vad som 
ofta sägs ute i verksamheten där många påstår att de inte får några resurser om eleven inte har 
en diagnos. 

Resultatet ger en känsla av att pedagogernas synsätt till matematiksvårigheter har stor 
påverkan på hur verksamheten kommer att se på detta ämne. T ex om matematik diskuteras. 
Om pedagogen tar ett steg tillbaka och låter andra föra talan är det lätt att läs- och 
skrivsvårigheter får mest utrymme, om det inte finns ett intresse för matematik. Därför är det 
viktigt att man som pedagog i specialpedagogisk funktion framhäver matematiken. Matematik 
är viktigt för elevernas framtida liv eftersom många jobb kräver goda kunskaper i matematik. 
På en skola visade det sig att rektorns inflytande och påverkan var stor vilket påverkade 
arbetssättet. Det är då extra viktigt att man som pedagog visar för rektorn vikten av matematik 
och stöd till de elever som har svårigheter i detta. 

I och med den nya läroplanen i förskolan förtydligas målen i matematik för förskolan vilket 
visar på att det nu börjar framgå att det är viktigt att med tidiga insatser i matematiken. 
Pedagogen får dock inte glömma att arbeta efter elevernas nivå. 

Begreppet dyskalkyli är på väg att bli mer uppmärksammat med tanke på att många elever har 
svårigheter i matematik och att det nu finns mycket forskning om dyskalkyli. Men precis som 
med dyslexi kan det dröja ett tag innan verksamheten på riktigt börjar arbeta med dyskalkyli 
som diagnos. Dessutom behövs det sättas en gemensam definition så att alla undersökningar 
och alla de som sätter dyskalkyli diagnoser syftar på samma saker. 

4.3.1 Utvecklingsmöjligheter 
Föreliggande studie är en liten undersökning och skulle vara intressant att utveckla med flera 
informanter för att se om det skulle bli mer spridning i resultatet. Det skulle även vara 
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intressant att undersöka mer om ärftlighet och om kön har betydelse beträffande 
matematiksvårigheter, något som fick väljas bort i föreliggande studie.  

Andra möjligheter är att fördjupa sig i metoder att arbeta med kring matematiksvårigheter. 
Material och teorier samt om specialundervisningen i matematik sker i klassrummet eller 
enskilt rum osv.  
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  BILAGA 1 

Intervjufrågor 

 

Öppningsfrågor 

• Hur gammal är du?  
 

• Vad har du för utbildning i grunden? 
 

• Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
 

• Har du någon speciell kompetensutbildning för att möta barn med 
matematiksvårigheter? 
 

• Arbetar du med barn som har svårigheter inom andra ämnen utöver matematik? 

Frågor ang. dyskalkyli 

• Använder du begreppet dyskalkyli? 
 

• Hur skulle du beskriva vad dyskalkyli är? 
 

• Vad har du för erfarenheter av elever med dyskalkyli? 
 

• När börjar du arbeta med elever som har svårigheter inom matematik? 
 

• Använder du något speciellt material när du arbetar med elever som har 
matematiksvårigheter? I sådana fall vad? 
 

• Brukar ni diskutera dyskalkyli på exempelvis arbetslagskonferenser, i personalrummet 
eller liknande? 

 
• Finns det någonstans du kan vända dig när du är osäker angående dyskalkyli och 

matematiksvårigheter? 
 

• Anser du att Dyslexi är mer uppmärksammat än dyskalkyli? Om ja, varför tror du det? 

 

 

 

 


