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ABSTRAKT 
 
Syftet med undersökningen var att studera verksamma lärares syn på hur man bemöter 
elever med dyskalkyli i grundskolans tidigare år (år 1-6). För att nå detta syfte 
genomfördes kvalitativa intervjuer med sex lärare som alla har erfarenhet av 
matematikundervisning.  
 
I studiens inledande kapitel definieras begreppet dyskalkyli och olika 
förklaringsmodeller tas upp. Möjliga orsaker, omfattning och åtgärder behandlas också. 
Slutligen beskrivs några pedagogiska insatser som är till hjälp för elever med specifika 
matematiksvårigheter. Resultatet redovisas i tre kategorier; begreppet dyskalkyli, 

lärarnas erfarenheter och pedagogiska insatser. Slutligen analyseras forskning och 
intervjuresultat i diskussionskapitlet.  
 
Dyskalkyli visade sig vara ett svårtolkat begrepp, något som även framkom i 
intervjuerna med lärarna. De var dock eniga om att dyskalkyli är matematikens 
motsvarighet till dyslexi. De intervjuade lärarnas uppfattning gällande elever med 
dyskalkyli var att man måste utgå från varje elevs specifika svårighet. Att använda sig av 
konkret material ansåg de är mycket viktigt i arbetet med elever med dyskalkyli.     
 
Sökord: Dyskalkyli, matematiksvårigheter 
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1 INTRODUKTION 
 
I dagens samhälle ställs allt högre krav på den enskilda individens matematiska förmåga. 
Samtidigt kommer rapporter om att allt fler elever går ut grundskolan utan tillräckliga 
kunskaper i matematik. Det talas mycket om elever som har dyslexi och hur elever med 
denna diagnos bör få det stöd och den hjälp de behöver för att behärska vårt språk och 
vår skrift och här hamnar ämnet svenska i fokus. Något som vi känner inte har fått 
samma uppmärksamhet som dyslexi är dess motsvarighet inom ämnet matematik, 
nämligen dyskalkyli. Vi anser att det är lika viktigt att kunna räkna som att kunna läsa 
och skriva. Tänk bara på all matematik som ständigt finns runt omkring oss, den så 
kallade vardagsmatematiken. Malmer (2002a) menar att även matematiken innehåller ett 
språk och för att kunna räkna, klara sin ekonomi och samtala om rums- och 
tidsuppfattning behöver man förstå detta språk.  
 
I grundskolans kursplan för matematik anges följande vad gäller matematikämnets syfte 
och roll: 
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik 
som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 
att kunna tolka och använda det ökade flödet av information och för att kunna följa 
och delta i beslutsprocesser i samhället. Matematiken är en viktig del av vår kultur 
och utbildningen skall ge insikt i ämnets historiska utveckling, betydelse och roll i 
vårt samhälle. Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och 
möjligheter att kommunicera med matematikens språk och uttrycksformer. Den skall 
också ge eleven möjlighet att upptäcka estetiska värden i matematiska mönster, 
former och samband samt att uppleva den tillfredsställelse och glädje som ligger i att 
kunna förstå och lösa problem (Skolverket, 2000). 

 
Tanken med att studera dyskalkyli närmare har sin grund i att vi anser att 
matematiksvårigheter har hamnat i skymundan av de senaste årens fokusering på läs- 
och skrivsvårigheter. Dyslexi är betydligt mer uppmärksammat än dyskalkyli vilket vi 
tycker är fel då matematik såväl som svenska är kärnämnen och därför borde dessa 
diagnoser ses som lika viktiga. I läroplanen, Lpo94, står det att ”skolan ansvarar för att 
varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande matematiskt 
tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet” (Utbildningsdepartementet, 1998). Vi 
anser därför att det är synnerligen viktigt för oss som lärare att upptäcka de olika 
matematiksvårigheter som finns och klarlägga orsakerna till dessa för att kunna ge våra 
elever precis den hjälp de behöver för att de ska kunna uppnå målen i ämnet samt för att 
de ska klara sig i sina framtida liv såväl som yrkesutövare som privatpersoner. För att vi 
ska kunna hjälpa våra elever på bästa möjliga sätt krävs kunskap inom ämnet.   
 
Vi har genom egen skolgång samt praktikperioder förstått att ämnet matematik 
förknippas med begåvning elever emellan och detta skulle kunna leda till att elever med 
dyskalkyli får en självbild som är väldigt negativ. Klarar man inte av matematiken i 
skolan så klassas man ofta som dum. Barn med matematiksvårigheter måste dock få veta 
att de varken är dumma eller lata utan att de har specifika svårigheter att hantera vissa 
områden inom matematiken. Det viktiga är att problemet inte får förbli barnets utan det 
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är samhällets och skolans ansvar att se till att dessa elever får den hjälp de behöver. Den 
inställning som eleven har till sig själv och till sina prestationer har nämligen en mycket 
stor betydelse för hur han eller hon tar sig an de uppgifter som de blir tilldelade.  
 
Dyskalkyli är inget som vi har hört att lärarna pratar om ute på skolorna och en 
anledning till detta kan vara att det finns liten kunskap eller ingen alls inom området. 
Detta gör att ämnet känns mycket intressant och spännande att utforska. Dyskalkyli 
borde vara ett lika vedertaget begrepp i samhället som dyslexi. 
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2 BAKGRUND 
 
I kapitlets första del kommer historiken kring matematiksvårigheter och dyskalkyli att 
behandlas. Därefter redovisas vad begreppet dyskalkyli innebär samt några 
förklaringsmodeller till begreppet. Även en jämförelse med dyslexi redovisas. Sedan 
behandlas två möjliga orsaker; neuropsykologiska orsaker och skolmiljöns inverkan. 
Vidare följer dyskalkylins omfattning, utredning/diagnos och skolans skyldigheter. Efter 
det följer ett avsnitt om några forskare som ställt sig skeptiska till begreppet. Slutligen 
redovisas vilka åtgärder som behövs för att hjälpa elever i dessa svårigheter.   

2.1 Historik 
 
Matematiksvårigheter har observerats under minst hundra år. De första medicinska 
studierna presenterades av en tysk läkare vid namn Henschen under 1910-talet (Adler & 
Adler, 2006). Adler (2001) menar att studierna handlade om sambandet mellan olika 
neurologiska skador och svårigheter i matematik. Undersökningsgruppen hade en 
bristande förmåga att utföra enkla räkneoperationer. Denna oförmåga att räkna gav 
Henschen namnet akalkyli. Med akalkyli menas att individen har en oförmåga att 
överhuvudtaget utföra matematiska beräkningar. Denna oförmåga är oftast kopplad till 
en hjärnskada. (a.a.) 
 
Först under 1940-talet användes ordet dyskalkyli och det av en annan tysk läkare vid 
namn Gerstman. Med detta begrepp kunde man skilja mellan oförmågan att räkna från 
mer specifika matematiksvårigheter som handlar mer om speciella svårigheter inom 
endast vissa delar inom matematiken. (Adler, 2007)  
 
Under 1960-talet växte ytterligare ett begrepp fram nämligen utvecklingsdyskalkyli 
(developmental dyscalculia). Detta begrepp har två innebörder: det pekar dels på att 
svårigheterna har att göra med biologiskt arv och sen mognad, dels att det inte är en 
diagnos för livet utan problemet är beroende av hur utvecklingen ser ut för barnet. 
(Adler & Adler, 2006)  
 
Vid 2000-talets början hade dyskalkyli blivit ett etablerat begrepp och diagnosen blev 
vedertagen inom den medicinska världen såväl i Sverige som i den övriga världen 
(Adler, 2007).  
 
Under våren 2008 kommer Kognitivt Centrum att presentera ett nytt färdighetstest i 
matematik som ska komplettera vanliga kunskapstest. Hösten 2008 kommer det att 
hållas en Sverigekonferens om dyskalkyli och matematik. Samtidigt ska det bildas en 
dyskalkyliförening. (www.dyskalkyli.nu) 

2.2 Begreppet dyskalkyli 
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I detta avsnitt beskrivs en definition av begreppet dyskalkyli, några förklaringsmodeller 
samt en jämförelse med begreppet dyslexi. Sista avsnittet tar upp synpunkter från några 
forskare som är skeptiska till begreppet dyskalkyli. 

2.2.1 Definition av begreppet dyskalkyli 
 
Benämningen dyskalkyli betyder speciella svårigheter att räkna – man har en försämrad 
eller nedsatt förmåga inom matematiken (Ljungblad, 1999). Dyskalkyli kommer från 
nylatinet och består av orden dys som syftar på dysfunktion och calculus som 
ursprungligen kommer från grekiskan och kan översättas som räknesten. Ur detta 
skapades ordet dyskalkyli som innebär specifika svårigheter att räkna. (Adler & Adler, 
2006)  
 
I Nationalencyklopedin (1991) ges följande tolkning till dyskalkyli: 
 

Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt 
ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska utryck eller svårigheter att 
utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningen i räkneförmågan uppstå vid 
skador i speciella delar av hjärnan.  

 
Dyskalkyli används när det handlar om specifika matematiksvårigheter, dvs. eleven har 
specifika svårigheter inom ett visst område och har inte problem med hela matematiken. 
Dyskalkyliker är ofta normalbegåvade men har problem med delar av den kognitiva 
utvecklingen. (Adler, 2001)  
 
Dyskalkyli är ett medicinskt begrepp som beskriver allvarliga svårigheter med att lära 
sig och använda matematik. Begreppet är jämförbart med dyslexi och associeras med en 
dysfunktion i centrala nervsystemet. (Lunde, 2003) 

2.2.2 Förklaringsmodeller 
 
Forskarna har olika förklaringar till matematiksvårigheter och hur man specificerar 
denna form av matematiksvårighet.  
 
Adler (2007) anser att man kan urskilja fyra olika former av matematiksvårigheter: 
 

• Med akalkyli menas en generell oförmåga att utföra matematiska 
räkneoperationer. Denna oförmåga är ofta kopplad till en påvisbar hjärnskada. 
Trots övning kan eleven inte lära sig grundläggande principer för att räkna.  

• Gruppen med dyskalkyli kännetecknas av att de har en rad olika specifika 
svårigheter inom matematiken. Elever med diagnosen dyskalkyli är ofta 
normalbegåvade och har god läsförmåga och läsförståelse. Svårigheterna kan 
innebära att man inte kan få fram sifferfakta tillräckligt snabbt och detta innebär 
att mer komplexa räkneoperationer också påverkas. Dyskalkyli innebär också att 
eleven har svårt att utläsa liknande siffror som till exempel 6 och 9 eller 3 och 8. 
Man kan också ha problem med att uppfatta avstånd mellan tal som till exempel 
att 9 17 läses som 917. 
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• Med allmänna matematiksvårigheter menas att man har generella problem med 
lärandet. Som regel tar inlärningen lite längre tid än normalt. Dessa svårigheter 
visar sig ofta även i andra ämnen och är inte specifika för matematik.   

• Pseudodyskalkyli har en psykosocial förklaringsgrund. Svårigheterna beror till 
största delen på känslomässiga blockeringar. Eleverna har egentligen resurser att 
klara matematiken men får trots det problem då de stött på misslyckanden som 
lett till tankar om att inte vara tillräckligt begåvade. (Adler, 2007) 

 
Även den sovjetiske neuropsykologen Alexander Luria (1902-1977) har studerat 
matematiksvårigheter. Han var verksam vid universitetet i Moskva och grundlade teorier 
om att hjärnan kan delas in i tre funktionella block; reglerande, bearbetande och 
styrande. Hans teorier har påverkat andra matematikforskare med neurologisk inriktning. 
Luria beskrev flera olika varianter av matematiksvårigheter utan att använda sig av 
termen dyskalkyli. De tre viktigaste handlar om: 
 

• Brister i logisk förmåga som innebär att man har spatiala svårigheter, dvs. 
problem med att tolka visuell information. Att avläsa en analog klocka, avläsa 
tidtabeller etc. blir ett problem då man behöver hålla flera saker i huvudet och 
relatera dessa till varandra när man ska lösa uppgifter.  

• När det gäller planeringssvårigheter tappar eleven lätt bort sig i uppgifterna och 
får därmed problem med att redogöra för hur uppgifterna löstes. Eleven tappar 
fungerande strategier för sin problemlösning och eleven håller fast vid en felaktig 
lösningsstrategi på grund av att han eller hon inte kan analysera hur ett problem 
ska lösas.  

• Oförmåga att utföra enkla räkneoperationer. Eleven förstår den logiska 
operationen men kan inte automatiskt plocka fram den ur minnet. Ett tecken på 
detta kan vara att eleven använder sig av fingerräkning långt upp i åren. (Adler, 
2001) 

 

Man kan något förenklat urskilja två huvudinriktningar när det gäller specifika 
matematiksvårigheter: lingvistisk dyskalkyli och perceptuell dyskalkyli. Elever som 
kännetecknas inom den lingvistiska dyskalkylin har oftast språkliga brister när det gäller 
siffrors och tals innehåll och mening.  Dessa elever räknar ofta långsamt men kan räkna 
korrekt när det handlar om en lindrigare form av dyskalkyli. Handlar det däremot om 
svårare former kan eleven få uppenbara problem med den språkliga förståelsen vid 
lösandet av en matematikuppgift. När det gäller den perceptuella dyskalkylin känner 
man igen dessa elever på att de räknar snabbt men att de oftast har många fel. Något som 
eleverna lätt tappar är själva överblicken över uppgiften de ska lösa och på grund utav 
detta blir utförandet av rimlighetsbedömning svårt. Eleven får väldigt svårt i att göra en 
plan över hur en uppgift ska lösas. Under tidigare stadium i skolåren kan den 
perceptuella dyskalkylin visa sig i att eleven har svårt i växlingen av räknesätt. (Malmer 
& Adler, 1996)      

2.2.3 Skillnad mellan dyskalkyli och dyslexi 
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Det finns många som undrar om det finns något samband mellan dyskalkyli och dyslexi 
och om man kan ha både och. När det gäller dyskalkyli handlar det om svårigheter som 
innefattar hantering och genomförande av olika matematiska operationer medan det 
handlar om brister i att avkoda skrivna ord när det rör sig om dyslexi. Dyslektisk 

dyskalkyli är en variant av dyskalkylin där det handlar om att eleven har svårigheter i 
läsningen vilket i sin tur leder till problem med matematiken. Eleven kan till exempel 
vända talet 12 till 21. (Adler, 2007) Trots att dyslexi är en diagnos för sig och dyskalkyli 
en annan så kan det te sig ganska naturligt att dyslektiker får problem med matematiken. 
För en dyslektiker spelar språket och därmed även symboler en avgörande roll i 
matematiken. (Malmer & Adler, 1996)  
 
Automatiseringssvårigheter är något som kan visa sig både när det gäller dyskalkyli och 
dyslexi. När det gäller dyskalkyli handlar det om en försämrad förmåga att snabbt 
plocka fram till exempel multiplikationstabellen, och när det gäller dyslexi handlar det 
om att eleven inte får något riktigt flyt i läsningen och att enklare ord som och, det, som, 
i och ska inte är automatiserade. Något som också tydligt kan visa sig hos dyskalkyliker 
och dyslektiker är ett svagt arbetsminne. Dyskalkylikerna kan lätt få problem med 
huvudräkning. När eleven får en uppgift kan han eller hon få stora problem med att hålla 
kvar siffrorna och talen i minnet under uträkningen. Dyslektikerna visar detta svaga 
arbetsminne då de vid läsning av ett längre ord inte kan komma ihåg vad de läste i 
början av ordet. (Adler, 2007) 

2.2.4 Dyskalkylins vara eller inte vara 
 
Gunnar Sjöberg, doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, menar att den 
rådande definitionen av dyskalkyli är problematisk (Sjöberg, 2006). Han menar att det 
råder stor oenighet vad gäller definitionen av begreppet och därför bör man i dagsläget 
använda diagnosen med stor försiktighet eller inte alls. Sjöberg antyder även att 
förklaringar till de matematikproblem elever kan ha bör sökas ur ett bredare perspektiv. 
Även Gudrun Malmer, metodiklektor i specialpedagogik vid lärarhögskolan i Malmö, 
anser att man bör använda själva begreppet dyskalkyli med försiktighet (Malmer, 2000). 
Hon menar att det inte finns någon enhetlig uppfattning om dyskalkyli, vilket gör att det 
inte är helt enkelt att definiera ordet. Vanligast är att dyskalkylin ses som en 
motsvarighet till dyslexin, det vill säga specifika svårigheter i ämnet som inte beror på 
bristande begåvning. Rent språkligt menar Malmer att dyskalkyli betyder bristande 
förmåga i att utföra beräkningar men begreppet har kommit att få en vidare innebörd 
som försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. På grund av att problemen 
förekommer i så många olika varianter där både symptom och orsaker skiljer sig åt bör 
man inte sätta diagnosen dyskalkyli på alla elever som har svårigheter i matematikämnet 
(Malmer, 2002a).  
 
Sjöberg (2006) anser att neurologer och neuropsykologer idag tycks ha 
tolkningsföreträde på ett område som egentligen har en mycket bred pedagogisk bas. Det 
är läraren som har den största överblicken över en elevs problem men på grund av att 
man på skolorna idag ökar kraven om ”extern expertis” hamnar läraren oftast vid sidan 
om och blir därför passiviserad. Sjöberg ser även diagnoser som osäkra och att man på 
grund av detta bör fråga sig hur tillförlitliga resultaten är som kommer från tester på 
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kliniker och specialpedagogiska mottagningar. Elever med problem i matematik 
påverkas ofta av provstress och provängslan i prov- och diagnossituationer och att sätta 
diagnosen dyskalkyli på en elev i denna situation är inte rätt. Sjöberg menar att man i 
stället bör utveckla en brett upplagd diagnostiseringsmodell där elevens problem inom 
ämnet betraktas utifrån ett pedagogisk-didaktisk-, psykologisk-, sociologisk- och 
medicinsk/neurologiskt perspektiv. (a.a.) 
 
Sjöberg vill inte avfärda begreppet dyskalkyli helt men han ser ingen mening i att 
använda det som en förklaring till alla elevers misslyckanden inom matematikämnet. 
Han ser inga goda vetenskapliga grunder till att använda begreppet i praktiken så länge 
begreppet inte är entydigt bestämt, i stället bör man studera matematikinlärning i 
grundskolan så förutsättningslöst som möjligt. Genom att inte förutsätta att det kan röra 
sig om dyskalkyli kan man i stället försöka fånga det som kan vara förklaringarna till 
problemens ursprung. (Sjöberg, 2006) 

2.3 Möjliga orsaker 
 
I detta avsnitt tas två möjliga orsaker upp som kan ligga bakom en elevs specifika 
matematiksvårigheter. Dessa orsaker kan vara av neuropsykologiska slag samt att 
skolmiljön kan ha inverkan på eleven. 

2.3.1 Neuropsykologiska orsaker 
 
Inom neuropsykologi studerar man utvecklingen av hjärnan, kopplad till framväxten av 
olika psykiska funktioner, som till exempel uppmärksamhet, koncentration, språk, 
perception, intelligens och minne (Maltén, 2002). Det är framför allt under de senare 
åren man har börjat titta på neuropsykologiska orsaker till matematiksvårigheter i större 
utsträckning och detta kräver stora insatser från skolan. När det finns psykologiska 
avvikelser hos barn gäller det att hitta och lyfta fram de biologiska orsakerna till detta. 
Eftersom många av eleverna med dessa svårigheter ofta betraktas som bråkiga och 
allmänt störiga gäller det att skolorna skaffar sig eller tar vara på den kunskap som finns 
så att dessa elevers speciella behov kan tillgodoses. (Malmer, 2002a)  
 
Enligt Adler & Adler (2006) har det neuropsykologiska perspektivet sin utgångspunkt i 
att matematiksvårigheterna beror på problem med olika former av kognitiva processer. 
Det kan ibland handla om svårigheter med huvudräkning eller svårigheter med att lösa 
komplexa räkneoperationer och detta beror på spännvidden i arbetsminnet. 
Svårigheterna kan även innefatta problem med att snabbt plocka fram sifferfakta ur 
minnet. Trots begåvning får elever med dessa problem svårigheter med att lösa enkla 
räkneoperationer. Två faktorer som är starkt sammanflätade med varandra i 
neuropedagogiken är det kognitiva och det emotionella, det blir ingen meningsfull 
inlärning utan emotioner. Det är nyfikenheten och lusten som främjar lärandet och 
utvecklingen men dessa förutsätter även de kognitiva färdigheterna. Finns inga kognitiva 
färdigheter kommer eleven att misslyckas trots sin lust och sitt engagemang. Kognition 
innefattar olika saker som handlar om informationsprocesser och det berör även vårt sätt 
att inhämta, bearbeta och plocka fram och använda informationen. (a.a.)   
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2.3.2 Skolmiljöns inverkan 
 
Brister i undervisningen och fel i skolsystemet pekas ofta ut som en orsak till 
matematiksvårigheter. Svårigheterna kan bero på olämpliga undervisningsmetoder, drill, 
brist på konkretisering och åsidosättande av elevens motivation och förkunskaper. 
Matematiken finns runtomkring oss i många vardagliga situationer, men 
skolmatematiken stämmer inte alltid överens med vardagsmatematiken. I kursplanen för 
matematik står att eleven ska utveckla kunskaper i matematik som de behöver för att 
fatta beslut i sin vardag. (Magne, 2000a)  
 
Malmer (2002b) anser att begrepp måste komma före symbolerna. Hon menar att många 
misslyckanden i matematik beror på att undervisningen allt för tidigt inriktar sig på den 
formella redovisningen. Språket har en så pass avgörande betydelse för den matematiska 
begreppsbildningen att det är nödvändigt att de stort utrymme åt muntlig matematik – 
det är viktigt att elever får tillfällen att formulera sina tankar och kommunicera 
matematik (a.a.). Magne (2000b) pekar på att de vanliga läromedlen inte passar alla och 
att de måste vara eleven som är i centrum för undervisningen och inte läromedlet. 
Läraren måste kunna välja ut ett arbetsmaterial som passar just nu för just denna elev 
och undervisningsmetoderna måste kunna varieras utifrån enskilda elevers behov (a.a.). 
Eftersom elever är så olika innebär det för lärarens del att man måste vara flexibel och 
kunna variera svårighetsgrad på elevernas uppgifter. Det finns enligt Malmer (2002a) 
vissa grundläggande principer som man som lärare måste ta hänsyn till i samspelet med 
elever för att skapa ett så bra arbetsklimat som möjligt. Dessa är: 
 

1) det är lärarens ansvar att planera arbetet så att bästa möjliga miljö för lärande 
skapas. 

2) ett bra arbetsklimat skapas i samverkan mellan lärare och elever. Det ska präglas 
av hänsyn och respekt. En elev måste ”våga fråga” utan att vara rädd för att ett 
felaktigt svar ska göra dem generade. 

3) elevernas egna ansvar för sin inlärning måste ökas successivt ju äldre eleven blir, 
lärarens roll övergår mer och mer till vägledning. 

4) kontinuerlig utvärdering och regelbundna diskussioner fördjupar lärarens och 
elevernas gemensamma ansvar för undervisningen. (Malmer, 2002a) 

2.4 Omfattning  
 
Specifika inlärningssvårigheter i matematik är troligtvis lika utbrett som läs- och 
skrivsvårigheter (Butterworth, 2005). Den amerikanska forskaren Natalie Badian gjorde 
redan på 80-talet en studie om sambandet mellan matematiksvårigheter och andra 
inlärningsproblem (Malmer & Adler, 1996). Hon fann i sin studie att 3,6 procent hade 
problem med enbart matematiken, 2,2 procent hade rena lässvårigheter medan 2,7 
procent hade en kombination av läs- och räknesvårigheter. Sammanlagt uppvisade 6,3 
procent av de undersökta eleverna svårigheter med räkning och andra matematiska 
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funktioner medan 4,9 procent uppvisade svårigheter med läsning. Studien, som gjordes 
med elva- och tolvåringar, visar att svårigheter inom matematiken är vanligare än 
lässvårigheter. Detta är enligt Malmer och Adler (a.a.) inte helt orimligt då arbete med 
matematik omfattar flera olika förmågor, utöver läsförmåga, som måste samverka med 
varandra. I en annan undersökning gjord av J. L. White, 1992, visade det sig att hela 
10,1 procent av eleverna hade en kombination av problem med läsning och matematik 
(Adler & Adler, 2006). Mer specifikt hade 4,3 procent problem enbart med läsning och 
2,7 procent hade matematikproblem. Detta visar då att hela 12,8 procent skulle ha 
matematiksvårigheter (a.a.). År 1996 gjordes ytterligare en stor undersökning där över 
3000 skolbarn deltog (Adler, 2007). Eleverna undersöktes av neurologer, psykologer och 
pedagoger. Studien, som gjordes av R. Shalev och V. Gross-Tsur, visade att 6,2 procent 
av eleverna hade matematiksvårigheter och därmed fick diagnosen dyskalkyli. Studien 
visar även att det är minst lika många flickor som pojkar som har dyskalkyli. Här skiljer 
sig frekvenssiffrorna från dyslexi där pojkar är tydligt överrepresenterade (a.a.).  
 
Malmer & Adler (1996) skriver att specifika räknesvårigheter är sällsynta och omfattar 
enbart någon procent. Däremot skriver de att gruppen elever som har 
matematiksvårigheter är oroande stor och ökar ju högre upp i årskurserna man kommer. 
Enligt Malmer & Adler ökar gruppen elever med svårigheter från mellan 3 och 6 procent 
i de lägre årskurserna till ungefär var femte elev i slutet av grundskolan. Idag är det 
vanligt att man pratar om frekvenssiffror omkring 5-6 procent när det handlar om 
dyskalkyli, dvs. specifika matematiksvårigheter. Lägger man dessutom till andra former 
av problem som till exempel allmänna svårigheter och känslomässiga blockeringar stiger 
siffran till 15-20 procent. Den största gruppen är förmodligen den där 
begåvningsresurserna är goda men där eleverna blockerar sig känslomässigt. (a.a.) 

2.5 Utredning och diagnos 
 
Problemet dyskalkyli är inget man utreder i första hand om man jämför med t.ex. 
dyslexi. Det läraren oftast gör att han eller hon ringar in de problem som eleven har och 
sätter in passande hjälp. Hjälper inte detta eleven så att han eller hon kommer framåt i 
sin utveckling finns däremot behov av utredning. Genom en djupare bedömning kan 
man belysa och få en klarare förståelse för de speciella inlärningssvårigheter eleven har. 
En djupare bedömning gör att man kan se elevens svårigheter såväl som elevens 
förmågor och resurser och detta ligger till grund för att hitta rätt hjälp till eleven. (Adler, 
2007)  
 
Den djupare bedömningen av elevens förmågor och svårigheter består främst av tre 
delar: 

 
• Neuropedagogisk bedömning – bör innehålla en utredning av matematisk 

kunskap, förståelse, läsförmåga, läsförståelse, skrivförmåga och stavning. Under 
denna bedömning är det viktigt att se eleven i ett helhetsperspektiv. 

• Neuropsykologisk bedömning – omfattar tre komponenter som är grundläggande 
för utredningen: personlighet, kognitiv mognad och specifika neuropsykologiska 
funktioner. I denna utredning är huvudmålet att göra en funktionsbeskrivning.  
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• Neuropediatrisk bedömning – innefattar moment som finmotorik, grovmotorik, 
koordination, perception, balans, koncentration, uthållighet, automatisering av 
rörelser, motorisk planering och viljestyrda rörelser. Fokus ska vid denna 
bedömning ligga på att hitta tänkbara neurologiska avvikelser. (Adler, 2007) 

 
I den neuropedagogiska bedömningen behöver man undersöka de kognitiva funktioner 
för att arbeta med olika delar av matematiken. För att systematisera de observationer 
som görs har matematikscreening utvecklats. Med matematikscreeningen försöker man 
ta reda på vilka kognitiva processer eleven har svårt med. Screeningen är inte tänkt som 
ett allmänt test för att se om elever har matematiksvårigheter utan det är ett kvalitativt 
test som tillkommit för att användas i den enskilda bedömningen. (Adler, 2007) 
 
Bedömningen av eleven ska alltid börja på skolan där eleven går och denna skall göras i 
ett samarbete mellan skolans pedagoger, skolpsykolog och skolläkare (Adler, 2007). Det 
är viktigt att se denna bedömning som något positivt för eleven eftersom det är tack vare 
bedömningen som åtgärdsprogram och handlingsplaner kan utvecklas och ligga till 
grund för eleven under ett antal år framöver (Malmer & Adler, 1996). 
 
Det är väldigt angeläget att man upptäcker dyskalkyli tidigt hos barn men det är inte 
förrän i tio- tolvårsåldern man ställer en helt säker diagnos (Adler, 2007). Det finns ett 
visst ifrågasättande av diagnosen eftersom det är fel att sätta diagnosen dyskalkyli på 
alla elever som har någon form av matematiksvårigheter, det är precis som om man 
skulle kalla alla koncentrationssvårigheter för ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) (a.a.). Är det däremot ett tydligt fall så är det viktigt med diagnosen eftersom 
det finns en risk att eleven annars inte får den betydelsefulla hjälp som de har behov av 
(a.a.). Ljungblad (2003) menar dock att man måste tänka på vad en diagnos egentligen 
betyder för eleven och på vilka konsekvenser den ger. Det är svårigheterna som hamnar i 
fokus när en diagnos ställts, inte hur eleven upplever matematiken eller vilka 
utvecklingsmöjligheter som finns (a.a.). Elevens problem får inte på något sätt 
bagatelliseras men får heller inte överdrivas. Det får inte leda till någon diagnoshysteri 
så att det går inflation i begreppet (Malmer, 2000a).  
 
I den traditionella meningen är dyskalkyli ingen medicinsk sjukdom och det behöver 
heller inte röra sig om ett kroniskt tillstånd. Elever med dyskalkyli kan arbeta sig igenom 
de specifika matematiksvårigheterna men i många fall kvarstår vissa problem även vid 
vuxen ålder. Det som är viktigt att tänka på är att bedömningar och utredningar är en 
färskvara och är dessa mer än ett år gamla bör man vara försiktig med att hänvisa till 
dem allt för starkt. (Adler, 2007) 

2.6 Skolans skyldigheter 
 
Skolans ansvar gentemot barn med specifika inlärningsproblem är mycket stort. Skolan 
har en skyldighet att se till varje barns behov och att de tidigt får de pedagogiska insatser 
de behöver (Ljungblad, 1999). 
 
I Lpo 94 under rubriken En likvärdig utbildning skriver man: 
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Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall 
med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 
främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. […] En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett 
särkilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. 
(Utbildningsdepartementet, 1998) 

 
Skolan har alltså skyldighet att upprätta ett åtgärdsprogram då en elev inte når målen i 
ett visst ämne (Ljungblad, 2001). Rektorn har ansvaret för att ett åtgärdsprogram 
upprättas då det framkommit att eleven behöver särskilt stöd (Skolverket, 2001). Elever 
som har behov av särskilt stöd har rätt till specialpedagogiska insatser. I första hand skall 
detta stöd ges inom klassen och i andra hand, om det finns särskilda skäl, i en särskild 
undervisningsgrupp (Adler, 2001). Avsikten med åtgärdsprogram är att skapa en 
medveten planering och utvärdering av särskilda stödåtgärder utifrån elevens behov. 
Åtgärdsprogrammen ska bestå av både kort- och långsiktiga mål (Skolverket, 2001). Av 
åtgärdsprogrammet bör framgå vad det är man vill åstadkomma och med vilka medel 
och metoder man vill arbeta (a.a.). Eleven ska ges en aktiv roll vid utformningen och 
genomförandet av programmet (a.a.).  
 
Enligt Teveborg (2001) står det i Skollagen om de bestämmelser som ska leda till ett 
enhetligt skolsystem med en likvärdig utbildning i hela landet. Där står tydligt uttryckt 
att särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i skolarbetet (a.a.). Som 
komplement till Skollagen finns förordningar för de olika skolformerna. I 
Grundskoleförordningens 5 kap § 1 står att läsa: 
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller 
på annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn 
se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges 
möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet. (www.notisum.se) 

 
I kursplanen för matematik i grundskolan anges skolans uppgift när det gäller ämnets 
syfte och roll i utbildningen, nämligen att: 
 

Grundskolan har till uppgift att hos eleven utveckla sådana kunskaper i matematik 
som behövs för att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer, för 
att kunna tolka och använda det ökande flödet av information och för att kunna följa 
och delta i beslutsprocesser i samhället. (Skolverket, 2000) 

2.7 Pedagogiska insatser 
 
En säker dyskalkylidiagnos ställs inte förrän absolut tidigast i 10-årsåldern men så länge 
bör man självfallet inte vänta innan stödinsatser sätts in (Adler, 2001). Tidigare 
uppfattades elever med inlärningssvårigheter som lata, besvärliga och stökiga i största 
allmänhet. Dessa elever placerades ofta i särskola, hjälpklass eller andra former av 
specialklass (Malmer, 2000). I dagens skola finns dessa elever i våra ”vanliga” klasser 
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men de har inlärningssvårigheter och är i stort behov av särskilda stödåtgärder (a.a.). Det 
är därför viktigt att kunna hjälpa elever med dyskalkyli på ett lämpligt och framgångsrikt 
sätt. Den hjälp som eleven får förstärks samtidigt på ett positivt sätt om eleven själv är 
positiv till hjälpen och tror på den. Det är därför viktigt att skapa energi, motivation och 
lust och för att kunna göra detta måste läraren tillsammans med eleven börja identifiera 
hans eller hennes möjligheter och problem – man måste få klarhet i på vilken nivå 
eleven ligger. Därefter kan diskussionen kring själva lärandet börja (Adler, 2007). För 
att en lärare ska kunna möta eleven i dessa svårigheter på bästa möjliga sätt bör han eller 
hon ha gedigna matematiska kunskaper men även goda kunskaper om barns 
inlärningsbetingelser (Malmer, 2002a). Matematikens delar måste inte läras in i en viss 
turordning. Eleven måste inte möta enbart addition på höstterminen i år 1 och lära sig 
division först i år 3. Det viktigaste är att eleven får börja med egna praktiska problem 
och att de får matematisera sitt tänkande utifrån sina egna erfarenheter (Magne, 2000b). 
 
När det är dags att sätta in hjälpinsatser för elever med inlärningssvårigheter som dessa 
är det viktigt att göra en indelning av enkla, begripliga och funktionella medel. En 
indelning av detta kan se ut på följande sätt: 
 

• Lindra 
• Reducera 
• Kompensera 

 
Genom att prata med eleven om hans eller hennes svårigheter och möjligheter kan man 
på så sätt minska risken att eleven får en dålig självbild och kanske tappar lusten för 
matematiken. När eleven förstått sina svårigheter kan man lättare lyfta fram de starka 
sidorna som finns hos honom eller henne. Genom att ha lättare diskussioner kring 
elevens svagheter och styrkor stärks hans eller hennes självbild och därmed har 
svårigheterna lindrats. Från att bara ha sett till sina svagheter har eleven nu varit med 
om att plocka fram sina styrkor. (Adler, 2007) 
 
Att eleven får arbeta i 20-30 minuter varje dag tillsammans enskilt med en lärare har 
visat sig vara en väl fungerande modell. I detta enskilda arbete tränar eleven främst på 
de områden där han eller hon har det svårt men även på de områden där eleven känner 
sig säker och stark så att självbilden stärks ytterligare. Att arbeta enskilt med en lärare 
har visat sig reducera de svårigheter som finns. (Adler, 2007) 
 
Det är viktigt att låta eleven arbeta självständigt så mycket som möjligt och för läraren 
gäller det att vara generös när det gäller pedagogiska hjälpmedel som kan bidra till 
självständigheten. Genom att eleven får de pedagogiska hjälpmedel han eller hon 
behöver kan svårigheterna kompenseras. (Adler, 2007) 
 
När svårigheterna blir så pass stora att eleven trots flera års hårt arbete inte gått framåt i 
sin matematiska utveckling så bör man överväga möjligheten att lära om. Matematiken 
har en viktig del som berör symbolfunktionen men det handlar även om upprättandet av 
kartor och att kunna göra korrekta symboltydningar. Färdiga kartor berör 
multiplikationsfakta, användningen av de fyra räknesätten samt användning av siffror 
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och tal i själva tallinjen. När dessa kartor är tillräckligt utvecklade kan vi väckas mitt i 
natten och snabbt svara på vad 7x7 är eller ange vilket av talen 1998 och 2001 som är 
störst. När symbolfunktionen blivit automatiserad innebär det att vi inte behöver lägga så 
stor tankemöda på denna del utan vi kan istället använda energin till att fundera över 
olika lösningar eller vägar fram till svaret. Denna del kan dock aldrig bli helt färdig eller 
automatiserad då den utvecklas i takt med att vi funderar och får nya tankar. (Adler, 
2001) 
 
Är svårigheterna så pass stora hos eleven att det är omöjligt att gå framåt i den 
matematiska utvecklingen menar Adler (2001) att man kan överväga möjligheten att 
börja om från början. Huvudidén med ominlärningen ligger i behovet av att kunna skapa 
en överinlärning vad gäller förmågan att:  
 

• snabbt läsa och skriva siffror och tal 
• snabbt utföra enkla räkneoperationer  
• snabbt kunna se ett tals värde i relation till andra tal  
• snabbt se vilket räknesätt som skall tillämpas 
• snabbt känna igen olika räknesymboler  
• snabbt se skillnad i from och storlek på olika geometriska figurer  
• snabbt kunna göra omräkningar mellan olika måttenheter  

 
Genom en omlärning av dessa delar kan eleven förhoppningsvis automatisera 
grundläggande räknefunktioner så att mer av tankekraften kan frigöras till resonerande 
och problemlösning. Genom det höjs förståelsen av matematiken. (a.a.) 

2.7.1 Arbete med färdighetsträning.  
 
Att arbeta med färdighetsträning handlar om att man övar teknik som leder till 
grundläggande färdigheter som senare underlättar när man arbetar med andra delar av 
matematiken. Det kan handla om att: 

 
• skriva och läsa siffror 
• skriva och läsa av flersiffriga tal 
• jämföra tals värden med varandra 
• jämföra geometriska figurer med varandra med utgångspunkt från begrepp 

som hälften och dubbelt 
 
När man arbetar med färdighetsträning ska man fokusera på att färdigheterna blir helt 
automatiserade utan att han eller hon behöver fundera så mycket över hur siffror skrivs 
eller vilket av två tal som är störst. Har man inte snabb igenkänning och möjlighet att 
plocka fram sifferfakta och olika regler för att räkna leder det till onödig belastning av 
arbetsminne och tankekraft. (Adler, 2007) 

2.7.2 Arbete med logik och förståelse. 
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Förståelsen utvecklas bäst om eleven endast arbetar med ett fåtal uppgifter. De ska 
handla mer om att undersöka än att bara avge ett färdigt svar. Förståelse utvecklas och 
fördjupas bäst genom dialog. Att låta eleverna arbeta två och två där man växelvis 
lyssnar och pratar fungerar utmärkt även inom matematikämnet. Att låta tre elever arbeta 
i grupp är inte att rekommendera då det är lätt att någon faller utanför samtalet. 
Upplevelse och begriplighet bör utgöra själva grunden. Det är bra att utgå från 
vardagsexempel där siffror och tal inte är allt för stora. Bäst fungerar denna typ av 
uppgifter där det finns flera olika alternativa lösningar. Detta stimulerar till fördjupning 
och reflektion. (Adler, 2007) 

2.7.3 Arbeta med lust och motivation. 
 
De flest som misslyckas i matematik känner ett obehag som i värsta fall kan övergå i 
starkare känslor som ångest och rädsla. Flertalet av dem som uppvisar svårigheter i 
matematiken får problem med sin lust och motivation för ämnet. (Adler, 2001) Ska man 
lyckas vända dessa negativa känslor till lust och glädje måste man göra detta på ett 
strukturerat och tydligt sätt med mycket tålamod. Gamla tankevanor och förutfattade 
meningar måste utmanas. Förändringen får dock inte vara större eller snabbare än att 
man orkar med den. Samtidigt måste förändringen vara så pass kraftfull att den leder till 
något nytt och bestående. Viktigt i arbetet är att ta små steg. Om man tänker att man vill 
höja chansen att lyckas från 25 till 90 % kommer man troligtvis att misslyckas eftersom 
steget är så pass stort. Att ta för stora steg i en förändringsprocess kan få motsatt effekt. 
Det leder snarare till att man i ännu mindre grad än tidigare tror på sina möjligheter att 
lösa svårigheter som uppstår. (Adler, 2007)  
 
Om en utmaning ska bli verksam måste den leda till segrar, något att börja glädjas åt. 
Dessa segrar måste lyftas fram och värnas om. Att skapa en personlig segerbok till 
eleverna kan hjälpa dem att se positiva steg i sin utveckling. Genom att skriva ner alla 
småsegrar och framsteg man gör leder det i bästa fall till att eleven självmant söker nya 
utmaningar att sedan få skriva i segerboken. (Adler, 2007) 
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3 SYFTE 
 
Syftet med vårt examensarbete är att göra en intervjustudie med verksamma lärare i 
grundskolans tidigare år för att få en klarare bild av vad diagnosen dyskalkyli innebär 
samt hur vi som lärare kan arbeta för att hjälpa elever med dessa svårigheter.  
 
Våra frågeställningar blir därmed följande: 
 

• Hur arbetar några lärare med elever som har dyskalkyli i grundskolans 
tidigare år? 

• Vilka är lärarnas erfarenheter av elever i dessa svårigheter? 
• Vilka pedagogiska insatser behövs för att hjälpa eleverna på bästa sätt? 
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4 METOD 
 
I följande kapitel presenteras undersökningsmetod, avgränsning och urval, etiska 
överväganden, genomförande, bearbetning av intervjuerna, förförståelse samt reliabilitet 
och validitet för undersökningen hur man bemöter barn med dyskalkyli i grundskolans 
tidigare år. 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Undersökningsmetoden som använts för att ta reda på hur man bemöter elever med 
dyskalkyli i grundskolan är kvalitativa intervjuer. Anledningen till att intervju valdes 
som metod var för att få utförligare svar än vid en enkätundersökning samt att möjlighet 
fanns att ställa följdfrågor. En kvalitativ intervju innebär enligt Trost (1993) att man är 
intresserad av och försöker skapa en förståelse för människors sätt att tänka eller agera. 
Kvalitativa intervjuer har en låg grad av standardisering då frågorna ger respondenten 
utrymme att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003).   

4.2 Urval 
 
Urvalet av respondenter bygger på ett strategiskt urval då vi valde ut respondenter till 
undersökningen. När man utgår från ett strategiskt urval väljer man ut ett antal kriterier 
som är av betydelse för undersökningen (Trost, 1993). Huvudkriteriet som präglade 
urvalet var att respondenterna skulle vara verksamma lärare i grundskolans tidigare år 
och att de skulle ha undervisning i matematik. Vi valde att intervjua tre yngre lärare 
(under 40 år) och tre äldre lärare (över 40 år) för att få en spridning på erfarenheterna. 
Erfarenheten mellan de båda grupperna skiljer sig åt då de tre äldre lärarna varit 
verksamma under drygt trettio år. De yngre lärarnas erfarenhet sträcker sig från sex till 
sexton år i arbetet. Avsikten är inte att jämföra de olika ålders- och erfarenhetsgrupperna 
med varandra utan att försöka få en så heltäckande och generell bild som möjligt.  

4.3 Undersökningsgrupp 
 
För att garantera respondenternas anonymitet kommer de inte att namnges i 
resultatdelen. Vi har valt att benämna dem yngre lärare 1, yngre lärare 2, yngre lärare 
3, äldre lärare 1, äldre lärare 2 och äldre lärare 3 för att inte kunna se om respondenten 
är en manlig eller kvinnlig lärare. Respondenterna arbetar på tre olika skolor i södra 
Sverige. 
 

• Yngre lärare 1 är 35 år och har arbetat som lärare i 10 år. Utbildad 
grundskolelärare i matematik, no och engelska och undervisar i skolår 1 till 4. 

• Yngre lärare 2 är 39 år och har arbetat som lärare i 16 år. Utbildad 
mellanstadielärare som även läst specialpedagogik och matematikdidaktik. Är 
klasslärare på mellanstadiet. 
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• Yngre lärare 3 är 28 år och har arbetat som lärare i 5 år. Grundskolelärare i 
svenska och so och undervisar i skolår 1-2. 

• Äldre lärare 1 är 55 år och har arbetat som lärare i 33 år. Utbildad 
mellanstadielärare som även läst matematikdidaktik. Arbetar som 
specialpedagog i skolår 3-5. 

• Äldre lärare 2 är 58 år och har arbetat som lärare i 36 år. Lågstadielärare som 
även arbetar med matematikdidaktik inom lärarutbildningen.  

• Äldre lärare 3 är 53 år och har arbetat som lärare i 31 år. Utbildad 
mellanstadielärare och specialpedagog. Arbetar som specialpedagog i skolår 4-6. 

4.4 Etiska överväganden 
 
När tid bokades för intervjuerna var vi noga med att påtala att intervjun var helt anonym 
och kommer inte på något sätt att kunna spåras till respondenten. Johansson & Svedner 
(2006) skriver att det är viktigt att deltagarna är säkra på att deras anonymitet skyddas. I 
det färdiga arbetet ska det inte gå att identifiera vare sig skola eller lärare. Vi har därför 
inte nämnt vare sig lärarnas namn eller vilken skola de arbetar på. Vi valde medvetet att 
intervjua lärare vi redan kände till och som åtminstone kände till någon av oss. Detta 
medföljde att intervjusituationerna blev relativt lättsamma. 

4.5 Genomförande 
 
Lärarna vi ville intervjua kontaktades via telefon och de fick information om arbetet och 
syftet med studien. De fick ta ställning till huruvida de ville ställa upp på intervjun eller 
inte. Samtliga lärare blev intresserade och valde att ställa upp på intervjun. Tid och plats 
bestämdes för intervjun och vi angav hur lång tid intervjun beräknades ta. Inga frågor 
skickades i förväg ut till lärarna men däremot bad vi dem att fundera kring dyskalkyli 
och sin egen matematikundervisning.    
 
Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsplatser i avskilda rum så att vi inte blev störda. Vi 
var båda två med under samtliga intervjuer för att kunna ge stöd åt varandra. 
Intervjuerna är inspelade med en bandspelare då alla lärarna gav sitt samtycke till att 
intervjuerna spelades in. Det är viktigt att be om tillstånd och få samtycke till en 
bandinspelning och samtidigt ge respondenten en försäkran om att materialet kommer att 
förstöras efter intervjuns bearbetning (Johansson & Svedner, 2006).  
 
Intervjuerna inleddes med ett par bakgrundsfrågor om respondenten (se bilaga 1). Dels 
för att få information kring deras ålder, utbildning och erfarenhet, dels för att få 
respondenterna att känna sig mer avslappnade. Bakgrundsfrågorna kommer inte att 
analyseras och kommer därför inte att redovisas i resultatdelen. 

4.6 Bearbetning av intervjuer 
 
Efter varje genomförd intervju transkriberades intervjusvaren för att lättare kunna 
bearbetas. Patel & Davidson (2003) menar att det är bra att göra löpande analyser vid en 
kvalitativ bearbetning eftersom minnet försämras ju längre tid som gått efter intervjun. 
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När alla intervjuerna var gjorda läste vi noga igenom dem åtskilliga gånger och 
analyserade det insamlade materialet. Fråga för fråga gick vi igenom svaren för att se 
efter de eventuella mönster som framträdde. Lärarnas svar delades in i tre olika 
kategorier:  
 

• Lärarnas uppfattning om begreppet dyskalkyli 
• Lärarnas erfarenheter 
• Pedagogiska insatser 

 
Vi har sedan delat in kategorierna i underkategorier för att lättare få en så överskådlig 
bild som möjligt. I resultatdelen kommer citat från intervjusvaren att varvas med 
analyser och kommentarer. Lärarna benämns i resultatdelen som yngre lärare 1, 2 och 3 
samt äldre lärare 1, 2 och 3. Detta så att man till viss del kan följa hur var och en 
resonerar. Enligt Patel & Davidson (2003) är det viktigt att ha en väl avvägd balans 
mellan citat och kommenterande text. Om citaten är för många blir texten ofta tråkig och 
en stor del utav analysen överlåts åt läsaren. Är citaten för få blir läsaren utlämnad till en 
redan färdig tolkning och kan inte själv avgöra trovärdigheten.  

4.7 Metodkritik 
 
Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig en undersökning är (Johansson & Svedner, 
2006). I undersökningen vi gjort anser vi att reliabiliteten är relativt hög då vi enligt 
Trost (1993) ställt intervjufrågorna på samma sätt till alla respondenter samt att 
situationen varit liknande för alla. Patel & Davidson (2003) menar att genom att använda 
sig av bandspelare under intervjun höjs reliabiliteten då man har informationen lagrad 
och kan gå tillbaka för att försäkra sig om att man uppfattat allt korrekt.  
 
Bandspelare kan enligt Trost (1993) medföra både fördelar och nackdelar. Genom att 
spela in på bandspelare kan man höra tonfall och ordval efteråt och man kan transkribera 
intervjun för att läsa ordagrant vad som sagts. Genom att använda bandspelaren slipper 
man att anteckna och kan istället fokusera på den man intervjuar. En nackdel kan vara 
att många blir besvärade eller hämmade av att bli inspelade på band. Nackdelen för 
intervjuarna är att det är mycket tidskrävande att transkribera intervjuerna.   
 
Vi valde att vara två som intervjuade samtliga respondenter. Trost (a.a.) menar att det i 
vissa fall kan bli någon form av maktövertag och att den intervjuade känner sig i 
underläge om man är fler än en intervjuare. Då någon av oss redan hade en relation till 
respondenten och de var mycket kunniga inom ämnesområdet ansåg vi inte att 
respondenterna skulle komma att känna sig i underläge. Respondenterna hade även 
innan påtalat att de var vana att bli intervjuade av lärarstudenter. 
 
Validiteten beskriver giltigheten på studien dvs. att man fastställer i vilken utsträckning 
man undersökt det man avsett att undersöka (Patel & Davidson, 2003). Vi har valt att 
stärka validiteten och tydliggöra vår resultatdel genom att använda oss av citat från 
intervjuerna. 
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Övrigt som kan ses som felkällor i undersökning är att antalet intervjuer (sex stycken) 
kan anses som lite. Fler intervjuer hade stärkt reliabiliteten ytterligare. 
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5 RESULTAT 
 
I följande kapitel redovisas de intervjuer som genomförts med verksamma lärare kring 
deras syn på dyskalkyli och hur man bemöter elever i denna svårighet.  

5.1 Begreppet dyskalkyli 
 
Fem av de sex intervjuade lärarna anser att dyskalkyli existerar. En av lärarna var lite 
osäker eftersom han/hon menar att det finns så många olika inriktningar av dyskalkyli. 
Då de läst eller deltagit i föreläsning om matematiksvårigheter där man tagit upp 
dyskalkyli har samtliga respondenter fått uppfattningen att forskningen har olika syn på 
ämnet. Lärarna menade att det finns den typen av svårighet inom matematiken men att 
svårigheter ligger i att hitta kriterier för vad det är som ska gälla.  
 

”Ja det tror jag att det gör. Likaväl som att man satte namn på dyslexi då för några år 
sedan eller ja det är ju rätt länge sen nu men alltså så tror jag också att det finns den 
formen av svårigheter och att man benämner det dyskalkyli.”  
(äldre lärare 1) 

 
”Jo men det tror jag att det gör, svårigheten är då kanske bara att hitta kriterier vad är 
det som ska gälla.”  
(yngre lärare 2) 

 
”Det verkar finnas så många olika inriktningar av dyskalkyli så jag vet inte om 
liksom en elev kan ha problem med alla de bitarna eller om det liksom bara behöver 
vara en. Jag är lite osäker.”  
(yngre lärare 1) 

 
Lärarna drar paralleller till dyslexin när de beskriver vad dyskalkyli innebär. Alla lärare 
är överens om att dyskalkyli är specifika svårigheter inom matematiken. Exempel på 
svårigheter som lärarna tar upp är att eleverna kan vända på siffror, har svårt att skilja på 
vissa siffror, till exempel 3:or och 8:or, har svårt att avläsa tider och tabeller, svårigheter 
med positionssystemet och problem när det gäller automatisering av exempelvis 
multiplikationstabellen.  
 

”Det är specifika matematiksvårigheter som man kan dra paralleller med dyslexin, att 
det är specifika läs- och skrivsvårigheter.”  
(äldre lärare 2) 

 
”Som dyslexi fast inom matte. Det kan ju vara det här att de inte kan hålla reda på 
siffrorna i vilken ordning eller får dem i fel position så att säga.”  
(äldre lärare 1) 
 
”Man är som sagt normalbegåvad eller mer än det men hakar upp sig på vissa 
tankebanor, alltså att det blir problem i tankebanan och i automatiseringen av vissa 
saker, exempelvis att lära sig multiplikationstabellen.”  
(äldre lärare 3) 
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”Det kan vara olika svårigheter med omkastning av siffror, svårigheter i att göra 
vissa uträkningar, svårigheter med positionssystem och sådana saker. Alla har ju inte 
samma svårigheter om man säger så som har det här.”  
(yngre lärare 2) 

 
Alla lärare är överens om att dyslexin är betydligt mer uppmärksammat än dyskalkylin. 
Anledningar som lärarna nämner är att det finns mer forskning och litteratur kring 
dyslexi än vad det gör om dyskalkyli. En av lärarna tar även upp problemet med att 
forskningen inte är överens om hur man egentligen ska definiera olika typer av 
matematiksvårigheter. Samma lärare påpekar också att gemene man kan mer om dyslexi 
eftersom det har uppmärksammats mer i press än vad dyskalkylin har gjort. Dyskalkyli 
är inte så känt utanför skolvärlden. 
 

”Dyslexi, det är ju var mans begrepp.”  
(äldre lärare 1) 

 
”Man har jobbat fram ett testmaterial där man kan se, har det här barnet eller den här 
människan dyslexi men jag vet inte riktigt om man har något testmaterial som man 
använder sig av för att man ska kunna konstatera dyskalkyli faktiskt.”  
(yngre lärare 2)  

 
”Man har fokuserat mera på dyslexin, jag tror att det man sätter ljuset på ser man. 
Sen just det att man deltar i internationella tester och sådant, kanske mera i just 
läsningen än i matte.”  
(äldre lärare 3) 

 
”Det känns som om dyslexi har funnits längre och jag har haft elever med den 
diagnosen. Det är uppe på tapeten mycket mer. Det känns inte som om 
matematiksvårigheter är lika uppmärksammat kanske.”  
(yngre lärare 3) 

 
”Jag tror att själva begreppet dyslexi kom tidigare. Det finns mer litteratur runt 
omkring det och mer forskning och så.”  
(yngre lärare 1) 

 
”Tidigare var nog läs- och skrivsvårigheter större men jag är inte säker på att det är 
det nu därför att om man säger i andra sammanhang så är det ju matematiken man 
talar om nu, det har skvätt över lite.”  
(äldre lärare 2) 

 

5.2 Pedagogernas erfarenheter  
 
Lärarnas erfarenheter av att möta elever med dyskalkyli är små. De berättade om sina 
erfarenheter av elever med matematiksvårigheter, både allmänna och specifika men att 
ingen av dem hade fått diagnosen dyskalkyli. Nu i efterhand kunde de komma att tänka 
på vissa drag hos elever som kunde vara tecken på dyskalkyli men som aldrig blev 
utrett. Det är inte vanligt att man gör matematikutredningar utan man försöker hjälpa 
eleven genom stödinsatser inom skolan.  
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”Nej ingen utpräglad erfarenhet så. Alltså jag har ju haft barn som har de dragen av 
de bitar om man läser om dyskalkyli i olika böcker eller artiklar eller sånt va.”  
(äldre lärare 1) 

 
”Jag vet inte om jag har haft några, det är möjligt att man har haft några som inte har 
fått en sån diagnos.”  
(yngre lärare 2) 

 
”Jag har inte haft sådär jättemånga elever i dessa svårigheter kan jag ju säga under 
mina år.”  
(äldre lärare 3) 

 
”Jag har inte haft någon elev med diagnosen nej men visst har man haft elever med 
svårigheter i matten. Jag tror inte det kan ha klassats som dyskalkyli eller jag vet 
inte.”  
(yngre lärare 3) 

 
”Eh jag tänker på ett par elever jag haft för några år sedan som hade jättestora 
problem med matte men de hade också problem med svenskan, eh, så det är ju inte 
bara matten utan oftast är det ju att de har problem med svenskan med.” 
(yngre lärare 1) 

 
När lärarna upptäckt att en elev har specifika svårigheter i matematik har de alltid tagit 
upp detta på elevvårdskonferenser, pratat med speciallärare och eventuellt börjat med ett 
åtgärdsprogram. Alla lärarna känner väl till det resurscentrum som finns i kommunen 
där man kan få hjälp med utredningar då man misstänker att en elev är i behov av 
särskilt stöd. 
 

”Ja jag har aldrig skickat någon elev eller så för jag får ju varken göra dyslexi- eller 
dyskalkyliutredningar. Om jag skulle misstänka och föräldrarna då vill det här va då 
måste jag kontakta vårt resursteam och då presenterar jag ärendet för dem och så får 
de ta ställning till hur de ska göra, behandla den här biten eller så.” 
(äldre lärare 1) 

 
”Jag har skickat elever till resurscentrum men aldrig för en matematikutredning.”  
(yngre lärare 3) 

 
”Elevvårdkonferens och så, så kollar man ju specialläraren och man kanske till och 
med börjar med ett åtgärdsprogram först här och ser om det hjälper och sen beroende 
på om vi inte når framgång så kan man lämna det vidare.” 
(äldre lärare 2) 

 
Intervjuerna visade att lärarna inte har någon speciell kompetensutbildning för att möta 
elever enbart med dyskalkyli utan de kurser de har gått har handlat om 
matematiksvårigheter i stort. Tre av lärarna hade kompletterat sina utbildningar med 
olika former av speciallärarkompetenser där de hade kommit i kontakt med dyskalkyli.  
 

”Jag har inte fått någon utbildning inom detta utan det är ju mitt eget intresse då jag 
har läst specialpedagogik och matematikdidaktik. Det var ju inte precis 
matematiksvårigheter och dyskalkyli utan det var matematiken i stort kan man säga.” 
(äldre lärare 2) 
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”Jag har ingen speciell kompetensutveckling men jag har sökt, faktiskt nu själv 
genom det här lärarlyftet och då ska jag läsa både svenska och matte då.”  
(yngre lärare 1) 

 
”Ja just nu läser jag mattedidaktik. I den finns det då vissa föreläsningar som handlar 
om matematiksvårigheter eller barn med matematiksvårigheter och så.”  
(äldre lärare 1) 

 
”Jag har ju läst specialpedagogik läste jag ju. Sen har vi gått och läst 
matematikdidaktik. Det är visserligen för alla elever men det var även inriktat för 
barn med svårigheter. Sen har vi gått olika alltså kortare utbildningar kring 
matematik.”  
(yngre lärare 2) 
 
”Ingen utbildning bara för dyskalkyli. Jag har ju varit på en del förläsningar och så 
och läst själv om jag alltså behövt men inte någon specifik utbildning för alltså fem 
eller tio poäng eller så.”  
(äldre lärare 3) 

 
Begreppet dyskalkyli är inget som diskuteras ute på skolorna. Att dessa lärare kände till 
begreppet beror till stor del på deras egna intresse för matematik.   

5.3 Pedagogiska insatser 
 
När det gäller undervisningen för elever i dessa svårigheter varierar lärarnas åsikter om 
hur stödundervisningen ska se ut. Två av lärarna ansåg att stödundervisningen ska ges 
inom klassens ram, en menade att arbete i mindre grupper är att föredra. Övriga lärare 
menar att man måste se till situationen och eleven för att kunna anpassa undervisningen 
på bästa sätt för den enskilda individen. Detta kan vara enskild undervisning, 
undervisning i mindre grupp eller stödinsatser i klassrummet.  
 

”I mitt arbetslag så har jag ju ansvaret för hela den biten, jag har erbjudit klasslärarna 
dels om de vill att jag ska vara inne i den stora gruppen som en extra vuxen resurs. 
Sen kan jag också ta med mig en liten grupp eller enstaka elever och då sitter vi här 
inne.”  
(yngre lärare 3) 

 
”I liten grupp, man plockar ut några elever. Det är inte så ofta vi tar bara en, faktiskt, 
det är oftast ett par elever åt gången.”  
(yngre lärare 1) 

 
De flesta lärarna anser att undervisningen ser annorlunda ut för elever med dyskalkyli 
eller specifika matematiksvårigheter. De menar att det är viktigt att arbeta med mycket 
konkret och laborativt material eftersom det underlättar för dem. 
 

”Med laborativt material som de ofta behöver. De behöver ta i de här sakerna.”  
(äldre lärare 1) 
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”En del barn kan ju tycka om det där lilla greppet, då fungerar det med ental, tiotal, 
hundratal men andra barn kan ju inte ta lilla greppet, då får jag kanske ha plastklossar 
till dem. Andra barn använder med fördel pengar, man känner att man kan fånga 
dem, att det ingår i deras föreställningsvärld.”  
(äldre lärare 2) 

 
En lärare nämner också hur viktigt det kan vara att få gå ifrån klassen för vissa elever 
när de arbetar med det konkreta och laborativa materialet.  
 

”De kommer upp i den åldern, mellanåldern, då de börjar bli så medvetna om sådana 
saker att kompisarna tittar snett på dem och så. Då gör det inget att de sitter och 
grejar med pärlor eller pengar eller vad det nu är för något så gör det inte något här 
(lärare syftar på grupprum).”  
(äldre lärare 1) 

 
När det gäller åtgärder för elever med dyskalkyli pratade samtliga lärare om 
åtgärdsprogram och några nämnde i samma mening den individuella utvecklingsplanen.  
 

”Det är ju egentligen bara att stämma av åtgärdsprogrammen sen sedan koppla det 
till utvecklingssamtalen.”  
(äldre lärare 2) 

 
”Ah det är ju både åtgärdsprogram och såna här individuella utvecklingsplaner och 
så. Lite tester och så som görs.”  
(yngre lärare 1) 

 
”Vi har alltid ett åtgärdsprogram och det måste bara finnas. Sen gäller det att då att 
snegla på det här åtgärdsprogrammet då och då och se om man jobbar efter det och 
sen utvärdera det och göra om dem och så där.”  
(äldre lärare 1) 

 
”I och med det nya med IUP (individuella utvecklingsplaner) nu så kan man ju där 
föra upp saker och sen gå tillbaka och titta hur jag har gjort men att man bestämmer 
vem som ska göra vad i det här åtgärdsprogrammet.”  
(äldre lärare 3) 

 
 

Endast en lärare nämnde hur viktigt det är att se till att barnen inte tappar lusten för det 
ämne man upprättat ett åtgärdsprogram för. 

 
”Vi har åtgärdsprogram så det ska ju stå tydligt där vad vi behöver jobba med. Man 
måste se till att eleverna fortfarande gillar, helst tycka om och jobba med matematik 
så att de inte tappar lusten.”  
(yngre lärare 2) 

 
Tre utav de intervjuade lärarna nämner även föräldrakontakten som en viktig faktor när 
man upprättar ett åtgärdsprogram.  
 

”Vi har ju tätare kontakt med föräldrarna till eleverna.”  
(yngre lärare 2) 
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”Jag kopplar åtgärdsprogrammen till utvecklingssamtalen.”  
(äldre lärare 2) 

 
”Jag tycker det är väldigt viktigt att föräldrarna är och känner sig delaktiga i sina 
barns skolsituation.”  
(yngre lärare 3) 

 
”Jag gör ett förslag till åtgärdsprogrammet och då går man igenom det med eleven 
och vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Jag gör ofta upp ett förslag som jag 
presenterar för föräldrarna då och eleven. Sen får de tittat och läsa igenom det och så 
lägger vi till, suddar eller tar bort sånt de inte tycker är bra och sedan så får de skriva 
under det. Sen får de en kopia på det.”  
(äldre lärare 1) 

 
Alla lärare pratade om konkret och laborativt material under intervjuerna. De menade 
dock att detta material inte endast behöver användas av elever med dyskalkyli utan att 
det med fördel kan användas av övriga elever också. Endast en lärare pratade om ett 
material sammanställt för elever med just dyskalkyli som specialpedagogen Ann-Louise 
Ljungblad tagit fram.  
 

”Jag köpte in material som Ann-Louise Ljungblad har sammanställt. Det är såna här, 
eh, inplastade med olika tabeller och klockor alltså alla såna här omvandligs alltså 
där man kan ha och titta på det så att man slipper liksom hålla allt det här i huvudet 
utan man kan ha det som stöd.”  
(yngre lärare 2) 

 
”Det är grundförutsättningen tycker jag, att du har laborativt eller inte. Det ska vara 
olika så att man inte låser sig vid materialet utan det är förståelsen man vill ha fram 
vid det va.”  
(äldre lärare 2) 

 
”Här finns samlat laborativt material som de ofta behöver, det är det som är grejen. 
Det är ju a och o att de får plocka med det.”  
(äldre lärare 1) 

 
”Man får titta på vad de behöver, konkreta saker.”  
(äldre lärare 3) 

 
”Vi bygger mycket med Montessori-pärlor som vi använder då.”  
(yngre lärare 1) 

 
När en elev faller utanför ramarna som en lärare uttrycker det får man försöka 
konkretisera mer och se om det hjälper. Hjälper inte detta får man se till att eleven får 
extra hjälp i form av stödinsatser.  
 

”Kan man ringa in problemet så kan man ju underlätta för eleven så att de kan nå 
framgång. Jag tror att man kan nå framgång med allting bara man vet hur, vad det är 
man ska angripa och sen nån idé hur man ska gå vidare.” 
(äldre lärare 2) 
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5.4 Sammanfattning 
 
Dyskalkyli är inget känt begrepp utanför skolvärlden men det är heller inget som 
diskuteras på skolor idag. Dessa lärares kunskaper om ämnet beror på deras eget intresse 
för matematik. 
 
Fem av de sex intervjuade lärarna anser att dyskalkyli existerar, den sjätte läraren är lite 
osäker. Att definiera begreppet tycker de är svårt eftersom det finns olika läger inom 
forskningen. Då de beskriver dyskalkyli drar de paralleller till dyslexin. De menar att 
precis som dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter så är dyskalkyli specifika 
svårigheter i matematik. Lärarna har inte själva stött på någon elev som har diagnosen 
dyskalkyli. Detta kan bero på att man sällan skickar elever på matematikutredningar. Det 
är mer vanligt att man utreder läs- och skrivsvårigheter. Lärarna hade däremot haft 
elever med matematiksvårigheter, både allmänna och specifika, som de i efterhand tänkt 
att han eller hon hade drag som kunde vara tecken på dyskalkyli. Exempel på drag 
lärarna ser eller har sett hos sina elever är att de har svårt att skilja på visa siffror 
exempel 3:or och 8:or, svårt att avläsa tid och tabeller, svårigheter med 
positionssystemet och problem när det gäller automatiseringen av 
multiplikationstabellen. Att dyslexi är mer uppmärksammat än dyskalkyli är alla lärare 
överens om. De nämner att det finns mer forskning kring dyslexi och att det 
uppmärksammats mer i press som orsaker till varför det är mer uppmärksammat.  
 
När det gäller stödinsatser och undervisning för elever i svårigheter varierar lärarnas 
uppfattning om vilken som är den bästa metoden. Några tycker att stödundervisning ska 
ges inom klassens ram medan andra tycker att det är bättre med stödundervisning enskilt 
eller i mindre grupp. Det som de är helt överens om angående stödinsatser är att man 
måste använda sig av mer konkret material till dessa elever. Att få arbeta laborativt 
hjälper eleverna att förstå bättre och när de får använda sig av något konkret ökar deras 
förståelse för momentet. Om en elev inte når målen i matematik är det viktigt att man 
upprättar ett åtgärdsprogram för att får klara mål och metoder för undervisningen. 
Föräldrakontakten spelar en stor roll för eleverna vidare utveckling. Det finns ett 
resurscentrum i kommunen som hjälper till att göra olika typer av utredningar. Alla 
lärare känner till detta resurscentrum men har inte skickat någon elev dit för 
matematikutredning.  
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6 DISKUSSION 
 
I vårt avslutande kapitel kommer vi att diskutera resultaten från intervjuerna och koppla 
dessa till forskningen från bakgrunden. Diskussionen kommer även att kopplas till de 
frågeställningar som legat till grund för vår undersökning. Frågeställningarna har varit: 
 

• Hur arbetar några lärare med elever som har dyskalkyli i grundskolans tidigare 
år? 

• Vilka är lärarnas erfarenheter av elever i dessa svårigheter? 
• Vilka pedagogiska insatser behövs för att hjälpa eleverna på bästa sätt? 

6.1 Begreppet dyskalkyli 
 
Under studiens gång har vi märkt att begreppet dyskalkyli är ett svårtolkat begrepp. 
Något som framkom bland de intervjuade lärarna var svårigheten att göra en 
avgränsning mellan matematiksvårigheter respektive dyskalkyli. Detta märktes då 
lärarna inte riktigt visste hur de skulle ställa sig till begreppet. Ändå var fem av sex 
lärare säkra på att dyskalkyli existerade som en form av inlärningssvårighet. När det 
gäller att definiera begreppet var samtliga lärare överens om att dyskalkyli är 
matematikens motsvarighet till svenskämnets dyslexi. Dyslexi är ett accepterat begrepp 
inom läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli borde vara det inom matematiken. Det 
råder dock stor oenighet även inom forskningen då det gäller att definiera begreppet och 
precisera vad man menar med dyskalkyli. I vissa artiklar används begreppet som 
synonym till matematiksvårigheter vilket är både vilseledande och olyckligt. Man har 
enligt Malmer (2002b) börjat använda begreppet när man talar om en försämrad eller 
nedsatt förmåga i matematik. En av lärarna menar att dyslexi blivit ”var mans begrepp” 
och att det är väldigt lätt att se om man har någon form av dyslexi utan att för den skull 
ha vare sig en diagnos eller utredning bakom sig. När dessa begrepp som rör 
inlärningssvårigheter börjar användas till höger och vänster tas de till slut inte på allvar. 
Har man fått en diagnos har skolan skyldighet att se till att åtgärdsprogram upprättas så 
att eleven kan få den hjälp den behöver och inte fastnar i sin utveckling.  
 
Det som skiljer dyslexi och dyskalkyli åt är att en dyslektiker har svårigheter i att avkoda 
skrivna ord medan en dyskalkyliker har svårigheter som innefattar hantering och 
genomförande av olika matematiska operationer. Frågan är om det är intressant att sätta 
en etikett på eleverna. Lönar det sig för den enskilde eleven att få diagnosen dyskalkyli? 
Precis som Sjöberg (2006) menar bör man titta noga på de resultat som kommer från 
kliniker och specialpedagogiska mottagningar eftersom elever i dessa testsituationer kan 
ha påverkats av provstress och provängslan.  
 
Det tvistas om hur stor omfattningen av dyskalkyli är. Undersökningar som gjorts av den 
amerikanske forskaren Badian (Malmer & Adler, 1996) visade att 3,6 procent av elva- 
och tolvåringar hade problem med matematiken. I Shalev och Gross-Tsurs studie från 
1996 (Adler & Adler, 2006) fann man att 6,2 procent hade specifika 
matematiksvårigheter och skulle få diagnosen dyskalkyli. Idag är det vanligt att man 
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talar om frekvenssiffror på mellan 5 och 6 procent när det handlar om dyskalkyli. 
Stämmer dessa siffror borde det vara rimligt att lärarna någon gång under sitt 
verksamma yrkesliv stött på elever som borde ha haft diagnosen dyskalkyli. Dock är det 
ingen lärare som har haft en elev med diagnosen dyskalkyli. En av lärarna menar att 
orsaken till det kan vara att man inte går vidare med matematikutredningar i samma 
utsträckning som man går vidare med läs- och skrivutredningar. Hur kan detta komma 
sig? Matematikämnet anser vi vara lika viktigt som svenskämnet eftersom man behöver 
kunna grunderna i de olika räknesätten för att klara sig i vårt snabbt växande 
informationssamhälle.  
 
Det finns ett antal teorier om vad dyskalkyli kan bero på och att ge svar på orsaker till 
det är svårt. Två utav dessa orsaker kan dock handla om neuropsykologi samt att 
skolmiljön har en viss inverkan på eleverna.   
 
Vi tycker att det är viktigt att definitionen dyskalkyli blir mer vedertagen och accepterad 
av samhället, precis som dyslexi idag. Vi hoppas att forskningen framskrider så att de 
elever med svårigheter inom matematiken får samma möjligheter till att utvecklas som 
andra oavsett hinder. Att arbeta fram en definition, avgränsa problemet och utifrån det 
hitta pedagogiska åtgärder som kan hjälpa eleven anser vi vara av stor angelägenhet. 
 
Dyskalkyli är ett okänt begrep för de flesta utanför skolans värld men vi hoppas att det 
inte kommer att vara så framöver. Enskilda elevers misslyckande i matematik får ej ses 
som elevens individuella problem utan som samhällets ansvar. Det är på tiden att 
politiker, myndigheter och skolor på allvar tar tag i de problem som många elever 
hamnar i, nämligen matematiksvårigheter. När kunskapen och förståelsen inom området 
ökar kanske eleverna kan få de resurser de behöver för att komma över svårigheterna.  

6.2 Lärarnas erfarenheter 
 
Vi har förstått att dyskalkyli är något som lärarna sällan stött på. Detta framkom av 
intervjuerna då samtliga lärare sa att de inte har haft någon elev med diagnosen 
dyskalkyli. Detta kan bero på att det inte finns någon bra utredningsmodell för att kunna 
sätta en riktig diagnos. Däremot påpekade flera lärare att de haft elever som visat drag 
av att ha den här typen av svårighet. En av de intervjuade lärararna berättade om en elev 
som tidigare gått i dennes klass och som visat tydliga drag av dyskalkyli men sedan blev 
läraren osäker och kom på att eleven även hade problem i svenskan och efter ett visst 
dividerande fram och tillbaka konstaterades det att det nog inte var dyskalkyli. Precis 
som samtliga av de intervjuade lärarna kom fram till så är det svårt att veta om en elev 
har dyskalkyli eller inte på grund utav de tvetydiga definitionerna som finns till 
begreppet. Bör egentligen inte en klasslärare i grundskolans tidigare år ha kunskap kring 
dyskalkyli och det som begreppet innebär så att de på bästa möjliga sätt kan hjälpa 
eleverna i dessa svårigheter och vem är det egentligen som har ansvaret för att lärarna 
ska kunna ta till sig kunskap som denna?  
 
Genom intervjuerna har vi förstått att de flesta inom skolans värld vet vad dyskalkyli 
betyder men inte vad det innebär och då kommer vi ännu en gång in på att dyskalkylin är 
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så pass lite uppmärksammad inom forskningsvärlden och i pressen. Vi tror att det helt 
enkelt beror på okunskap och tvetydighet. Vi tror att en lärares erfarenheter kan vara 
väldigt värdefulla när det gäller att möta elever med matematiksvårigheter men det bör 
inte vara så att en lärare som har varit verksam längre i skolan kan hantera situationer 
med elever i svårigheter bättre än en nyutexaminerad lärare. Vi anser att alla som 
utbildar sig inom skolans värld bör få de grundläggande kunskaper som krävs för att 
möta elever i svårigheter inom matematiken.  
 
Det finns en form av matematikscreening man kan göra för att se om en elev har 
diagnosen men enligt de intervjuade lärarna är det sällan elever utreds för olika typer av 
svårigheter som dyskalkyli. Endast en av lärarna känner till detta test. I stället försöker 
man att genom åtgärdsprogram och andra stödinsatser från skolans håll hjälpa eleven att 
ta sig igenom sina svårigheter. Att ställa en diagnos, kan precis som Malmer anser, 
stjälpa en elev mer än att hjälpa den. I värsta fall blir eleven en ”diagnos” istället för en 
individ med någon form av svårighet och eleven kan på så sätt bli hindrad från att vilja 
lära sig på grund av någon spärr inom sig. Det kan däremot finnas de elever som ser en 
diagnos som en lättnad eftersom de då får svart på vitt att det finns en orsak till att de 
inte kan räkna så de slipper känna sig dumma. Det är svårt att veta om en diagnos 
gynnar eller stjälper en elev? Det finns som vi nämnde de elever som tycker att det är 
bra med diagnosen då de slipper känna sig dumma men det kan även finnas de som 
gömmer sig bakom diagnosen och känner att de inte behöver göra allt då de faktiskt har 
ett problem svart på vitt.  
 
Skolan har som skyldighet när en elev inte når upp till målen att upprätta ett 
åtgärdsprogram. De intervjuade lärarna talade alla om hur de arbetar med 
åtgärdsprogram och hur viktigt det är för elevernas fortsatta utveckling. Det är också 
viktigt att dessa kontinuerligt följs upp. Kontakten med elevens föräldrar är väldigt 
viktig när det gäller upprättandet av ett åtgärdsprogram då alla parter måste vara överens 
om innehållet i ett sådant. Vi anser att det är angeläget att föräldrarna till elever i 
svårigheter som dessa inser att något behöver göras så att de inte sätter på sig 
skygglapparna och menar på att det inte är något ”fel” på sin son eller dotter. Därför tror 
vi att man som blivande lärare måste tänka på att lägga fram problemen på ett smidigt 
sätt så att föräldrarna inte tror att sitt barn har problem med precis allt inom ämnet utan 
bara med vissa delar. 

6.3 Pedagogiska insatser 
 
Vilka stödinsatser som sätts in för elever i svårigheter är a och o för deras fortsatta 
utveckling. En elev som har behov av särskilt stöd behöver få hjälpen så fort så möjligt 
så att väntan inte blir för lång för eleven. Dras proceduren ut för länge kan eleven tröttna 
på att inte klara av de uppgifter den blivit tilldelad och därmed tappa lusten för ämnet 
och tron på sig själv. Lärarnas åsikter varierar om hur denna stödundervisning ska se ut. 
De menar att det kan röra sig om enskild undervisning, undervisning i mindre grupp 
eller stödinsatser i klassrummet. Att i första hand kunna ha en extra vuxen resurs i 
klassrummet tror vi är den bästa lösningen då en elev som har behov av stödinsatser inte 
blir lika utpekad. Resursläraren kan då gå runt och hjälpa alla elever så att det inte märks 
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så tydligt vem som har svårigheter i ämnet. Genom att vara två vuxna lärare inne i 
klassen får alla elever en större chans att bli sedda och få den hjälp de behöver. Att 
ibland arbeta i en mindre grupp kan också vara en fördel då det blir lättare att 
kommunicera i ämnet. Precis som en av de intervjuade lärarna sa så tycker även vi att 
det är en väldigt bra lösning med att arbeta i mindre grupper men att det inte enbart 
behöver vara elever med svårigheter utan man kan mixa grupperna. Dock måste man se 
till att det inte är någon elev som är allt för duktig i gruppen då det finns risk att han eller 
hon tar över och de övriga får ingen chans att visa sina kunskaper.  
 
Adler (2007) skriver om att det kan gynna en svag elev att arbeta med problemlösning i 
grupp om två. Förståelse utvecklas och fördjupas bäst genom dialog. Däremot är det inte 
att rekommendera att arbeta i grupper om tre då det är lätt att någon faller utanför 
samtalet. När elever får arbeta med denna typ av problemlösning är det viktigt att de kan 
knyta an till vardagssituationer vilket ökar förståelsen. Bäst fungerar denna typ av 
uppgifter där det finns flera olika alternativa lösningar. Genom att knyta an till 
vardagssituationer tror vi kan fungera väldigt bra för alla elever, inte bara de med 
svårigheter, eftersom det blir något man känner igen sig i. En av de intervjuade lärarna 
pratar om låtsaspengar som eleverna får arbeta med och pengar är ju något som de allra 
flesta elever har stött på till exempel i hemmet. Kanske har eleven varit med någon 
förälder och handlat, eleven kan ha fått en veckopeng som han eller hon sedan handlat 
för och någon elev kanske till och med har förstått att man betalar räkningar med pengar.   
 
Precis som Adler nämner sätter man inte en säker dyskalkylidiagnos på en elev förrän 
tidigast i 10-årsåldern men han är noga med att påpeka att stödinsatser ändå behövs 
sättas in tidigt vid behov. Detta ser vi som en självklarhet att elever ska få de stöd och 
den hjälp de behöver när det uppstår svårigheter och vi hoppas att det är lika självklart 
ute på skolorna som det är för oss. Samtliga av de intervjuade lärarna betonade vikten av 
att individualisera inlärningen så att alla elever får den hjälp de behöver. Det är också 
viktigt att tänka på att vid en utredning ser man inte bara till en elevs begränsningar utan 
även till en elevs resurser och möjligheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Avslutning 
 
Slutligen anser vi att matematiksvårigheter måste ges större utrymme både inom 
lärarutbildningen och inom fortbildningen för lärare. Vår förhoppning med detta arbete 
är att föra fram matematiksvårigheter i ljuset, att det får lika hög status som läs- och 
skrivsvårigheter. Vi hoppas att den dyskalkyliförening som ska bildas i Sverige ska 
kunna hjälpa till att föra fram frågor kring matematiksvårigheter och inleda en debatt 
som sätter dessa frågor fokus. Vi anser att det är viktigt för elever som har 
matematiksvårigheter att även de får ett erkännande liksom de elever som har fått 
diagnosen dyslexi. 
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 BILAGA 1 
 

Intervjuguide 
 

 
Öppningsfrågor 
 

1) Hur gammal är du? 
2) Vad har du för utbildning? 
3) Hur länge har du arbetat som lärare? 
4) Viket/vilka skolår undervisar du i? 

 
Dyskalkylifrågor 
 

1) Tror du att dyskalkyli som fenomen existerar? 
2) Hur skulle du beskriva vad dyskalkyli är? 
3) Hur konstaterar man att det är dyskalkyli en elev har? 
4) Vilka är dina erfarenheter av elever med dyskalkyli? 
5) Hur arbetar ni med elever i dessa svårigheter på er skola? 
6) Finns det något speciellt material för elever med dyskalkyli? Har du i så fall 

använt dig av det? Bra eller dåligt? 
7) Hur följs arbetet med dessa elever upp? 
8) Hur skiljer sig undervisningen för elever med dyskalkyli eller i specifika 

matematiksvårigheter jämfört med övriga elever? 
9) Har du någon speciell kompetensutbildning för att möta barn med 

matematiksvårigheter? 
10) Är detta ett ämne som diskuteras på exempelvis arbetslagskonferenser, i 

personalrummet eller liknande? 
11) Anser du att dyslexi är mer uppmärksammat än dyskalkyli? Om ja, varför tror du 

att det är så? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


