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Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka hur fyra olika lärare resonerar 
kring begreppet dyskalkyli. Samt hur lärarna kännetecknar dyskalkyli, anpassar 
undervisningen samt bemöter elever på bästa sätt. Två olika metoder används för insamling 
av data: intervju samt observation. Kvalitativa intervjuer genomfördes med fyra verksamma 
lärare: 2 klasslärare och 2 speciallärare. Lärarintervjuer kompletterades med observationer. 
Kvalitativ observationsmetod i form av löpande observationer valdes för denna undersökning. 
     Resultatet visar att begreppet dyskalkyli inte används i verksamheten däremot begreppet 
specifika matematiska svårigheter som definierar elevernas specifika problem i ämnet 
matematik. Oavsett diagnos individanpassas undervisningen för varje elev: svårigheter 
upptäcks, passande undervisning hittas. Det är svårigheter som uppmärksammas, inte 
diagnoser. Resultatet visar även att rätt bemötande av elever med specifika matematiska 
svårigheter är avgörande för inlärning.  
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1 INLEDNING 
Av egen erfarenhet vet jag att ämnet matematik väcker blandade känslor både hos vuxna och 
barn. Många upplever matematik i skolan som tråkig och meningslös utan koppling till 
vardag. Redan under min första verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mötte jag elever som 
var uttråkade och omotiverade samt elever med matematiksvårigheter. Många frågor, 
funderingar och tankar väcktes till liv. Som grundskollärare har jag ett viktigt uppdrag att 
lägga grunden till framtida studier samt väcka barnens nyfikenhet och lust att lära sig. Mina 
funderingar bekräftades av Adler (2003): 
   

”Det finns nog inte något annat ämne i skolan som är så förknippad med begåvning 
som just matematik. Även om man är duktig i andra ämnen och känner att man i det 
stora hela faktiskt är framgångsrik och har många vänner och en bra familj så kryper 
osäkerheten över oss. Då kommer frågorna: ”Vad är det som gör att jag inte klarar av 
matten? Varför är jag lika duktig som mina kamrater? Jag kanske egentligen är dum i 
huvudet?!” 

                                                      (Adler, 2003:1). 
 
Misslyckandet med matematik kan enligt Adler (2003) vara förödande för självkänsla, 
förstöra upplevelser av skolan och leda till psykiatriska symptom: 
 

”[…] upplevelsen är förödande för självkänslan och kan i efterhand, när den för härja 
fritt, förpesta en hel del barndom. Den kan förpesta och förmörka upplevelsen av alla 
skolåren och leda till att vi, helt oförtjänt, utvecklar psykiatriska symptom” 

                                  
                                 (Adler, 2003:1). 

Att jag som läraren, ska dessutom ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande, samt stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever, som det 
står i styrdokumentet (Skolverket, 2011), kändes som en omöjlig uppgift i början. Hur ska 
undervisningen genomföras så att alla elever kan utvecklas efter sina förutsättningar? Är det 
ens möjligt att individanpassa undervisning med tanke på olika kunskapsnivåer i klassen? Hur 
kan jag hjälpa elever med matematiksvårigheter?  

Rädslan för misslyckandet drev mig vidare och jag började granska forskningen om 
matematiska svårigheter. Under denna granskning upptäcktes ett nytt och okänd begrepp – 
dyskalkyli. Det visade sig att begreppet inte var okänd endast för mig – den är okänd även för 
många verksamma lärare. Sjöberg (2008:14) påpekar att det är viktigt att föra ut mer 
information om dyskalkyli eftersom lärare inte har tillräckliga kunskaper om problemet. 
Lundberg och Sterner (2009) hävdar att mellan 4-6 % av alla elever är drabbade av någon 
form av dyskalkyli. Därför anser jag att kunskaper kring dyskalkyli är viktiga för verksamma 
lärare för att kunna stödja elever och anpassa undervisningen.  

1.1 Bakgrund 

Det finns flera olika anledningar för att lyfta upp matematiska svårigheter. En av 
anledningarna skriver Norberg (2003) om i sin rapport ”Skolmisslyckande – hur gick det 
sen”. Författaren hade följt individer som hade svårt i skolan. Rapporten visar att elever som 
hade lämnat skolan med ofullständiga eller låga betyg hade svårt att etablera sig på 
arbetsmarknaden. Detta visar att elevernas svårigheter i skolan påverkar elevernas framtid. 
Norberg påpekar att kunskapskraven för grundskolan ligger på minimum nivå för att klara sig 
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i samhället men mer än var fjärde elev i grundskolan erövrar inte dessa kunskaper. Norberg 
belyser att åtgärder måste göras redan på lågstadiet. För att kunna vidta åtgärder behövs mera 
kunskap om svårigheter i skolan och dess påverkan.  
 
En annan anledning att belysa matematiska svårigheter är psykiska problem hos elever i följd 
av misslyckandet i skolan. Forskare, verksamma lärare och psykologer (Adler, 2005; Malmer, 
2011; Ljungblad, 2000; etc) berättar hur viktigt det är att upptäcka barn med matematiska 
svårigheter så tidigt som möjligt. Att misslyckas gång på gång kan vara farligt för barnet 
eftersom uppgivenhet som barnet upplever kan leda till sekundära problem som skolkning, 
dåligt självkänsla samt depression (Ljungblad, 2000). Ljungblad (2000) och Norberg (2003) 
skriver att oftast betraktas elever med matematiska svårigheter som avvikande utan möjlighet 
att lyckats i skolan. Detta mönster måste brytas genom att belysa problematiken. Det är den 
andra anledningen för att lyfta upp matematiska svårigheter.  
 
Även Stockholms läns landsting (2015) lyfter upp viktiga aspekt om varför diagnosen 
dyskalkyli måste uppmärksammas: 

 
”Räknesvårigheter är ofta stigmatiserande för den enskilda individen och riskerar att 
påverka både självförtroendet, personlig- hetsutvecklingen och skolprestationerna i 
stort. Det blir svårt att följa ”den röda tråden” i matematikundervisningen. 
Svårigheterna märks i kemi och fysik där formler och beräkningar ingår, i geografi där 
kartor och skalor ska hanteras, det kan t.ex. vara svårt att förstå om ett lands 
befolkning är liten eller stor i förhållande till landets yta. Problem kan uppstå i slöjd, 
bild och hemkunskap, där eleven hanterar olika måttenheter och det behövs sinne för 
proportioner och förmåga att efterlikna förlagor och mallar. Svenska med satslära och 
över- och underordnade begrepp liksom andra språks grammatik kan också upplevas 
som besvärligt” 
  

    Stockholms läns landsting (2015:14). 
  
1.1.1 Begreppsdefinition  
Arbetsminnet  
Enligt Adler (2014) består arbetsminnet av en central exekutiv funktion där planering och 
styrning av arbetet sker. I denna centrala del regleras medvetenhet, uppmärksamhet och 
framplockning ur långtidsminnet. Arbetsminnet hjälper individen att hålla igång mer än en 
tanke åt gången och har avgörande betydelse för förmågan att lösa mer komplexa 
tankeuppgifter. Enligt Adler finns det ett tydligt samband mellan ett gott arbetsminne och att 
vara en god läsare eller en god räknare (Adler, 2014:2).   
 
Matematiska svårigheter 
Adler (2001) delar matematiska svårigheter i fyra olika former: allmänna matematiska 
svårigheter, akalkyli, dyskalkyli samt pseudo-dyskalkyli. 
 
Allmänna matematiska svårigheter 
Vid allmänna matematiska svårigheter uppvisar en elev generella problem med inlärningen i 
alla ämnen, inte endast i matematik. Eleven med dessa svårigheter presterar ett lågt men med 
jämnt resultat. Inlärningen tar längre tid för dessa elever, därför är långsammare tempo samt 
förenklat undervisningsmaterial ett sätt att underlätta inlärningen för dessa elever (Adler, 
2001:28). 
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Akalkyli 
Med akalkyli menas oförmåga att utföra matematiska beräkningar. Hos elever visar sig 
problemet genom avsaknaden av grundläggande principer för räknandet (Adler, 2001:27). 
 
Pseudo-dyskalkyli 
Pseudo-dyskalkyli är en grupp där svårigheterna härledas ur känslomässiga blockeringar. 
Elever med pseudo-dyskalkyli har den kognitiva och tankemässiga resursen men 
känslomässiga blockeringar skapar stora problem eftersom tanken att inte vara tillräckligt 
begåvad är djupt förankrat hos eleverna. Enskilda samtal med lärare eller skolans kurator är 
bästa hjälpen för att bearbeta de känslomässiga låsningarna (Adler, 2001:29). 
 
Dyskalkyli 
Begreppet dyskalkyli är svårdefinierad och kontroversiellt. Sjöberg (2006) skriver att det finns 
en stor oenlighet bland forskarna kring begreppet dyskalkyli. Även Björnström (2012) 
påpekar att det finns risk för begreppsförvirring eftersom det förekommer olika definitioner 
av begreppet dyskalkyli. Nedan kommer presenteras några varianter på begreppet dyskalkyli. 
Adler (2001) skriver följande definition:  
 

“Dyskalkyli är nylatin. Man kan urskilja två ord som satts samman. Ordet ”dys” visar 
på att det rör sig om en dysfunktion dvs. det handlar om svårigheter men inte oförmåga. 
Det andra ordet, ”calculus”, kommer ursprungligen från grekiskan. Fritt översatt 
betyder ordet ”räknesten”. Ur detta skapas dyskalkyli som innebär speciella 
svårigheter att räkna”  

                                     Adler (2001:26).  
 
Nationalencyklopedin ger följande definition:  

“dyskalkyli ,́ specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva 
siffror i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller 
svårigheter att utföra enkla räkneoperationer”  

                      Nationalencyklopedin (2017). 

Lundberg och Sterner (2009) använde i sin rapport, definition som Brittiska 
utbildningsdepartementet presenterade år 2001. Författarna översatte detta på följande sätt: 

 
”…ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. Personer 
med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en intuitiv förståelse 
av tal och har problem med att lära sig talfakta och procedurer. Även om de ibland kan 
komma med ett korrekt svar eller använda en korrekt metod, gör de detta mer eller 
mindre mekaniskt och utan självtillit” 

                    Lundberg och Sterner (2009). 
 
Stockholms läns landsting i sin Fokusrapport (2015) använder WHO:s definition:  

 
WHO:s definition avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan 
förklaras av psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna 
innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, 
subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska 
färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa beräkningar 

     
    (Stockholms läns landsting, 2015:6). 
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Avgränsningar  
Både dyskalkyli och specifika matematiska svårigheter används som begrepp i denna studie. 
Det är dels på grund av lärare som uttryckte sig att elever utan fastställd diagnos har specifika 
matematiska svårigheter, det vill säga svårigheter som skiljer sig från allmänna matematiska 
svårigheter. Dels på grund av begreppet dyskalkyli, definieras som specifika matematiska 
svårigheter i granskad litteratur. 
 
I resultatdelen används främst begreppet specifika matematiska svårigheter, detta beror främst 
på att lärare från intervjuer, uttrycker att begreppet dyskalkyli är okänt begrepp samtidigt som 
samtliga lärare kunde redovisa hur dyskalkyli kännetecknas, hur elever bemöts samt hur 
undervisningen anpassas för elever med diagnosen dyskalkyli. Det vill säga själva begreppet 
dyskalkyli är okänd men kunskaper om dyskalkyli finns.     
   
1.1.2 Styrdokument  
I ett utdrag från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 
(Skolverket, 2011) står det att skolans uppdrag bland annat är: 
 

• Främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. 
• Anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov. 
• Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter att nå målen för utbildningen.   
• Elever kan använda kunskaper av matematisk tänkande för vidare studier och vardagslivet. 
• Elever kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna 

tillit till sin egen förmåga. 
           (Skolverket, 2011). 

 
Detta utdrag visar tydligt att skolan ska anpassa undervisningen efter varje elev, stödja elever 
i behov av särskilt stöd samt stärka elevernas självförtroende och viljan att lära. 
Undervisningen ska vara meningsfull och stimulerande.  Alla som arbetar på skolan ska stödja 
elever i behov av särskilt stöd samt samarbeta för att eleven ska nå utbildningsmålen. 
Skollagen (2015) betonar att det är skolans ansvar att anpassa undervisningen utifrån 
elevernas förutsättningar och ge stöd vid behov:  

 
”Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande 
och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna 
utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges 
stöd som syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens 
konsekvenser.                                

     Skollagen (kap 3, 3§).    
 
Om en elev riskerar att inte nå kunskapsmålen ska eleven ges stöd i form av extra 
anpassningar. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som kan 
genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen utan något formellt beslut. Extra 
anpassningar kan vara i form av extra tydliga instruktioner, flera olika genomgångar, digital 
teknik med anpassade programvaror samt anpassade läromedel och utrustning. Om eleven 
efter stöd i form av extra anpassningar, fortsätter riskera att inte nå kunskapsmålen i 
läroplanen, görs en bedömning om särskilt stöd. Särskilt stöd har mer ingripande karaktär och 
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inte möjlig att genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen. Särskilt stöd 
beslutas av rektorn och dokumenteras efteråt i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014:11). 
 
Extra anpassningar samt särskilt stöd sker efter skolverkets modell över arbetsgången med 
stödinsatser. Modellen som presenteras nedan visar att för vissa elever räcker det med endast 
extra anpassningar, medan andra elever behöver få särskilt stöd och därmed dokumentation i 
form av åtgärdsprogram som skall genomföras (Skolverket, 2014:14).  
 
  

 

Figur 1: Schematisk modell över arbetsgången med stödinsatser. Bilden tagen från Arbete 
med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Skolverket (2014:15). 
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1.1.3 Ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav 
Syftet med undervisningen i ämnet matematik är att eleverna ska utveckla kunskaper om 
matematiken, förståelse över matematikens betydelse och användning i vardagen samt i andra 
skolämnen. Elever ska utveckla intresse och tilltro till sin egen förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang (Skolverket, 2011:55).  
 
Skolverket (2011:56) sammanfattar syftet med ämnet matematik på följande sätt: 
 

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder. 

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 
• Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 
• Föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 

För att uppnå kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre, ska eleven bland 
annat:  

• Ha grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals 
inbördes relation samt genom att dela upp talet.  

• Visa grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal 
delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.   

• Välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till 
sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter 
med tillfredställande resultat.  

• Kunna använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen 
och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20.  

• Kunna avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.  
• Kunna föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om 

resultatens rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder. 
• Kunna göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och 

tider.   
• Lösa enkla problem, använda likhetstecknet på ett fungerande sätt, avbilda och konstruera 

geometriska objekt, samt använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord   
 

          (Skolverket, 2011:60). 
  

Vid närmare granskning, visar det att elever med diagnosen dyskalkyli kan ha svårt att nå 
kunskapskraven i ämnet matematik eftersom de flesta målen ur Lgr11 berörs.   
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1.2 Litteraturgenomgång 

Dyskalkyli har fått ökad uppmärksamhet både i media och i forskningen. Det har gått från att 
kalla dyskalkyli för en bluffdiagnos (Källgården, 2011) till att tillståndet har fått diagnoskod i 
ICD10 (Socialstyrelsen, 2016). Stockholms Läns Landstings Fokusrapport (2015) belyser att 
remisser kring dyskalkyli ökar samt att allt fler får diagnos dyskalkyli. Fokusrapporten visar 
att största andelen av dyskalkyliremisserna kommer från skolhälsovården. Det är skolans 
ansvar att utföra ett noggrant pedagogiskt förarbete där olika pedagogiska metoder prövas 
innan remissen skickas för dyskalkyliutredning (Stockholms läns landsting, 2015:9). 
Statistiken från Fokusrapporten visar att frågeställningen om dyskalkyli oftast uppkommer när 
eleven riskerar att inte nå kunskapsmålen i matematik, inte när svårigheterna märks i andra 
delar av vardagslivet. Detta innebär att frågeställningen betraktas oftast mer pedagogisk än 
medicinsk. Stockholms läns landsting (2015) skriver i Fokusrapporten: 
 

”En elev som har svårigheter att klara av skolmatematiken bör bemötas med anpassad 
pedagogik. Först när det också rör sig om problem att klara vardagen bör remiss till 
dyskalkyliutredning övervägas”                   

 
     (Stockholms läns landsting, 2015:9). 

 
Det råder delade meningar om att fastställa diagnos hos barn men i Fokusrapporten från 
Stockholms läns landsting påpekas att ett tidigt och kompetent pedagogisk arbete i skolan 
minskar risken för upprepande misslyckande som i sin tur förebygger känslomässiga 
pålagringar:    
  

”Räknesvårigheter är ofta stigmatiserande för den enskilda individen och riskerar att 
påverka både självförtroendet, personlighetsutvecklingen och skolprestationerna i stort. 
Det blir svårt att följa ”den röda tråden” i matematikundervisningen. Svårigheterna 
märks i kemi och fysik där formler och beräkningar ingår, i geografi där kartor och 
skalor ska hanteras, det kan t.ex. vara svårt att förstå om ett lands befolkning är liten 
eller stor i förhållande till landets yta. Problem kan uppstå i slöjd, bild och 
hemkunskap, där eleven hanterar olika måttenheter och det behövs sinne för 
proportioner och förmåga att efterlikna förlagor och mallar. Svenska med satslära och 
över- och underordnade begrepp liksom andra språks grammatik kan också upplevas 
som besvärligt”  

     Stockholms läns landsting (2015:14) 
 

1.2.1  Hur kännetecknas dyskalkyli? 
För att kunna hjälpa elever med dyskalkyli måste läraren kunna särskilja specifika 
räknesvårigheter från allmänna inlärningssvårigheter. Adler (2001) delar upp pedagogisk 
kännetecknandet av dyskalkyli i flera olika moment. Dessa moment kommer beskrivas nedan 
och är tagna från Adler (2001). 
 
Svårigheter med avläsning och läsning 
Svårigheter med avläsning och läsning innebär bland annat att eleven förväxlar likartade 
siffror vid läsandet, till exempel 6 och 9; vänder läsriktning, så 12 blir 21. Svårigheter vid 
avläsning av flersiffriga tal samt svårigheter med uppfatta avstånd mellan tal, vilket leder till 
att 9   17 läses som niohundrasjutton. Svårigheter med att känna igen och kunna använda 
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räknesymboler är tydligt tecken på problem med avläsning och läsning. Även avläsning av 
kartor, tabeller och diagram påverkas vid svårigheter med avläsning och läsning.  
 
Svårigheter med skrivande 
Svårigheter med skrivande innebär oftast svårigheter med att komma ihåg hur matematiska 
symboler skrivs, som i sin tur leder till att symboler blir felvända eller roterade. Som vid 
svårigheter med avläsning, kan eleven misslyckas med skrivandet av flersiffriga tal. Detta 
innebär att vissa siffror faller bort och ettusensju skrivs som 107. Att dela upp talet i sina 
beståndsdelar, det vill säga fyratusenfemhundratrettiofem blir 4000, 500, 30, 5 kan också 
förekomma.  Eleven har även problem med att kopiera geometriska figurer från en given 
förebild.  
 
Problem med förståelse  
Problem med förståelse visar sig, till exempel i svårigheter att förstå innebörden av 
räknesymboler, till exempel hur minustecknet skall användas. Det kan även vara problem att 
förstå vikt, rymd, riktning, tid samt att förstå olika antalsbegrepp som många, fler, mycket, 
flest. Tydligt tecken på dyskalkyli kan även visa sig i svårigheter med användning av räkneord 
som mätetal, till exempel 100 meter, samt svårigheter att använda räkneord som ordningstal, 
till exempel första, andra, tredje. Att inte ser samband mellan matematiska enheter som till 
exempel centimeter-meter-kilometer-mil, samt problem med uppfattning av matematiska 
begrepp vid muntlig presentation, kan vara tecken på dyskalkyli. 
 
Problem med talserien och sifferfakta 
Problem med talserien och sifferfakta visar sig i svårigheter att ordna tal efter storlek samt 
problem med talens position, till exempel att kunna berätta vilket tal kommer före respektive 
efter talet 17 eller kunna placera olika tal i talserien. Räkna baklänges, till exempel fyra steg 
från 100 eller automatisk plocka fram att 74 är fem mer än 69, är också tecken på svårigheter 
med talserien och sifferfakta. Dåligt arbetsminne är tydligt tecken för dyskalkyli. Brister i 
arbetsminnet medför att eleven tappar bort tal och siffror som används i uträkningen. Detta 
medför även svårigheter för att memorera enkla sifferfakta som till exempel 
multiplikationstabellerna.  
 
Problem med komplext tänkande och flexibilitet 
Problem med komplext tänkande och flexibilitet innebär oförmåga att välja rätt strategi vid 
problemlösning samt svårigheter att byta strategi om lösningen inte fungerar. Detta innebär 
även problem med att göra rimlighetsbedömningar, det vill säga att ta ställning om svaret är 
rimlig eller inte. Att planera och följa olika steg i matematisk uträkning kan vara svårt men 
även att växla från en konkret nivå till ett mer abstrakt tänkande kan tyda på problem med 
komplext tänkande och flexibilitet.  
 
Adler (2001) påpekar att det är viktigt att säkerhetsställa bakomliggande orsakerna till 
ovannämnda kriterielistan. Detta för att kunna göra rätt hjälpinsats. Till exempel kan 
läsförmåga och läsförståelse kan vara bakomliggandeorsaker till matematiska svårigheter.  
 
Liksom Adler (2001) har Stockholms läns landsting (2015) tagit upp flera kriterier som kan 
känneteckna dyskalkyli. Fokusrapporten visar en tankekarta från utredningen som används på 
Talkliniken, Danderyds Sjukhus, där dyskalkyliutredningar genomförs.  Tankekarta är tydligt 
och ger en bra överblick över olika kriterier som kan känneteckna dyskalkyli.  
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Figur 2: Tankekarta över utredningsmodell. Bilden tagen från Fokusrapport Dyskalkyli 2015 
(Stockholms läns landsting, 2015:13).  
 
Tankekartan visar att räkneförmågan består av flera olika delförmågor 
 

1.2.2 Bemötandet av elever med dyskalkyli 
Elever med specifika matematiska svårigheter behöver stöd och stimulans. Lundberg och 
Sterner (2006:89) påpekar att dessa elever mer än andra behöver erfara att de är på väg att 
bemästra något som de inte kunde förut och uppleva känslan av kompetens. Björnström 
(2012) föreslår att göra en loggbok eller så kallad Lyckasbok. I Lyckasboken ska eleven 
tillsammas med läraren skriva ner alla framgångar under matematiklektionerna. Författaren 
poängterar att det är viktigt att eleven analyserar och skriver ned framgångar med egna ord. 
Denna metod hjälper att bryta negativt tänkande och stärka självförtroendet och självkänslan. 
När eleven upplever motgång, kan Lyckasboken bevisa motsatsen (Björnström, 2012:37). 
Liksom Lundberg & Sterner (2006) och Björnström (2012), anser Butterwoth med Yeo 
(2010) att det är viktigt med uppmuntran och beröm för bästa inlärningsförutsättningar. 
 
Lundberg och Sterner (2006:89) skriver att eleverna med dyskalkyli behöver möte med vuxna 
människor som bryr sig om eleven, som närmar sig eleven som en medmänniska, en unik och 
rik medmänniska snarare än en schablonbild av dyskalkyliker.  
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1.2.3 Arbetssätt för elever med dyskalkyli 

En till en undervisning 
 
”Allt övande av specifika matematiksvårigheter bör i första hand ske enskilt. Detta är 
den effektivaste formen. Elever med specifika matematiksvårigheter är ingen enhetlig 
grupp och därför blir det inte heller effektivt att ha dessa elever i gruppform” 

    
                 (Adler, 2001:115). 
 
Citatet ovan visar att en till en undervisning är det effektivaste arbetssättet för elever med 
dyskalkyli. Adler (2001) belyser att dessa elever måste få en till en undervisning varje dag. 
Arbetspass är mycket intensivt och därför borde inte vara mer än 30 minuter lång. Författaren 
påpekar att 30 minuter kan låta lite men kvalitén i det specialpedagogiska arbetet är viktigare 
än antal timmar: 
 

”All hjälp är inte bra. […] Viss form av hjälp kan till och med ha negativ effekt. Den 
kan förvärra och fördjupa problemen. Det är därför viktigt att fokusera, inte bara på 
mängden av övning som erbjuds, utan framför allt på kvalitén i hjälparbetet. Ibland kan 
30 minuters individuell, kvalificerad och välriktad specialpedagogisk hjälp vara bättre 
än fyra timmars daglig övning i en grupp där eleverna har helt skilda problem och 
hjälpbehov”  
                    (Adler, 2001:107). 
   

Räkning kräver en stor kraftsamling av koncentration därför är stöd från en vuxen blir 
nödvändig för vissa elever. En till en undervisning ger möjlighet till omedelbart bekräftelse 
eller omedelbart korrigering. Detta ger eleven effektiv vägledning som hjälper att hitta goda 
strategier samt undvika felaktiga arbetssätt (Lundberg & Sterner, 2006:85).  
 
En till en undervisning öppnar möjligheter för det personliga mötet, mötet med en människa 
som respekterar, uppmuntrar och bekräftar. Lundberg och Sterner (2006: 86) påpekar att en 
till en undervisning inte kan ersättas med elektroniska hjälpmedel samtidigt som det finns risk 
för beroendet av den vuxne. Balansen måste hittas mellan en till en undervisning och 
självständig uppgiftorientering. 
 

Laborativt material 
Det laborativa materialets funktion är att lyfta fram och synliggöra matematiska begrepp och 
ideer. Den ger möjlighet till både kinestetiska (rörelse) och taktila (röra vid) erfarenheter. 
Detta underlättar elevernas lärande eftersom eleven använder flera olika sinnen (Lundberg & 
Sterner, 2006:96).  
 
Björnström (2012) anser också att laborativt arbetssätt är en viktig del i en genomtänkt och 
varierad undervisning. Detta sätt är effektivt men kräver planering, struktur och tydlig 
pedagogisk idè. Björnström påpekar att elever inte ska gå direkt från att laborera med konkret 
material till abstrakta representationsformer utan behöver även arbeta med de mellanliggande 
representationsformerna, det vill säga halvkonkret samt halvabstrakt representation. 
Halvkonkret representation kan till exempel vara bilder av verkliga föremål och halvabstrakt 
kan till exempel vara tallinjer. Författaren föreslår att laborativt material alltid ska finnas 
tillgängligt i klassrummet. Detta ger möjlighet för eleverna att arbeta varierat med alla 
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repesentativaformerna, det vill säga konkret, havkonkret, halvabstrakt samt abstrakt 
representation. Om laborativt material finns tillgängligt i klassrummet kan en elev växla ner 
till en lägre abstraktionsnivå när svårigheter uppstår för eleven (Björnström, 2012:29). 
 

Datorbaserade övningar 
 
”För ren färdighetsträning är datorn ett utmärkt verktyg. Den tröttnar aldrig, den är 
förutsägbar och har alltid nya uppgifter på lager. På Internet finns en ständigt växande 
mändg av mattespel på olika nivåer och olika åldrar” 

          (Björnström, 2012:36). 
 
Ny teknik öppnar nya möjligheter. Användning av datorer och surfplattor ger möjlighet att 
hitta pedagogiska program i spelform. Björnström (2012:36) skriver om flera fördelar med 
användning av pedagogiska program: spel kan vara roliga och till och med uppslukande. 
Eleverna behöver inte lägga extra tid på att skriva och forma siffror för hand som gör att fler 
uppgifter blir gjorda på kort tid. Men som allt annat material, måste även mattespel granskas 
samt anpassas efter kunskapsnivå. Detta belyser även Lundberg och Sterner (2009): 

 
”När det gäller räkning handlar det om omedelbar tillgång till en rik repertoar av 
talfakta, omedelbar igenkänning av problemtyp och automatiserad hantering av 
symbolspråket. Övning måste dock alltid utgå från att eleven förstår och arbetar utifrån 
en riktig begreppsbildning. En själlöst, mekanisk övande kan aldrig rekommenderas 

                 (Lundberg & Sterner, 2009:46). 
 
Digital teknik med anpassade programvaror är en del av Skolverkets olika former som ingår i 
extra anpassningar. Enligt Skolverket (2014) öppnar digital undervisning i klassrummet 
många nya möjligheter. Med hjälp av interaktiva tavlor kan genomgångar och redovisningar 
göras flexibla med multimodal innehåll, det vill säga innehåll som innehåller flera visuella 
inslag. Liksom interaktiva tavlor, kan lärplattor och smartphones vara effektiva hjälpmedel. 
Inlästa böcker, inspelade genomgångar, tal till text funktion, klockor, kartor, 
minnesstödsfunktioner är en bråkdel hur tekniken kan användas som extra hjälp i 
klassrummet. 
 

Lärarens roll i klassrumsundervisning 
Lundberg och Sterner (2009:39) skriver att lärare, i första hand ska sträva efter att förebygga 
svårigheter som uppstår i samband med matematikundervisningen samt göra elevernas möte 
med matematik meningsfulla, lustfyllda och inspirerande. 
 
Klassrumsundervisning måste anpassas och vid behov förändras, till exempel från enskilt 
räknande i matematikböcker till en explicit lärarledd undervisning. Det kan vara utforskande 
aktiviteter, gemensam problemlösning eller matematiska samtal om kunskapsmålen som 
eleverna arbetar mot (Lundberg & Sterner, 2009:39).  
 
Läraren som undervisar elever med specifika matematiska svårigheter, måste vara medveten 
om till exempel hur instruktionerna ges, matematiska frågor ställs, läxorna följs upp och så 
vidare. Uppgifterna ska vara individanpassade med relevant innehåll (Lundberg & Sterner, 
2009). Som lärare är det viktigt att komma ihåg att eleverna måste få tid att tänka, speciellt 
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elever med specifika matematiska svårigheter behöver extra tid för att räkna ut uppgifter 
(Butterworth & Yeo, 2010). 
 
Klassrumsundervisning ska vara positiv, väl strukturerad och genomtänkt. Läraren måste hitta 
balans mellan svårighetsnivå och tempot på undervisningen. Detta kräver att läraren har goda 
ämneskunskaper samt goda kunskaper om specifika matematiska svårigheter (Lundberg & 
Sterner, 2009).  
 

1.2 Syftet och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka kunskaper och föreställningar 
verksamma lärare har om diagnosen dyskalkyli samt hur undervisningen anpassas efter det. 
Jag vill även undersöka hur lärare bemöter elever med diagnosen dyskalkyli och om det finns 
en skillnad i bemötandet och arbetssättet mellan klasslärare och speciallärare.      

 
Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  
 
1) Hur kännetecknas dyskalkyli? 
2) Hur bemöts elever med dyskalkyli? 
3) Hur anpassas undervisningen för elever med dyskalkyli? 
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2 METOD 
Metoden för detta examensarbete redovisas i fyra delar: urval, datainsamlingsmetoder, 
procedur samt analysmetoder. 

2.1 Urval 

Fyra verksamma lärare från fyra olika skolor valdes ut för intervjuer. Urvalet skedde genom 
så kallade målstyrda urval (Bryman, 2008). Målstyrda urval består av flera olika nivåer samt 
bestäms beroende på forskningsfrågor.  
 

2.1.1 Urval av skolor  
Fyra skolor valdes för intervjuer och observationer. Skola A är F-6 kommunal grundskola 
som ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige. På skolan går drygt 200 elever, många av 
dem är nyanlända elever med annat modersmål än svenska i behov av extra hjälp med språket. 
På skola A intervjuades en klasslärare som benämns som L1. 
 
Skolan B är F-6 kommunal grundskola som ligger i en tätort i mellersta Sverige. Skolan ligger 
i ett förhållandevis homogen område som består av villor samt flerbostadshus. Skolan har 
cirka 400 elever. På skola B intervjuades en klasslärare som benämns som L2. 
 
Skola C är en F-3 kommunal grundskola som ligger i en tätort i mellersta Sverige. Skolan 
ligger i ett villaområde och har drygt 300 elever. Klasserna är homogena samt att de flesta 
lärarna har arbetat på skolan under många år. Här intervjuades en speciallärare som benämns 
som SL1.   
 
Skolan D är en är F-6 kommunal grundskola som ligger i en mellanstor stad i mellersta 
Sverige. På skolan går drygt 270 elever, många av dem är elever med annat modersmål än 
svenska och är i behov av extra hjälp med språket. På skola D intervjuades en speciallärare 
som benämns som SL2 
  
2.1.2 Urval av lärare 
Respondenterna är kända sedan tidigare och förfrågan framfördes muntligt genom telefon. 
Syftet med undersökningen presenterades och tid för intervjuer och observationer bokades. 
Fyra lärare valdes ut för intervjuer och observationer. Urvalet skedde dels på grund av visat 
intresse dels på grund av olikheter i deras bakgrund. Två olika lärarkategorier valdes för att 
undersöka om det finns skillnader i arbetssätt och bemötandet av elever med dyskalkyli. 
Bland klasslärare valdes två lärare som undervisar i olika årskurser, L1 undervisar 1-3, L2 
undervisar i 4-6. Detta dels på grund av att elever diagnostiseras tidigast vid 10-12 års ålder, 
dels på grund av risken för understimulans hos yngre elever.   
 
L1 
L1 är utbildad 1-7 lärare och har arbetat 10 år på mellanstadiet och 10 år på lågstadiet.  L1 
vidareutbildar sig kontinuerligt. L1 har inte haft elever med diagnos dyskalkyli men har 
arbetat med flera elever med matematiksvårigheter.  
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L2 
L2 är utbildad lärare med 39 års yrkeserfarenhet som arbetar på mellanstadiet, mest 4-6. L2 
har inte mött elever med enbart dyskalkyli men arbetat med elever som hade både läs- och 
skrivsvårigheter samt matematiksvårigheter.   
 
SL1 
SL1 har arbetat som lärare i 21 år på en och samma skola av de 11 år som speciallärare. SL1 
är utbildad 1-7 lärare samt utbildad specialpedagog. SL1 har studerat i alla år vid sidan om 
arbetet. Slöjd, idrott, språkstörningar, magisterexamen i pedagogik, specialpedagog är endast 
en liten bråkdel av alla kurser som SL1 har läst. Läraren säger själv att man aldrig blir klar 
med utbildningen och just nu är det pedagoghundsförareutbildning som gäller. Skolan som 
SL1 arbetar på har startat ett projekt där de använder pedagoghund på skolan. Personalen 
märkte att vissa elever mår bättre samt förbättrar sina resultat.  
 
SL2 
SL2 är utbildad grundskolelärare och har arbetat som speciallärare i cirka ett år. Innan dess 
har SL2 arbetat 4 år som klasslärare. SL2 har inte arbetat med elever som har diagnostiserats 
med dyskalkyli men arbetar dagligen med elever som har olika matematiksvårigheter.  
 
 
 

 
Figur 2: Schematisk modell av underökningens urval 
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2.2 Datainsamlingsmetoder 

Två olika metoder används för insamling av data: intervju samt observation. För denna 
undersökning valdes kvalitativ intervju. Enligt Johansson & Svedner (2010) ger den 
kvalitativa intervjun intressanta resultat om till exempel lärarens attityder, förkunskaper, 
värderingar, syn på elever och syn på undervisning. I den kvalitativa intervjun är endast 
frågeområden bestämda, medan frågor kan variera beroende på svar från intervjuade. Syftet 
med den kvalitativa intervju är att få så uttömmande svar som möjligt från intervjuade. 
Kvalitativa intervjuer brukar spelas in på band eftersom det kan vara viktigt med till exempel 
tonfall, pauseringar samt avbrutna meningar. Efter intervjutillfälle transkriberas inspelningar 
ordagrant (Johansson & Svedner, 2010:31). 
 
Lärarintervjuer kompletterades med observationer. Kvalitativ observationsmetod i form av 
löpande observationer valdes för denna undersökning. Löpande observationer innebär att man 
skriver ner så mycket som möjligt om ett visst skeende. Beskrivningar under löpande 
observationer är detaljerade, precisa och fria från värderingar (Johansson & Svedner, 2010).   

 
 
Figur 3: Modell över undersökningens datainsamlingsmetoder 
 

2.3 Procedur 

Arbetet började med litteraturgenomgång för att kunna fördjupa sig i ämnet dyskalkyli. 
Därefter planerades direkta intervjuer (ansikte mot ansikte) med fyra olika lärare (2 
klasslärare och 2 speciallärare) från fyra olika skolor. Två av skolorna ligger i en tätort i 
mellersta Sverige, de andra två skolorna ligger i en medelstor stad, även dessa skolor ligger i 
mellersta Sverige.   
 
Respondenterna är kända sedan tidigare och förfrågan framfördes muntligt genom telefon. 
Syftet med undersökningen presenterades och tid för intervjuer och observationer bokades. 
Undersökning genomfördes enligt Brymans (2008) grundläggande etiska principer, det vill 
säga principer som handlar om frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. Berörda 
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lärare hade informerats om undersökningens syfte samt att deras deltagande är frivilligt och 
att de kan hoppa av om så önskas. Uppgifter som samlas in ska användas endast för 
forskningsändamålet och kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet samt 
förvaras på ett sätt så att obehöriga inte kan komma åt.      
 
För att besvara hur lärare upptäcker diagnosen dyskalkyli, bemöter elever och anpassar 
undervisning, gjordes fyra intervjuer samt fyra observationer av lärarna.  
Den 13 mars genomfördes första intervju med L1. Intervjun genomfördes på skolan i lärarens 
egen klassrum. Intervjun planerades efter skoldagens slut för att minimera störningsmoment 
samt ha obegränsat med tid för intervjun. Intervjun spelades in med diktafon, vissa delar, som 
diktafon inte uppfattar, antecknades för hand.  Innan intervju fanns det en möjlighet att se sig 
om i klassrummet samt titta på elevernas olika prov/tester i matematik.  
 
Intervjun började med en kort presentation av syftet med undersökningen. Stödfrågor som 
intervjun utgick från finns i Bilaga 1. Eftersom respondenterna är kända sedan tidigare, var 
situationen avslappnad och intervjun påminde om ett samtal. Det fanns möjlighet att ställa 
följdfrågor samt respondenterna kunde lägga till och berätta vad de tyckte var viktigt utifrån 
samtalet. Samlat material från intervjuer bearbetades samma kväll för att kunna förbereda sig 
inför observationen som ägde rum dagen efter.  
 
Första observationen ägde rum den 14 mars, klockan 10.00 och varade i en timme. Det var 
endast klassläraren, som undervisar i årskurs två, som skulle observeras. Eftersom eleverna 
inte skulle observeras, krävdes inte vårdnadshavarens tillstånd. Observationen började med att 
klassläraren presenterade observatören samt förklarade syftet med besöket.  Observatören satt 
längst bak i klassrummet. Denna position gav mycket bra möjlighet att observera lärarens 
ansiktsuttryck, rörelse samt blicken och tonläge. Observationsmetod i form av löpande 
observationer antecknades för hand. Efter observationen gavs det möjlighet att ställa frågor. 
Beskrivningar är detaljerade och fria från värderingar.  
 
Den andra intervjun ägde rum den 16 mars klockan 14.30. L2 som undervisar i årskurs 4 
intervjuades. Dagen efter genomfördes observation. Den började klockan 09.30 och varade i 
45 minuter. Hela proceduren upprepades för både intervjun och observation från L1.  
 
Samma procedur för intervjuer upprepades med speciallärarna. Intervju med SL1 ägde rum 
den 21 mars, klockan 14.00 samt observation dagen efter, det vill säga 22 mars klockan 11.05. 
Även denna gång användes stödfrågor för intervjun som spelades in med diktafon och 
bearbetades samma dag. Observationen skedde i speciallärarens rum som rymmer inte mer än 
tre elever åt gången. Rummet är ganska litet men genomtänkt: elever har möjlighet till 
grupparbete vid stora runda bordet eller till enskilt arbete vid eget bord som är avgränsad för 
att minimera störningsmoment. Rummet har inga störande ljud som till exempel tickande 
klockor eller surrande datorer och all material som används finns placerad genom räckhåll.  
 
Observationstillfället bestämdes i samråd med SL1 eftersom närvaro av en främmande person 
i rummet kan vara ett stort störningsmoment för vissa elever. Observationen började 11.05 
och pågick i 35 minuter. Vid observationstillfället fanns det endast en elev. Specialläraren 
presenterade observatören och förklarade syftet med besöket. Observatören satt vid sidan av 
bordet och hade mycket bra uppsikt över SL1 samt eleven. Som i föregående observationer, 
användes löpande observationer som metod samt antecknades för hand.  
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Den sista intervjun och observationstillfället ägde rum den 23 respektive 24 mars. Även denna 
intervju genomfördes efter skoldagens slut med tanke på obegränsad tid och 
störningsmoment. Intervjun skedde i SL2s arbetsrum. Som vid alla andra tillfällen spelades 
intervjun in med diktafon och utgick från förberedda frågor. Efter intervjun gavs det möjlighet 
att titta närmare på material som används under lektioner.  
 
Observationen ägde rum i skolans bibliotek där flera elever från olika klasser närvarade. Den 
började klockan 09.00 och avslutades 10.10. Vid dessa tillfällen hjälper specialläraren elever 
med uppgifter som respektive klasslärare tagit fram. De flesta eleverna uppdelade i par, vissa 
elever arbetar i små läsrum för att minimera störningsmoment. Tillfällen när SL2 arbetade 
med elever i läsrum observerades inte på grund av risk för störningsmoment. Hela proceduren 
för observationen upprepades på samma sätt som vid de tidigare tillfällena, det vill säga 
observatören presenterades och syftet med besöket förklarades. Observatörens placering 
ändrades inte under hela lektionen. Löpande observation valdes som metod och antecknades 
för hand.     

2.4 Analysmetoder 

2.4.1  Litteraturanalys 
Det har varit utmanande att hitta litteratur till denna studie. Sökning på Dyskalkyli med 
avgränsning peer reviewed gav inga träffar på Discoverys sökmotor eller datobasen ERIC 
(host). Sökning på ordet Dyscalculia gav ett fåtal träffar vid sökning via datobasen ERIC 
(host) men de flesta artiklar sorterades bort. Den ena anledningen till detta är att artiklarna 
handlar om dyskalkyli i samband med andra svårigheter samt andra neurologiska 
funktionsnedsättningar. Den andra anledningen är artiklar som handlar om olika arbetssätt, till 
exempel artiklar som berättar om olika arbetssätt i Kina, Brasilien eller Tanzania, valdes bort 
på grund av sin irrelevans eftersom jag anser att utbildningsystemet skiljer sig mellan Sverige 
och dessa länder. 
 
Till denna studie användes främst rapporter från svenska myndigheter, avhandlingar samt 
andra vetenskapliga publikationer. Detta val gjordes för att undersöka vad svenska 
myndigheter anser om diagnosen dyskalkyli samt vilka bestämmelser det finns för att stödja 
individer med diagnosen dyskalkyli.  
 
Avsikten var att undersöka elever mellan 6-9 år. Vid granskning av litteratur visade det sig att 
utredning av diagnosen dyskalkyli inte startar förens 10-12 års ålder.  Detta innebär att 
litteraturen behandlar främst elever från 10 år och uppåt. I litteraturen poängteras att yngre 
elever uppvisar samma tecken men detta kan beror på understimulans hos eleven.  
 

2.4.2 Intervjuanalys  
Intervjufrågorna utgick från stödfrågor som förbereddes innan. Detta gav mig möjlighet till 
följdfrågor beroende på svar från lärarna. Jag anser att det är det bästa sättet att samla in 
information för min studie, eftersom denna typ av intervjuer omfattar så stort området. Men 
att göra en intervju som baseras på endast stödfrågor är svårt och kräver god förberedelse. 
Eftersom informanterna var kända innan, var situationen avslappnad och intervjuerna 
påminde mer om samtal. Även ljudinspelning med diktafon bidrog till att intervjuerna flöt på 
utan att behöva avbryta informanten för att hinna skriva ner svar. Efter intervjuerna frågades 
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samtliga informanter om möjligheten att samstämma svar via telefon eller email fanns. 
Samtliga var positiva till förslaget. 
 
Analys av insamlat material började med transkribering. Fördelen med transkribering av 
ljudinspelning är att det finns möjlighet att lyssna på inspelningen flera gånger samt uppfatta 
detaljer som tonläge, pauser eller till exempel ironi, det vill säga detaljer som är svåra att 
anteckna för hand. Analys av insamlat material utgick från studiens frågeställning, det vill 
säga insamlat material delades i tre olika moment: kännetecken, bemötandet och arbetssätt.  
Därefter skrevs svaren under varje moment. Utifrån svaren från varje moment bestämdes 
olika delmoment. Nedan visas en schematisk modell över analys av moment Arbetssätt. 
Resterande två moment analyserades på samma sätt. 
 

 
Figur 4: Schematisk modell av intervjuanalys för momentet arbetssätt 
 
Analys av lärarintervjuer gjordes med en fenomenografisk ansats. Denna metod inriktas på 
kvalitativa skillnader och likheter i människors sätt att erfara fenomen och företeelser i 
omvärlden (Marton & Booth, 2000). Lärarnas citat grupperas efter uppfattningar. Eftersom 
samtliga lärarna i studien hade ungefär samma uppfattning om diagnosen dyskalkyli, 
bemötandet av elever och arbetssätt, grupperades citaten med avseende på likheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arbetssätt	

	
• Laborativt	material	
• Kroppen	
• Digital	teknik	
• Varierande	genomgångar	
• Individanpassade	
genomgångar		
• Sammarbetet	med	resurs	
• Sammarbetet	med	
speciallärare	
• Sammarbetet	med	
klassläraren	

Material		
Genomgångar		
Sammarbetet		
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2.4.3 Observationsanalys 
Observationer genomfördes efter intervjuer med berörda lärarna. Detta gav mig en möjlighet 
att förbereda sig på vilka moment som skulle observeras. Jag anser att observationerna var 
lärorika och förenade teoretisk kunskap med den praktiska delen. Eftersom informanterna var 
kända sedan innan, påverkades inte deras undervisning av observatören i klassen. Efter varje 
observationstillfälle fanns det möjlighet att ställa följdfrågor. Till exempel vilka kriterier 
utgick läraren ifrån vid gruppindelning. De flesta moment som redovisas i resultatdelen kunde 
observeras under dessa 4 tillfällen.   
 

Delmoment Observation 1 
L1 årskurs 2 

Observation 2 
L2 årskurs 4 

Observation 3 
SL1 

Observation 4 
SL2 

Genomgångar 
 

Helklass samt 
grupper 

Helklass samt  
en till en 

undervisning 

 
Enskild elev 

 
Grupper 

Samarbetet Resurs som 
översätter till 
modersmål 

Flera mattelärare Samarbetet med 
klassläraren 

Samarbetet med 
klassläraren 

Material  
Interaktiv tavla 

Lathund, 
miniräknare, 

laborativt material 

Laborativt 
material, kroppen 

Lärplattor, 
laborativt material 

Bemötandet Samtliga lärare har bra relationer med sina elever. Elever bemöts med respekt 
och beröm. Lärarna uppmuntrar, bekräftar och stödjer alla elever i klassen. 

 
Tabell 1: Översikt över delmoment som kunde observeras  
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3 RESULTAT 
I detta kapitel presenteras resultat från undersökningen. Resultatet kan ses som svar på hur 
lärare kännetecknar dyskalkyli, bemöter elever på bästa sätt samt hur de anpassar 
undervisningen för elever med diagnosen dyskalkyli. Citaten tagna från fyra intervjuer och är 
utan inbördes ordning. I resultatdelen används främst begreppet specifika matematiska 
svårigheter, detta beror främst på att lärare från intervjuer, uttrycker sig att begreppet 
dyskalkyli är okänt begrepp samtidigt som samtliga lärare kunde redovisa hur dyskalkyli 
kännetecknas, hur elever bemöts samt hur undervisningen anpassas för elever med diagnosen 
dyskalkyli. Det vill säga själva begreppet dyskalkyli är okänd men kunskaper om dyskalkyli 
finns.     
 
Av de fyra lärare som intervjuades, endast SL1 hade en elev med bekräftad diagnos av 
dyskalkyli. De andra lärarna berättar att även om misstankar om dyskalkyli finns, utreds inte 
elever, dels för sin låga ålder, dels för bestämmelser från kommunen. Oavsett diagnos ska 
undervisningen anpassas för varje elev: svårigheter ska upptäckas, passande undervisning ska 
hittas. Detta bekräftas av L1: ”Vi uppmärksammar barnens svårigheter, inte barnens 
diagnoser! Jag anpassar undervisning efter varje barn, inte efter diagnos!”    
 
3.1.1 Hur kännetecknas dyskalkyli? 
För att belysa första frågeställningen, hur dyskalkyli kännetecknas, har citaten från intervjuer 
används. Tabell ett visar hur lärare kännetecknar dyskalkyli samt andra specifika matematiska 
svårigheter.   
 
Tabell 2: Hur kännetecknas dyskalkyli/specifika matematiska svårigheter  
 

Moment Citat 
 
1. Spatiala svårigheter 
 
 
  

 
”Eleven gick hos mig i 5 år men hittade inte till mitt rum, hen 
gick åt fel håll även på väg tillbaka till klassrummet” (SL1) 
 
”Föräldrar berättade att de inte kan skicka sitt barn till 
närmaste affär, trots att barnen levt på samma adress i alla år 
så hittar hen inte till affären” (L2) 
 
”Dels så man när elever har svårt att se mönster, inte bara 
konkreta mönster, utan mönster i tankar” (L1) 
 

 
Fokus på:  
Orientera sig i tid och rum. 
Överblick, mönster, 
planering. 

 
2. Taluppfattning 
 

 
”När man tar emot en klass i ettan, brukar vi titta om de kan 
räkna baklänges från 20 till 0. Det här är inte vetenskapligt 
bevisat men våran egen statistik visar att i gruppen som inte 
kan det, brukar man hitta barn med matematikssvårigheter” 
(L1) 
 
”Vi ramsräknar ganska mycket för att kolla hur långt barnen 
kan räkna. De som inte kunde ramsräkna i början av ettan, det 
är oftast de som får problem med matematiken” (SL2) 

 
Fokus på: 
Förståelse av tals 
betydelse, aritmetik, 
ramsräkning, ordning i 
talraden, subitizing.  
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”Eleven var tvungen att räkna varje gång, till exempel när hen 
slog en tärning och fick 3 prickar”(SL1)  
 

 
3. Arbetsminnet 
 

 
”2+3! Det gick inte! Man fick inte tabeller i huvud på eleven. 
Vi försökte fram till årskurs 4 men det gick inte. När vi insåg 
detta, började vi använda lathundarna” (SL1) 
 
”Man kan träna på multiplikationstabell hur länge som helst 
men nästa dag är allt borta! Man måste börja om!”(L2)  
 

 
Fokus på:  
Tabellinlärning 

 
Att upptäcka matematiska svårigheter hos eleverna är det första steget för att kunna hjälpa 
eleverna. Resultatet i tabell ett grupperas i tre olika moment: spatiala svårigheter, 
taluppfattning samt arbetsminnet. Det är de tre grupperingar som visar tydligast att elever har, 
eller riskerar få specifika matematiska svårigheter.   
 
Moment ett visar att elever med specifika matematiska svårigheter oftast har spatiala 
svårigheter, det vill säga svårigheter att orientera sig i tid och rum, svårigheter med avläsning 
av kartor, diagram och tabeller. Elever som har spatiala svårigheter har problem med 
planering av arbetet, att följa tankespår och se mönster. Citat ett och två visar tydligt exempel 
på elever som har svårt att hitta i den fysiska miljön. SL1 och L2 berättar om elever som hade 
bott på samma adress, samt gått i samma skola i många år men ändå inte hittar i välbekanta 
områden. SL1 var tvungen att hämta eleven från klassrummet och lämna efter varje avslutad 
lektion. Citat två beskriver en annan elev som inte hittar i området och inte kan lämna gården 
själv. Citat nummer tre visar att vissa elever har svårigheter att se mönster, både konkreta 
mönster samt mönster i tankar, det vill säga att kunna följa tankespår genom arbetsuppgiften.  
 
Moment två visar att elever med specifika matematiska svårigheter har problem med 
taluppfattning. Med taluppfattning menas att elever har förståelse för tal, dess uppbyggnad, 
positionssystem samt förståelse för räknelagarna. Lärarna som intervjuades bekräftar att oftast 
barn som har problem med ramsräkning i början av årskurs 1, brukar få svårigheter med 
matematik. Citat ett och två visar exempel på detta. Citat tre visar att eleven med bekräftad 
diagnos dyskalkyli, hade svårigheter med subitizing. Det vill säga att eleven inte kunde 
uppfatta små antal, i detta fall prickar, utan att räkna.  
 
Även moment tre, arbetsminnet, visar specifika matematiska svårigheter hos elever. Adler 
2014:8) beskriver arbetsminnet som grundbulten i all nyinlärning. Arbetsminnet hjälper att 
hålla igång flera tankar samtidigt, som är avgörande, till exempel, vid problemlösning. Citat 
ett och två visar att elever med specifika matematiska svårigheter, har svårt med 
tabellinlärning. Detta tyder på problematik med arbetsminnet. SL1 berättar i citat ett, om 
additionstabell: de hade kämpat i fyra år, använt olika metoder och olika hjälpmedel för att 
memorera utan resultat. Tillslut fick eleven lathundar. Liksom SL1, vittnar L2 om eleven som 
inte kunde memorera en multiplikationstabell. Även i detta fall användes lathund.   
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3.1.2 Hur bemöts elever med dyskalkyli på bästa sätt? 
För att belysa den andra frågeställningen, har citaten från intervjuer används. Tabellen visar 
hur lärare bemöter elever med dyskalkyli samt andra matematiksvårigheter. 
 
Tabell 3: Hur bemöts elever med dyskalkyli/specifika matematiska svårigheter 
 

Moment Citat 
 
1. Skapa relation 
 

 
”Man ska vara ärlig! Prata med eleven om svårigheter: det är 
tufft, du kommer få jobba extra men man måste genom detta 
och enda sättet är att träna! Jag förstår att det är jobbigt för 
dig, därför sitter du här med mig, med en kopp varm choklad” 
(SL1) 
 
”Varje lektion har vi en till en undervisning. Detta ger en 
möjlighet att prata med varandra” (L2) 
 
”Stressa inte! Var lugn och uppmuntrande! Dra fram positiva 
styrkor hos eleven. Bygg förtroende mellan lärare och eleven. 
Litar eleven på dig så lyssnar de!” (L2) 
 

 
Fokus på: 
Skapa bra relation lärare-
elev 
Förtroende kapital 

 
2. Stärka självförtroende 
 

 
”Det gäller att bekräfta barnet! När barnen har lärt sig att 
ställa upp, brukar jag skriva 23718512…+31245475… -Det 
kan jag inte! får jag alltid till svar. Sedan gör de det! Jag 
brukar säga: -Se du kan! Du kan addera alla tal i hela 
världen!” Och detta gör så de växer” (SL1) 
 
”Vi har en elev som har misslyckats gång på gång med både 
matematik och svenska. Det märks att eleven inte mår bra. Jag 
brukar sitta med hen under matematikprov. När eleven känner 
sig dålig och är på väg att ge upp, brukar jag hjälpa med tal. 
Jag kan hjälpa för mycket så hen klarar uppgiften. Jag räknar 
bort poängen för uppgiften men eleven känner att hen klarade 
provet, fast inte fått poäng (SL2)  
 

 
Fokus på: 
Uppmuntra, ger möjlighet 
att lyckats med uppgifter, 
bekräfta. 

 
Lika viktigt som att känna igen tecken på matematiska svårigheter – är det viktigt att bemöta 
elever på rätt sätt. Tabell två är uppdelad i två olika moment: skapa relation och stärka 
självförtroendet. Alla lärare som intervjuades bekräftar vikten av att bemöta elever på bästa 
möjliga sätt. Som lärare måste man vara lugn, uppmuntrande och ärlig. SL1 poängterar att det 
är viktigt att vara ärlig men vid rätt tidpunkt: ”Inte i ettan, men när eleven själv börjar känna 
av problemen”. Ärlighet bygger förtroende mellan eleven och läraren. Förtroende gör att 
eleven lyssnar och litar på läraren.   
 
Lärarna berättar i intervjuer hur viktigt det är att skapa en bra relation mellan en elev och 
lärare. Tidskrävande men effektivt sätt, enligt lärarna är en till en undervisning eller så kallad 
individuell undervisning. Detta måste ske dagligen, det ger ingen effekt om enstaka 
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individuella undervisningar sker några gånger per månad. Dessa undervisningstillfällen 
hjälper också att bygga förtroende mellan läraren och eleven.  
 
Moment två, stärka självförtroendet, visar några exempel på hur lärarna kan stärka elevernas 
självförtroende. Första citatet visar hur lärare kan, på ett ganska enkelt sätt, uppmuntra och 
bekräfta eleven. SL1 beskriver hur en elev som hade misslyckats gång på gång med 
matematik, har lärt sig addera med hjälp av uppställning. Även om kunskapen 
automatiserades, känner sig eleven osäker och misslyckad. När SL1 ger uppgift att addera två 
tal, tal som är lika långa som själva whiteboardtavlan, kommer det alltid ett svar: ”Jag kan 
inte!” men när uppgiften är klar, inser eleven att hen ”kan addera alla tal i hela världen!”. 
Detta stärker självförtroende och eleven inser om hen klarade denna uppgift – kommer hen 
klara även andra uppgifter.  
 
Elever som har misslyckats gång på gång, behöver kontinuerligt uppmuntring. Citat två visar 
hur SL2 gör medvetet val för att hjälpa eleven under ett prov. Istället för att låta eleven 
misslyckas, väljer SL2 att gå igenom uppgiften och räkna den tillsammans med eleven. Även 
om poäng räknas bort – känner eleven att hen klarade provet. Detta uppmuntrar och bekräftar 
eleven samt stärker elevens självförtroende. 
      
 
3.1.3 Hur anpassas undervisning? 

 
För att belysa den tredje frågeställningen, har citat från intervjuer används. Tabellen visar hur 
lärarna anpassar undervisningen för elever med dyskalkyli samt andra matematiksvårigheter. 
 
Tabell 4: Hur anpassas undervisning för elever med dyskalkyli/specifika matematiska 
svårigheter 
 

Moment Citat 
 
1. Material 

 
”Smart Board” öppnar stora möjligheter i undervisningen. 
Konkret material som pengar, klossar, tiotalsstavar, används 
både under genomgångar och enskild arbete” (L1) 
 
”Roboten är ett måste när man jobbar som speciallärare! Till 
exempel när man visar bilden med analog klocka där det visas 
”kvart i fem”. När eleven svarar så stoppar man in kortet i 
Roboten och ut kommer det rätt svar med text ”kvart i fem” 
(SL1) 
 
”Vi använder kroppen! Vi startar på 0 och hoppar till 10. Men 
nu startar vi på 3 och hoppar 10 hopp, vart hamnar du nu?” 
(SL2) 
 

 
Fokus på: 
Laborativt material, 
teknik, kroppen 

 
2. Genomgångar 

 
”Arbetar man enskild med eleven, kan man kommunicera på 
ett annat sätt. Detta hjälper att hitta svårigheter. Men för att 
får effekt, måste man göra detta regelbundet” (SL2)  

 
Fokus på: 
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Varierande samt 
individanpassade 
genomgångar 

 
”Vi skippade olika sätt att tänka. Det är ingen idé att börja 
”bakifrån med plus” eller ”10 kompisar”. Eleven kunde inte 
använda detta som strategi. Vi lärde oss uppställningen 
istället!” (SL1) 
 
”Det är till en fördel att vi är tre lärare som undervisar i 
matematik. Ibland behöver elever flera genomgångar från 
flera olika lärare som förklarar på olika sätt” (L2) 
 
”Vi har en resurs i klassen som kan översätta vissa delar av 
genomgångar för elever som behöver detta” (L1) 
 

 
3. Samarbetet  

 
”Samarbetet med modersmålslärare så man kan bekräfta att 
det inte är svårigheter med språket” (L2) 
 
”Vi har alltid dialog med klasslärare! Vid behov, arbetar vi 
med samma tema som de gör i klassen, fast enskild eller i små 
grupper” (SL2) 
 
”Vi samarbetar med fritidshemmet. Vid behov kan personalen 
från fritidshemmet hjälpa till med enskilda genomgångar” 
(L1) 
 

 
Fokus på: 
Övergripande samarbete 
med alla på skolan samt 
hemmet 
 

 
Undervisningen i skolan ska anpassas efter varje elev. Resultatet i tabell tre, anpassad 
undervisning för elever med dyskalkyli/specifika matematiska svårigheter, grupperas i tre 
olika moment: material, genomgång och samarbetet.   
 
Lärare som intervjuades berättar att det finns massvis med laborativt material på skolorna. 
Allt från pengar, klossar, tiotalsstavar till stenar, makaroner och pärlor. Kulram, tallinjen, 
mattehus… Listan med laborativt material kan vara oändligt. På skolor som intervjuer 
genomfördes, användes även interaktiv tavla, så kallad ”Smart Board” i undervisningen. 
Enligt lärarna, öppnar ”Smart Board” stora möjligheter för inlärning. ”Smart Board” används 
som pedagogiskt redskap som motiverar eleverna samt underlättar undervisningen för lärarna.  
 
I citat två berättar SL1 om roboten som läraren har konstruerat. Roboten är en kortvändare, så 
kallad ”flip chute”. Läraren visar ett kort, i detta fall kort med bild på analog klocka, när 
eleven svarar, stoppar läraren kortet in i roboten och ut kommer ett kort med text. SL1 
berättar att elever upp till årskurs 5 älskar att arbeta med roboten. Roboten är enkel att 
konstruera och uppgifterna kan anpassas efter behov.  
 
Citat tre till momentet, material, visar att lärare som arbetar med barn i åldrar 6-9 år, använder 
ofta kroppen och rörelser i sin undervisning. SL2 förklarar att barn lär sig med hela kroppen. 
Med varje rörelse får eleven en mängd information från olika sinnen. Eleverna får bättre 
förståelse samt att minnesförmågan förbättras då det fungerar bäst när man rör på sig.  
 
Moment två, genomgångar, fokuserar på varierande samt individanpassade genomgångar. I 
det första citatet berättar SL2 att enskilda genomgångar med berörd elev är det bästa sättet att 
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hitta svårigheter för att kunna hjälpa eleven. Även andra lärare som intervjuades bekräftar att 
enskilda genomgångar är effektiva men kräver tid och resurser.  
 
Det andra citatet återspeglar hur SL1 arbetade med eleven som hade diagnosen dyskalkyli. I 
detta fall fungerade inte varierade genomgångar eftersom eleven inte kunde använda strategier 
som till exempel, tio kompisar. Istället fokuserade eleven sig på en enda räknemetod – 
uppställning. L2 däremot upplever att varierande genomgångar ger olika perspektiv på samma 
problem.   
 
Det sista citatet i moment två visar hur skolor anpassar undervisning för nyanlända elever. L1 
berättar att det finns en resurs i klassen som översätter vissa delar av genomgången för elever 
som behöver detta.  
 
Till moment tre, samarbetet, har citaten valts ut för att visa övergripande samarbete med alla 
som arbetar på skolan. Citat ett visar samarbetet med modersmålslärare. Detta samarbete ger 
möjlighet till enskilda genomgångar på modersmålsspråket. Modersmålslärare kan även 
identifiera om eleven har svårigheter med matematiken eller med språket.   
 
Citat två valdes för att visa samarbetet mellan klasslärare och speciallärare. För att kunna 
anpassa undervisningen för elever med specifika matematiska svårigheter, krävs ett tätt 
samarbete mellan klassläraren och specialläraren. Vid behov kan speciallärare arbeta med 
samma tema som klasslärare gör. Det finns möjlighet för enskilda genomgångar hos 
speciallärare samt anpassning av material som eleven kan använda i klassrummet.  
 
Citat tre visar att fritidshemmet kan användas som resurs vid behov. Under skoldag kan 
personalen från fritidshemmet hjälpa med enskilda genomgångar.   
 

3.2  Resultat från observationer  

I denna del presenteras resultatet från observationer som genomfördes på fyra olika skolor. 
Resultaten är sammanställd av fyra olika observationer eftersom lärarna som observerades, 
arbetar på liknande sätt. Den enda noterbara skillnaden var skillnaden i arbetssättet mellan 
speciallärare och klasslärare. Detta beror på olika förutsättningar i undervisningen. 
Speciallärare som observerades arbetar enskild med elever eller med elever i små grupper. 
Detta ger större möjlighet att individanpassa undervisningen just för berörda elever. Vid 
observationen låg fokus på lärarens bemötande av elever samt olika arbetssätt. 
Observationerna visar hur fyra olika lärare bemöter och anpassar undervisningen för elever.   
 
 
3.2.1 Kännetecken  
Innan observationen började, gavs det möjlighet att titta på elevernas olika prov som gjordes 
för att upptäcka vissa matematiska svårigheter. Utöver prover, används formativ bedömning 
för upptäckt av matematiska svårigheter.  
 
3.2.2 Bemötande   
Resultat från observationer visar att lärarna är väl medvetna om vikten att bemöta eleverna på 
bästa möjliga sätt. Varje lektion som observerades började alltid med en diskussion. Frågor 
som ”Hur har helgen varit?” eller ” Hur gick det på rasten/musiken/idrotten?” ställs av 
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samtliga lärare. Lärare som observerades visar intresse, tittar genom hela klassen, har 
ögonkontakt med elever och ger möjlighet för eleverna att svara utan att någon annan 
avbryter. Stämningen i klassrummet är lugn och harmonisk.   
 
Dagens tema presenteras efter diskussionen. Samtliga lärare från observationen ställer 
matematiska frågor och väntar in svaren. Alla i klassen får möjlighet att svara, läraren frågar 
även elever som inte räcker upp handen. I detta fall får eleverna möjlighet att välja om de vill 
svara eller inte. Om eleven inte vill svara – uppmuntrar läraren: ”Försök!”, ”Du klarar 
detta!” eller ”Jag vet att du kan!”  Läraren fortsätter uppmuntra och bekräfta även vid enskild 
– och grupparbete.  
 
 
3.2.3 Arbetssätt 
Samtliga lärare som observerades under 4 olika tillfällen är medvetna om sin roll som lärare. 
Lärare anpassar språket så att alla elever förstår lektionens innehåll, ger tydliga instruktioner 
och väntar in svaren som ger möjlighet för alla elever att tänka klart. Undervisningen är 
individanpassad, varierad och innehåller olika aktiviteter. Samtliga lärare har goda 
ämneskunskaper och svarar på elevernas matematiska frågor.  
 
Vid två olika tillfällen kunde en till en undervisning observeras. Under dessa tillfällen kunde 
lärare anpassa genomgångar som passar bäst för berörda elever. Under en till en undervisning 
uppmuntrar och berömmer lärare eleverna vid minsta framgång men även tröstar vid minsta 
nedgång.   
 
Eleverna har tillgång till laborativt material i klassrummet. Under lektionerna kan eleverna 
hämta material som eleverna själva anser att de behöver. Även användning av digital teknik 
förekommer under lektionerna. Med hjälp av interaktiva tavlor och lärplattor anpassas 
undervisning samtidigt som elevernas motivation höjs.   
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4 DISKUSSION 
Sammanfattning: Undersökningens viktigaste resultat är att dyskalkyli är diffus och 
svårdefinierad begrepp. Om inte forskare kan komma överens vad dyskalkyli är, hur kan 
verksamma lärare göra detta?  Alla intervjuade lärare ansåg att begreppet dyskalkyli är okänd 
för dem. Det är inget som diskuteras i arbetslaget eller tas upp under till exempel, mattelyftet. 
Det är endast en lärare som hade haft elev med bekräftat diagnos dyskalkyli men samtliga 
lärare kunde identifiera kännetecken på specifika matematiska svårigheter utan att koppla 
detta till dyskalkyli. Resultatet visar även att i mötet med elever som har specifika 
matematiska svårigheter är bemötandet och arbetssätt avgörande för att eleven ska lyckas. 
Observationer visade att verksamma lärare förankrar teoretisk kunskap med praktik.   
 
Tillförlitlighet 
  
Realibitet 
3 av 4 informanter har lång erfarenhet samtidigt som de fortsätter att vidareutbilda sig. Detta 
tyder på att de är bekanta med senaste forskning även om de utrycker att forskningen är långt 
ifrån verkligheten och inte alltid kan appliceras i klassrumsmiljön. En informant hade kort 
erfarenhet men det anses inte som negativt eftersom i vissa fall kunde informanten poängtera 
små detaljer som erfarna lärarna tar för givet. Valet av klasslärare utgick efter ålder på elever 
som undervisas. Det var ett medvetet val att välja en lärare från lågstadiet samt en från 
mellanstadiet. Detta val förklaras genom ålder för dyskalkyliutredning samt risken för 
understimulans hos yngre elever. Eftersom det är oftast speciallärare som arbetar med elever 
med specifika matematiska svårigheter, valdes två speciallärare för att kunna göra jämförelse 
mellan klassläraren och specialläraren.  
 
Urval av skolor skedde utifrån bostadsområde som skolorna ligger i. Skola A och D ligger i 
mellanstor stad med många nyanlända elever. Skola B och C ligger i en tätort i villaområde 
eller homogen område som består både av flerbostadshus och villor. På skolan B och C finns 
ganska liten andel av nyanlända elever. Dessa kriterier påverkar elevernas kunskapsnivå samt 
undervisnings möjligheter.  
 
Fyra intervjuer som genomfördes visade ungefär samstämmiga resultat. Resultatet från 
intervjuer förstärktes med observationer som också visade ganska eniga resultat. Alla 
intervjuer genomfördes efter skoldagens slut för att minimera risker för störningsmoment. 
Intervjuer genomfördes på samma sätt, det vill säga intervjuerna spelades in med diktafonen 
och vissa detaljer som diktafonen inte uppfattar, antecknades för hand. Även observationer 
genomfördes på samma sätt, det vill säga löpande observationer som antecknades för hand. 
Den enda noterbara skillnaden var skillnaden i arbetssättet mellan speciallärare och 
klasslärare. Detta beror på olika förutsättningar i undervisningen.  
 
Validitet 
Studiens resultat utgår från 4 informanters utsagor och kan inte generaliseras. Intervjufrågor 
ställdes utifrån syftet med arbetet och informanternas svar. Intervjuerna kompletterades med 
observationer. Observations beskrivningar är precisa och fria från värderingar. 
   
Teoretisk tolkning: Att misslyckas i skolan kan vara förödande för individen. Rapporten 
”Skolmisslyckandet - hur gick det sen” visar att framtidsplaner påverkas i största möjliga 
grad. Elever som lämnar skolan med låga eller ofullständiga betyg har svårt till exempel att 
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etablera sig på arbetsmarknaden. Eftersom kunskapskraven för grundskolan ligger på 
minimum nivå för att klara sig i samhället (Norberg, 2003) påverkas även demokratisk 
livssätt. Att belysa elever om kopplingen mellan låga betyg och framtida jobb, kanske är inget 
som görs på lågstadiet men visa den tydliga kopplingen mellan matematik och vardagen är ett 
måste. Eleverna måste inse att vi möter matematik överallt. Handla, resa, hitta i tid och rum, 
lösa olika problem, planera är endast en liten bråkdel av vardagsmatematiken. De flesta av oss 
gör detta utan att reflektera men för individer med matematiska svårigheter kan det vara stora 
hinder i vardagen. Därför är det viktigt att åtgärder måste vidtas redan på lågstadiet. 
 
Forskning (Adler, 2005; Malmer, 2011; Ljungblad, 2000; etc) visar att elever med specifika 
matematiska svårigheter kan få psykiska problem. Att misslyckas just i ämnet matematik kan 
förpesta och förmörka alla skolåren (Adler, 2003). Detta kan leda både till sekundära problem 
som skolkning men även till dålig självkänsla och i sämsta fall – depression. Samtliga lärare 
som intervjuades bekräftar detta. Dagligen träffar dessa lärare elever som kämpar med ämnet 
matematik, ämnet som förknippas med begåvning. Dagligen träffar de elever som mår dåligt 
över sina misslyckanden.  
 
För att kunna förebygga ovannämnda problem måste åtgärder göras redan på lågstadiet. Detta 
kräver goda kunskaper om ämnet, elevernas inlärning samt kunskaper om dyskalkyli. 
Undersökningen visar att ovannämnda forskare inte är eniga om begreppsdefinition samt att 
det inte finns direktiv om hur utredningen om dyskalkyli ska gå till. Detta kan vara 
förvirrande för både verksamma lärare samt berörda elever.  
 
Intervjuer med fyra verksamma lärare visar att begreppet dyskalkyli är ett ganska okänt 
begrepp i skolverksamheten. I intervjuerna framkom det att dyskalkyli varken diskuteras i 
arbetslaget eller tas upp under mattelyftet. Intressant med studiens resultat är att alla fyra 
lärare kunde känna igen tecken för specifika matematiska svårigheter utan att koppla detta till 
dyskalkyli. L1 till exempel, påpekade att själva bekräftandet av diagnosen inte är viktigt för 
klassläraren - viktigt är att uppmärksamma svårigheter och anpassa undervisningen efter det. 
Detta påstående bekräftas under granskning av styrdokument (Skolverket, Skollagen) som 
visar att oavsett fastställd diagnos eller inte, har berörda elever rätt till stöd i form av extra 
anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassningar är stödinsatser som är mindre ingripande 
och kan genomföras inom ramen för ordinarie undervisning. Särskilt stöd däremot har mer 
begripande karaktär och kan inte genomföras inom ramen för den ordinarie undervisningen. 
Det är endast rektorn som kan besluta om särskilt stöd. Denna typ av stöd kräver 
dokumentation i form av åtgärdsprogram (Skolverket, 2014:11).      
 
Detta examenarbete belyser hur dyskalkyli kännetecknas samt hur verksamma lärare bemöter 
och anpassar undervisningen för eleverna på bästa möjliga sätt. Resultatet är uppdelat i 3 olika 
moment: kännetecken, bemötandet och arbetssätt.  
 
Kännetecken  
Kännetecken som togs upp av verksamma lärare ligger inom flera områden: spatiala 
svårigheter, taluppfattning samt arbetsminnet. Dessa områden stämmer med områden från 
forskningen om dyskalkyli. L1 som arbetar med barn i åldrar 7-9 år berättar att första tecken 
på matematiska svårigheter är att elever inte kan se mönster, inte bara konkreta mönster utan 
även mönster i tankar. Att inte kunna generalisera och omsätta kunskaper är ett tydligt tecken 
på specifika matematiska svårigheter, enligt L1.    
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Både L1 och SL1 berättar att på deras respektive skola, testas alla elever som börjar i årskurs 
1 för att kontrollera elevernas kunskaper. Statistiken från respektive skola visar att elever som 
inte kan ramsräkna samt räkna baklänges från 20 till 0, ligger i riskzonen för matematiska 
svårigheter.  
 
SL1 som undervisat eleven med bekräftat diagnos dyskalkyli, nämner flera olika kriterier som 
enligt SL1 brukar inte finnas vid allmänna matematiska svårigheter. Detta svårigheter med: 
räknesätten, lästal, klockan, kartan, rumsuppfattning, talsystem, arbetsminnet, 
antalsuppfattning.  
 
Bemötandet 
Av egen erfarenhet vet jag att många elever med matematiska svårigheter undviker matematik 
till varje pris. Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) mötte jag elever som kan 
uppfattas som omotiverade eller uttråkade, elever som går runt i klassrummet, ritar, läser en 
bok eller bara stirrar genom fönstret. All hjälp, från mig som en ny individ i klassen avböjdes. 
Hur kunde jag hjälpa dessa elever? Första steget är att skapa en bra relation med elever. L2 
påpekade under intervjun: ”Litar elever på dig så lyssnar de!” Jag håller med L2 och anser att 
det oavsett hur mycket teoretisk kunskap en lärare har, kommer läraren inte nå fram till eleven 
utan en bra relation.       
 
Resultatet från intervjuer samt observationer visar att bemötandet av elever är avgörande för 
inlärning samt elevens självförtroende. Elever med specifika matematiska svårigheter behöver 
extra mycket bekräftelse och uppmuntran. Detta visas tydligt under genomförda observationer 
hos speciallärarna SL1 och SL2. Genom hela arbetspasset uppmuntras elever: ”Du klarar 
detta! Jag vet att du kan! Bra jobbat! Wow, du klarade den svåraste uppgiften alldeles själv!” 
Den minsta framgång uppmärksammas och beröms. Oftast är eleverna skeptiska till beröm i 
början men med varje lyckad uppgift växer självförtroendet. Att får höra av sin lärare ”Du 
kan addera alla tal i hela världen!” har stor betydelse för elever med specifika matematiska 
svårigheter. Det är drivkraften för att kämpa vidare med svårigheter.   
 
Lundberg och Sterner (2006) liksom andra forskare, bekräftar också att det är viktigt med 
beröm och uppmuntran för bästa inlärningsförutsättningar. Författarna påpekar att elever med 
dyskalkyli behöver vuxna som bryr sig om eleven, som ser eleven som medmänniska, inte en 
schablonbild av dyskalkyliker. Detta bekräftas i denna studie som visar att verksamma lärare 
lägger stor vikt på bemötandet av elever. Lärarna skapar bra relationer genom att bygga 
förtroende mellan lärare och elev samt stärker elevernas självförtroende. Att vara ärlig och 
visa respekt är några av egenskaperna som hjälper att bygga förtroendet. Att uppmuntra, 
bekräfta och ge möjlighet till att lyckas med uppgifter är några förslag från verksamma lärare 
på hur elevernas självförtroende kan stärkas. Björnström (2012) föreslår att föra loggbok eller 
så kallad Lyckasbok. I denna bok ska minsta framgång skrivas in och boken ska tas fram när 
eleven upplever motgång eftersom boken kan bevisa motsatsen för motgången.   
 
Arbetssätt  
Arbetssättet för elever med dyskalkyli är lika viktigt som bemötandet. Klassrumsundervisning 
ska vara positiv, välstrukturerad och genomtänkt som vid behov kan förändras. Det ska vara 
en explicit lärarledd undervisning med utforskande aktiviteter och matematiska samtal 
(Lundberg & Sterner, 2009).  
 
Under lärarintervjuerna framkom olika exempel på anpassning av undervisning. 
Anpassningarna delades in i tre olika delmoment: material, genomgångar samt samarbetet. 
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Material i form av teknik, kroppen och laborativt material används på samtliga skolor där 
observationer och intervjuer skedde. Laborativt material hjälper att synliggöra matematiska 
begrepp och förbättrar inlärningen eftersom flera olika sinnen används (Lundberg & Sterner, 
2006). Genomförda observationer visar att laborativt material finns tillgängligt i klassrummet 
och ger möjlighet till varierad undervisning. Lärarna som observerades visar att olika 
representationsformer används i undervisningen, det vill säga om läraren märker svårigheter 
hos eleven – tas laborativt material fram och konkret representativform väljs. När läraren 
märker att undervisningsnivå är för lätt – används abstrakt representativform. Björnström 
(2012) bekräftar att det är nödvändigt att pendla mellan olika representativaformer för bästa 
resultat.  
 
Digital teknik som interaktiva tavlor, datorer och lärplattor med anpassade program, användes 
av samtliga berörda lärarna. Tekniken öppnar nästan oändliga möjligheter i undervisningen 
allt från färdighetsträning genom olika spel, multimodala undervisningar och redovisningar 
till stödfunktioner i form av klocka, karta, inlästa uppgifter och skriftiga 
minnesstödsfunktioner. Skolverkets rapport (2014) visar att användning av digital teknik 
underlättar inlärningen samt ökar elevernas delaktighet, motivation och koncentration. Under 
observation med L1 gavs möjlighet att observera hur interaktiva tavlan används vid 
problemlösning. Med hjälp av den kunde läraren börja problemlösningen med konkret 
representativform sedan succesivt byta till abstraktrepresentativ form.    
 
Under delmoment genomgångar ligger fokus på varierande och individanpassade 
genomgångar. Resultatet i denna studie visar att en till en undervisning är effektivaste sättet 
för undervisning av elever med specifika matematiska svårigheter. Denna typ av 
undervisningen ger möjlighet att kommunicera med eleven på ett annat sätt, hitta svårigheter 
samt kunna förklara tema på det sättet som eleven behöver. En till en undervisning ger även 
möjlighet till omedelbar bekräftelse eller omedelbar korrigering som i sin tur hjälper att hitta 
goda strategier samt undvika felaktiga arbetssätt (Lundberg & Stemer, 2006). Flera lärare som 
intervjuades påpekade att en till en undervisning är mycket effektivt men tidskrävande. Detta 
bekräftar Adler (2001) men påpekar att en till en undervisning inte ska vara mer än 30 
minuter lång eftersom enskild undervisning kräver en stor kraftsamling och koncentration. 
Adler belyser om vikten att koncentrera sig på kvalité istället för kvantitet eftersom elever 
med specifika matematiska svårigheter inte är en enhetlig grupp, därför är gruppundervisning 
ineffektivt.     
 
I klassen där det finns elever med specifika matematiska svårigheter måste läraren vara 
medveten om hur till exempel instruktionerna ges och vid matematiska frågor måste eleverna 
få extra tid att fundera. Malmer (2011) påpekar att lärarens språk måste anpassas beroende till 
vem det riktas. Malmer påstår att många elever går miste om lärarens framställning med 
förklaringar och instruktioner, beroende på att eleverna inte förstår vad läraren säger (Malmer, 
2011:60). Denna problematik lyfts upp av L2 som ser samarbetet med andra matematiklärare 
som en stor fördel. Detta samarbete ger möjlighet till varierande genomgångar, där både 
språket och förklaringar skiljer sig åt. Samtidigt som L1 påstår att allt för varierande 
genomgångar kan förvirra eleverna. L1 föreslår att förklara på samma sätt flera gånger innan 
taktiken byts. Detta beror på att vissa elever behöver höra samma förklaring flera gånger för 
att befästa kunskapen.  Även SL1 poängterar att i vissa fall skall alltför varierande 
genomgångar undvikas. Detta förklaras med att elever med till exempel, dyskalkyli inte kan 
använda olika strategier som tio kompisar eller subtrahera med hjälp av addition. Min egen 
erfarenhet visar att detta är ytterst individuellt och skall anpassas efter varje elev. Vissa elever 
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behöver flera olika genomgångar med olika sätt att arbeta samtidigt som andra elever behöver 
endast en fungerande strategi och likartade genomgångar.   
 
Det sista delmomentet är samarbetet. För att kunna anpassa undervisningen för elever med 
specifika matematiska svårigheter, krävs ett tätt samarbete mellan klasslärare och 
speciallärare. Lärarnas erfarenhet från denna studie visar att samarbetet mellan klasslärare och 
speciallärare är avgörande för elevernas inställning till specialundervisning. SL1 ger ett bra 
exempel på detta: 

 
”För det mesta så vill eleverna komma hit! Detta kan bero på flexibla klasslärare som 
anpassar sin undervisning på så sätt att elever som kommer hit inte missar något 
viktigt. Tänk att missa allt det roliga i klassrummet! Då vill man inte komma hit. Det är 
klart att det är svårare på högstadiet där olika lärare undervisar i olika ämnen”. 

 
På skolor med många nyanlända behövs det ett tätt samarbete med språklig resurs eller 
modersmålslärare. Modersmålslärare kan bekräfta eller avfärda om eleven har matematiska 
eller språkliga svårigheter. Vid genomgångar i klassrummet kan modersmålslärare eller 
resurs, översätta för elever som behöver detta. Språklig resurs kunde observeras under 
matematiklektion med L1. L1 påpekar att resursen som kan översätta genomgångar, är en stor 
tillgång i klassrummet med många nyanlända elever. Med det krävs bra kunskap och 
kompetens från en resurs som klassläraren oftast inte kan kontrollera. Under min korta VFU 
period, mötte jag endast en modersmålslärare som erbjöd samarbete med klassläraren. 
Erfarenhet från min VFU skola visar att samarbete mellan modersmålsläraren och klassläraren 
är ganska ovanligt. 
 
 
Slutsatsen av denna studie är att begreppet dyskalkyli är ett ganska okänd begrepp i 
skolverksamheten. Verksamma lärare kännetecknar specifika matematiska svårigheter utan att 
koppla dessa till dyskalkyli. Samtidigt som de intervjuade lärarna visar goda kunskaper på hur 
man bemöter och anpassar undervisningen på bästa möjliga sätt som i sin tur är avgörande för 
elevernas inlärning. 
 
Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning: Dyskalkyli är ett ganska okänt begrepp 
därför anser jag att det behövs mera forskning inom området. Speciallärare som intervjuades 
vittnade om det att behövs bättre screeningstester i matematik, tester som kan genomföras 
under oridinarie skolverksamhet och som hjälper att fånga upp elever med specifika 
matematiska svårigheter.  Detta skulle hjälpa att upptäcka specifika matematiska svårigheter 
redan på lågstadiet.  
 
Det skulle varit berikande att kunna intervjua elever med bekräftad diagnos dyskalkyli  för att 
kunna undersöka bemötandet och arbetssätt från elevsperspektivet. Upplevdes de som lata och 
omotiverade, som det oftast beskrivs i litteraturen? Eller fick de rätt bemötande och hjälp från 
starten?  
 
För att bryta mönster om okunskap måste blivande lärare få kunskaper om dyskalkyli. Att 
granska utbildningsplan samt kursplan för respektive kurs inom utbildningen inom 
lärarprogrammet skulle ge en bra överblick om blivande lärare får kunskaper om dyskalkyli 
och hur man kan hjälpa elever på bästa möjliga sättet. 
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BILAGA 1 
Stödfrågor till intervju 
 

1. Berätta om din utbildning 

2.  Hur länge har du arbetat som lärare och vilka årskurser brukar du undervisa i? 

3. Vilka erfarenheter har du av elever med dyskalkyli? 

4. Brukar ni diskutera i arbetslaget dyskalkyli? Matematiksvårigheter? 

5. Kan du beskriva hur ni upptäcker matematiksvårigheter? 

6. Hur anpassar ni undervisningen för elever med dyskalkyli/ matematiksvårigheter? 

Varför? 

7. Vilket material brukar ni använda? 

8. Hur följer ni kunskapsutveckling? 

9. Hur påverkas elever av matematiksvårigheter? 

10. Hur bemöter ni elever med matematiksvårigheter? 


