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Sammanfattning: 
 

Syftet med detta arbete är att få veta mer om dyskalkyli. Jag vill veta vad dyskalkyli är, hur 

det visar sig, hur lärare kan arbeta med dessa elever och om det finns någon koppling mellan 

dyslexi och dyskalkyli.  

För att få svar på dessa frågor har jag gjort en litteraturstudie.  

Dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter. Det är inte ovanligt att dyskalkyliker får 

svårt med exempelvis planering och tidsuppfattning. Det är viktigt med en noggrann 

utvärdering av eleven för att den ska få rätt hjälp. Dessa elever behöver en bra struktur på 

undervisningen som ska ligga på en nivå som passar eleven. Det är viktigt med tillgång till 

laborativt material. När det gäller kopplingen mellan diagnoserna, har elever med dyslexi en 

sämre fonologisk förmåga än andra. Om barnet har ett svagt arbetsminne kommer den inte 

ihåg texten som den nyss läst. I matematiken märks detta genom att eleven har problem med 

huvudräkning.  
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1 INLEDNING 

Den här uppsatsen kommer att handla om matematiksvårigheter och om en eventuell koppling 

mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  

I Sverige är vi duktiga på att hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter, men barn med 

specifika matematiksvårigheter har inte uppmärksammats på samma sätt (Ljungblad, 1999). 

Under mina VFU-perioder har jag funderat mycket på varför så många elever har svårt för 

matematik och vad man som lärare kan göra åt detta? När vi nu skulle skriva examensarbete 

bestämde jag mig för att skriva om matematik, eftersom det är min specialisering, och då 

ansåg jag att det passade det bra att titta lite närmare på dessa frågor som jag så ofta ställt mig 

själv. 

Ann-Louise Ljungblad skriver i sin bok ”Att räkna med barn med specifika 

matematiksvårigheter” (1999) att dyskalkyli, precis som dyslexi, inte beror på bristande 

intelligens. Elever med dyskalkyli har bara inte tillgång till de rätta ”matematikverktygen”. 

Hon anser även att pedagogerna inte är tillräckligt duktiga på att skilja de olika 

matematiksvårigheterna åt. Enligt författaren är detta ett av skolans största problem inom 

matematikundervisningen. Det jag läste gjorde mig fundersam på vad författaren egentligen 

menade. Som blivande lärare kommer jag träffa elever med matematiksvårigheter i mitt 

kommande arbete, men jag känner inte att jag har fått tillräckliga kunskaper under min 

utbildning till att hantera elever med dessa svårigheter. Därför vill jag veta mer om vad 

matematiksvårigheter egentligen innebär. Jag vill även veta hur dessa svårigheter kan 

upptäckas och hur man sedan som lärare kan arbeta med dessa elever. Jag vill även undersöka 

om det finns någon koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter.  

1.1 Bakgrund 

De elever som har inlärningssvårigheter har rätt till det stöd som de behöver ha. Om man läser 

skollagen och de olika läroplanerna så är det lätt att hitta belägg som stöder detta påstående.  

I skollagen 4 kap 1§ (LR, 2005, s. 80) står det: ”(…) Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet.”. 

Och i 1 kap 2 § (LR, 2005, s. 60) står det: ” I utbildningen skall tas hänsyn till elever i behov 

av särkilt stöd.”.  

I Lpf 94 (LR, 2005, s. 43) står det: ”Undervisningen skall anpassa till varje elevs 

förutsättningar och behov.”. 

I Lpo 94 (LR, 2005, s.13) står det även att ”hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. (…) Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

göras lika för alla.”.  

I Lpo 94 (LR, 2005, s.17) står det också att ”skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar 

och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem”. 
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1.2 Litteraturgenomgång 

1.2.1 Hur lär vi oss? 

Björn Adler säger att ”individer med dyskalkyli är en synnerligen missförstådd grupp” (2001, 

s. 7). I sin bok ”Vad är dyskalkyli” (2001) skriver Adler att det är viktigt att eleverna förstår vad 

matematik egentligen är. Det är nämligen så mycket mer än bara det som studeras med olika 

räkneoperationer. Matematik är inte bara ett skolämne utan är en viktig del av livet. Matematik 

är något man konfronteras med dagligen i olika situationer. Enligt Björn Adler (2001) 

härstammar all mänsklig kunskap, särskilt logisk-matematisk, från samspelet med 

omgivningen. Detta startar redan innan vi börjar skolan. Att säkert beskriva hur 

inlärningsprocesserna ser ut är förstås inte möjligt, men frågan har studerats av Björn Adler.  I 

nedanstående stycken följer en beskrivning om dessa processer som Adler har beskrivit i sin 

bok ”Vad är dyskalkyli” (Adler, 2001):  

Spädbarn kan skilja mellan ett eller två föremål fastän den inte kan formulera det i tal. Från 

början sorterar barnet via grupperingar i kategorier. T.ex. är mamma barnets mamma och 

andra kvinnor som liknar mamma. Efterhand blir mamma enbart barnets mamma och de 

andra kvinnorna ingår inte längre i kategorin mamma. Andra mammor grupperas in som 

andra barns mammor. Även bilen är från början alla fordon, men senare ser barnet skillnad på 

lastbil och buss, och olika färger på personbilar.  

När barnet sedan når 1½-årsåldern inser barnet att även om inte han ser föremålet så existerar 

föremålet. Detta är enligt Adler en av de första viktiga förutsättningarna för att barnet senare 

ska kunna ersätta konkreta föremål med siffror.  

Först i 3-4-årsåldern kan barn beräkna enklare mängder. Ofta börjar barnet med att 

ramsräkna. Detta betyder att barnet räknar ”ett, två tre, fyra” om det exempelvis finns fyra 

föremål framför barnet. Om vi visar barnet ena handens alla fingrar och frågar hur många 

fingrar det är på handen ramsräknar barnet från ett till fem. Och om vi sedan visar andra 

handens fem fingrar och frågar hur många fingrar det är så börjar barnet åter igen att 

ramsräkna till fem. Det är inte förrän i femårsåldern som barnet kan säga hur många fingrar 

som finns på ena handen utan att först behöva ramsräkna.  

Adler menar även att det är under förskoleåren som förståelsen för olika begrepp, till exempel 

motsatser, utvecklas. Om två föremåls storlek är markant kan barn i 2½-3-årsåldern skilja 

mellan ”stor och liten”. Däremot så dröjer det till 6-7-års ålder innan barnet kan skilja på 

”lång och kort” eller ”högt och lågt”. Det dröjer ytterligare några år innan barnet förstår vilket 

tal av två som är stört eller minst.  

I sjuårsåldern förväntas barnet på allvar börja använda sig av siffror och tal. Men enligt Björn 

Adler är de flesta barn inte riktigt mogna för det än. De kan känna igen och lära sig skriva 

siffror och göra enklare beräkningar, men de har inte fått en djupare förståelse för vad tal är. 

Till exempel kan många barn ramsräkna när de börjar skolan. Men det behöver inte betyda att 

de har en bra antalsuppfattning. Barnen kan ofta med lätthet rabbla all talen upp till 100, i 

följd, men förståelsen för att varje tal i talserien representerar ett givet antal finns kanske inte 

där. De förstår då inte att till exempel talet 13 representerar en bestämd mängd, eller att 13 

kan delas upp i olika delar (till exempel 7 + 6). De barn som ännu inte förstått den djupare 

meningen med tal kan oftast räkna ändå. Men då gör de detta av ren rutin. De lär sig att 7 + 6 

blir alltid 13. Om barnet inte fått fördjupad förståelse för tal och siffror finns risken att han, 
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enligt Adler, kommer hamna i svårigheter när räkneuppgifterna blir svårare och mer 

komplexa.  

I 10–12-årsåldern vet barn oftast att tal består av delar. Det är också nu som barn upptäcker att 

matematik är mer än bara de fyra räknesätten. Det är nu som matematiken blir mer bildlig och 

barnen ska läsa av tabeller och diagram och hantera volymer och ytor. De fyra räknesätten blir 

då ett redskap för att lösa uppgifter. Problemlösning med läsuppgifter börjar dyka upp och då 

handlar det om att barnet själv ska plocka ut det viktigaste ur en text för att sedan räkna ut det 

rätta svaret.  

1.2.2 Matematiksvårigheter 

På 1980-talet gjordes en stor studie av N Badien som visade att 6,4 % av de undersökta 

grundskolebarnen hade problem med matematiska funktioner som till exempel räkning 

(Adler, 2001). Studien visade även att 4,9 % hade problem med läsning. Detta visar att 

gruppen med elever med matematiksvårigheter är stor. Eventuellt till och med större än 

gruppen som har lässvårigheter. Eftersom siffrorna enbart visar på hur många som har 

problem med matematik är det, enligt mig, viktigt att få veta varför eleverna har problem med 

matematiken. Det finns olika förklaringsgrunder till olika former av matematiksvårigheter. 

Enligt Björn Adler (2001) kan matematiksvårigheter indelas i olika grupper. Han beskriver 

fyra olika former av matematiksvårigheter:  

 Akalkyli – en oförmåga att överhuvudtaget räkna, oftast på grund av en hjärnskada. 

Fastän barnet får mycket hjälp kan han inte lära sig grundläggande metoder för 

räkning.  

 Dyskalkyli – matematikens motsvarighet till dyslexi. Inkluderar en rad olika varianter 

av specifika matematiksvårigheter. Barnen uppvisar en ojämn förmåga och ofta har 

dessa elever problem med vissa speciella tankeprocesser.  

 Allmänna matematiksvårigheter – barnet har allmänna problem med lärandet. Lägre 

prestationsnivå men ett jämnt resultat. Detta gäller då inte enbart matematiken, utan all 

inlärning tar längre tid än normalt.  

 Pseudo-dyskalkyli – en stor grupp där svårigheterna främst har sitt ursprung i 

känslomässiga blockeringar. Dessa barn får problem med matematiken fastän de har 

kognitiva hjälpmedel för att kunna lyckas med matematiken. Ibland kan det bero på att 

dessa elever tror att de inte kan bli duktiga på matematik, och alla misslyckanden 

styrker denna idé för dem.  

I denna uppsats ska vi koncentrera oss på de svårigheter som i ovanstående uppräkning 

klassas under beteckningen dyskalkyli.  

1.2.3 Dyskalkyli  

Ordet dyskalkyli är nylatin (NE, 2009). Det är sammansatt av två olika ord, dys och calculus. 

Ordet dys visar att det handlar om en dysfunktion, svårigheter men inte oförmåga, och 

calculus betyder ”räknesten” eller ”räkning”. I Nationalencyklopedin (2009) beskrivs ordet så 

här:  

specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror i rätt 

ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller svårigheter 
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att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkneförmågan uppstå vid 

skador i speciella delar av hjärnan.  

På engelska heter dyskalkyli Developmental Dyscalculia (utvecklingsbar dyskalkyli). Enligt 

Ann-Louise Ljungblad (1999) är detta ett mycket bra uttryck.  Dyskalkyli är nämligen inte en 

diagnos för resten av livet utan en diagnos på hur barnet har det just nu. Även Adler (2001) 

säger att man skall se diagnosen dyskalkyli som en beskrivning av nuläget. Eftersom barnet är 

under utveckling och svårigheterna kan bli mindre eller nästan försvinna under ett år, anser 

han att diagnosen dyskalkyli skall ges maximalt ett år framåt. Många barn med diagnosen 

dyskalkyli går ur diagnosen efter några år. Studier gjorda av Adler, och även Ruth Shalevs 

studier i Israel, visar på detta (Adler, 2001). 

Begreppet dyskalkyli är inte helt etablerat bland forskare i Sverige. Många pratar istället om 

matematiksvårigheter eller dysmatematik. Utomlands är dock diagnosen dyskalkyli ett 

begrepp som förmodligen kommit för att stanna. Det finns etablerat hos forskare på samma 

sätt som diagnosen dyslexi. Men inom den medicinska världen är diagnosen dyskalkyli 

rådande i Sverige och den övriga världen. (Adler, 2001)  

I åtminstone 100 år har läkare observerat matematiksvårigheter. I de första medicinska 

studierna var det patienter med allvarliga neurologiska skador i hjärnan som studerades. Dessa 

patienter fick diagnosen akalkyli av läkaren som undersökte dem. Diagnosen fick de utifrån 

att dessa patienter inte kunde utföra ens enkla räkneoperationer. Ordet dyskalkyli användes 

för första gången någon gång på 1940-talet av en tysk vid namn Gerstman. Han ansåg att det 

var viktigt att skilja på dem med specifika matematiksvårigheter och de med oförmåga att 

räkna. (Adler, 2001) 

När det handlar om hur många som har dyskalkyli så säger man idag att ungefär 5-6 % lider 

av diagnosen (Adler, 2001). Även Shalevs och Gross-Tsurs (2001) menar att ungefär 5-6 % 

av skoleleverna har dyskalkyli. Adler (2001) nämner en studie som gjordes av Ruth Shalev på 

1990-talet. Studien gjordes på över 3000 skolbarn som undersöktes av neurolog, psykolog och 

pedagog, och visade att 6,2 % av barnen fick diagnosen dyskalkyli. Studien visade även att 

det är lika många flickor som pojkar som fick diagnosen, jämfört med dyslexi där pojkarna 

representerar upp till 80 % av totalgruppen med denna diagnos.  

För att diagnostisera dyskalkyli används i dag framför allt två olika system. Det ena systemet 

kallas för ICD-10 (International Statistical Classification of Diceases, Injuries and Causes of 

Death). Detta är utgivet av Världshälsoorganisationen WHO. Det andra systemet, som heter 

DSM, har utvecklats av APA, amerikanska psykiatriska sammanslutningen. Inom svensk 

psykiatri har man använt DSM-systemet mest, men på grund av EU-anpassning ställdes det 

krav på användning av ICD-10. Idag använder man de olika systemen ungefär lika mycket.   

1.2.3.1 Dyslexi 

Eftersom vi i denna uppsats även skall jämföra matematiksvårigheter med läs- och 

skrivsvårigheter kommer här lite bakgrund om dyslexi, även kallat specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Ordet dyslexi är, liksom dyskalkyli, också nylatin. Ordet är sammansatt av 

dys och lexis. Lexis betyder ”ord”, ”uttryck” eller ”tal”. I Nationalencyklopedin (2009) 

beskrivs dyslexi så här:  

En del barn får stora svårigheter att lära sig läsa och skriva. Till viss del kan detta 

hänga samman med hur vår alfabetiska skrift representerar det talade språket. […] 

Man talar här om grundläggande brister i den fonologiska utvecklingen, ett 
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bristfälligt "ordsinne" som inte behöver ha med allmänna kognitiva brister att göra. 

De fonologiska problemen ger i första hand upphov till svårigheter att snabbt, 

säkert och automatiskt identifiera och känna igen skrivna ord. Läsningen blir så 

långsam, knagglig och felbemängd att förståelsen kan bli lidande. Stavningen är 

också mycket osäker.  

Dyslexi är ett språkbiologiskt handikapp. Eftersom det är svårt att dra en skarp gräns mellan 

dyslexi och mer allmänna, socialt medförda läs- och skrivsvårigheter är det inte lätt att veta 

hur vanligt förekommande dyslexi är (NE, 2009). Men man räknar med att ungefär 5-8 % av 

befolkningen är drabbad (forskning.se).  

1896 publicerades en artikel av den engelske ögonläkaren Morgan där han beskrev en pojke 

som, trots ”god begåvning, fördelaktig uppväxthistoria och god skolpedagogik”, inte kunde 

lära sig att läsa och skriva. Morgan kunde även konstatera att denna pojke inte hade problem 

med att lära sig läsa och skriva siffror, men antog ändå att pojkens svårigheter hade något att 

göra med brister i synsinnets funktion. (Myrberg, 2007) 

Under 1920-talet genomförde skolläkaren Alhild Tamm omfattande studier på barn, som 

stämde in på Morgans beskrivning, i Stockholms stads hjälpklasser. Men i motsats till 

Morgan menade Tamm att problemet inte hade något med synsinnets funktion att göra. Hon 

ansåg att det var ett problem av språklig art det rörde sig om. Då kallades dessa svårigheter 

för ordblindhet. Men i Norden infördes ordet dyslexi ganska tidigt. Tidigare fanns ordet 

dyslexia som betecknade allvarliga läs- och skrivsvårigheter som följd av en förvärvad 

hjärnskada. Men redan på 1930-talet införde man nya namn för läs- och skrivsvårigheter som 

följd av hjärnskada, ”acquired dyslexia”, och läs- och skrivsvårigheter där ingen hjärnskada 

kan påvisas, ”developmental dyslexia”. Detta för att kunna skilja dessa olika tillstånd åt. 

(Myrberg, 2007)  

1950 utkom Bertil Hallgrens doktorsavhandling där han redovisade sina resultat från hans 

undersökningar av både familjer som i högre utsträckning var drabbade av dyslexi, och 

tvillingar. Resultat visar ett mönster som har upprepats i många andra senare undersökningar 

(Myrberg, 2007): 

 En ganska hög samförekomst av dyslexi och tal- och språkstörningar  

 Samband mellan vänsterhänthet, ögondominans, intelligens och dyslexi kan inte 

konstateras 

 Dyslexi förekommer i högre grad bland pojkar än bland flickor  

 Två typer av dyslexi, med hänsyn till ärftlig bakgrund, finns. Den ena typen har en 

stark ärftlig inverkan medan den andra inte har en lika tydlig ärftlig inverkan.  

Eftersom läsning är en kulturellt baserad verksamhet utvecklas den genom skolundervisning. 

Om det finns påtagliga brister i kulturell stimulans, undervisning och motivation för barnet 

kan detta bidra till att eleven får läs- och skrivsvårigheter. Detta ingår då inte i diagnosen 

dyslexi som endast bör användas enbart då det handlar om fall där begränsade fonografiska 

problem förekommer (NE, 2009). 

1.3 Frågeställningar 

Som det tidigare skrivits i inledningen så är syftet med detta arbete att få veta mer om 

matematiksvårigheter. Det bestämdes även tidigare i arbetet att det i detta arbete skulle 
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fokuseras på dyskalkyli, som är en del av matematiksvårigheterna. Utifrån detta har jag tagit 

fram frågeställningar till det fortsatta arbetet. 

Denna undersökning vill ge svar på följande frågeställningar:  

1) Vad är dyskalkyli?  

2) Hur visar sig dyskalkyli?  

3) Hur kan man som lärare arbeta med elever med dyskalkyli?  

4) Finns det någon koppling mellan dyslexi och dyskalkyli?  

2 METOD 

2.1 Datainsamlingsmetoder 

Detta arbete är en litteraturstudie. Olika böcker har lästs igenom och även sådant som kunde 

vara relevant för arbetet har letats efter på internet. Som utgångspunkt var material som är 

kopplat till matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Eftersom svenska författares 

böcker är mer lättillgängliga så koncentrerades det på dem. Även lite forskning om det här 

området som skrivits utanför Sveriges gränser har det tagit del av.  

2.2 Procedur 

Arbetet börjades med att leta efter uppsatser, som handlade om matematiksvårigheter, på 

internet. Detta för att få lite tips på böcker som eventuellt kunde användas till arbetet.  

Litteraturen söktes fram med hjälp av databaserna LIBRIS, ERIC och PsycINFO, med sökord 

”dyskalkyli” och ”dyscalculia”, ”learning disabilities” och ”mathematics”. Vid denna söknng 

lyckades jag identifiera följande relevanta arbete: Middle school mathematics teachers´ 

beliefs about inclusion of students with learning disabilities av Janet R DeSimone och Rene S 

Parmar. En till artikel letades upp genom användandet av referenslistans i Björn Adlers bok 

”Vad är dyskalkyli” (2001).  

De böcker som hittades skummades igenom för att se om någon användning av dem fanns. 

Eftersom matematik är huvudämnet för arbetet koncentrerades det på matematiksvårigheter, 

och då i första hand dyskalkyli. Därför bestämdes det att använda de böcker där man skrivit 

om specifika matematiksvårigheter. För delen där eventuell koppling mellan 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter undersökas har böcker där man skrivit om 

både matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter tagits med.  

När böckerna snabblästs igenom bestämdes det att inte använda alla. Till exempel fanns det 

två böcker skrivna av Björn Adler. Efter genomskumning av dessa böcker visade det sig att 

böckerna handlade om så gott som samma sak. Alltså bestämdes det för att använda endast en 

av hans böcker i detta arbete.  

3 RESULTAT 

3.1 Vad är dyskalkyli?  

Dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter. Själva ordet kan vara missvisande då det, 

enligt Gudrun Malmer (Malmer & Adler, 1996), rent språkligt egentligen betyder ”bristande 
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förmåga att utföra beräkningar”. Om man uttrycker det enkelt betyder dyskalkyli att inte 

lyckas med matematiken (Ljungblad, 1999).  

Oftast känner man igen dyskalkyliker i uppväxtåren på det att de behöver mycket stöd och 

hjälp i vardagen. De kan ha uppenbara problem att göra kalkyler, inte bara i matematiken utan 

även i planering och genomförande av fritidsaktiviteter. Dyskalkyliker är oftast 

normalbegåvade men de har problem med delar av den kognitiva utvecklingen. Detta betyder 

att de får svårt med vissa delar av tänkandet. Enligt Adler (2001) är det inte heller ovanligt att 

dessa barn får svårt med exempelvis planering, att lära sig klockan och att komma ihåg och 

hålla överenskommelser. De kan även få problem med tidsuppfattning.  

Ljungblad (1999) skriver att dyskalkyli inte är en diagnos för livet, utan en diagnos på hur 

barnet har det nu. Problemet är beroende av hur utvecklingen går för barnet och därför är det 

viktigt att ge rätt träning och den hjälp som passar just det enskilda barnets behov. Här är det 

viktigt att skilja på barn med allmänna matematiksvårigheter och barn med specifika 

matematiksvårigheter (Ljungblad, 1999). Enligt Adler (2001) skiljer sig dyskalkyli från andra 

matematiksvårigheter främst genom att det rör sig om specifika svårigheter inom vissa delar 

av matematiken. Dessa elever har alltså inte problem med hela matematiken utan vissa delar 

av den.  

Att pedagoger inte är tillräckligt duktiga på att skilja de olika matematiksvårigheterna åt är, 

enligt Ljungblad (1999), ett av skolans största problem inom matematikundervisningen. 

Däremot är lärare ofta väldigt duktiga på att ge rätt hjälp till elever med allmänna 

matematiksvårigheter men när det gäller specifika matematiksvårigheter så behövs det 

specialpedagogiska insatser och helt andra sätt att arbeta (Ljungblad, 1999). I normala fall 

bedriver man undervisningen på lägre nivå och i ett långsammare tempo när det gäller barn 

med inlärningssvårigheter (Malmer & Adler, 1996). Men många personer med dyskalkyli 

klarar av att lösa svårare uppgifter i matematik. Om man då ger dessa elever uppgifter på 

alldeles för låg nivå kan det upplevas som kränkande och är därför inte heller 

motivationshöjande (Adler, 2001).  

3.2 Varför matematiksvårigheter och hur visar de sig? 

Det finns många olika orsaker till svårigheterna. Vissa hävdar att det är genetiskt betingat och 

andra påstår att det är den sociala miljöns påverkan som orsakar svårigheterna (Ljungblad, 

1999). Malmer (2002) har gjort en sammanställning över faktorer som hon anser kan vara 

orsaken till matematiksvårigheter hos elever.  

Primära faktorer är: 

 Kognitiv utveckling – matematik är ett ämne som kräver mycket av både 

abstraktionsförmåga och koncentrationsförmåga. Om svaga elever inte får den stöd de 

behöver får de ofta stora svårigheter. 

 Språklig kompetens – utgör grunden till all inlärning. Om barn inte har ett tillräckligt 

ordförråd får de ofta stora svårigheter med den grundläggande begreppsbildningen.  

 Neuropsykiatriska problem – till exempel ADHD och autism. Dessa elevers stora 

koncentrationssvårigheter och bristande uppmärksamhet kräver stora åtgärder från 

skolans sida.  
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 Dyskalkyli (specifika matematiksvårigheter) – kan vara beroende av genetiska faktorer 

men även uppstå som en följd av traumatiska möten med matematik och inlärning.  

Sekundära faktorer är: 

 Elever med dyslektiska besvär – enligt T R Miles och L S Joffes undersökningar 

(enligt Malmer, 2002, s. 83) har majoriteten av de dyslektiska eleverna även 

svårigheter med matematiken.  

 Olämplig pedagogik – undervisningen läggs på för hög nivå och/eller eleverna får inte 

den tid de behöver för att ta till sig de grundläggande begreppen.  

Elevernas reaktioner inför svårigheter är olika. Enligt Malmer finns det fyra olika varianter i 

reaktionsmönstret (Malmer & Adler, 1996):  

 Eleven ger upp tidigt 

 Eleven blir irriterad över sina svårigheter. Ger ofta läraren skulden för sina 

misslyckanden.  

 Eleven är i grunden positiv till skolan och har lätt för att anpassa sig. Har lätt för att 

memorera färdiga modeller men får problem när mer text tillkommer. Det kan leda till 

svåra bakslag som kan göra att eleven tappar lusten för skolarbete även i andra ämnen.  

 Eleven är medveten om sina svårigheter. Behåller tilltron till sin inneboende förmåga. 

Bygger upp egna lösningsstrategier, då det är svårt för att memorera utan att förstå. 

3.2.1 Pedagogiska tecken 

Björn Adler (2001) har sammanställt en checklista på direkta problem som kan vara tecken på 

dyskalkyli. Denna checklista kan man använda sig av vid misstanke av att en elev kan ha 

dyskalkyli. Men för att säkerställa att det rör sig om dyskalkyli är det, enligt Björn Adler, 

viktigt att en bedömning görs av sakkunniga personer. Listan är inte en komplett genomgång 

av svårigheter vid dyskalkyli, utan innehåller exempel på svårigheter som brukar vara vanliga 

då det handlar om specifika matematiksvårigheter. Om eleven har svårigheter med många av 

de kännetecken som finns med på listan, så är det ett tecken på att det förmodligen handlar om 

allmänna svårigheter och inte dyskalkyli. 

Nedan följer några exempel från Adlers checklista (Adler, 2001, s. 30 ff.): 

Svårigheter med avläsning och läsning 

 Vid läsning sker förväxling av likartade siffror, till exempel 6 och 9 

 Svårigheter med att till exempel känna igen de fyra räknesätten 

 Problem med att läsa exempelvis kartor eller tabeller 

Svårigheter med skrivande 

 Skrivna symboler, oftast siffror, är felvända 

 Svårigheter med att komma ihåg hur tal och siffror skrivs  

 Problem med att återge siffror/tal och geometriska figurer ur minnet 
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Problem med förståelse 

 Svårigheter att förstå innebörden av räknesymboler – minns till exempel inte hur 

minustecknet skall användas.  

 Problem med att förstå vikt, rymd, och tid 

 Problem med att genomföra vardagsnära uppgifter – t.ex. Lisa har 1 km till skolan. 

Emma har dubbelt så långt. Hur långt har Emma till skolan?  

Problem med talserier och sifferfakta 

 Svårigheter med att ordna tal efter storlek 

 Problem med talserien – t.ex. kan barnet inte sätta in olika tal i en talserie 

 Problem med enkla räkneoperationer som, trots att de finns nedskrivna, vållar stora 

problem för eleven och tar lång tid att lösa  

Problem med komplext tänkande och flexibilitet 

 Oförmåga att välja rätt strategi vid problemlösning 

 Problem med att följa olika steg i en matematisk uträkning 

 Problem med att växla från en konkret nivå till ett mer abstrakt tänkande 

Denna lista ska, enligt Björn Adler, användas med stor försiktighet. Det är viktigt att först 

utreda och försöka komma fram till varför barnet misslyckas för att sedan kunna använda sig 

av rätt hjälpinsatser (Adler, 2001).  

Även Ann-Louise Ljungblad (1999) beskriver olika tecken som man ska vara uppmärksam 

på. Här kommer en ytlig beskrivning på några av dessa tecken: 

 Ena stunden kan barnet lätt räkna en uppgift, till exempel 2 + 5, för att några minuter 

senare inte klara av samma uppgift.  Denna ojämnhet kan även visa sig i andra ämnen.  

 Allt som har med tidsbegrepp att göra ger stora svårigheter. Dessa elever har ofta svårt 

att lära sig klockan. Vanligtvis brukar de kunna lära sig den analoga klockan men den 

digitala klockan är ofta svårare att lära sig.  

 Svårigheter med att komma ihåg saker. Gäller både korttids- och långtidsminnet. 

Barnet får svårigheter med att plugga in till exempel glosor eller uppgifter inför prov. 

Även svårigheter med att ta med rätt saker till nästa lektion.  

 Eleven kan ha svårt för att planera sitt eget arbete. Även svårigheter med att arbeta 

efter arbetsschema kan förekomma.  

 Användning av vardagspengar är svårt för dessa barn. De har svårt för att få ett 

begrepp om hur mycket pengar de har och hur mycket pengarna räcker till.  

 Dessa elever har ofta svårt att lyssna till gemensamma instruktioner och sedan arbeta 

själständigt.  

Detta är bara några av alla tecken som man kan vara uppmärksam på då denna lista kan, enligt 

Ljungblad (1999), göras mycket längre.  
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3.3 Hur kan man som lärare arbeta med elever med dyskalkyli? 

Eftersom orsakerna till de specifika matematiksvårigheterna varierar från barn till barn 

påverkar detta också uppläggningen av det pedagogiska arbetet. För att man skall hamna på 

rätt nivå i arbetet med barnet är det nödvändigt med en noggrann och utförlig utredning av 

barnets matematiksvårigheter (Malmer & Adler, 1996). Eftersom det finns olika 

förklaringsgrunder till olika former av matematiksvårigheter kräver de helt olika former av 

hjälpinsatser. Tillståndet hos någon med svårigheter i matematik kan till och med förvärras 

om denna person får fel sorts hjälp. En bedömning av svårigheterna, men även barnets 

möjligheter, är ett teamarbete där nyckelpersonerna ska bestå av människorna i barnets 

närmiljö. Samarbetet mellan alla som arbetar med och möter eleven måste vara givande och 

förtroendefyllt (Adler, 2001). De ska ta reda på vilken nivå eleven befinner sig i och vad hon 

redan kan.  

Enligt Adler (Malmer & Adler, 1996) måste alla handlingar som riktas mot barnet bygga på 

en grundläggande förståelse av barnet och dess svårigheter. Dessa åtgärder kan delas in i tre 

olika nivåer som allesammans ska finnas med i ett relevant åtgärdsprogram: 

 Rikta åtgärderna mot de områden som barnet uppvisar specifika svårigheter i. På 

denna nivå handlar arbetet om att reducera barnets svårigheter. 

 Titta på alla möjligheter som finns tillgängliga för att kompensera för uppvisade 

svårigheter hos barnet. 

 Inrikta arbetet på att lindra följderna av inlärningssvårigheterna. Ge barnet utrymme 

att prata om det som är svårt och frustrerande.  

Man ska aldrig, som lärare, själv försöka ställa en diagnos på barnet. Det är psykologernas 

och läkarnas uppgift (Ljungblad, 1999). Däremot ger Ann-Louise Ljungblad exempel i sin 

bok på sådant som man som lärare kan behöva tänka på när det är dags att förklara barnets 

problem för en psykolog. Här kommer exempel på några sådana saker: 

 Beskriv barnets motorik 

 Barnets koncentration  

 Barnet uppmärksamhet  

 Har barnet minnesproblem?  

 Barnets förmåga att läsa och skriva 

En utförlig lista finns i Ljungblads bok ”Att arbeta med barn med specifika 

matematiksvårigheter” (1999, s. 216).  

Ljungblad (1999) anser att det är viktigt att så tidigt som möjligt förstå barn med specifika 

matematiksvårigheter - ett barn som hela tiden misslyckas ger upp till slut. Och tyvärr sker 

detta alldeles för ofta. Man ska även prata öppet med eleven om problemen med matematiken 

några minuter åt gången, ett par gånger i veckan. Med hjälp av samtalet bekräftas eleven i att 

han delar sina känslor och tankar med andra viktiga personer (Adler, 2001). Men det 

viktigaste man kan göra för barn med dyskalkyli är att ge dem en bra struktur och 

organisation både på skoldagen och på undervisningen. Detta behövs för att de ska klara av 

sin skoldag. Om man arbetar med nya arbetssätt behöver de anpassas (Ljungblad, 1999).  
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Den första undervisningen är betydelsefull. Det är här som grunden till alla viktiga moment i 

matematikundervisningen läggs (Malmer & Adler, 1996). Elevens eget ordförråd betyder 

oerhört mycket. Eftersom elevernas språkliga nivå är olika är det viktigt att läraren är tydlig. 

Alltför många elever går miste om lärarens förklaringar och instruktioner på grund av att de 

inte förstår vad hon säger (Malmer & Adler, 1996). Alltså är det viktigt att lärarens språk 

varierar beroende av vem hon pratar med. Ett bra sätt att arbeta med det språkliga är enligt 

Malmer (2002) att eleverna får utforma sina egna matematikordlistor så fort de lär sig skriva. 

Dessa språkövningar tar tid men det är väl använd tid, då det gör att eleverna kan få bättre 

förståelse för de olika matematiska begreppen.  

I en undersökning i USA, gjord av DeSimone och Parmar (2006), ansåg de flesta av de 

intervjuade lärarna att man skulle ge elever med inlärningssvårigheter alla chanser till 

undervisning med de andra eleverna. Men Adler (2001) rekommenderar att allt övande av 

specifika matematiksvårigheter, det vill säga när det gäller de delar som är svåra för eleven, 

bör i första hand ske enskilt. Enligt honom är detta den effektivaste formen. Eftersom 

eleverna med dessa problem inte är en enhetlig grupp blir det inte heller effektivt att ha dem i 

gruppform. Därför är det bra att tänka och planera utifrån att eleven ska få möjlighet att öva 

upp sina specifika svårigheter enskilt en stund varje dag, gärna 20-30 minuter. Även 

Ljungblad (1999) rekommenderar att man ska arbeta i liten grupp med dessa elever. Eftersom 

de behöver ha mycket lärartid för att lyckas har de svårt för att sitta i storgrupp och räkna.  

När elever med matematiksvårigheter arbetar i klassrummet bör de få tekniska och 

pedagogiska hjälpmedel så att de till viss del kan uppväga för sina svårigheter (Adler, 2001). 

Dataprogram kan vara bra hjälpmedel. Det finns allt från klockträningsprogram till lite mer 

kreativa matematikprogram. När barnet sitter framför en datorskärm, istället för ett 

matematikhäfte, ser Ljungblad (1999) ofta en viss skärpning av både koncentration och 

uppmärksamhet hos barnet. Det kanske inte varar så länge, men det gäller att ta vara på de 

små viktiga stunderna.  

Om man arbetar utan böcker är det viktigt att det material man använder sig av håller den nivå 

som passar barnet med avseende på ålder, språkbruk och exempel (Ljungblad, 1999). Barn 

som ligger på en låg nivå är, enligt Ljungblad, lättare att jobba med. De går oftast sakta men 

säkert fram på en jämn nivå, och brukar vara nöjda med detta. Men barnen med högre, men 

ojämn, kunskapsnivå lider mer av att sitta med enklare matematikböcker. De blir oftare 

frustrerade om inte nivån passar dem. Det gäller alltså att hitta rätt modell för varje elev, 

eftersom elevernas behov kan se olika ut. När man ska träna svaga sidor hos ett barn gäller det 

att vara påhittig när man letar efter uppgifter som eleven kan arbeta med. Ann-Louise 

Ljungblad (1999) har några idéer på hur man kan arbeta då: 

 Om bildhjälp fungerar i ett ämne så kan man prova något liknande i andra ämnen.  

 Ifall eleven har uppmärksamhetsproblem kan man använda sig av datorn som 

hjälpmedel.  

 Om eleven har problem med tidsuppfattning och planering kan man tillsammans med 

barnet träna på detta. Man kan sätta upp några frågor som barnet kan använda som 

hjälp. Exempel på frågor kan vara:  

- Vad ska du göra först i din planering?  

- Vad behöver du för att lyckas?  

- När ska du vara färdig? 
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 Om eleven har problem med automatisering kan man arbeta med detta på flera olika 

sätt. Ibland måste man köra upprepning av ett visst moment, medan andra gånger får 

man träna genom att växla mellan olika sorters uppgifter.  

 Om eleven har svåra problem med sidor i matematikboken där det finns blandade 

additions- och subtraktionsuppgifter, kan du som lärare markera alla minustecken med 

samma färg. Ofta gör eleven som boken gjort i exemplet och ser inte automatiskt att 

det byts tecken i de olika uppgifterna.  

 Många elever med dyskalkyli har spatiala problem. Eleven har då svårt att hålla tråden 

och skapa en bild framför sig. Den spatiala förmågan har att göra med den 

tredimensionella världen. Alltså ska man träna på allt som har att göra med bland 

annat läge och riktning.  

 Var både konkret och abstrakt när du tränar taluppfattning med dessa elever. Ett sätt 

som Ljungblad använder sig av är att göra små kort med olika färg för talen. Alla tal 

mellan 1-100 får blåa kort, och talen mellan 100-200 får gula kort och så vidare. Sedan 

tränar man genom att dra några kort ur en färghög. Sedan ställer man frågor som 

barnet får svara på. Till exempel: 

- Eleven får säga talet 

- Vilket tal kommer före och vilket kommer efter?  

- Låt eleven välja fem kort ur en färg och låt han lägga dem i ordning från det 

minsta till det största och tvärtom.  

En av de största orsakerna till att lärare misslyckas med elever med specifika 

matematiksvårigheter är att de inte hinner med allt. De har viljan och ambitionen att hjälpa 

men tiden räcker inte till (Ljungblad, 1999). Det är därför viktigt att de som arbetar med barn 

med stora matematiksvårigheter får stöd och hjälp.  

När svårigheterna är så kraftiga att eleven trots flera års hårt arbete inte gått framåt i sin 

matematiska utveckling så bör man fundera på möjligheten att lära om dvs. börja om från 

början (Adler, 2001). Självklart kan ingen lärare, hur kunnig pedagog hon än är, få alla elever 

att bli duktiga i matematik. Det viktiga är att alla elever får en chans att nå så långt de kan. 

Här spelar själva undervisningens upplägg en viktig roll (Malmer, 2002).  

Som avslutning till detta avsnitt vill jag dela med mig av några av de grundläggande råd som 

Ljungblad (1999) har till pedagoger som arbetar med barn med dyskalkyli:  

 Man ska inte tro att elever lärt sig som man själv har gjort eller som man tror att man 

lärt dem. Därför gäller det att man nollställer sig.  

 Lyssna noggrant på hur eleverna förklarar sitt tänkande. Fundera på vilken nivå de är 

på, om de ser några genvägar de kan ta och om de kan tänka i flera steg.  

 Ta en sak i taget. När ett moment är automatiserat kan man gå vidare. Det gäller att 

träna på ett effektivare tankesätt.  

 Lotsa aldrig eleven, men diskutera gärna matematik med denne.  

 Håll en rimlig nivå med eleven. Det är viktigt att eleven lyckas med det som den 

arbetar med i klassrummet.  
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 Träna eleven att den vid läsuppgifter alltid läser frågan, som brukar stå sist i uppgiften, 

först. Sedan kan eleven läsa hela uppgiften från början. Oftast förstår de uppgiften 

bättre då.  

 Ha en liten anteckningsbok till hands där eleven kan skriva in exempel på ord som 

förekommer i matematikboken. I anteckningsboken gör ni en plussida och en 

minussida. Under plus kan eleven skriva ord som till exempel tillsammans och 

sammanlagt, och under minus skriver den in ord som passar in där.  

Även Gudrun Malmer (Malmer & Adler, 1996) använde sig av en matematik-ordlista i sin 

undervisning. Eleverna får själv ställa samman denna ordlista. I den skriver de ner nya viktiga 

ord som de stöter på och de ska även alltid sätta in ordet i en mening. Detta för att de ska få ett 

sammanhang. Författaren använde sig även av något som hon kallar veckans matematikord. 

Eleverna fick presentera 4-5 ord som de sedan skulle sätta in i något exempel. Detta gjordes 

för att öka elevernas språkmedvetenhet.  

3.3.1 Laborativa hjälpmedel 

Malmer (Malmer & Adler, 1996) rekommenderar att man arbetar på ett laborativt och 

undersökande sätt då elever ofta tycker att laborativa inslag gör att det blir roligare. Eleverna 

har ett stort behov av konkretion men också av stimulans och omväxling. Då är det bra att 

arbeta ”hand för öga” samtidigt som eleverna får berätta vad de gör och ser. Det är viktigt att 

eleverna får öva upp sitt kunnande att själva undersöka, upptäcka och uppleva. Det är även 

viktigt att använda sig av de erfarenheter eleverna har med sig. För att elevernas lust och 

nyfikenhet stimuleras ska man enligt Malmer (2002) göra situationerna spännande och 

intressanta. Men om man arbetar med ett laborativt och undersökande arbetssätt – vilket 

material det än gäller – måste det förstås sättas in i ett meningsfullt och väl genomtänkt 

sammanhang. Malmer (2002) anser att det är med ett väl planerat och utformat laborativt 

arbete som eleverna skapar ett ”inre bildarkiv” som ger dem stöd i sitt logiska tänkande, och 

hjälper dem att finna användbara lösningsmetoder.  

Det finns ett ganska stort sortiment av laborativa hjälpmedel med varierad inriktning. Gudrun 

Malmer har sammanställt en lista i boken ”Bra matematik för alla” (2002, s. 94). Här följer en 

kort sammanfattning: 

 Material för sortering, klassificering, jämförelse: logiska block, träklossar.  

 Strukturellt material för arbete med tal och taluppfattning: Centimo-materiel (se bilaga 

1), multibasmateriel.  

 Relationsmaterial för att klarlägga de matematiska förloppen: Cuisenaires färgstavar 

(se bilaga 2).  

 Utrustning för övning av olika enheter, t.ex. längd, area, volym. 

 Färdighetstränande material, t.ex. miniräknare, dataspel. 

 Övrigt: tärningar, olika slags spel.  

3.4 Läs- och skrivsvårigheter och matematik 

I Sverige är det ofta en hätsk diskussion kring orden dyslexi och dyskalkyli. Den ena sidan 

hävdar att det är genetiskt betingat medan den andra sidan pratar mer om sociala miljöns 
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betydelse. Jag anser precis som Ann-Louise Ljungblad (1999) att båda sidor har rätt. I många 

fall är det nog så att det är en kombination mellan arv och miljö som utgör diagnosen.  

Det finns en form av dyskalkyli som, enligt Adler (2001) skulle kunna kallas för dyslektisk 

dyskalkyli. Här handlar det om att eleven har svårigheter med avläsandet så att det leder till 

att eleven även får problem med matematiken. Exempel på dessa svårigheter kan vara att 

eleven läser talet fel, det vill säga byter plats på siffror, eller att eleven får problem med 

läsetal. Om en elev lider av både dyskalkyli och dyslexi kallas det, enligt diagnossystemet 

ICD-10, för blandad inlärningsstörning. (Adler, 2001) 

Dyslexi handlar i första hand om svårigheter att tolka och läsa av de skrivna tecknen vilket ger 

brister vid att snabbt och enkelt läsa skrivna ord. Dyskalkyli handlar däremot om svårigheter 

med att genomföra och hantera olika typer av räkneoperationer. Många barn har en ganska ren 

form av dyskalkyli, där förmågan och förståelsen till läsning inte alls är drabbad. Men det 

finns de som har en blandform av både dyskalkyli och dyslexi. Enligt studier har ungefär 17 

% av dyskalkylikerna även dyslexi (Shalev, 2001).  Men Björn Adler (2001) anser att enligt 

hans erfarenheter kan siffran vara lite högre, kanske till och med så hög som 30 %.   

Enligt Adler är då problemet oftast att barnet inte får riktigt flyt i själva läsandet. Adler 

använder ordet automatiseringssvårigheter för denna form av svårighet. Detta drabbar även 

matematiken genom att eleven vid räknande får problem med att snabbt få fram sifferfakta, 

till exempel multiplikationstabellen, ur minnet. Även de enklaste räkneoperationerna tar tid 

och ibland behöver eleven räkna på fingrarna långt upp i skolåren.  

Ett annat tecken som syns i både matematiken och läsningen är de fonologiska problemen. 

Enligt forskning inom området har elever med dyslexi en sämre fonologisk förmåga än 

genomsnittsläsaren (Sterner & Lundberg, 2002). Detta ger i första hand problem med att 

snabbt och automatiskt känna igen skrivna ord. Även Adler (2001) nämner den ”fonologiska 

loopen” som det kallas på fackspråk. Med detta menas att vid läsning av ett långt och svårläst 

ord kommer man, i slutet av ordet, inte ihåg vad man läste i början. Enligt Adler har man då 

ett svagt arbetsminne. I matematiken märks detta bäst genom att eleven har problem med 

huvudräkning. Om eleven har ett svagt arbetsminne får den svårt att hålla kvar siffror och 

olika tal i minnet medan den gör uträkningen.  

Under kapitel 3.2 har jag beskrivit Malmers (2002) sammanställning på faktorer som hon 

anser kan vara orsaker till matematiksvårigheter. Under sekundära faktorer anger hon att en 

orsak kan vara dyslektiska besvär. Enligt henne har nästan alla dyslektiker problem med 

matematiken. Språk och symboler spelar en stor roll i matematiken och ger ofta dyslektiker 

problem eftersom de redan brukar ha problem med språket. Dyslektiska elever är inte en 

enhetlig grupp utan symptomen visar sig på olika sätt. Vissa har skrivsvårigheter men inte 

lässvårigheter. Och sen finns det de som har lässvårigheter men inte skrivsvårigheter. Och 

sedan finns den grupp som har svårigheter med båda delarna.  

Här kommer en snabb förklaring enligt Malmer (2002): 

 Svårighet att skriva 

Om eleven är osäker på att hantera symboler påverkar det så klart både svenskan och 

matematiken. Enligt Malmer är orsaken vanligtvis perceptuella svagheter. Det betyder att, när 

det gäller det visuella, har vissa personer svårare än andra att hålla kvar synintryck. Alltså får 

eleven svårigheter att hålla isär bokstäver som liknar varandra (t.ex. b och d) och att särskilja 

liknande symboler (t.ex. < och > eller 6 och 9). När det gäller den auditiva perceptionen så har 
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eleven svårt att hålla kvar hörselintryck. Alltså kan eleven blanda ihop bokstäver (t.ex. d och 

t) eller tal (t.ex. 17 och 70) med liknande uttal. Enligt Malmer får många av dessa elever även 

problem med algoritmer vi använder oss av. Även omkastning av bokstäver och siffror 

hamnar under denna kategori.  

 Svårighet att läsa 

För många elever är det läsningen som ger svårigheter. Oftast har inte dessa elevers läsning 

blivit automatiserad och då går avläsningen långsamt. Ofta går då även textens innehåll 

förlorat. Eleven läser men vet inte vad den läser för den kan inte komma ihåg det som han 

själv har läst. Speciellt i matematiken får detta svåra konsekvenser, då texten i matematiska 

uppgifter ofta innehåller väldigt mycket fakta på lite text. Många av eleverna med 

lässvårigheter kan ofta räkna uppgiften om någon hjälper dem genom att läsa texten för dem.  

Alla dyslektiker reagerar inte på samma sätt inför innehållet i matematiken. När det gäller 

logiskt tänkande och abstrakt resonemang i samband med matematik anser Sterner och 

Lundberg (2002) att en del elever med dyslexi presterar på en hög nivå men att de presterar på 

en betydande sämre nivå när det gäller räkneuppgifter. Där ger sig minnessvårigheter till 

känna anser författarna. Även enligt Malmer kan vissa elever utveckla en god förmåga till 

problemlösning men däremot få svårigheter vid numeriska beräkningar. Med hänsyn till detta 

kan man enligt Malmer (Malmer, 2002) urskilja två olika svårighetstyper.   

Till A-gruppen tillhör elever som har svårigheter med avskrivning av siffror och som 

manipulerar med tal, till exempel vid talsummering eller andra typer av uträkningsmetoder. 

Dessa elever har ofta även stavningssvårigheter på grund av att de har ett svagt visuellt minne. 

Många av dessa elever kan utveckla en mycket bra problemlösningsförmåga, med 

okonventionella och uppfinningsrika lösningar.  

Till B-gruppen hör elever som har svårt med att uppfatta och förstå relationsförhållanden och 

andra matematiska sammanhang. Dessa elever har ofta svårt med innehållsuppfattning i 

läsning då de läser långsamt. Ofta har de även ett begränsat ordförråd som gör att de har svårt 

för att förstå lärarens förklaringar.  

3.4.1 Exempel på aktiviteter 

Enligt Sterner och Lundberg (2002) betraktar många elever textuppgifter i matematiken som 

räkneövningar som inte har något med deras tidigare kunskaper och erfarenheter att göra. De 

anser att tydlig undervisning krävs för att dessa elever utvecklar en god förmåga att tala och 

skriva matematik. Några exempel på vad som kan göras är enligt Sterner & Lundberg (2002):  

 I samband med matematik öva läsförståelsen 

 Eleverna skall reflektera över innehållet i matematiktexterna  

 Att man som lärare för matematiska samtal med eleven 

 Eleverna skall få hjälp och erfarenhet att förbättra skrivandet som tankeredskap  

Sterner och Lundberg ger även förslag på aktiviteter som man kan göra med eleverna i sin 

bok ”Läs- och skrivsvårigheter och lärande i matematik” (2002). Mycket av detta har de 

hämtat från forskare i matematikdidaktik och lärare med erfarenheter av elever med läs- och 

skrivsvårigheter i matematik. Men även idéer från allmän matematikdidaktisk forskning som 

de anser passar elever med dessa problem har hämtats. 
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Här är några av deras förslag:  

 Laborativt och undersökande arbete liksom kommunikation är viktigt.  

 Eleverna ska ha tillgång till laborativt material, t.ex. talkort, pengar, miniräknare, 

bilder och klockor.  

 Eftersom eleverna kan ha svårt att upptäcka viktiga begrepp ska dessa lyftas fram och 

synliggöras för eleverna.  

 Att låta eleverna använda sig av olika sinnen och bygga på deras starka sidor är 

viktigt.  

 Ge eleverna skrivhäften där de kan göra t.ex. matematiska ordlistor.  

 Som lärare skall man kritiskt granska elevernas läroböcker för att sedan kunna anpassa 

dem till den enskilde eleven.  

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av resultat 

Dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter. Den språkliga betydelsen är bristande 

förmåga att utföra beräkningar, men enkelt uttryckt är det att inte lyckas med matematiken. 

Dyskalkyli är inte en diagnos för resten av livet utan för hur eleven har det just nu.  

Det finns många olika orsaker till matematiksvårigheter. Vissa hävdar att det är genetiskt 

betingat medan andra säger att det är en påverkan av den sociala miljön. Dyskalkyliker känns 

igen på att de behöver ha hjälp och stöd i vardagen. De kan ha problem med planering, 

klockan och tidsuppfattning. Detta är saker som påverkar deras vardagsliv. Andra 

pedagogiska tecken på dyskalkyli är bland annat förväxling av likartade siffror och problem 

med talserier.  

Eftersom orsakerna varierar påverkar det uppläggningen av arbetet i skolan. Det viktigaste är 

att ge eleverna en bra struktur på skoldagen och undervisningen. Det är även viktigt att jobba 

med elevernas matematiska språk genom till exempel matematik-ordlistor.  

När det gäller de specifika problem dessa elever har så rekommenderas det att man arbetar 

enskilt med eleven istället för i klassrummet. Man ska använda sig av tekniska och 

pedagogiska hjälpmedel som underlättar för eleven. Laborativa hjälpmedel ska finnas 

tillgänglig för eleverna. Även ett laborativt och undersökande arbetssätt är bra att ta till när 

det gäller dessa elever. Men då måste undervisningen vara genomtänkt för att den ska vara 

meningsfull. Laborativa hjälpmedel som man kan använda sig av finns i de flesta skolor. Som 

exempel på dessa hjälpmedel är bland annat Centimo-materiel, Cuisenaires färgstavar och 

tärningar.  

Många dyskalkyliker har en ganska ren form av dyskalkyli, men det finns även de som har en 

blandform av dyskalkyli och dyslexi. Då är problemen ofta beroende av 

automatiseringssvårigheter och svagt arbetsminne på grund av den fonologiska förmågan.  

4.2 Teoretisk tolkning 

I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då hon inte når de enligt styrdokumenten 

uppställda målen (Malmer, 1999). I Lpo 94 (LR, 2005, s.17) står det att ”skolan skall ansvara 
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för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje 

individ och samhällsmedlem”. Därför är det, enligt mig, viktigt att de elever som har 

svårigheter med matematik eller läsning får den hjälp de behöver ha. De har även enligt 

styrdokumenten rätt till hjälp. När det gäller dyslexi är skolan mycket bättre på att ta hand om 

de drabbade eleverna, än vad de är på att ta hand om elever med dyskalkyli. Men det är inte 

heller så konstigt, då man inte är överens i Sverige angående diagnosen dyskalkyli. Jag anser 

att det är petitesser när forskare bråkar om vilket ord man ska använda sig av. Det är tyvärr 

eleverna som blir lidande när man inte kan vara överens om vilken diagnos och hjälp som de 

är i behov av.  

I en undersökning av DeSimone och Parmar (2006) svarade många av de intervjuade lärarna 

att deras lärarutbildning hade misslyckats i att erbjuda dem tillräcklig information om behov 

hos elever med inlärningssvårigheter. De blev inte tillräckligt förberedda på att undervisa 

matematik för dessa elever. Detta håller jag med om och det är även därför jag bestämde mig 

för att skriva ett arbete om detta ämne. Ljungblad (1999) vill att det ska bli obligatoriskt på 

lärarutbildningen med undervisning om vilka svårigheter barn med dyskalkyli och dyslexi 

brottas med, och vilka konsekvenser det får för undervisningen i alla ämnen. Som blivande 

lärare håller jag med henne. Jag har inte fått någon undervisning i hur jag ska agera den dag 

då jag får en elev med specifika matematiksvårigheter. Jag visste inte ens att det fanns något 

som hette dyskalkyli förrän tills nyligen. I Lpo 94 (LR, 2005, s.21) skrivs det även att ”alla 

som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd […]”. 

Eftersom vissa barn med dyskalkyli har svårt med till exempel planering så gör det att även 

andra ämnen påverkas. Och då är det viktigt att alla lärare vet vad det handlar om och vad 

som behöver göras. Därför anser jag att alla lärare bör få utbildning om dessa svårigheter.  

Men samtidigt som de intervjuade lärarna i undersökningen (DeSimone & Parmar, 2006) 

säger att de inte har tillräcklig kunskap i hur man ska arbeta med dessa elever i en stor grupp 

så anser de att eleverna ska vara med i den vanliga undervisningen. Däremot så menar Adler 

(2001) och Ljungblad (1999) att de helst ska jobba i mindre grupp. Enligt mig har båda sätten 

för- och nackdelar. När man arbetar med specifika problem är det bra att arbeta enskilt med 

barnet. Då kan man sitta i lugn och ro och läraren kan koncentrera sig på en elev. Barnet 

behöver inte heller visa sin svaghet för de andra eleverna och slipper då att bli retat. Om 

barnen arbetar i liten grupp finns risken att de hamnar utanför gemenskapen med resten av 

klassen. Deltagandet i stor grupp gör att barnen får vara med sina klasskamrater, vilket jag 

tror är bra. Samtidigt kan de få hjälp av sina kompisar ifall de inte klarar av någon uppgift. 

Nackdelen med detta är att barn ofta berättar svaret eller hur man ska göra. Enligt Ljungblad 

(1999) ska man vara noga med att inte lotsa när man arbetar med dessa barn. Det är stor 

skillnad mellan att lotsa och att hjälpa barnet framåt i sitt tankearbete, menar hon.  

Vad gäller de olika arbetsmetoderna, som jag beskrivit tidigare, så är jag lite tveksam till om 

de är bra eller dåliga arbetssätt. Jag tror att de är bra om de används i rätt sammanhang och i 

rätt utsträckning. Användandet av dataprogram som Ljungblad (1999) rekommenderar är ett 

bra sätt att arbeta, så länge det gäller korta stunder. Jag tror inte att det är bra om barn sitter 

för mycket framför datorn. Det är viktigt med den mänskliga kontakten och tankeutbytet. Ett 

laborativt arbetssätt, som Malmer (Malmer & Adler, 1996) föreslår kan vara svårt för ett barn 

att hantera. För att det ska fungera på ett tillfredsställande sätt så måste laborationen vara väl 

planerat och utformat, eftersom dessa elever kräver en bra struktur på undervisningen. Om det 

inte är anpassat till att fungera för elever med specifika problem så finns risken att eleverna 

inte får ut någonting av undervisningen. Men jag anser att det är bra om elever får använda sig 

av de olika laborationsmaterial som jag Malmer (2002) beskriver i sin bok. Malmers 

matematikordlistor (Malmer, 2002) anser jag är ett bra sätt att arbeta. Det finns så många 
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svåra ord kopplade till matematiken, så det är bra om eleverna lär sig innebörden av dessa ord 

redan från början.  

Det första mötet med skolan, och allt vad det innebär, har utan tvekan ett avgörande 

inflytande på elevens inställning både till själva ämnet och till den egna kompetensen 

(Malmer & Adler, 1996). Om läraren inte lägger tillräckligt med kraft på 

matematikundervisningen för att ämnet inte intresserar henne eller om hon inte har tillräckliga 

kunskaper om ämnet påverkar detta tyvärr eleverna. Därför tror jag att det är mindre bra att 

många tidigarelärare som är utbildade inom svenska/SO har undervisning i matematik. Om 

läraren inte är intresserad av matematik är det lätt hänt att ämnet får mindre utrymme eller så 

kan det bli så att läraren inte ser dessa elevers specifika behov. Och detta kan även i vissa fall 

leda till matematiksvårigheter. Enligt Malmer (1999) har en del elever matematiksvårigheter 

men att det är alltför många som får svårigheter i samband med undervisningen. Det måste jag 

tråkigt nog hålla med om, men jag önskar att det kommer att ändras.  

Tyvärr så sker det en både för stor och för tidig utslagning i matematik och orsaken, enligt 

Malmer (1999), beror till stor del på att eleverna inte får den tid och det stöd de behöver ha 

för att stärka grundläggande begrepp. Ofta när jag har varit ute på VFU har jag fått höra 

matematiklärare säga att de inte hinner ge en elev det stöd de behöver ha. Inte heller hinner de 

ägna sig åt ett område tillräckligt länge för att eleverna ska lära sig det. Då är det viktigt att 

någon annan kan ge eleven den hjälp hon behöver ha. Men jag har upplevt det som att det 

oftast inte finns någon annan att ta till. Och det är tråkigt att det är så, för det är många barn 

som blir lidande tack vare detta.  

Det bästa sättet att få eleverna att förstå hur viktig matematiken är inom alla områden är att 

låta matematiken integrera med andra ämnen (Malmer, 1999). Även i Lpo 94 (2005, s.21) står 

det att ”läraren skall samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen”. Detta 

tror jag är bra men tyvärr är många lärare, som kanske själv inte gillar matematik, väldigt 

avoga mot att ta in matematiken i deras ämne. På en av mina VFU-platser var det en lärare 

som absolut inte ville ta in matematik i sitt ämne men ansåg att matematikläraren skulle ta in 

hennes ämne i matematiken. Alla är så egoistiska för de har alla lika ont om tid.  

Vad jag har märkt är det lite forskning gjord inom Sverige om koppling mellan läs- och 

skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Jag trodde, innan jag började med detta arbete, att 

enda kopplingen förmodligen skulle vara den att elever med dyslexi har svårt med 

textuppgifter i matematiken. Men detta visade sig vara fel. Det var intressant att se att de 

förslag som dessa författare, som jag använt mig av, gav som undervisnings- och 

aktivitetsförslag är ungefär likadana vare sig eleven bara har dyskalkyli eller om den har både 

matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.  

4.3 Tillförlitlighet  

Björn Adlers forskning ligger till grund för mycket av det som står i detta arbete. Därför kommer 

här en presentation om honom. Björn Adler, född 1956, är psykolog, specialist i neuropsykologi 

och psykoterapeut. Han har mångårig erfarenhet från skola, barn- och ungdomspsykiatri och 

barnneuropsykiatriskt specialistteam. Han är den i Sverige som forskat mest inom 

specialmatematik. Han har skapat ett forskningscentrum som heter Kognitivt Centrum. Dit kan 

man som förälder eller lärare vända sig om man vill ha mer information om dyskalkyli.  

För att få arbetet mer tillförlitligt kunde jag ha gjort intervjuer med elever och speciallärare. Jag 

hade tänkte göra detta men fick tyvärr inte tag i personerna jag ville intervjua i tid.  
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4.4 Förslag till fortsatt forskning/praktisk tillämpning  

Jag anser att jag har fått bra svar på mina frågeställningar i denna undersökning. Det enda som 

var svårt att hitta någon relevant forskning om var ifall det finns någon mer koppling än 

läsproblem mellan läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Själv hittade jag 

endast två böcker om detta. Jag anser att det skulle vara intressant att se mer forsning om 

detta.  

Eftersom det har skrivits ganska mycket om hur man som lärare ska arbeta med elever med 

dyskalkyli är jag förvånad över att inte detta tas upp i lärarutbildningen. Det är inte bara 

speciallärare som kommer i kontakt med dessa elever, utan i första hand är det 

matematikläraren. Därför anser jag att det är viktigt att dessa frågor ingår i matematiklärares 

utbildning.  
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BILAGOR  

Bilaga 1 

Centimo-materiel 

En laborationssats Centimo-material består av 100 entalskuber, 20 tiotalsstavar, 10 

hundraplattor och 1 tusenkub. Entalskuberna har sidan 1 cm. Centimo är ett mycket lämpligt 

material för att illustrera positionssystem. Det kan bland annat användas till att visualisera 

olika tal. Bilden nedan visar hur man kan använda sig av Centimo-materialet. Här visas hur 

talet 1135 ser ut. 

 

Bilden ovan är tagen ur boken ”Bra matematik för alla” (2002) av Gudrun Malmer 

Detta material bör, enligt Gudrun Malmer (Malmer, 2002), vara tillgänglig i klassrummet så 

att elever själv kan hämta den och använda sig av den vid behov.  
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Bilaga 2  

Cuisenaires färgstavar 

George Cuisenaire (1891-1976) är upphovsman till detta relationsmaterial. Materialet består 

av tio olikfärgade stavar. Den kortaste är 1 cm lång och den längsta är 10 cm. Varje längd har 

egen färg. Stavarna är inte sorterade i enheter eftersom det är meningen att samma stav ska 

kunna representera olika tal.  

      

Dessa stavar har ett stort användningsområde. Ett exempel är hur man använder sig av 

stavarna vid räkning med addition:   

 
En rosa stav + en ljusgrön stav är tillsammans lika lång som en svart stav.  

(bilderna på denna sida är tagna ur boken ”Bra matematik för alla” (2002) av Gudrun Malmer) 

 


