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Arbetets syfte har varit att undersöka fyra specialpedagogers erfarenheter, 
kunskaper och tillvägagångssätt beträffande den matematiska diagnosen 
dyskalkyli. För att ta tillvara på specialpedagogernas erfarenheter användes 
semistrukturerade intervjufrågor, detta för att kunna ställa ostrukturerade frågor 
och nå djupare på specifika erfarenheter som specialpedagogerna hade.  Resultaten 
av de fyra intervjuerna har sammanfattats och redovisats utifrån de fyra 
frågeställningarna. De resultat som forskaren kommit fram till i undersökningen, 
gäller dels hur specialpedagogerna uppfattar dyskalkyli, dels vilka olika arbets-
metoder specialpedagogerna använder när de stödjer elever med dyskalkyli. 
Samtliga specialpedagoger var eniga om att dyskalkyli gäller matematiksvårigheter. 
Specialpedagogerna använder ofta ett laboratoriskt och praktiskt arbetssätt med 
elever med dyskalkyli. Studien drar även slutsatser beträffande specialpedagoger-
nas tillvägagångssätt för att tillgodogöra sig kunskaper om dyskalkyli.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
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Abstract  
 
This thesis examines some special education teachers with experiences of children 
diagnosed with dyscalculia. Problems with mathematics at school may occur to all 
children in all schools. It is therefore important that the teacher knows the various 
disabilities that teachers may encounter. The study is based on four randomly 
selected special education teachers, all-working at schools that are related to a 
medium-sized Swedish town. This work will immerse in the knowledge of 
dyscalculia among four special education teachers. 
 
The interviews revealed that all special education teachers felt that dyscalculia 
involves specific difficulties in mathematics, their views on dyscalculia is consistent 
with current research. Special Educators also agreed that students with dyscalculia 
must be treated with sensitivity, because students with dyscalculia may be at 
different skill levels from day to day. Special Educators prefer that laboratory 
methods are used with concrete materials where students can hear and talk 
mathematics. 
 
The implementation of the work has been done through qualitative interviews with 
four special education teachers unknown to the interviewer. Through interviews, 
special education teachers approach to diagnosis of dyscalculia, and what practices 
special educators use to meet students with dyscalculia. The focus is also on how 
special education teachers acquire knowledge of dyscalculia, as it continuously, 
new research and new research findings. 
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1 Inledning 
 
Matematik behövs i vårt moderna samhälle. Det är svårt att klara sig utan att kunna 
räkna (Butterworth & Yeo, 2010). I dagens samhälle debatteras diagnoser flitigt och 
inom matematiken nämns ofta diagnosen dyskalkyli. Matematikens betydelse i 
samhället går inte att komma ifrån, det är därför av största vikt att forskningen 
inom området matematikförståelse fortsätter.  
 
Denna undersökning är en kvalitativ studie (Denscombe, 2010) som kartlägger fyra 
specialpedagogers erfarenheter beträffande diagnosen dyskalkyli. Undersökningen 
kommer att genomföras med hjälp av intervjuer. Undersökningen kommer att svara 
på vilka olika arbetsmetoder specialpedagogerna anser vara mest lämpliga, när 
specialpedagogerna arbetar med elever med dyskalkyli. Undersökningen lägger 
även vikt på vad specialpedagogerna anser vara skillnaden mellan dyskalkyli och 
matematiksvårigheter. Undersökningen kommer slutligen att kartlägga hur 
specialpedagogerna går till väga för att utöka sina kunskaper inom ämnet.  
 
Detta ämne har valts för att kartlägga specialpedagogernas kunskap om dyskalkyli, 
samt att ge läsaren mer kunskap inom ämnet.  

1.1 Syfte 
 
Syftet är att undersöka fyra specialpedagogernas uppfattningar om diagnosen 
dyskalkyli.  

1.2 Frågeställning 
 

• Hur uppfattar specialpedagogerna diagnosen dyskalkyli?   
• Vilka olika arbetsmetoder använder sig specialpedagogerna av när de hjälper 

elever med dyskalkyli? 
• Hur skaffar specialpedagogerna sig kunskaper om dyskalkyli? 
• Vad är enligt specialpedagogerna skillnaden mellan matematiksvårigheter 

och dyskalkyli? 

1.3 Avgränsning 
 
Uppsatsen kommer att använda olika begrepp, i den tidigare forskningen förklaras 
begreppet dyskalkyli, vilket är en del av matematiksvårigheter. I uppsatsen 
benämns även uttrycken lärare, speciallärare och specialpedagog. Specialpeda-
gogerna har till uppgift att vägleda och hjälpa lärarna och speciallärarna, som jobbar 
i nära anslutning till eleverna. Matematiksvårigheter beträffar alla de fall där 
matematiken är ett problem, så att eleven inte kan nå upp till de nationella målen. 
Uppsatsen handlar och specialpedagogers uppfattningar och inte om 
dyskalkylibegreppet.
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2 Tidigare forskning 
 
Här redovisas den tidigare forskningen inom ämnet dyskalkyli. Forskningen inom 
ämnet är främst hämtad ifrån Sverige då denna studie utgår från detta perspektiv. 
Detta gör att den tidigare forskningen tillsammans med min empiriska studie 
resulterar i nya forskningsansprång om lärares uppfattningar av dyskalkyli. 
 

2.1 Tidigare forskning om diagnosen dyskalkyli 
 
Enligt Adler (2001) samt Butterworth och Yeo (2010) handlar dyskalkyli om 
specifika matematiksvårigheter. Dyskalkylieleverna behöver inte ha problem med 
allt inom matematiken, men på grund av svårigheter med ett visst avsnitt inom 
matematiken drabbas hela matematikförståelsen. Adler (2001) skriver även att 
elever som har diagnosen dyskalkyli ofta är normalbegåvade, men uppvisar problem 
med vissa delar av den kognitiva processen. Adler (2003) skriver i en artikel för en 
lärartidning att dyskalkylielevers prestationer varierar dramatiskt. Det eleven kan 
vid ett tillfälle kan inte eleven vid ett annat tillfälle.  
 
Lundberg och Sterner (2009) anser att forskarna är ganska eniga om att dyskalkyli 
innebär en bristfällig taluppfattning som ger sig tillkänna i basala och elementära 
numeriska färdigheter som att jämföra antal punkter i två angränsande mängder. 
Adler (2001) anser att lärare bör vara medveten om åtminstone fyra former av 
matematiksvårigheter. Dessa är enligt Adler: akalkyli, dyskalkyli, allmänna 
matematiksvårigheter, pseudo-dyskalkyli. Adler skriver vidare att det är väldigt 
viktigt att diagnostisera vilket problem eleven har för att kunna sätta in rätt hjälp, 
därför att de olika diagnoserna kräver olika hjälp.  
 

• Akalkyli beskriver Adler (2001) som en oförmåga att överhuvudtaget utföra 
matematiska beräkningar.  

 
• Dyskalkyli anser Adler (2001) innehåller en rad olika varianter av specifika 

matematiksvårigheter och skriver vidare att dyskalkyli är matematikens 
motsvarighet till dyslexi. Adler betonar också att elever som är drabbade av 
dyskalkyli ofta visar upp en ojämnhet i sin begåvning men är i regel 
normalbegåvade.  

 
• Allmänna matematiksvårigheter beskriver Adler (2001) som att eleven visar 

upp generella problem med inlärningen, inte bara matematiken. Inlärningen 
tar i detta fall längre tid i jämförelse med klasskamraterna. Elever med 
allmänna matematiksvårigheter svarar ofta lågt på ett begåvningstest, men 
till skillnad mot elever med dyskalkyli så har elever med allmänna 
matematiksvårigheter ofta ett jämnt lågt resultat. Adler påpekar vidare att 
elever som har allmänna matematiksvårigheter ofta inte väcker samma 
frustration hos matematikläraren som en elev med dyskalkyli. Läraren 
brukar istället se eleven utifrån att denne behöver lite mer tid att lära sig 
saker. 

 
• En elev som har pseudo-dyskalkyli menar Adler (2001) lider av 

känslomässiga blockeringar. Dessa elever kan ha tillägnat sig idén att de 
absolut inte kan bli duktiga och framgångsrika inom matematiken. Enligt 
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Adler liknar pseudo-dyskalkyli-svårigheterna dyskalkyli. Elever med pseudo-
dyskalkyli hjälps bäst genom enskilda samtal med läraren eller i svårare fall 
av psykolog eller kurator. Adler förtydligar här att en elev som lider av 
pseudo-dyskalkyli inte blir hjälpt på bästa sätt av en specialpedagog.  

 
Lundberg och Sterner (2009) beskriver dyskalkylins svåra definition och hänvisar 
till von Aster (2007) som kom fram till att ungefär sex procent av eleverna i en stor 
undersökningsgrupp var drabbade av dyskalkyli, men av dem var det endast 1,6 
procentenheter som uppvisade ren dyskalkyli, resterande elever uppvisade även 
andra störningar, så kallad komorbiditet, det vill säga när eleven lider av flera 
diagnoser samtidigt.  
 
Butterworth och Yeo (2010) anser att dyskalkyli omfattar en stor mängd förmågor 
och färdigheter så som räkning, uppskattning och talfakta. De menar därför att det 
skulle vara svårt att konstruera några vedertagna kriterier för att diagnostisera 
dyskalkyli. En hypotes, enligt Butterworth och Yeo, är att dyskalkyli är en 
konsekvens av att man har dyslexi. Studier som Butterworth och Yeo har tagit del av 
visar på att 20–60% av eleverna som lider av dyskalkyli även har svårt att läsa och 
skriva. Butterworth och Yeo skriver om fyra anledningar som är avgörande för 
svårigheterna att utveckla standardiserade räknefärdighetstest för att diagnostisera 
dyskalkyli. Den första anledningen är att det ofta finns flera orsaker till varför eleven 
inte kan det som efterfrågas. För det andra tror många att det beror detta på 
dumhet och lathet att inte kunna nå till en grundläggande taluppfattning. För det 
tredje har många dyskalkylektiker också dyslexi och då blir det för dessa elever svårt 
att förstå läsuppgifter. Den sista anledningen som Butterworth och Yeo nämner är 
att matematik kräver en stor mängd förmågor och färdigheter.  
 
Butterworth och Yeo (2010) refererar till Calvo och Eysenck (1992) som menar att 
ångest är känt för att hämma prestationen på en rad olika kognitiva funktioner, 
inklusive arbetsminnet som kan påverka matematiska prestationer. Butterworth och 
Yeo (2010) hänvisar också till Cipolotti och van Harskamp (2001) som menar att 
den vänstra hjärnloben är speciellt viktig när det gäller räkning, medan den högra 
hjärnhalvan är viktig för andra enklare matematiska uppgifter, som att uppskatta 
antal föremål i en mängd. Butterworth (2000) skriver att neurologer och psykologer 
skiljer mellan tre minnessystem som alla upptar specifika platser i hjärnan. Först 
skiljer de på det autobiografiska långtidsminnet, som har hand om upplevda 
händelser om var och när de inträffade. Sedan finns det ”semantiska” 
långtidsminnet för allmänna kunskaper bland annat sådant som vi lär oss i skolan, 
men detta minne innehåller inte uppgifter om var och när vi har lärt oss dem. 
Slutligen skriver Butterworth att vi har korttidsminnet där vi har förmågan att 
komma ihåg en lista med obesläktade poster. Utan repetition av dessa poster går de 
förlorade på bara några sekunder. 
 
Bevan, Butterworth och Landerl (2004) skriver i en forskningsartikel att 
neuropsykologerna har kommit fram till att delen av hjärnan, intraparietala sulcus, 
är avgörande för dyskalkyliektiker.  
 
Fussenegger, Landerl, Moll och Willburge (2009) skriver att det inte finns några 
bevis för att dyskalkyli och dyslexi skulle ha ett samband. Den likheten forskarna 
finner mellan de två funktionsnedsättningarna är den extra tidsintervallen som 



5 

 

både dyslektiker och dyskalkylektiker behöver. I artikeln skriver forskarna även om 
de sinnestillstånd vissa elever med dyskalkyli befinner sig i det vill säga det Adler 
(2003) kallar pseudo-dyskalkyli.  
 

2.2 Tidigare forskning om undervisning av elever med dyskalkyli?  
 
Forsbäck och Olsson (2010) skriver om hur viktigt det är för en elev att 
befästa grunden i matematiken, det vill säga taluppfattningen, speciellt 
om eleven har diagnosen dyskalkyli. Forsbäck och Olsson liknar detta 
med ett husbygge:  
 

”Grunden får man inte slarva med, för det är den som huset ska 
vila på. Där måste man vara extra noggrann.” (s. 12) 

 
Lundberg och Sterner (2009) hänvisar till Bull och Scerif (2001) som menar att för 
att konstruera, automatisera och utvidga en föreställning av mängden, måste eleven 
länka samman förståelsen av mängd, mellan det språkliga och symboliska uttrycket 
för tal. Denna process kräver enligt Sterner och Lundberg (2009) kognitiva 
funktioner som utvecklas under förskole- och skolåren och innefattar bland annat 
språk och arbetsminne. Om utvecklingen av en fungerande tallinje missgynnas i 
tidig ålder, kan detta skada utvecklingen av elevens räkneförmåga.  
 
Forsbäck och Olsson (2010) skriver om språkets vikt för rumsuppfattningen för att 
kunna ange ett föremåls läge och riktning samt vikten av att lära elever med 
dyskalkyli att automatisera för att inte belasta arbetsminnet mer än nödvändigt. 
Butterworth och Yeo (2010) skriver vidare att för att kontrollera arbetsminnes 
spännvidd kan man undersöka hur stort antal siffror eleven kan komma ihåg direkt 
efter en presentation. 
 
För att elever med dyskalkyli inte ska känna sig kränkta och omotiverade anser 
Adler (2007) att eleverna inte ska ha en alltför lätt nivå på matematikuppgifterna. 
Även McIntosh (2011) menar att de flesta elever med dyskalkyli lär sig bäst genom 
att arbeta med utmaningar och problem med hjälp av konkret material. Medan de 
arbetar med detta får de prata och förklara för varandra och läraren om vad de gör 
och hur de tänker. 
 
Forsbäck och Olsson (2010) tydliggör att det inte är elevernas matematikbok som är 
kursplanen i matematik, då matematikboken är ett förslag på vad läromedels-
författaren har valt. Vidare skriver Forsbäck och Olsson att gedigen matematik-
kunskap utvecklas genom bra matematikundervisning. Bristande undervisning är 
oftast inte den enda orsaken till elevers svårigheter i lärandet men kan bli ett 
allvarligt tilläggshinder som befäster elevens problem (Adler, 2007). 
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3 Metodologi 
 
Undersökningen var en explorativ studie som enligt Stukát (2010) är ett bra 
alternativ när forskaren ska få ett brett perspektiv över respondenternas svar. Det 
tillvägagångssätt som användes för att genomföra den explorativa studien var 
intervjuer med semistrukturerade frågor. 

3.1 Urval 
 
Valet av skolor och specialpedagoger gjordes utifrån ett slumpmässigt urval. 
Specialpedagogerna medverkade frivilligt. Specialpedagogerna hade alla erfarenhet 
av dyskalkyli.  De fyra specialpedagogerna arbetade i låg- och mellanstadieskolor 
med cirka 150 – 200 elever.  
 
3.2 Intervjuerna 
 
Specialpedagogerna, som intervjuerna utgick ifrån, kontaktades av mig några 
veckor innan intervjuerna skulle genomföras på respektive skola. 
Specialpedagogerna fick några veckor innan intervjun information om vad de skulle 
intervjuas om och varför. Specialpedagogerna hade då även möjligheten att avstå 
från att bli intervjuade.  
 
Intervjuerna var semistrukturerade. I en semistrukturerad intervju kan forskaren 
ställa ostrukturerade fördjupningsfrågor. Grundfrågorna finns i intervjuguiden i 
bilaga 1. Specialpedagogerna intervjuades och intervjuerna spelades in med en 
diktafon, detta för att senare kunna återkomma till intervjusvaren för att 
transkribera och analysera dem. De svar som informanterna gav under intervjun 
följdes upp med följdfrågor, detta för att svaren ska bli så bra lämpade som möjligt 
för uppsatsens syfte. Följdfrågor används för att svaren ska bli mer utvecklade och 
fördjupade. Intervjuerna genomfördes enskilt med fyra stycken specialpedagoger på 
deras respektive skolor. De fick själva välja en plats där de kände sig trygga. Detta 
för att specialpedagogerna ska vara så avslappnade som möjligt vid intervjutillfället 
(Stukát, 2010). 
 
3.3 Dataanalys 
 
Intervjuerna analyseras efter att forskaren har transkriberat intervjuerna. Efter 
detta läser forskaren igenom intervjuerna ett antal gånger för att sedan kategorisera 
svaren genom att färglägga med färgpennor utifrån frågeställningen. För att 
kategoriseringen ska överensstämma så mycket som möjligt med 
specialpedagogernas svar, läses transkriberingarna en och en, flera gånger så att 
forskaren kan ta ut viktiga åsikter och kommentarer som specialpedagogerna ger. 
De svar som berör den första frågeställningen (Hur uppfattar specialpedagogerna 
diagnosen dyskalkyli?), färgläggs med rött. De svar som berör frågeställning två 
(Vilka olika arbetsmetoder använder sig specialpedagogerna av när de hjälper elever 
med dyskalkyli?) markeras med blått. De svar som berör den tredjefrågeställningen 
(Hur skaffar sig specialpedagogerna sig kunskaper om dyskalkyli?), markeras med 
gult och slutligen markeras de svar som berör den fjärde och sista frågeställningen 
(Vad är enligt specialpedagogerna skillnaden mellan matematiksvårigheter och 
dyskalkyli?) med grönt.  
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Sammanställningen av specialpedagogernas kategoriserade svar används sedan för 
att på ett enklare sätt klargöra specifikt vad specialpedagogerna har för 
ställningstaganden i förhållande till varandra. Efter analysen av intervjuerna 
jämförs svaren med forskning inom dyskalkyli i diskussionen. De intervjuade 
specialpedagogerna kommer alla att omnämnas som specialpedagog 1, 2, 3 och 4, 
detta för att det inte ska gå att härleda vem som har intervjuats. 
 

3.4 Etiska principer 
 
Nedan visas vilka etiska principer som legat till grund för intervjuerna. Dessa 
forskningsetiska principer finns för att forskning ska kunna bedrivas på ett 
sanningsenligt och seriöst sätt. Innan intervjuerna blev specialpedagogerna 
informerade om att deras namn inte kommer gå att koppla till intervjun, detta för 
att undersökningen ska få så sanningsenliga svar som möjligt.  
 

• Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet menar Stukát (2010) är att deltagarna i undersökningen själva har 
rätt att bestämma över sin medverkan. Informanterna fick därför själva bestämma 
hur länge de ville bli intervjuade, samt på vilka villkor de skulle delta. 
Informanterna informerades också om att de kunde avbryta intervjun om de ville 
utan några negativa följder för dem.  

• Konfidentialitetskravet  
Konfidentialitetskravet innebär enligt Stukát (2010) att forskaren måste ta hänsyn 
till respondenternas anonymitet. Det är viktigt att informanterna blir informerade 
om att de inte kommer att kunna bli identifieras i efterhand. Informanterna blev 
därför informerade om att deras namn inte skulle kunna förknippas med 
intervjuerna.  

• Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att informationen som samlas in enbart får användas till 
forskningsändamål. Informationen får inte utnyttjas eller utlånas till ett icke 
vetenskapligt syfte (Stukát 2010). Informanterna informerades om att denna 
intervju behövde göras för till ett examensarbete och att den enbart skulle användas 
till forskningsändamål. 

• Informationskravet 
Enligt Stukát (2010) är forskaren skyldig att informera informanterna att de har rätt 
att avbryta intervjun när de vill, vilket forskaren gjorde innan intervjuns start. 
Forskaren informerade även informanterna om hur resultatet skulle redovisas.  
 
 
3.5 Tillförlitlighet 

 
Under denna rubrik gås examensarbetets tillförlitlighet igenom.  

• Reliabilitet  
Valet av mätinstrument gjordes för att synliggöra vad speciallärarna har för 
erfarenheter av dyskalkyli. Stukát (2010) skriver att något som har stor påverkan på 
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vilka svar intervjuaren får, är hur frågorna formuleras. Därför kan det diskuteras om 
de frågor som används är ställda på rätt sätt, i rätt följd samt om rätt följdfrågor är 
ställda för att få fram ett så precist svar som möjligt. 

• Validiteten  
Detta examensarbetes validitet kommer att vara god. Enligt Stukát (2010) är 
intervjuer det vanligaste och viktigaste sättet att få reda på personers uppfattning 
och tillvägagångssätt, i detta fall om dyskalkyli.  

• Generaliserbarheten  
Generaliserbarheten i detta examensarbete blir svår att jämföra med andra 
pedagoger då de är en kvalitativ studie av fyra enskilda specialpedagogers 
erfarenheter av dyskalkyli. 
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4 Resultat och diskussion 
 
De svar som har framkommit i intervjuerna med specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) 
stämmer i de flesta fall väl överens med den forskning och litteratur som idag finns 
inom dyskalkyli. Av denna anledning kan mätinstrumentet som används för detta 
examensarbete anses vara rätt. Trots detta konstaterande kan arbetets reliabilitet 
diskuteras. 
 
Resultaten och efterföljande diskussion av de fyra intervjuerna sammanfattas och 
redovisas utifrån frågeställningarna.  

4.1 Hur uppfattar specialpedagogerna diagnosen dyskalkyli?   
 
Vid intervjuerna framgick att samtliga specialpedagoger ansåg att dyskalkyli 
innebär specifika matematiksvårigheter. Deras syn på diskalkyli stämmer väl 
överens med den litteratur och forskning som finns inom ämnet (Adler, 2001, 2003; 
Butterworth, 2000; Fussenegger m.fl., 2009; Lundberg & Sterner, 2009; McIntosh, 
2011). 
 

”Ja, alltså, det dessa barn har svårt med det är 
ju antalsprincipen. Om jag slänger ut tre 
klossar på bordet kan hon inte uppfatta antal, 
hon är tvungen att räkna dem om och om igen, 
även fast hon vet att jag inte har tagit bort 
eller lagt till någon måste hon ändå 
styckräkna dem. Hon kan inte med ögat se att 
de är tre.” 

 Specialpedagog nr 4 
 
Specialpedagog (3) nämner att elever som har diagnosen dyskalkyli kan ligga på 
olika kunskapsnivåer från dag till dag, vilket överensstämmer med Adler (2003). I 
artikeln klargör Adler att dyskalkylielevers prestationer varierar på ett dramatiskt 
sätt. Adler menar att detta beror på att informationen finns tillgänglig i 
långtidsminnet, istället för i korttidsminnet, därför får eleven svårt att automatisera 
kunskapen. Detta stämmer även överens med vad specialpedagogerna säger i 
intervjuerna. Specialpedagogerna säger i sina svar att det är väldigt viktigt att 
konstant vara lyhörd för vilken ”dagsform”/nivå eleverna ligger på. Att 
dyskalkylielevernas kunskapsnivåer varierar från dag till dag, medför också 
svårigheter vid kartläggning av elever med dyskalkyli (Adler, 2003). Det blir i och 
med detta svårare att få en övergripande blid av var eleven ligger kunskapsmässigt. 
Att läraren har kunskap om att dyskalkylielevernas nivå varierar med ”dagsformen”, 
är därför viktigt för att lyckas med matematikundervisningen. 
 
Beträffande omfattningen av dyskalkyli hänvisar Lundberg och Sterner (2009) till 
von Aster (2007) som visar att definitionerna när det gäller dyskalkyli och andra 
matematiksvårigheter är ett problem. I von Asters (2007) undersökning visades att 
endast cirka 25 % av eleverna som hade fått diagnosen dyskalkyli, uppvisade ren 
dyskalkyli. Detta visar problematiken när det gäller utredningar för att diagnostisera 
dyskalkyli. Precis som Butterworth och Yeo (2010) menar, är det stor variation på 
vilka matematiksvårigheter dyskalkyli kan innebära. 
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Tre av specialpedagogerna (1, 2, 4) ansåg att det saknas ”mätinstrument” för att 
kartlägga vilka elever som ligger i riskzonen för att få diagnosen dyskalkyli.  
 
Specialpedagoger behöver vara medvetna om detta eftersom de olika formerna av 
matematiksvårigheter måste tillgodoses på olika sätt (Adler 2001). Att dyskalkyli är 
svår att definiera visar sig tydligt (Lundberg & Sterner 2009). Som tidigare nämnts i 
undersökningen är ingen dyskalkylidiagnos den andra lik, men med en tydligare 
definition skulle fler elever slippa att hamna i en gråzon mellan flera diagnoser. 
 
Två av specialpedagogerna (1,4) menade att det finns likheter mellan dyskalkyli och 
dyslexi.  

”Det finns väldigt mycket som överensstämmer 
mellan 
dyskalkyli och dyslexi. Men de som har det 
riktigt svårt inom matematiken och aldrig kan 
se t.ex. detta med antal, de har förmodligen 
dyskalkyli.” 

 Specialpedagog nr 4 
 
Två av specialpedagogerna (2, 4) nämner även ett område i hjärnan, intraparietala 
cortex, och att detta område skulle vara en del av problematiken till dyskalkyli.  
 
 
4.2 Vilka olika arbetsmetoder använder sig specialpedagogerna av när 
de stödjer elever med dyskalkyli? 
 
Det arbetssätt som specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) använder sig av när de arbetar 
med elever med dyskalkyli är mycket inriktat på laborativa och kreativa 
tillvägagångssätt. Detta för att dyskalkylieleverna ska behärska de viktiga 
baskunskaperna inom matematiken. Detta är i enlighet med vad McIntosh (2011) 
menar att pedagogen ska göra. Genom ett konkret material lär sig elever med 
dyskalkyli bäst. Specialpedagogerna försöker även att leka in matematiken för att 
det inte ska bli allt för mycket tränande på samma saker och på samma sätt.  
 
Dessutom säger en av de intervjuade specialpedagogerna (3) att kreativiteten i 
undervisningen är viktig då alla elever med dyskalkyli är olika och även lär sig 
matematik på olika sätt. Tre specialpedagoger (1, 2, 3) påpekar betydelsen av att 
eleverna får höra och träna på det matematiska språket så mycket som möjligt.  
 

”Att få höra matematik, att man använder 
språket. Jag tänker på förskolebarn så gäller 
det att låta barnen få höra begreppen, så som 
¼, ett halvt osv. samt att man pratar öppet 
med barnen att nu är ni färre barn, igår var vi 
fler osv.” 

 Specialpedagog nr 1 
 
Specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) är väl medvetna om att det är av största vikt att låta 
eleverna prata och höra matematik. Ju mer matematiska uttryck eleven får höra 
tidigt i livet, desto större chanser har eleven att tillgodogöra sig en god 
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taluppfattning (Forsbäck & Olsson, 2010). Precis som Lundberg och Sterner (2007) 
menar är det viktigt att pedagogen tidigt lär eleven att länka samman förhållandet 
mängd i språket och i de symboliska uttrycken för tal. Dessa kognitiva funktioner 
utvecklas under förskole- och skolåren. Om eleven inte lär sig detta är risken stor för 
att eleven senare i livet kommer att utveckla en försämrad räkneförmåga (Forsbäck 
& Olsson, 2010). 
 
Alla specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) samt Butterworth och Yeo (2010) anser att de 
flesta elever med dyskalkyli lär sig bäst genom att arbeta med utmaningar och 
problem med konkret material. Här nämner specialpedagogerna ”de flesta” som är 
ett väldigt diffust antal. Detta kan därför kopplas till att ingen dyskalkylidiagnos är 
den andra lik.  
 
Forsbäck och Olsson (2010) visar på hur viktigt det är att befästa grunden i 
matematiken. McIntosh (2011) menar att de flesta elever med dyskalkyli lär sig bäst 
genom att arbeta med utmaningar och problem med konkret material. 
 
Gemensamt för tre av specialpedagogerna (2, 3, 4) är även att de ansåg att det är 
väldigt viktigt att anpassa undervisningen utifrån eleven, eftersom ingen 
dyskalkylidiagnos är den andra lik. Pedagogen behöver anpassa sig efter eleven, 
eftersom en elev med dyskalkyli har en väldigt ojämn kunskapsnivå (Adler, 2003). 
Dagar som eleven känner sig mogen för svårare uppgifter, ska läraren snabbt kunna 
tillföra svårare och klurigare matematikproblem för att dyskalkylieleven inte ska 
känna tristess för matematikarbetet.  
 
Att utgå ifrån varje enskild elev är alla fyra specialpedagogers (1, 2, 3, 4) motto. De 
menar att undervisningen inte kan utgå ifrån matematikboken vid arbetet med 
elever med dyskalkyli. Detta överensstämmer med vad Forsbäck och Olsson (2010) 
skriver. Det är enligt författarna viktigt att skapa ett intresse hos eleven för 
matematikundervisningen. Detta blir svårare att göra om eleven bara räknar i 
matematikboken och inte kan anknyta till vardagen på ett konkret sätt. Om 
matematikundervisningen enbart utgår från matematikboken, blir de nivåskillnader 
i kunskap och minne som finns hos en elev med dyskalkyli, särskilt svåra att 
upptäcka. Därför ska all matematikundervisning utgå från eleven, för att 
undervisningen ska kunna anpassas till varje enskild elev. Det gäller särskilt för 
elever med dyskalkyli.  
 
Gemensamt för samtliga specialpedagoger är att fokusera på eleven och inte på 
diagnosen dyskalkyli. Ett par av de intervjuade specialpedagogerna (2, 4) menade 
att även om en elev har eller får en dyslexidiagnos så är det bara ett bevis på att 
eleven har specifika matematiksvårigheter och behöver extra hjälp.  
 

”Jag tänker väl att jag ska utgå från eleven.” 
 Specialpedagog nr 3 
 
En av specialpedagogerna (4) menar att läraren bör ge dyskalkylieleverna 
hjälpmedel som exempelvis en lathund på multiplikationstabellen för att inte eleven 
ska tappa lusten för matematiken bara för att de inte kan lära sig 
multiplikationstabellen. Eleven kan då, istället för att tappa lusten, gå vidare till 
svårare tal och senare problemräkning.  
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Tre av specialpedagogerna (1, 2, 3) nämner att de lägger mycket vikt på 
antalsprincipen och taluppfattning. Detta för att eleverna med dyskalkyli ska få 
djupare och större begrepp om tal.  
 

”Ja, det är mycket spel, pussel man får ju vara 
väldigt kreativ. Det gäller ju att anpassa sig 
efter elevens kunskapsbehov. Allt plock med 
olika sinnen.” 

 Specialpedagog nr 3 
 

Litteraturen som idag finns om dyskalkyli menar att dyskalkyli bland annat innebär 
en bristfällig taluppfattning (Butterworth & Yeo, 2010, Forsbäck & Olsson, 2010, 
Lundberg & Sterner, 2009), vilket även specialpedagog (1, 2, 4) tog upp. Det är extra 
viktigt att träna taluppfattningen med elever som lider av dyskalkyli (Forsbäck & 
Olsson, 2010). För att alla elever ska få samma möjligheter till att lära sig 
matematik är det viktigt att prata matematik med eleverna redan i de tidiga 
åldrarna. Detta för att eleven ska få så bra förutsättningar som möjligt inför 
matematiken.  
 
Eleven tillgodogör sig, bygger upp och utvecklar en fungerande tallinje redan vid 
tidig ålder (Lundberg & Sterner, 2009). Även Forsbäck och Olsson (2010) 
poängterar språkets betydelse för rumsuppfattningen. Att läraren är medveten om 
vilket uppdrag hon/han har, är därför av största vikt för att ge eleven goda 
möjligheter att tillgodogöra sig en fungerande tallinje samt en god rumsuppfattning. 
 
Två specialpedagoger (2, 3) anser att det kan finnas en koppling mellan outbildade 
lärare och antalet elever med dyskalkyli. Enligt Adler (2007) är bristande under-
visning oftast inte den enda orsaken till elevers svårigheter i lärandet, men kan bli 
ett allvarligt tilläggshinder som befäster elevens problem. Men som Forsbäck och 
Olsson (2010) menar får läraren inte slarva med de grundläggande 
matematikkunskaperna. 
 
Intressant är att det bara är en av specialpedagogerna som ifrågasätter tidigare 
pedagogers arbete. Är det så att specialpedagogerna inte vill undersöka vilken 
kunskap eleven har gått miste om tidigare i skolan. Kanske betyder det att 
pedagogerna inte vill ifrågasätta sina kollegor som kanske också är vänner. Vad 
lärare kan lära sig genom att titta på elevens tidigare inlärning, är viktigt för såväl 
framtida studier som för skolans och elevernas utveckling. 

 
Alla barn kan lära sig matematik om de får 
möjlighet att bygga upp en stabil grund.  
 Forsbäck & Olsson, 2008, s. 10 

 
Specialpedagog (2) nämner vikten av träning för både elever med 
matematiksvårigheter och dyskalkylielever, men att denna träning sker på två olika 
sätt. En specialpedagog (4) belyser vikten av att låta dyskalkylielever få fortsätta att 
träna med en kunnig pedagog för att minska svårigheterna, genom att eleven får 
träna på rätt saker.  
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”Dyskalkyli har funnits i alla tider och i alla 
länder det är jag helt övertygad om. En elev 
med dyskalkyli måste fortsätta öva med en 
kunnig pedagog.” 

 Specialpedagog nr 4 
 
 
4.3 Hur skaffar sig specialpedagogerna kunskaper om dyskalkyli? 
 
Tre specialpedagoger (2, 3, 4) svarade att de själva ser till att hålla sig underrättade 
om den senaste forskningen inom ämnet. Två av specialpedagogerna (2, 4) nämner 
Brain Butterworth från England och att de har läst hans bok, ”Dyskalkyli - Att hjälpa 
elever med specifika matematiksvårigheter”. 
 

”Det finns en forskare från England som heter 
Brain Butterworth som har forskat och 
kommit fram till att det finns något glapp 
någonstans som gör att man får dessa 
svårigheter.”  

 Specialpedagog nr 2 
 

Andra personer som specialpedagogerna nämner och som har varit till stor hjälp i 
deras kunskapsinhämtning vad gäller dyskalkyli är Ingvar Lundblad(1, 4) och Görel 
Sterner (2, 4). Ingvar Lundblad och Görel Sterner har skrivit en bok tillsammans 
som heter ”Dyskalkyli – finns det”. En av specialpedagogerna (3) nämner även Ann-
Louise Ljungblad en forskare och författare, som enligt specialpedagogen har en 
väldigt vidsynt syn på dyskalkyli. En av specialpedagogerna (4) nämner Mahesh 
Sharma. 
 
En av specialpedagogerna (4) nämner även att det har blivit svårare att hålla sig 
underrättad om den senaste forskningen eftersom skolorna inte kan samarbeta på 
samma sätt som tidigare med kompetenshöjande verksamhet. Enligt denna 
specialpedagog (4) beror detta på att skolorna idag ska ses som slutna enheter.  
 

”Det sitter väldigt mycket kunskaper på 
enskilda skolor som man skulle kunna få ta del 
av. Det finns inget som är så utvecklande som 
när det är fler lärare som sitter tillsammans, 
man kan lösa många knutar.” 

 Specialpedagog nr 4 
 
Eftersom dyskalkyli omfattar ett brett spektrum av svårigheter som kan förekomma 
hos eleven, är det enligt min mening positivt att det inte finns något färdigt material 
för att kartlägga dyskalkyli. Det är ett så brett område att det inte går att utgå ifrån 
en normalitet.  Adler (2001) skriver om fyra olika former av matematiksvårigheter 
där dyskalkyli är en av dessa. Adler tydliggör betydelsen av att elever får rätt 
diagnos. Eftersom fyra olika former av matematiksvårigheter ska åtgärdas på olika 
sätt, är det viktigt att kartlägga exakt vilken svårighet eleven har. Det är därför av 
stor betydelse att lärarnas kunskaper om matematiksvårigheter höjs. Mer kunskap 
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behöver appliceras till ämnet för att underlätta för elever med 
matematiksvårigheter.  
 
 
4.4 Vad är enligt specialpedagogerna skillnaden mellan 
matematiksvårigheter och dyskalkyli? 
 
Endast tre specialpedagoger (1, 2, 4) svarade på denna fråga, medan en 
specialpedagog (3) ansåg att frågan var för svår och avböjde att svara.  
 
Skillnaden mellan matematiksvårigheter och dyskalkyli anser specialpedagogerna 
(1, 2, 4) vara att en elev som har dyskalkyli har stora problem med mängdläran, 
medan en elev med matematiksvårigheter har en allmänt låg nivå inom de flesta 
områdena i matematik.  
 
Därmed överensstämmer specialpedagogernas (1, 2, 3, 4) syn på dyskalkyli med vad 
Adler (2001) menar, då dyskalkyli handlar om specifika eller speciella 
matematiksvårigheter. Elever med dyskalkyli behöver inte ha problem med allt 
inom matematiken men på grund av svårigheter inom en viss del, påverkas hela 
matematikförståelsen.  

    
Två av specialpedagogerna (2, 4) nämner även att det finns tvivel om att diagnosen 
dyskalkyli existerar.  
 

”Man kan inte vara säker på att dyskalkyli 
finns, men man vet att matematiksvårigheter 
finns.”  

 Specialpedagog nr 2  
 
Enligt aktuell forskning bör specialpedagogen vara medveten om att det finns flera 
olika typer av matematiksvårigheter (Adler, 2001). Några definitiva slutsatser om 
varför ingen specialpedagog har nämnt något om dessa inte kan dras då 
specialpedagogerna inte specifikt frågats om olika matematiksvårigheter. 
 
Den stora skillnaden gentemot litteraturen inom ämnet, är att inte någon av de fyra 
specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) nämner det som Adler (2001) går in djupare på, när 
han beskriver vad dyskalkyli är. Adler (2007) menar att dyskalkyli bara är en av fyra 
delar inom spektrat matetematiksvårigheter. Ingen av specialpedagogerna nämner 
att dyskalkyli endast är en av fyra specifika matematiksvårigheter. Ingen av 
specialpedagogerna nämner akalkyli och pseudo-dyskalkyli under intervjuerna. 
Detta är anmärkningsvärt eftersom konsekvensen av att enbart känna till dyskalkyli, 
blir att elever med dyskalkyli får rätt hjälp, medan elever med andra 
matematiksvårigheter får felaktig hjälp. Förståelsen av och kunskapen om 
dyskalkyli bör därför synliggöras bättre, så att det blir tydligt att det endast är en av 
fyra specifika matematiksvårigheter (Adler, 2007). Är kunskapen om 
matematiksvårigheter på vissa skolor bara god när det gäller dyskalkyli, och inte 
inom de andra matematiksvårigheterna? För att skolan ska vara anpassad för alla 
(Skolverket, 2011) bör alla former av matematiksvårigheter synliggöras.  
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En specialpedagog (2) menar även att det en dyskalkylielev kan den ena stunden 
behöver inte dyskalkylieleven kunna kort tid därpå. Detta i jämförelse med en elev 
med matematiksvårigheter; som ligger på en jämn låg kunskapsnivå.  
 

”Eleverna med dyskalkyli kan ligga på så olika 
nivåer från tillfälle till tillfälle att läraren 
därför måste tänka på att alltid utgå från den 
nivå eleven ligger på beroende på dagsform.”  

 Specialpedagog nr 2 
 
En intressant sak när det gäller skillnaden mellan matematiksvårigheter och 
dyskalkyli är att de specialpedagoger som bara har den teoretiska kunskapen ofta 
saknar specifika eller konkreta tillvägagångssätt för att hjälpa elever med dyskalkyli. 
Deras tillvägagångssätt blir därför mer en hjälp inriktad på matematiksvårigheter. 
Detta kan bli ett problem då elever med matematiksvårigheter inte behöver samma 
hjälp som elever med dyskalkyli.  
 
 
4.5 Förslag till vidare forskning 
 
Det vore intressant att gå in djupare på och analysera elevernas matematik-
svårigheter, för som Adler (2001) skriver så finns det olika former av 
matematiksvårigheter där dyskalkyli bara är en av fyra.  
Lundberg och Sterner (2009) hänvisar till von Asters (2007) studie. Där framgår att 
av elever med dyskalkyli, som utgör cirka 6 %, visar sig bara 1,6 % lida av ren 
dyskalkyli medan resterande även uppvisar andra störningar. Elever som har 
ytterligare svårigheter kanske lider av någon av de tre andra diagnoserna som Adler 
(2001) tar upp. Det är därför viktigt att det finns fortsatt forskning inom området. 
Adler (2007) anser även att mer tid bör läggas på att analysera exakt vilken diagnos 
eleven har eftersom arbetssätten gentemot dessa diagnoser skiljer sig åt. 
 
Det är viktigt att ytterligare och mer forskning bedrivs inom såväl ämnet dyskalkyli, 
som inom de tre andra matematikdiagnoserna akalkyli, pseudo-dyskalkyli och 
allmänna matematiksvårigheter. Mer kunskaper inom ämnet hjälper elever som har 
specifika svårigheter för matematik. Att ha förståelse och kunskap om hur man som 
lärare på bästa sätt kan se till att alla elever kunskapsinhämtning maximeras, är 
därför viktigt. Forskningen måste fortsätta inom ämnet för att pedagoger på bästa 
sätt ska kunna hjälpa elever med svårigheter för matematik. Får lärare mer 
kunskaper om hur de kan hjälpa olika elever underlättas såväl lärarens arbete som 
elevernas inlärningsförmåga. 
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5 Slutsatser 
 
Specialpedagogerna (1, 2, 3, 4) var alla eniga om att diagnosen dyskalkyli gäller 
matematiksvårigheter. Tre av specialpedagogerna (1, 2, 3) ser att det är väldigt 
viktigt att utgå ifrån eleven i undervisningssituationerna.  
 
Den arbetsmetod som är mest tillämpad av specialpedagogerna (1, 2, 3) när de 
jobbar med elever som har diagnosen dyskalkyli är ett praktiskt och laborativt 
arbetssätt. Specialpedagogerna (1, 2, 3) lägger även mycket vikt på den muntliga 
inlärningen av matematiken, för att eleverna med dyskalkyli ska få höra och prata 
matematik mycket. Tre specialpedagoger (1, 2, 4) nämner även vikten av att elever 
med dyskalkyli får använda sig av hjälpmedel. 
 
Specialpedagogerna (1, 2, 4) skaffar sig kunskaper om dyskalkyli genom att de själva 
håller sig underrättade om den senaste forskningen. Specialpedagogerna nämner 
några namn som har varit viktiga för dem i kunskapsinhämtningen av diagnosen 
dyskalkyli. Dessa namn är Brain Butterworth, Ann-Louise Ljungblad, Ingvar 
Lundblad och Görel Sterner. 
  
Skillnaden mellan matematiksvårigheter och dyskalkyli anser specialpedagogerna 
(1, 2) vara att en elev som har dyskalkyli har stora problem med mängdläran, medan 
en elev med matematiksvårigheter har en allmän låg nivå gällande de flesta 
områden i matematik. En specialpedagog (2) menar även att det en dyskalkylielev 
kan den ena stunden behöver inte samma dyskalkylielev kunna en kort tid därefter. 
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Bilaga 1: Grundfrågorna för intervjuerna 
 
 
1. Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
- Vilken ålder på barn har du främst jobbat med? 
- Vilka olika diagnoser har du stött på? 
- Hur har du arbetat? 
 
 
2. Har du arbetat på elever med dyskalkyli? 
- Varför har de fått diagnosen Dyskalkyli? 
- Hur har undersökningen gått till för att komma fram till diagnosen dyskalkyli? 
- Vilka arbetssätt har fungerat bäst att jobba med för dessa elever? 
- I vilka situationer har du mött elever med dyskalkyli? 
 
 
3. Har du stött på elever med matematiksvårigheter? 
- Vilka arbetssätt har fungerat att jobba med för elever med dyskalkyli? 
- Hur skiljer man på matematiksvårigheter och dyskalkyli? 
 
 
4. Vad anser du är en varningsignal om dyskalkyli? 
- I vilken ålder enligt dig kan man böra urskilja detta? 
 


