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Abstract 
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Author: Helena Jonasson Widerberg 

Supervisor: Christina Rodell Olgac 

Autum of term 2010 

 

According to some researchers, dyscalculia is at least as prevalent as dyslexia. Somewhere 

between 3.6-6 % of all pupils have specific mathematics difficulties named dyslexia. If this be 

true, it should present the most complex special education predicament by far in schools 

today. Despite the statistics, dyscalculia is still a rather unknown concept. 

     The cause of dyscalculia is not yet fully analyzed. There are several theories and many 

researchers see similarities between dyscalculia and the special educational problem of 

reading and writing, dyslexia.  The most important factor for pupils to be able to develop 

mathematical skills is adequate assistance at the earliest possible stage. It is probable that this 

adequate assistance is achieved if the pupil is diagnosed with dyscalculia and therefore gets 

access to a special educational resources. 

     In this essay, I want to analyze the concept of dyscalculia and how recognized it is today. 

To this end, I have undertaken several interviews with the objective of seeing how 

educationalists relate to dyscalculia. In order to see how the diagnosis is performed, and what 

it means to be diagnosed, I have followed the work process from a pupil suspected of having 

dyscalculia to a possible diagnosis. I have also personally undergone a dyscalculia 

investigation at an authorized speech therapist in order to achieve a profound insight into the 

diagnosis process.  

     My study shows that the concept of dyscalculia is not widely recognized, but that the 

knowledge around dyscalculia is increasing. Research is currently undertaken in the field even 

though it is not to the same extent as dyslexia. 

 

Keywords: dyscalculia, diagnose, special education,  
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1. Inledning och bakgrund 

 

Under min tid i skolans värld så har jag upptäckt att ämnet matematik är starkt förknippat med 

elevers vilja eller ovilja till ämnet. Det finns ett antal barn i varje klass som uppvisar en glädje 

gällande ämnet samtidigt som det finns (ofta ett större) antal elever som inte tycker att 

matematik är roligt. Matteboken plockas upp sakta och under djupa suckar, pennan vässas in i 

absurdum och att få något gjort på mattelektionen är nästan en utopi. Dessa elever äger en 

stark motvilja mot matematik och inte alltför sällan uppvisar de också ett svagt 

självförtroende. Matematiken är många gånger starkt förknippat med intelligens eller dumhet 

och lathet (Butterworth 2004 s.9). För elever med dyskalkyli så är matematiken ibland en 

omöjlighet såsom läsandet av skönlitterära texter kan te sig för en dyslektiker.  

     

Dyskalkyli är nylatin och betyder svårigheter med själva räknandet. Dyskalkyli innebär 

specifika svårigheter inom vissa delar av matematiken. Men att ha problem med de fyra 

räknesätten påverkar indirekt även annan matematik. Viktigt är dock att många personer med 

dyskalkyli faktiskt kan klara av att lösa uppgifter på svårare nivå även om det kan vara svårt 

eller ta lång tid för dem med själva räkneprocessen. Därför är det viktigt som pedagog att 

lägga sig på en lagom nivå för eleven så att det inte blir för lätt och därmed kränkande (Adler 

2000). 

    

Även om vi som arbetar i skolan har stött på både elever som har en ovilja mot matematik och 

elever med dyslexi så är det ändå en skillnad på förhållningssättet mot dessa elever. Även 

forskningen går isär om ämnet dyskalkyli. Det finns kända forskare som exempel Gunnar 

Sjöberg (2006) som hävdar att dyskalkyli inte finns samtidigt som vi i skolorna kan se att det 

finns elever som har fått en diagnos i dyskalkyli och som efter en utredning kan arbeta efter 

olika metoder och faktiskt klara av målen som läroplanen anger.  

    

Men hur går det då för de elever som inte tycker att matematik är roligt? De flesta barn klarar 

sig bra, men med den kunskap som finns i skolorna i dag hos lärare så torde väl 

undervisningen i matematik vara anpassad för alla elever? Det finns nog ett fåtal barn som 

föredrar bokbaserad matematikundervisning. Personligen så anser jag att en kombination utav 

olika undervisningsmetoder borde vara att föredra för att fånga upp alla elever, också de som 

tycker att matematik är besvärligt. Enligt Howard Gardner finns det sju olika intelligenser och 
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om man som undervisande pedagog utgår från alla dessa intelligenser så blir nog matematiken 

roligare och mer stimulerande för alla (Gardner 1998 s. 28). 

     

Inom matematiken är dyskalkyli är ett specialpedagogiskt problem. Detta kan visa sig i det 

vardagliga livet som problematiskt när man ska lära sig klockan och det kan i sin tur leda till 

svårigheter med att planera. Problemen är specifika och inte generella som de kan vara om 

man har allmänna matematiksvårigheter (Adler 2000). 

     

Vad är dyskalkyli? Hur stor är kunskapen om dyskalkyli i skolan och kan en elev med 

diagnosen dyskalkyli få adekvat hjälp i skolan? I dag är dyslexi ett vedertaget begrepp som är 

allmänt accepterat. Men det har inte alltid varit så. När dyslexi först kom in i skolans värld så 

behandlades också den diagnosen med skeptism av både lärare och föräldrar. I dag finns det 

forskare, se exempelvis Gunnar Sjöberg som ifrågasätter dyskalkylins existens samtidigt som 

det finns möjlighet att få en diagnos och adekvat hjälp för densamma. Men det är även mycket 

som påverkar själva testningen av diagnosen. Det kan vara yttre faktorer såsom stress men det 

kan även vara så att personen som testas helt enkelt inte förstår hur testet går till eller vad som 

skall presteras. Kanske den som testas just dagen här dagen inte mår bra. Testen utförs så att 

man testar samma moment flera gånger just för att utesluta ovanstående problematik, men 

något svar på om det finns ”överdiagnostisering” kan inte jag finna.  

      

Vilken hjälp finns det för elever som har diagnostiserad dyskalkyli? På en F-9 skola i en 

söderförort till Stockholm går alla barn i nian ut med minst godkänd i alla betyg samt att 

betygen skiljer sig mycket lite i förhållande till resultaten i de nationella proven. I den här 

skolan arbetar de för att hitta barn med svårigheter redan i ett tidigt skede för att sedan arbeta 

efter de behov som eleven har. Jag har därför valt att intervjua en förskolelärare och en 

speciallärare på den här skolan. Jag har också gjort observationer på samma skola. 

     

På engelska så är termen för dyskalkyli Developmental Dyscalculia och det indikerar att 

dyskalkyli är utvecklingsbar (Adler 2000). Dyskalkyli är alltså inte ett konstant tillstånd hos 

eleven, med rätt stöd och hjälp i undervisningen kan eleven få ökad motivation och ett större 

självförtroende och då kan det finnas en möjlighet att eleven kan komma förbi sin dyskalkyli. 

Men för att en elev skall komma förbi sin dyskalkyli så måste eleven få bra och adekvat hjälp 

av sin lärare och oftast så är det specialläraren som besitter dessa kunskaper, menar Björn 
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Adler (2007), som också hävdar att en dyslektiker med rätt undervisning kan på sikt arbeta 

bort sina matematiksvårigheter. 

Vad säger Lpo 94 

 

I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 

det att läsa om hur skolan skall verka för att alla barn skall ha samma möjligheter. Detta ska 

enligt läroplanen ske genom en skola som skall vara jämställd. ”Skolan skall främja elevernas 

harmoniska utveckling” är en mening som dyker upp olika sammanhang i Lpo 94. Härmed 

understryker Lpo 94 vikten av att alla barn oavsett förutsättningar skall ha samma chans till en 

fullvärdig utbildning. 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 

utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling” (Lpo 94 s. 4). 

 

Ovanstående stycke inleder texten som handlar om en likvärdig utbildning i Lpo 94. I Lpo 94 

framgår också tydligt vad som är likvärdigt. Likvärdighet innebär inte att alla elever skall 

behandlas lika utan att varje elev skall undervisas efter sina förutsättningar. Skolan har alltså 

ett ansvar att ta särskild hänsyn till de elever som har svårigheter med att nå målen. I Lpo 94 

finns det mål och riktlinjer och där står det följande: 

    

Skolan skall främja elevernas utveckling och vara ett stöd för familjerna och hemmen. Skolan 

skall också främja elevernas harmoniska utveckling genom en varierat innehåll och 

arbetsformer. Skolan skall skapa utrymme och förutsättningar för utveckling och lärande där 

olika kunskapsformer blir delar av en helhet.  

    

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en fortsatt diskussion om vad som är viktig 

kunskap nu och i framtiden. Kunskap är mer än ett entydigt begrepp och kommer till uttryck 

genom olika former som samspelar med varandra och det är bland annat genom fakta, 

förståelse, färdighet och förtrogenhet. Utrymme måste ges för att skapa ett lärande där olika 

kunskapsformer bildar en helhet (Lpo 94 s. 6). 
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Fortsatt upplägg 

 

Jag har valt att lägga Vygotskij och Piaget under ett eget teoriavsnitt då de är centrala 

personer inom lärande och pedagogik. De övriga författarna bygger en del av sin forskning 

utifrån Vygotskijs och Piagets teorier och författare som jag kommer att presentera i mitt 

arbete kommer att finnas med under rubriken tidigare forskning. Det som skiljer dessa åt är att 

samtliga författare utom de ovanstående som är med i mitt arbete är samtida och bygger 

mycket av deras arbete och forskning på vad Vygotskij och Piaget har publicerat och utifrån 

deras teorier om lärande och kunskapsutveckling.  

 

2. Teorier om lärande 
 

I den nedanstående litteraturen visar författarna på vikten av att ha ett språk för att kunna 

utveckla sina kunskaper och sitt lärande. Det gäller alla kunskapsinlärningar, men framför allt 

den abstrakta matematiken. Piaget knyter även an kunskapsutveckling med intelligens. 

 

Matematikutveckling enligt Vygotskij 

 

Enligt Lev Vygotskij så använder vi talet inte bara som ett kommunikationsmedel utan också 

som ett hjälpmedel i begreppsutveckling. Genom att utrycka oss utvecklar vi begrepp och 

många barn talar för sig själva, först högt och sedan tyst. Vygotskij menar att det är viktigt då 

talandet övergår i tänkande. När vi tänker högt vid en problemlösning så använder vi oss inte 

av ett komplicerat språk utan ett för uppgiften relevant språk, som det känns lättast för oss att 

uttrycka våra tankar genom. Vårt mål när vi tänker högt är att klargöra våra egna begrepp och 

en förutsättning är att språket som används är lätt att uttrycka sig genom (Johnsen Höines 

2008 s.98). För många barn är det svårt att förstå att ett tecken kan representera något annat, 

något abstrakt. Grunden för teckensystem byggs upp genom talet, men strukturen för 

matematiska symbolspråket har en annan struktur än det muntliga. Eleven bör få hjälp att 

utveckla sitt språk inte bara för de enskilda symbolerna utan för hela språkstrukturen. Det är 

av ännu större vikt när man arbetar med matematik då eleverna bygger upp ett symbolspråk. 
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Inte bara för nybörjaren utan också då det är dags för eleven att lära sig räkneoperationer 

(Ibid. s.119) 

 

Intelligensen avgör enligt Piaget  

 

Enligt Jean Piaget så utvecklas talförståelse genom två grundläggande processer. Dessa 

processer är kardination och ordination. Kardination visar på att varje tal representerar ett 

antal, en given mängd, t ex två bollar, antalet är två. Ordination innebär att talet betecknar en 

plats i en serie, t ex den andra. 

    

Vidare så menar Piaget att människan utvecklas genom ett samspel med sin omgivning och att 

människan konstruerar sin kunskap med utgångspunkt från sina handlingar. Kunskaper är 

något som inte är knutet till själva tingen, utan det är vad man gör med dem (Johnsen Höines 

2008 s.105-106). Gällande språket och språkutveckling så är det inte något som Piaget 

behandlar i samband med att barn utvecklar kunskaper, eftersom han anser språk och 

språkutveckling vara underordnat i intelligensutveckling. Det är först vid en viss nivå i 

intelligensen som barnet kan utveckla en viss språknivå (Ibid. s. 115). 

3. Tidigare forskning 

Dyskalkyli enligt Butterworth 

 

Den engelska professorn Brian Butterworth är en av de ledande forskarna inom ämnet 

dyskalkyli. Hans arbete ligger till viss del till grund för logopedernas arbete med 

dyskalkyliutredningar. 

     

Butterworth menar att allvarliga inlärningssvårigheter med matematik, dyskalkyli är lika 

vanligt som dyslexi (Butterworth och Yeo 2004). Forskare har konstaterat att en svag 

matematisk förmåga är ett svårare handikapp än en svag läs- och skrivförmåga. Men det är en 

stor skillnad i mängden forskning som bedrivits i dessa ämnen. Enligt Butterworth så är inte 

heller dyskalkyli lika erkänt som dyslexi. Dyskalkyli är när man har en grundläggande 

svårighet med att uppfatta antal vilket leder till inlärningssvårigheter. Vi föds enligt 

Butterworth med en förmåga att känna igen och bearbeta ett antal föremål i en mängd och 

detta är troligen lokaliserat till vissa delar i hjärnan. Om inte den specifika förmågan utvecklas 
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så innebär det en svårighet med den matematiska förmågan. Vanligt förkommande är att 

forskare har trott att en matematikinlärningsproblematik uppstår av en svaghet eller en 

kombination av svagheter. Butterworth menar dock att det finns nyare forskning som visar på 

att dyskalkyli är något specifikt (Ibid.). 

Diagnostisering 

 

Anledningen till att man inte har diagnostiserat ett barn kan bero på flera faktorer men en av 

de största svårigheterna är att det är svårt med standardiserade färdighetstester inom 

matematik. Detta beror på att svaga prestationer kan komma av olika orsaker. Det finns 

fortfarande fördomar om att problem för eleven att uppnå en grundläggande taluppfattning 

beror på dumhet eller lathet. Men det kan också bero på att många dyslektiker också har 

dyskalkyli. Därför finns det författare och dyslexiföreningar som påstår att dyskalkyli 

kommer åtminstone delvis från dyslexin. Då matematiken innehåller en mängd olika 

färdigheter visar standardiserade tester stora skillnader i matematikinnehållet. Slutligen finns 

det inga vedertagna kriterier för hur man skall diagnostisera dyskalkyli. 

Arbetsminne 

 

Barn med dyskalkyli har svårigheter med att lära sig, minnas talfakta och att göra 

matematiska operationer. Många gånger så använder sig dyskalkylikern av primitivare 

metoder vid sina uträkningar såsom att räkna på fingrarna (Ibid.). 

    

Ett fundamentalt problem som dyskalkylektiker har är att de presterar sämre gällande 

grundläggande antalsuppfattning. När barn ”ser” ett antal prickar så måste de med dyskalkyli 

räkna varje prick. Att se antal kallas för subtising och är enligt forskningen antagligen 

medfött. Subtising är viktigt vid inlärning då barnet ges en möjlighet att kontrollera sin 

räkning. En annan aspekt av subtising är att då det inte är baserat på erfarenhet så ger det en 

rättvisare bild om man testar barnet. Ett dåligt resultat kommer inte av brist på undervisning, 

motivation eller uppmärksamhet utan beror på svårigheter med grundläggande talbegrepp 

(Ibid.). 

     

Men dyskalkyli kan också bero på mer generella brister. Arbetsminnet spelar en stor roll för 

matematikinlärning. Men forskning kan inte visa att arbetsminnets kapacitet är lägre hos barn 

med dyskalkyli. Vad som däremot är märkbart är att dyslektiska barn är mer påverkad av 



 

 

9 

uppgifterna. Det kan i sin tur tyda på att de har en högre belastning på sitt arbetsminne. Det 

leder i sin tur till att långtidslagringen av räknefakta minskar. 

Samband dyskalkyli och dyslexi 

 

Enligt Butterworth så finns det tydliga samband mellan dyskalkyli och dyslexi. Uppemot 20-

60 % av dyskalkylektikerna har problem med sitt läsande och skrivande. Dyslexi är en brist i 

den språkliga förmågan och kan påverka inlärning av matematik då matematiska uppgifter 

bygger på språket. Detta innebär en hög belastning på arbetsminnet. Problemet med det här 

argumentet är att dyskalkylektiker inte har någon begränsning i arbetsminnet. Men det finns 

även andra svårigheter som kopplas i hop med dyskalkyli och det är andra neurologiska 

tillstånd som ADHD, ADD eller Tourettes. Men merparten av dyskalkylektikerna har inte 

kognitiva eller fysiska följdproblem. Barn som har dessa problem har ofta svårigheter att klara 

matematikundervisningen, men det betyder inte att de har dyskalkyli. Med adekvat hjälp kan 

dessa barn utvecklas inom matematiken på ett sätt som inte diagnostiserade dyskalkyliker kan. 

Dyskalkyli är många gånger förknippat med andra svårigheter men det är inte påvisat några 

orsakssammanhang. 

 

Ärftlighet? 

 

Tvillingstudier visar på att dyskalkyli verkar vara ärftligt. Studierna visar på ett ställe på x-

kromosomen som är troligt att det finns en genetisk avvikelse. Men det är också viktigt att 

peka på att inte alla fall av dyskalkyli är ärftliga (Butterworth och Yeo 2004 s.14-15). Det 

finns tester enligt Butterworth som gör det möjligt att avgöra om barn har dyskalkyli eller 

barn som har andra matematiksvårigheter.   

 

Björn Adler 

 

Adler har givit ut mycket materiel som handlar om dyskalkyli. Mycket av det hans 

resonemang beskriver hur man rent praktiskt skall jobba med barn som har diagnosen 

dyskalkyli. Adler gör ett tydligt ställningstagande när det gäller att diagnostisera dyskalkyli. 

Han anser att det är nödvändigt med en noggrann och utförlig utredning när ett barn uppvisar 

matematiksvårigheter (Malmer och Adler 1996 s.189). Han säljer ett koncept där det ingår allt 

från att upptäcka till att kunna jobba pedagogiskt med en metod som då är helt baserad på 
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hans materiel. Jag har därför valt att ställa Adler mot Malmer för att se vilka likheter och 

skillnader de gör gällande dyskalkyli. 

Kognition enligt Adler 

 

Kognition är ett gemensamt begrepp för olika kognitiva funktioner som behandlar strukturer, 

händelser och processer. Förenklat kan man säga att det kognitiva gällande matematik handlar 

om individens förmåga att informationsprocessa. Det vill säga det sätt som vi hämtar in, 

bearbetar och använder information från omvärlden. Dessa informationsprocesser beskrivs 

sedan i fyra olika slag och innefattar perceptionsprocessen, minnesprocessen, tankeprocessen 

samt språkliga processer. Adler menar att utslag av underliggande brister i kognitiv färdighet 

kommer av svårigheter i matematik. Vanligtvis visas detta genom olika vardagssituationer när 

barnet ska räkna, planera eller utvärdera (Malmer och Adler 1996 s.190). 

 

Språklig kompetens 

 

All mänsklig kunskap härstammar från samtal med omgivningen och det börjar långt före 

skolan, redan i från födseln. Adler menar på att den begynnande insikten för antalsuppfattning 

startar redan från födseln. Redan i spädbarnsåldern gör det lilla barnet gör ett sorteringsarbete 

via grupperingar för att göra världen mera begriplig. Adler har här valt att kalla grupperingar 

för kategorier och prototyper. Han menar att redan det lilla barnet genom sina känslor får 

erfarenhet genom sina känslor och den erfarenheten kan barnet sedan föra över på konkreta 

föremål (Adler 2000). 

 

Neuropsykiatriska problem 

  

Neuropsykiatriska problem är inte något som Adler tar upp, det han tar upp är att vid 

hjärnskada finns risk för akalkyli, en oförmåga att räkna, men det är endast någon promille av 

befolkningen som har det. Men då detta inte är jämförbart så kommer jag inte att behandla det 

mer. 
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Dyskalkyli 

 

Adler menar att det finns en rad olika varianter av specifika matematiksvårigheter som kan ge 

diagnosen dyskalkyli. Barn med diagnosen dyskalkyli är ojämna i sina prestationer på 

begåvningstest men de är oftast normalbegåvade. Svårigheterna beror oftast inte heller på 

känslomässiga faktorer utan på problem med vissa tankeprocesser. Adler har en lista med inte 

mindre än 26 olika punkter som berör pedagogiska tecken som kan visa på en dysfunktion. 

Han redovisar också en lista med 19 punkter på indirekta tecken. Adler pekar på vikten av att 

betrakta dyskalkyli som dyskalkyli innebär svårigheter, men inte en oförmåga. Det finns 

möjligheter att med rätt pedagogik öva upp sin matematiska förmåga. 

 

Dyskalkyli kontra dyslexi 

 

Adler gör ingen koppling till dyslexi mer än att han gör en jämförelse där han påstår att 

”Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och skrivsidans dyslexi” (Adler 2000 s. 9). 

Enligt Adler så är det också mellan 20-30 % av barnen med dyskalkyli som har en blandform 

där barnet kan ha problem med både läsning och räkning. Han gör också vissa kopplingar 

mellan dyskalkyli och barn med läs- och skrivsvårigheter. Där han påstår att det finns ett 

sammanband mellan dessa problem (Malmer och Adler 1996 s.190) 

 

Gudrund Malmer 

 

Gudrund Malmer beskriver i sin bok Bra matematik för alla (Malmer 2002 kapitel 5) olika 

faktorer som orsakar matematiksvårigheter. Här pekar hon också på att det finns elever som 

har matematiksvårigheter men att det också finns de elever som får matematiksvårigheter i 

samband med undervisningen. Då jag anser att det är oklart vilken ställning författaren har 

tagit till begreppet dyskalkyli så kommer jag nedan att redogöra för vad hon anser är orsaker 

till matematiksvårigheter hos elever. Det är också väldigt lika de faktorer som Adler (2007) 

beskriver som symptom som visar på diagnosen dyskalkyli och jag kommer att visa på 

likheterna i dessa författares syn på matematiksvårigheter och dyskalkyli. 
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Malmer delar in matematiksvårigheter i primära och sekundära faktorer. I de primära så 

beskriver hon följande: 

Kognitiv utveckling 

 

Svaga elever får ofta stora svårigheter gällande matematik om de inte får det stöd som de är i 

behov av eftersom att ämnet både kräver abstraktions- och koncentrationsförmåga. Många 

gånger så hänger misslyckandet i matematiken ihop med ett svagt självförtroende och en 

ängslan för att misslyckas då dessa elever redan har en problematik med övriga läs- och 

skrivämnen. Eleverna har ofta brist på motivation och trivs inte i skolan. Malmer påpekar här 

vikten av att alla elever får en möjlighet att nå så långt som deras förutsättningar medger. 

Språklig kompetens 

 

Språket är grunden för all inlärning. Det är stor skillnad på en elev som har ett väl utvecklat 

språk och en elev som har ett knapphändigt ordförråd i deras förutsättningar för en effektiv 

inlärning. Här är det också viktigt att tänka på vad som händer med de svaga eleverna när man 

förordar ett ökat elevansvar då dessa barn har svårigheter med att själva söka upp kunskap och 

att strukturera upp sitt eget arbete. De är mer beroende utav en lärares handledning och 

medverkan. 

Neuropsykiatriska problem 

 

I dag finns det många elever som har uttalade neuropsykiatriska problem t ex DAMP, ADHD, 

autism och Tourettes syndrom. Dessa elever har ofta koncentrationssvårigheter, problem med 

bristande uppmärksamhet samt att de kan vara hyperaktiva. De kräver stora insatser från 

skolan. Tidigare betraktades dessa elever som ouppfostrade och bråkiga och de drabbades ofta 

av bestraffningar och kunde placeras i specialklasser. I dag är kunskapen större och det är 

viktigt att lyfta fram de biologiska orsakerna så att andra, lärare men även andra elever kan få 

en större kunskap om de neuropsykiatriska problem som eleven har. Därigenom kan man 

fortsätta att förändra attityder och jobba för att det skall bli en ännu bättre anpassning till 

dessa elevers behov. 



 

 

13 

 

 

Dyskalkyli 

 

Malmer skriver här att hon vill inta en försiktig attityd i benämnandet av dyskalkyli då det 

råder en oklar uppfattning av vad som avses med den. Hon hänvisar till den tolkning som 

uttrycket dyskalkyli har i samband med specialundervisning.  

     

Malmer visar på att det inte finns någon enhetlig bedömning för dyskalkyli och hon hänvisar 

till flera forskare som styrker att det finns ett stort antal elever som har matematiksvårigheter. 

Hon väljer att inte gå in på om dessa forskare kallar det för dyskalkyli eller inte. Benämningar 

som dysmatematik och specifika matematiksvårigheter dyker upp. Det hon poängterar är att 

oavsett varför så finns det en stor grupp med elever som har matematiksvårigheter och det är 

en grupp som ökar med åldern. Malmer finner det sannolikt att det tillstånd som kan kallas 

dyskalkyli inte enbart kan vara genetiskt betingat utan också kan vara en följd av ”traumatiska 

möten med matematiska stoff och inlärningssituationer” (Ibid. s. 82). Inlärningen blockeras av 

emotionella störningar och dessa förhållanden måste man ta hänsyn till både vid 

diagnosticering och vid avhjälpning med elevens svårigheter. 

 

I de sekundära faktorerna beskriver Malmer följande: 

Elever med dyslektiska besvär 

 

Malmer anser att det finns förvånansvärt lite skrivet angående kombinationen 

matematiksvårigheter och dyslexi. Dyslektiker har ofta problem med matematik och det anser 

Malmer vara ganska självklart då språket spelar en självklar roll även i matematik. 

Dyslektiska elever är inte en enhetlig grupp då symtomen är olika för alla. Det är viktigt att 

dessa elever får rätt stöd gällande sin matematikundervisning då det ger dem en möjlighet att 

lyckas i stället för att misslyckas. Genom att klara av sina matematiksvårigheter kan de också 

ha en större chans att övervinna eller kompensera svårigheterna som finns med skriv- och 

läsningssvårigheter. 

    

För de barn som har bekymmer med att skriva finns det en osäkerhet att handskas med 

symboler. Förväxlingar sker med bland annat + och – och mellan siffror för att nämna några 
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exempel. Det sker på samma sätt som för svenskan där b kan förväxlas med d. Det sker även 

omkastningar då dyslektiska elever ofta ljudar sig fram. Algoritmer innebär också ett problem 

då eleverna måste byta arbetsriktning. Elever som är matematiksvaga har ofta ett starkt 

begränsat arbetsminne och det är inte alltid eleven ens vet vilket räknesätt de arbetar med för 

tillfället.  

    

För de elever som har svårigheter med att läsa innebär matematiken stora problem då textens 

innehåll går förlorad. Därtill är ofta matematikens uppgifter skrivna komprimerat där nästan 

alla ord är meningsbärande. För de elever som har en lärare som upptäcker problematiken 

finns det lösningar som stärker elevens självkänsla och bidrar till att eleven kan arbeta på den 

kunskapsnivå som eleven faktiskt är på. 

Olämplig pedagogik 

 

Enligt Malmer så finns det alltför många elever som får matematiksvårigheter som en följd av 

en olämplig pedagogik. Abstraktionsnivån ligger på en för hög nivå, eleverna får inte 

tillräckligt med tid på sig för att kunna lära sig det grundläggande begreppen. Många gånger 

så förstår inte läraren att eleven inte hänger med, då de ofta kan dölja sin bristande förmåga 

länge. När matematiken blir komplex visar det sig om eleven verkligen har förstått eller om 

eleven bara har lärt in mönster och rutiner utan att förstå det bakomliggande sammanhangen. 

Gunnar Sjöberg 

 

Gunnar Sjöberg pekar på svårigheterna med benämningen dyskalkyli då han menar på att det 

råder stor oenighet bland forskarna om hur man skall tolka begreppet (Sjöberg s.98). En av de 

saker som han ifrågasätter är hur specifika det specifika i matematiksvårigheterna ska vara för 

att kallas specifika. Sjöberg menar att den aktuella litteraturen för hans forskning gjort 

gällande att 4-6 % av alla elever har dyskalkyli, men de forskare som han hänvisar till har inte 

samma enighet om vad som är dyskalkyli. Det finns inte heller någon koncensus kring 

huruvida i om dyskalkyli är ärftligt eller inte. Även här finns det motstridiga uppgifter (Ibid. s. 

99). Även huruvida kön spelar roll är inte något som forskarna är eniga om. Forskarna är 

dessutom oeniga om huruvida det är skillnad på flickor och pojkar. Då resultaten divergerar 

menar Sjöberg att det inte går att avgöra om det är någon skillnad. 
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Något som forskarna är mera överens om även om inte heller detta är fullständigt 

samstämmigt är att minnesfunktionen bör vara väl utvecklad för att klara skolans 

matematikundervisning. Flera forskare visar på att en nedsatt minnesfunktion leder till 

problem med matematiken. Men även här finns det åsikter som går i sär. Det finns forskare 

som hävdar att dyskalkyli inte påvisar att det finns en lägre funktion i minnesfunktionen. 

    

Sjöberg menar att det finns en rad omständigheter gällande dyskalkyli som begrepp och 

diagnostiseringen av dyskalkyli som är tveksamma. Han anser att tveksamheterna är så stora 

att man bör hålla sig skeptisk till att uppemot 6 % av befolkningen skulle ha dyskalkyli. För 

Sveriges del skulle det innebära att 80 000 personer lider av dyskalkyli och detta skulle då 

vara det i särklass det största pedagogiska problemet i skolan (Ibid. s. 110). 

    

Sjöberg hänvisar i sin studie att matematiksvårigheter till stor del härstammar från den låga 

arbetsinsats som eleverna gjorde. Han menar att vi tvärtom sak se det som att de eleverna 

presterade är förvånansvärt bra med tanke på den lilla arbetsinsats de faktiskt gjorde (Ibid. s. 

226). Enligt Sjöberg var arbetsmiljön i klassrummet också något som störde barnen. Det fanns 

ingen arbetsro och när läraren försökte att ha genomgångar så antingen lyssnade inte eleven 

eller så förstod inte eleven undervisningen. Detta ledde i sin tur till att det blev en höge 

elevsamverkan där eleverna alltså samarbetade med varandra. Det som höjde motivationen 

hos eleverna var de facto att de behövde ett visst betyg för att komma in på önskat gymnasium 

efter år 9. Sjöberg pekar på vikten av tydliga ramar, eleverna vill ha en lärare som ger 

arbetsro, som har genomgångar och tar ett tydligt ledarskap i klassrummet (Ibid. s. 239). 

Sjöberg menar på att det kommer alltid att finnas elever som inte kommer att vara förtjusta i 

ämnet matematik oavsett vad man som lärare gör. Som undervisande lärare bör man acceptera 

att det kommer alltid att finnas elever som tar sig igenom matematikundervisningen där enda 

målet är att få G. Det kommer aldrig att finnas något enkelt svar till varför vissa elever får 

matematiksvårigheter, men ofta går det att härleda dessa svårigheter till yttre faktorer. 

Dyskalkyli är enligt Sjöberg inte en trolig orsak till varför så många elever har 

matematiksvårigheter (Ibid. s. 240).  

Den molekylärgenetiska teorin 

 

Det finns en hypotes att dyskalkyli finns i en avgränsad del av hjärnan, en modul som är 

specialiserad för antalsuppfattning och där skulle dyskalkyli vara en funktionsnedsättning till 
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följd av en nedsättning av funktionen på den här modulen som kan ha drabbat en del 

människor. Om så vore fallet skulle det inte vara vare sig yttre faktorer såsom pedagogiska 

eller inre faktorer såsom låg intelligensnivå som påverkar huruvida somliga drabbas av 

dyskalkyli. Dessa personer är genetiskt kodade att ha den här dysfunktionen på samma sätt 

som färgblinda är kodade att inte kunna uppfatta färger, men i dyskalkylikerns fall så är det en 

form av blindhet på antal som uppträder (Lundberg 2009). Lundberg påpekar dock att även 

om det går att påvisa ärftlighet genom tvillingstudier så är det långt kvar innan forskarna har 

lokaliserat var i den mänskliga arvsmassan som de kritiska generna finns.  

 

4. Kuhns teori om paradigm 
 

Kuhns teori om paradigm handlar om att ett paradigm i vid mening styr all forskning inom ett 

visst område vid en viss tidpunkt. Även om paradigmbegreppet med tiden har blivit mer 

utbrett i skilda vetenskapliga discipliner och ämnesområden, så kan man med 

paradigmbegreppet framställa hur vetenskapen utvecklas genom olika faser. Till en början 

finns det flera olika skolor som går hand i hand. Efter en tid stöter man på problem och frågor 

som inte de vedertagna metoderna och ramarna kan besvara eller lösa. Den föreliggande 

vetenskapens paradigmatiska förutsättningar utsätts då för kritisk frågeställning som i sin tur 

leder till en ”vetenskaplig revolution”. Därefter uppstår en ny förståelseram för forskningen 

inom disciplinen (Thomassen 2007 s.119-120). Ett paradigmskifte bryter radikalt med gamla 

tankemönster, normer och regler. Själva ramverket, de grundläggande förutsättningarna för 

vetenskaplig praxis är förändrade (Ibid. s.121). 

    

Kuhn menar att vetenskaplig utveckling alltid sker i ett bestämt mönster. I ett 

förparadigmatiskt stadium tar varje specialvetenskap sin historiska början. I detta stadium 

finns det inte något etablerat paradigm då det finns konkurrerande vetenskapliga 

uppfattningar. En av dessa uppfattningar kommer att få fler anhängare än de andra, den blir 

dominerande och slår då ut de övriga uppfattningarna och då har ett rådande paradigm 

uppkommit. Ofta beror det på att det gällande paradigmet avgör vad som är vetenskapligt, och 

de tidigare konkurrerande uppfattningarna överlever inte då de inte betraktas som 

vetenskapliga (Hartman 1998 s. 156). När det rådande paradigmet är fastlagt, börjar man 

arbeta med det normalvetenskapliga arbetet. Teorier utvecklas på de fastlagda antaganden 

som byggs på paradigmet. Efterhand blir teorierna färdigutvecklade, man stöter på problem 
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som inte låter sig lösas och dessa problem blir fler och fler. Paradigmet kommer till en kris 

och ifrågasätts. Nu uppstår en vetenskaplig revolution, där olika paradigm återigen 

konkurrerar med varandra. Så småningom uppkommer ett nytt paradigm och ett 

paradigmskifte har uppstått (Ibid. s. 156-157). 

     

Enligt Kuhn så förkastar man den gamla kunskapen vid ett paradigmskifte eftersom att de 

olika paradigmen inte är förenliga. Eftersom det är så stora skillnader mellan paradigmen så 

kan man inte avgöra vilket paradigm som är det bästa. Det går inte att avgöra med experiment 

eller observationer då varje paradigm tolkar dessa på sitt eget sätt. Det finns inga metodregler 

som är universella. Varje paradigm har sina egna där de använder sig av de metoder som visar 

att det egna paradigmet är rätt. Det här leder till svårigheter att rationellt avgöra vilket 

paradigm som är bäst (Ibid. s. 157). 

   

Kuhn anser att allt tal om objektiv verklighet är poänglöst, då sanningen alltid finns inom det 

egna paradigmet. I ett vetenskapligt paradigm kan en vetenskaplig sats vara sann men den kan 

vara fel i ett annat paradigm (Ibid. s. 158). 

 

Paradigmskifte och dyslexi 

 

I dag talas det mycket om dyslexi, det har inrättats flera dyslexicentra och det finns kurser och 

konferenser. Något likvärdigt finns inte för matematiken, det är endast en liten del av 

konsekvenserna för matematiken som har blivit föremål för studier (Malmer 1999 s. 15). 

Det finns många elever som har svårigheter med att läsa och skriva som dessutom har 

svårigheter med matematik, men forskningen av kombinationen har inte varit särskilt 

omfattande (Sterner & Lundberg 2002 s.7). 

    Dyslexi utmärks av fonologiska medvetenhetsproblem och svårigheter med att automatisera 

läsning och skrivning, bakom dyskalkyli förväntas det finnas en motsvarande problematik 

(Myrberg 2007 s. 59). 

 

I ett flertal av de böcker och forskningsrapporter jag kommit över finns det idag en skeptism 

emot dyskalkyli, som exemplet nedan visar. 
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Dyskalkyli är en term som brukar användas som beteckning på problem med att lära sig 

matematik, främst grundläggande aritmetik. Termen är mycket problematisk och ofta 

missbrukad. Vi har därför valt att helt avstå från att använda begreppet dyskalkyli i vår översikt.  

(Sterner och Lundberg 2002 s. 13) 

 

Men det finns även författare som har skrivit om dyskalkyli och i Sverige så är det framför allt 

Adler och Malmer som ofta förekommer när det gäller dyskalkyli i litteraturen. Adler 

beskriver dyskalkyli och hur man kan arbeta med elever som har fått diagnosen dyskalkyli 

(Malmer och Adler 1996). Adler utgår från vad barnet borde prestera i förhållande till 

begåvning och ålder och förmågan att räkna mäts hos Adler med standardiserade tester som 

genomförs individuellt. Om det förkommer svårigheter i matematiken så gör man en 

begåvningstest som också är standardiserade och individuella.  

    

Adler beskriver fyra huvudgrupper gällande barns problem med matematiken som är 

beroende av art och graden av problem. Dessa är huvudgrupper är följande: 

 

¤ Akalkyli - innebär en (ofta total) oförmåga att utföra matematiska beräkningar. Denna 

oförmåga kan många gånger vara kopplat till en hjärnskada. Eleven har problem med att lära 

sig grundläggande matematik. Det kan handla om talserien 1-10 eller att utföra enkla 

additioner. Endast någon promille av befolkningen har akalkyli.  

 

¤ Dyskalkyli – är matematikens motsvarighet till läsandets och skrivandets dyslexi och 

inrymmer flera olika varianter av specifika matematikproblem. I de flesta fall så är inte läs – 

och skrivförmågan påverkad överhuvudtaget, men upp emot 20-30 % har problem som kan 

visa sig ge svårigheter med både räkning och skrivning. De elever som har dyskalkyli är oftast 

normalbegåvade men visar ändå ojämna resultat på begåvningstest. Detta beror på svårigheter 

i speciella tankeprocesser. 

 

¤ Allmänna matematiksvårigheter – är generella problem med all inlärning inte bara 

matematiken. Eleven tar lite längre tid på sig med det mesta och omgivningen brukar anse att 

eleven är i behov av lite mera tid än sina kamrater. Ofta så presterar ett barn med allmänna 

matematiksvårigheter ett lite lägre men ett ganska jämt resultat vid ett begåvningstest. 
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¤ Pseudo-dyskalkyli – Här härleds problemen ur känslomässiga blockeringar. Eleven borde 

inte egentligen ha några problem med att lyckas med matematiken. Många gånger så beror 

problemet på att de fått för sig att de helt enkelt inte kan. Eleven tror att hon eller han är för 

dum eller inte tillräckligt begåvad för att kunna räkna. Den största gruppen av denna kategori 

är flickor. Ett problem gällande pseudo-dyskalkyli är att det liknar dyskalkyli, men eleven är 

inte hjälpt av att gå till en speciallärare, utan kan vara i behov av enskilda samtal med läraren 

eller i svårare fall med psykolog eller kurator.  

 

Adler menar också att en total oförmåga att kunna räkna är mycket ovanlig och förekommer 

nästan enbart hos hjärnskadade. Gällande allmänna matematiksvårigheter så kan pedagogen 

oftast arbeta med barnet då det kan hjälpa att sänka hastigheten och nivån så att dessa är 

anpassade efter barnets nivå. Eleven har ofta en sänkt allmän begåvning men klarar vanligtvis 

att arbeta i en mindre grupp med ett enklare material än den övriga klassen. Enligt Adler så är 

dyskalkyli motsvarigheten till läsandets och skrivandets dyslexi. Med det menar han att det 

finns specifika svårigheter. Ett barn med dyskalkyli kan få specifika svårigheter med specifika 

delar av matematiken (Malmer och Adler 1996 s. 185). Det behöver inte betyda att barnet har 

problem med andra grundfunktioner såsom läs- och skrivsvårigheter men ofta så finns det 

kopplingar.  

5. Syfte och frågeställningar  
 

Det övergripande syftet med undersökningen är att undersöka dyskalkyli samt att se vilket 

materiel och vilka metoder det finns för att ge elever med diagnosen dyskalkyli chans att nå 

målen i grundskolan. Jag vill också se hur etablerat och accepterat dyskalkyli är som begrepp. 

Om det är ett paradigmskifte som sker när det gäller synen på dyskalkyli, i vilken fas befinner 

oss just nu? 

 

Huvudfrågor:  

 • Vad är dyskalkyli och finns det ett behov av diagnosen dyskalkyli?  

 • Hur etablerat och accepterat är dyskalkyli som begrepp?  

• På vilket sätt arbetar de pedagoger som arbetar med matematik för att samtliga barn 

även de som är diagnostiserade dyskalkylektiker skall nå målen? 

• Hur påverkar diagnosen den efterföljande behandlingen av den enskilda eleven?  
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6. Material och metod 
 

Min undersökning är kvalitativ och jag har använt mig av intervjuer och observationer. 

Intervjuerna har varit kvalitativa i samtalsform och har genomförts med öppna frågor med 

specifik inriktning (Kvale 1997 s.36-37). Där har jag samtalat med den intervjuade i syfte att 

få svar på vissa på förhand givna frågor. Samtalen har spelats in med hjälp av en diktafon. 

Under intervjuns gång så har ett samtal växt fram och de få frågor som jag på förhand 

förberett har besvaras under samtalets gång, oftast utan att jag ens behövt fråga. Frågorna har i 

stället formats i stället av de situationer och händelser som förekommit under hela tiden som 

samtalet pågår. De jag har valt att intervjua har direkta kopplingar till dyskalkyli. Jag har 

intervjuat en förskollärare som arbetar med att på ett tidigt stadium upptäcka om elever har 

någon form av inlärningssvårigheter. Förskolläraren är i 50 årsåldern och hon har arbetat som 

förskollärare i hela sitt yrkesverksamma liv. Om hon misstänker att ett barn har någon form 

av inlärningsproblem så lämnar hon över till specialläraren på samma skola. Den intervjuade 

specialläraren har också jobbat som lärare i hela sitt yrkesverksamma liv och hon är i 60 

årsåldern idag. Gemensamt för dessa är att de båda arbetat på just den här skolan sedan den 

startade. De har också gemensamt att de trivs på sin arbetsplats. Jag har också intervjuat en 

legitimerad logoped som tar emot barn på remiss från bland annat speciallärare för att 

upptäcka eventuella inlärningssvårigheter. Det är även hos denna logoped som jag har fått 

göra min dyskalkyliutredning. 

      

Då logopeden eller specialläraren visade mig olika arbetsmaterial så växte frågorna naturligt 

fram runt det materiel som vi tittade på. Enligt Kullberg (Kullberg 1996) så leder sådant 

samtal till den informella intervjun som är den vanligaste i etnografiska studier. 

      

När man gör en intervju så följer man alltid vissa etiska riktlinjer och jag har utgått i från 

Kvales etiska frågor (Kvale 1997 s. 105). Där framgår det tydligt vad jag som intervjuare bör 

tänka på och vilka etiska förhållningsregler jag bör följa. 

      

Inför mina intervjuer har jag varit i kontakt med dem som skall intervjuas och talat med dem 

om syftet med intervjun. Jag har berättat om deras rätt till anonymitet och hur materialet skall 

behandlas. De intervjuade har gett sitt samtycke och har haft möjlighet att dra sig ur när de 
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har velat (Ibid.). Det har också hänt att de som från början gett sitt samtycke har vid ett senare 

tillfälle dragit sig ur på grund av tidsbrist. Jag har också gjort observationer. Enligt Kvale så 

kan man få en mer välgrundad kunskap genom deltagande observation av det faktiska 

beteendet än om man bara intervjuar. Den mest giltiga informationen får man om man 

kompletterar observationerna med intervjuer (Ibid. s. 100). Under dessa dagar som jag 

observerat och intervjuat har jag noterat i block, jag har gjort ljudinspelning med hjälp av en 

diktafon men det jag har lagt störst vikt vid är att lyssna under samtalets gång på vad de 

intervjuade och de som blivit observerade säger. Sedan har jag sammanställt detta till täta 

beskrivningar där jag har fört samman både observation och intervju till en berättande 

(narrativ) och beskrivande berättelse. Jag har gjort det samma dag eller senast dagen efter för 

att kunna få en så relevant berättelse som möjligt (Kullberg 2004 s. 69).  

      

I mina etnografiska studier har jag varit väl förberedd och jag har varit så påläst på ämnet som 

jag har kunnat vara. Under mina intervjuer har jag av de intervjuade fått tips på ytterligare 

litteratur på området som jag har så snart som möjligt läst in mig på. Det är viktigt att ha en så 

god förståelse som möjligt för det problemområde som den etnografiska studien behandlar 

(Ibid. s. 70). Det är också därför som jag valt att göra en egen dyskalkyliutredning, då den ger 

mig en fördjupad kunskap om hur den går till, hur den är uppbyggd, vilka tester man utsätts 

för och varför. Men det som var viktigast för mig var att jag fick möjlighet att känna hur det 

känns att vara den utsatte, att få göra tester hos någon som är mig överlägsen i ämnet och jag 

är utlämnad till denna person. Jag fick så att säga uppleva något av det som eleverna i samma 

situation kan känna. Enligt Kullberg så kan man därför kalla den här studien för både induktiv 

och deduktiv då studien är både upptäckande och hypotesprövande och detta leder också till 

att analysen kommer att bli kvalitativ med induktiva förtecken (Ibid. s.69-70). 

 

Skolan i studien 

 

I en F-9 skola i en söderförort till Stockholm har jag gjort en undersökning med hjälp av 

intervjuer och observationer. Jag har gjort det i en etnografisk studie som är explorativ, 

induktiv och kontextuell. Jag har gjort det med syfte för att se hur dyskalkyli eller 

matematiksvårigheter visar sig i verkligheten i skolans miljö (Kullberg 1996 s.15). Anledning 

till att jag har valt den här skolan är att de redovisar mycket goda resultat och detta trots att de 

har mellan 2-14 elever i varje klass med någon form av problematik. Skolan har tre 
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diagnostiserade barn med dyskalkyli. De två senaste åren har samtliga elever i årskurs nio gått 

ut med fullständiga betyg och betyget skiljer sig bara 3 % från resultatet på de nationella 

proven och är därför inget glädjebetyg.  

7. Analys och resultatredovisning 
 

Jag har gjort en etnografisk studie där jag valt att undersöka händelser i dess naturliga miljö. 

Min tanke med dessa undersökningar har varit att genom observationer och intervjuer samla 

in data för en kvalitativ analys där det induktiva är det som dominerar (Kullberg 1996). 

 

 

Mötet med förskolläraren 

 

Mötet med förskolläraren i en söderförort till Stockholm skedde en dag i mitten på oktober 

2010. Jag kom dit vid lunchtid och möttes av många barn ute på skolgården. Det var högljutt 

och livligt men som jag kunde uppfatta det så var det en god stämning. Flera pedagoger med 

färgglada jackor rörde sig bland barnen. När jag kom in i skolan så möttes jag av personal 

från förskolan och jag fick komma in i deras kombinerade kök och arbetsrum. Det blev fasligt 

trångt när barnen kom in, för dagen 23 barn i samlingsringen. De två pedagogerna inledde 

undervisningen på en gång. De gick igenom tallriksmodellen på ett för barnen mycket konkret 

sätt. Pedagogerna visade på en tallrik hur mycket grönsaker, kött, spannmål och annat som 

skall vara vad. Barnen fick också gissa vilka grönsaker som den ena pedagogen var tvungen 

att provsmaka. Det var en ganska högljudd och stökig situation. Båda pedagogerna lyckades 

med att genomföra genomgången som var ganska kort på ett föredömligt sätt. De barn som 

var mest högljudda fick sitta en stund i knä på en pedagog eller så kunde det bli en lugnande 

smekning på axeln.  

     

Efter genomgången så satte sig förskolläraren med mig och vi samtalade om det som hänt. 

Tydligen så hade de en vattenskada i sitt ordinarie klassrum och därför var de tvungna att vara 

i köket. Förskolläraren upplevde det som en jobbig situation där hon kände att barnen blev 

stressade av att behöva vara i ett så trångt utrymme. Under vårt samtal framkom att de inte 

jobbar med matematik under höstterminen såtillvida att de jobbar med siffror och att skriva 

ner siffror och räknesätt. Förskolläraren själv anser att det egentligen inte finns någon 
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anledning till detta utan det blir bara så att fokus läggs på bokstäverna i stället. Däremot så 

hänvisar hon till att det finns andra tillfällen då de använder sig av matematik genom 

ämnesintegrering. Det sker då fram för allt i idrotten, men hon kan inte ge några exempel på 

hur de jobbar då det inte är hon som har barnen på idrott.  

     

Jag bad henne utveckla hur hon upptäcker om barn kan ha några problem med matematik och 

hon berättade att det hon går på i första hand är minnesträning. Om ett barn har uppenbara 

problem med att t ex komma i håg vad kompisarna heter, vad som skall ske härnäst trots att 

barnet precis fått veta vad som skall ske eller på annat sätt verkar ha minneproblem så är det 

viktigt att vara observant på detta. Om så är fallet så sker två saker, det första är ett samtal 

med föräldrarna och ett samtal med specialläraren på skolan. Dit får barnet komma för att få 

hjälp och ofta så räcker det. Det kan vara en mognadsfråga men eftersom att det är viktigt att 

se alla barn så vill man på skolan att barnen skall ha adekvat hjälp så fort som det är möjligt. 

 

Mötet med logopeden 

 

Jag träffade logopeden för ungefär ett år sedan när jag var där med min egen dotter som var 

föremål för en dyslexiutredning. Det var logopeden som då gav mig iden om att skriva det här 

examensarbetet. Logopeden håller till i en söderförort till Stockholm, men hon arbetar även på 

sjukhus där hon gör utredningar i dyslexi. När vi träffades satt vi på hennes kontor. Hon hade 

förberett material åt mig som behandlar dyskalkyli. Vi samtalade över materialet, gick igenom 

olika tester där hon förklarade de olika momenten utifrån en testskala och en 

utredningsmodell som används vid bedömning av räknesvårigheter. Testskalan innehåller 

olika skalor såsom stanine, percentil, IQ och WISC. När man utför testerna, låt oss säga att vi 

gör ett lästest, så ger det ett utslag på alla dessa skalor. Men det är många test och det borde 

bli en kurva som är något sicksackig då man presterar väldigt olika på olika tester. Överlag 

kan ett visst mönster skönjas beroende på vilken typ av svårighet som eleven har. Dyskalkyli 

torde ge ett svagt värde när det gäller t ex Rupstest som behandlar mönster medan språk och 

arbetssätt kan vara sådant som genererar ett högt värde. 

     

Utredningsmodellen ser ut som en mind-map som den här logopedbyrån arbetar efter. Vi 

tittade på termer och definitioner angående dyskalkyli men även dyslexi. Där visade 

logopeden på vad som definierar dyskalkyli, vilka problem man har för att det skall kallas 
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dyskalkyli, men hon demonstrerade också vad som är dyslexi. Enligt den här modellen så kan 

man skilja på vad som är dyslexi och dyskalkyli när man går igenom vissa tester. Om man har 

dyskalkyli så förväntas man prestera bra på en del test och sämre på en del andra. Om 

resultaten blir de motsatta, att där eleven testas för dyskalkyli och förväntas prestera bra 

presterar sämre och där eleven förväntas prestera sämre presterar bra då är det inte dyskalkyli. 

Syftet med det här testet är att se vilka brister det finns i tänkandet som orsakar 

matematiksvårigheterna. När man metodiskt prövar varje enskilt område så kan man få en 

bild av den enskilde individens förutsättningar/bristande förutsättningar för räkneutveckling. 

Utifrån resultaten görs en bedömning och därefter kan logopeden ge skolan och hemmet 

förslag på vilka åtgärder som kan vidtas för att eleven skall få de bästa förutsättningarna för 

sin räkneutveckling.  

     

Under samtalet med logopeden så framkom att hon har en viss motvilja mot att skolor köper 

in ”färdiga paketlösningar”. Med det menar logopeden att det sällan finns en lösning som 

passar för alla elever. Om en skola köper in ett material så finns det risk för att läraren låser 

sig vid just det materialet och det kan leda till att alla elever inte får den hjälp som passar dem 

bäst. Men det är naturligtvis bättre med ett materiel än inget alls och det är också viktigt att 

läraren kan använda sitt materiel oavsett från vart det kommer. 

 

Mötet med specialläraren 

 

Jag träffade specialläraren en fredag eftermiddag när det var väldigt lugnt på skolan. Många 

barn hade gått hem och de äldre barnen var på utflykt. Vi satte oss i speciallärarens rum. Det 

är inte så stort men det finns gott om plats för upp till 6-8 elever. Det finns även 

arbetsutrymmen vid datorer för elever. Rummet är mysigt och lite personligt samt att det 

känns väldigt väldisponerat. När vi kom in så hade specialläraren redan tagit fram sitt material 

som hon arbetar efter specifikt när det gäller barn med diagnosen dyskalkyli. Materialet är 

Adlers materiel, det vill säga just det materiel som logopeden sade att man inte skall lita på 

100 % då hon anser att Adler säljer ett helhetskoncept som inte alltid passar alla elever. 

Tillsammans går vi igenom materialet och samtalar om hur det används. I den här skolan så är 

de väldigt generösa med att göra utredningar på eleverna. Specialläraren menar på att det är 

bättre att göra en utredning för mycket än en för lite och säger att det också händer att de får 

tillbaka svar med elever som visar på att de inte har en diagnostiserad dyslexi eller vad det har 
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sökt för. Men det kan också hända att de elever som utreds för dyslexi blir ombedda att göra 

en dyskalkyliutredning och då krävs det att eleven också gör ett intelligenstest, så kallat 

WISC- test (Wechsler Intelligence Scale for Children). Testet utförs av psykolog som skolan 

anlitar utifrån. Ett WISC-test är uppdelat i 13 olika delar och där man bland annat mäter den 

språkliga förmågan och räknekunskaper i verbala tester. Testet innehåller också en 

performancedel och där gör man test på tid. Dessa delar behandlar sifferkombinationer med 

symboler och att arbeta med mönster och bilder. Testet visar på den intelligens som barnet har 

och det räknas ut genom att räkna samman de olika testresultaten. Den som genomför testet 

tittar också på hur barnet tar sig an uppgifterna och hur uppmärksamt barnet är (Stockholms 

läns landsting, Autismforum). Om barnet visar svårigheter med matematiska/logiska problem 

blir barnet efter testet så blir barnet utrett på Karolinska instutitionen, Huddinge sjukhus för 

dyskalkyli. 

     

Om en elev får diagnosen dyskalkyli så arbetar specialläraren på ett annat sätt med denne elev 

då den har andra behov än elever med enbart matematiksvårigheter. Ett av skälen till att 

behovet är annorlunda är att dyskalkyli är så mycket mer än bara problem med siffror. Det 

kan vara och är ofta problem med den spatiala förmågan, att visualisera och se mönster och 

relationer. Arbetsminnet är nästan alltid påverkat (Adler 2009). Därför måste man se över hela 

elevens situation och arbetsvecka. Alla ämnen blir påverkade enligt specialläraren och det är 

viktigt att eleven får stöd i alla ämnen och inte bara matematiken. Specialläraren visade på 

materialet som är gjort av Björn Adler. Hon berättade även om kurser som hon har gått som 

behandlar dyslexi såväl som dyskalkyli och hon hänvisade också till Gudrun Malmer som hon 

själv har träffat vid ett antal tillfällen.   

    

Specialläraren berättar att en viktig aspekt vad det gäller diagnostisering är att elever som har 

en diagnostiserad dyskalkyli inte ska ha samma kriterier på betygsättning som övriga elever 

då de skall då man inte skall betygsätta vad de inte kan. 

     

Enligt skolverket skall inte barn med dyskalkyli betygssättas på samma sätt som elever som 

inte har dyskalkyli. Det är inte svårigheterna som skall betygsättas.  

 

Enligt grundskoleförordningen gäller följande: "Om det finns särskilda skäl får läraren vid 

betygssättningen bortse från enstaka mål som eleven skall ha uppnått i slutet av det nionde 

skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller andra liknande personliga förhållanden 
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som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall kunna nå ett 

visst mål." (Grundskoleförordningen, 7 kap. 8 §). (Skolverket 2009) 

 

 

Under vårterminen i förskolan träffar specialläraren samtliga elever. Här har hon en chans att 

se hur barnet ligger till med sin språkutveckling i första hand. Men redan här kan det hända att 

det finns anledning att vidare följa den här eleven lite extra. Det är sällan före vårterminen i 

årskurs 1 som specialläraren utför så kallad screening på en elev och det genomförs bara på de 

elever som har någon form av problematik.  

    

Alla barn går dock till specialläraren, med start i förskoleklass då specialläraren använder sig 

av ett material som heter Språkeri, språkera (1999), skriven av Yvonne Karlsson och som 

visar på hur man som pedagog kan stimulera barns språkutveckling.  Det gör att alla elever är 

väl förtrogna med den miljö som omger dem när de besöker specialläraren även om de i 

framtiden besöker specialläraren för specialundervisning och inte bara är där för det som 

klassen gör gemensamt. 

     

När vi började prata om vad dyskalkyli är så berättade specialläraren om de olika synsätt som 

finns gällande dyskalkyli. Hon berättade om att dyslexi har varit rejält ifrågasatt för inte 

alltför länge sedan och att det idag är ett vedertaget begrepp. Jag berättade om mina problem 

med att hitta forskning kring ämnet gällande ifrågasättandet av dyskalkyli och då hade hon en 

teori om att det kanske inte var så många som vill hänga ut sig som hon kallade det. Hon hade 

själv varit på ett symposium och där hade en känd forskare som ifrågasätter dyskalkyli som 

begrepp blivit utbuad. 

8. Diskussion 

 

När jag har träffat logopeden så har hon berättat om riskerna med att låsa sig vid ett materiel 

som speciallärare då det kan ses som en quick-fixlösning och det inte alltid är just det här 

materialet som passar alla elever. Det är viktigt att vara observant på alla elever och inte tro 

att det finns bara en lösning att arbeta efter.  

     

På skolan där jag träffade specialläraren så hade de köpt in just ett materiel till sina 

dyskalkylektiker (Adlers matematikscrenning 2000). Men när jag samtalade med 

specialläraren om detta med användning av olika materiel så menade hon på att hon använder 
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sig utav Adlers materiel som utgångspunkt, hon kan också förändra materialet så att det passar 

den enskilda eleven. Enligt specialläraren så finns det ingen given lösning som passar alla 

elever utan som speciallärare så måste man vara lyhörd och arbeta efter varje elevs behov. 

     

Enligt min mening så känns det som en inställning som ger mig ett förtroende till hur den här 

specialläraren arbetar, naturligtvis gör hon ett bra jobb, det visar alla resultat på. Men hon 

använder även en ödmjuk kunskap som är väldigt förtroendeingivande. Men om det var en 

yngre, mindre erfaren speciallärare utan den erfarenhet som den här specialläraren har, hur 

skulle den här specialläraren hantera samma materiel som logopeden höjt ett varnande finger 

mot? Förvisso var inte logopeden helt negativ mot Adlers materiel utan det var mot 

ensidigheten och att man som speciallärare inte ska låsa sig mot ett materiel. 

     

Matematikinlärning är på samma sätt som läs- och skrivinlärning en kulturell konstruktion 

som finns i de flesta samhällen. För en del barn så funkar inte inlärningen utav antingen det 

ena eller det andra. Det finns också barn som inte klarar vare sig matematik eller läs- och 

skrivinlärning. Gällande dyslexi så är det kartlagt varifrån och varför det uppstår. Mycket 

forskning finns på området. Gällande dyskalkyli så är inte det lika kartlagt, det finns 

fortfarande flera spår och forskarna är inte ense. Både Sjöberg och Malmer har en försiktig 

inställning till diagnosen dyskalkyli även om de inte har samma uppfattning om begreppet. I 

dag genomförs det mer forskning än tidigare och även Sverige har forskare som arbetar med 

ämnet. Ulf Andersson, docent vid Linköpings universitet, har gjort mycket för forskningen av 

matematiksvårigheter som han också kallar för dyskalkyli. Problemet med hans forskning är 

att den ännu inte är publicerad och därför är den inte möjlig att få tag på. Även NCM 

(Nationellt centrum för matematikutbildning) arbetar för att forskningen skall fortskrida och 

senast 2010 har de publicerat en rapport i ämnet.  

    

När det gäller själva diagnosen dyskalkyli är den redan vedertagen bland fackmän. Logopeder 

jobbar utifrån att det finns matematiksvårigheter som kallas dyskalkyli, då de faktiskt ger 

diagnosen till elever med matematiksvårigheter. Det måste självklart också finnas pedagoger 

på skolorna som jobbar efter teorin att diagnosen dyskalkyli är ett begrepp som existerar då 

det är de som remitterar elever för utredning hos logopederna. 
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Med en ökad forskning mot bakgrunden att det sker ett vist antal diagnoser varje år som ger 

en ökning av den totala mängden diagnostiserade dyskalkyliker kommer med all säkerhet 

kunskapen att öka, först i skolorna och sedan bland gemene man på samma sätt som med 

dyslexin. 

    

Flera utav författarna som jag har tagit med i mitt arbete beskriver svårigheterna med att det 

inte finns några givna kriterier för att testa dyskalkyli. Sådana riktlinjer torde väl också kunna 

komma till stånd, då diagnoser sätts i högre utsträckning internationellt (Butterworth 2004 

s.8) och även ökar i Sverige, men den stora frågan är vilken nytta sådana riktlinjer ändå 

kommer att ha då inget barn har samma symptom som något annan.  

    

Beteendevetaren Ulf Andersson talade på sin föreläsning Matematikutveckling och 

matematiksvårigheter den 17/11-10 om det lilla barnets medfödda förmåga att uppfatta antal. 

Grunden för att utveckla de symboliska talsymbolerna och aritmetik sker genom det analoga 

magnitudsystemet. För att barnet skall utveckla sina matematiska kunskaper krävs ett yttre 

stimuli, ofta auditivt och verbalt. Det kan också i högre ålder vara visuellt men det kräver att 

barnet redan besitter vissa färdigheter, såsom att kunna läsa.  

    

Både Vygotskij och Piaget menar att barnet utvecklar sitt språk och sina matematiska 

färdigheter i interaktion med andra personer och det är vad dagens forskning ställer sig 

bakom. Utveckling av språk likväl som matematik sker i samband med att det lilla barnet 

påverkas av sin omgivning. Vygotskij hävdar i hans teori om den proximala utvecklings 

zonen att alla elever måste utmanas, få hjälp och stöd för att kunna utvecklas och det är viktigt 

att undervisningen är på rätt nivå för att eleven skall kunna utvecklas (Johnsen Höines 2008 

s.118-119). Piaget menar att flexibilitet är viktigt i all undervisning då inte alla elever är i 

behov av samma uppgifter. En del elever klarar alla uppgifter med lätthet samtidigt som det 

finns elever som inte ens klarar av de lättaste uppgifterna. Därför måste undervisningen 

anpassas så att alla barn har en möjlighet till att utveckla sina kunskaper (Ibid. s.116-117).  

     

Malmer har gett ut flera böcker där hon ingående beskriver olika former av 

matematiksvårigheter. Hon har en försiktig inställning dock till att kalla dessa 

matematiksvårigheter för dyskalkyli. Adler har däremot en frikostig inställning till diagnosen 

dyskalkyli. Men han har ett stort personligt intresse av dyskalkyli då han säljer ett koncept där 

grunden för allt hans materiel är just dyskalkyli. Viktigt att komma i håg med Malmer och 
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Adler är att de är just författare och inte har en vetenskaplig bakgrund såtillvida att genomfört 

egen forskning. Vad jag har kunnat se i deras materiel så har de tolkat andra författare och 

forskare, men de har inte själva forskat i ämnet. Men de är fortfarande ledande i Sverige när 

det gäller dyskalkyli och deras namn är ständigt återkommande inom skolans värld. 1996 gav 

Malmer och Adler ut en bok tillsammans där de behandlar både språk och matematik. I boken 

Matematiksvårigheter och dyslexi tar författarna upp hur språket påverkar inlärningen av 

matematik. De tar också upp hur viktigt det är att barnen blir undervisade på en nivå som är 

relevant för att de kan ta till sig undervisningen. Då många barn med matematiksvårigheter 

tappar bort sig i användandet av penna och papper så måste det till alternativa arbetssätt. Vad 

som är noterbart i denna bok är att även här hänvisar Malmer till Adler och de kapitel som 

han har skrivit när det gäller dyskalkyli.  

    

Butterworths inställning till begreppet dyskalkyli är tämligen klar. Han arbetar på samma sätt 

som Adler med att erbjuda en helhetslösning. I hans arbete finns det tillgängligt allt från hans 

forskning till materialet man kan jobba med för att hjälpa barn med dyskalkyli. Men den stora 

skillnaden är att hans materiel är tillgänglig för alla, den säljs inte som ett helhetskoncept. I 

Butterworths arbete som delvis är gjord med en speciallärare, Dorian Yeo visar han på hur 

man redan från tidig ålder kan hjälpa barn med matematik. Övningarna är systematiskt 

upplagda i stigande svårighetsgrad och kan användas av alla med svårigheter att räkna. Värt 

att tänka på här är att det engelska skolsystemet är annorlunda än det svenska. Vanligtvis 

startar eleverna i skolan ett par år tidigare i England än i Sverige. Det ger de engelska 

pedagogerna ett försprång att hitta de barn som har matematiksvårigheter. I Sverige arbetar vi 

inte med matematik förrän i årskurs 1 och då på en sådan nivå att även barn med dyskalkyli 

oftast inte har några problem att hänga med. Butterworth menar att det finns ytterligare skäl 

till att vi missar de mindre barnen. Till en början kan man skylla på andra saker, lathet, 

omognad eller uppförandeproblem. I början av elevernas skolgång så är inte undervisningen 

svårare än att de flesta barn kan hänga med. Att sedan vissa barn får anstränga sig mycket mer 

är inte alltid så lätt för pedagogerna att uppfatta. 

 

Det alla författare i min undersökning har gemensamt är att de poängterar vikten av att oavsett 

vilket problem eleven har så måste eleven få adekvat undervisning. De ger alla förslag på hur 

man kan arbeta med elever som har matematiksvårigheter. Många av författarnas idéer tror 

jag är mycket bra. Tyvärr funkar det nog inte alltid i praktiken, för även om våra 
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styrdokument säger att alla barn har rätt till en undervisning som är anpassad efter deras 

behov så är det fortfarande många gånger skolans resurser som styr.  

     

I enlighet med Kuhns teori om paradigm och paradigmskifte så har ovanstående författare 

olika mening om vart i den cykeln vi befinner oss idag. Medan Butterworth och Adler arbetar 

fullständigt utifrån begreppet dyskalkyli så har Malmer en mera försiktig attityd till ämnet. 

Sjöberg är inte alls inne på samma linje som de övriga. Men även Sjöberg vill som de övriga 

författarna arbeta för elevens bästa, med en undervisning som är anpassad efter elevens 

behov. I Kuhns teori om paradigm beskriver han paradigm som något som uppfattas som 

verklighet, den världsåskådning som omfattar disciplinen. Många gånger är det outtalade 

förutsättningar som styr de vetenskapliga praxis som betecknar paradigmet. Det skall ingå 

värden som är bundna till vetenskapens funktion i samhället. Forskningsgemenskapen 

frambringar forskartraditioner beroende på konkret problemlösning inom den gällande 

vetenskapen (Thomassen 2008 s.118-119). 

    

De i min undersökning som arbetar med barnen ställer sig inte tvivlande till dyskalkylins 

existens. Inte heller lägger de någon värdering i begreppet dyskalkyli utan de har accepterat 

och arbetar efter olika modeller utifrån begreppet dyskalkyli. Förskolläraren ser barn som har 

en eventuell inlärningssvårighet. Det kan också vara att barnet har problem med arbetsminnet 

och också det reagerar förskolläraren på. Som forskningen ovan visar är ofta arbetsminnet 

drabbat vid dyslexi, det är däremot mera osäkert huruvida arbetsminnet är drabbat vid 

dyskalkyli. Forskarna är däremot eniga om att barnets arbetsminne är påverkat på något sätt 

vid dyskalkyli. Därför kan också minnesproblematik hos ett barn också vara tecken på 

inlärningssvårigheter. Förskolläraren tar kontakt med specialläraren på skolan som i sin tur 

arbetar för att se vilka svårigheter det här barnet eventuellt har. Om specialläraren misstänker 

någon form av diagnos, även dyskalkyli så måste barnet testas ytterligare. Vilken typ av test 

och hos vem beror på barnets problematik. Men om det finns en misstanke om dyskalkyli  

kommer barnet att remitteras vidare. Utredningar sker inte på skolan. Eleven kommer till 

logopeden på remiss. För att få göra en dyskalkyliutredning hos logopeden krävs det att barnet 

har gjort ett WISC-test, som görs hos en psykolog. När logopeden testar barnet så testar 

logopeden det utifrån möjligheten att barnet kan ha matematiksvårigheter som i enlighet med 

vissa kriterier diagnostiseras dyskalkyli. Dagligdags jobbar logopeden utifrån att det finns 

barn med dyskalkyli och likaså gör pedagogerna på skolan som jag har träffat. Här är 

dyskalkyli utan tvekan ett vedertaget begrepp. Men att utifrån min undersökning säga att 
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dyskalkyli är allmänt vedertaget finns det inte tillräckligt med underlag för. Fortfarande finns 

det nog en bit kvar för forskningen att visa för att dyskalkyli ska bli lika erkänt som dyslexi. 

    

Barnet som har svårigheter, med minnet, med inlärning eller vad som förr kallades för 

uppförande problem får göra alla dessa tester hos dessa olika pedagoger. Pedagogerna arbetar 

utifrån att det finns specifika matematiksvårigheter som kallas dyskalkyli och deras mål är att 

hjälpa dessa barn att få adekvat hjälp. Specialläraren menar att det är viktigt att skilja på om 

eleven har dyskalkyli jämfört med någon annan matematiksvårighet eftersom undervisningen 

blir annorlunda vid en uttalad diagnos. Det är också viktigt eftersom att barnet inte betygssätts 

på samma kriterier som barn utan diagnos. Huruvida eleven sedan klarar en högre utbildning 

finns det än så länge ingen forskning om som jag har upptäckt.  

9. Fortsatt forskning 
 

Enligt Kuhns teori om paradigm så kommer forskningen om dyskalkyli inte att upphöra men 

att gå in i olika stadier efter ett speciellt mönster. Sannolikt så kommer begreppet dyskalkyli 

ha en vidare innebörd i framtiden än vad det har idag. När det gäller pågående forskning har 

jag valt att presentera ett axplock av annan forskning som jag tidigare inte har berört för att 

vissa på att forskningen som sker nu är större än tidigare och kanske är det så att forskningen 

breder ut sig och blir mera exprimentiel i samband med att bakgrundskunskaperna ökar.  

     

I Sverige och i andra delar av världen pågår forskning om dyskalkyli. På Linköpings 

universitet forskar Ulf Andersson om matematikutveckling och matematiksvårigheter hos 

barn (2010).  

     

Nationellt centrum för matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet med stöd av 

Myndigheten för skolutveckling (MSU, Dnr: 2 007:478) har under 2009 publicerat en 

forskningsöversikt av Lundberg och Sterner. Översikten är skriven med syftet att stärka upp 

tidigare kunskaper kring ämnet matematiksvårigheter och dyskalkyli.  

    

BBC NEWS sände torsdagen den fjärde november 2010 ett inslag där deras reporter fick testa 

elektriska chocker som behandling mot dyskalkyli. Behandlingen gick ut på att fästa två 

elektroder i bakhuvudet och dessa gav hjärnan små elektriska stötar som var knappt kännbara 

beroende på vilket svar man angav vid en test på datorn. Behandlingen är bara på 
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experimentstadiet och det är inte möjligt idag att få en sådan behandling. Det går inte heller 

att säga hur stor chans det är att detta kommer att bli en effektfull behandling i framtiden, men 

det är fullt möjligt att dyskalkyli kommer att kunna behandlas med hjälp av elchocker enligt 

nyhetsprogrammet BBC.  

     

Oavsett om man kommer att behandla dyskalkyli med elchocker eller inte så visar detta på att 

det finns forskning kring dyskalkyli. I England, Danmark och även i andra länder finns det 

forum för dyskalkyli och olika dyskalkyliföreningar vilket visar på en acceptans som breder ut 

sig i samhället. 

   

När kunskaperna ökar vilket den gör i samma takt som forskningen framskrider kommer vi 

nog att få se mer av forskning kring dyskalkyli som även sprider kunskap om dyskalkyli till 

gemene man. Min förhoppning är att dyskalkyli ska bli lika känt hos föräldrar och pedagoger 

som dyslexi är och forskningen och presentationen av forskningen är en bit på väg för att nå 

dit. 

10. Sammanfattning 
 

Min undersökning visar att även då det finns matematiksvårigheter är det långt ifrån alla som 

har dyskalkyli. Orsakerna kan vara flera. Många barn med matematiksvårigheter har 

neurobiologiska skäl till deras problem som inte kan härledas till dyskalkyli. Det är ändå lika 

viktigt att dessa barn får samma hjälp som de barn som har en diagnos får. Det betyder inte att 

alla barn skall ha samma materiel utan att alla barn skall ha en matematikundervisning som är 

anpassad efter deras egen förmåga att utvecklas. Min uppfattning är att oavsett om ett barn i 

dag har en diagnos eller inte så har de rätt till att få adekvat hjälp. Om det krävs en diagnos för 

att få hjälp anser jag att barnet har rätt till att bli testad för sina svårigheter. I dagens samhälle 

så krävs det att alla har en god räkneförmåga likväl som man kan läsa och skriva för att klara 

den mediala värld som vi lever i.  Utan dessa kunskaper stängs en rad utbildningar och 

möjligheterna till att få ett arbete begränsas.  

    

Var vi befinner oss i dag gällande begreppet dyskalkyli är lite oklart beroende på vem man 

frågar. Inte ens forskarna kan komma överens i den här frågan, men min uppfattning är att fler 

och fler forskare är inne på linjen att dyskalkyli existerar och att det är något specifikt. Det 

verkar som att forskningen kring dyskalkyli ökar både internationellt och i Sverige och inom 
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några år kommer antagligen begreppet dyskalkyli vara lika vedertaget som dyslexi. 

Förhoppningsvis kommer det att innebära en lättnad för dem som är drabbade av dyskalkyli 

och deras närstående om det blir mera vedertaget med begreppet dyskalkyli på samma sätt 

som de som har fått en diagnos av annat slag uppfattar det som en lättnad. 
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