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Dyskalkyli?! 

En intervjustudie om specialpedagogers uppfattningar om diagnosen 

dyskalkyli. 

Linda Kling och Ulrika Martinsson 

Sammanfattning 

Syftet med studien har varit att belysa specialpedagogers uppfattningar om diagnosen dyskalkyli. Vi 

har undersökt om specialpedagoger anser att det finns det ett behov av diagnosen. I studien tar vi även 

upp hur specialpedagoger upptäcker, kartlägger och organiseras undervisningen för elever med 

dyskalkyli. Arbetet ger en översikt över tidigare forskning kring dyskalkyli. Vi har valt att göra 

kvalitativa intervjuer med fem specialpedagoger.  I en genomgång av tidigare forskning fann vi att det 

råder oenighet om hur dyskalkyli ska definieras. Det speglades även i intervjuerna då special-

pedagogerna inte gav någon entydig definition av begreppet. Specialpedagogerna vi intervjuat är 

samtliga reserverade inför diagnosen dyskalkyli men tror att det kommer bli ett vedertaget begrepp i 

skolvärlden. De bygger sin kritik på att mycket lite forskning har gjorts inom det specialpedagogiska 

fältet kring dyskalkyli. Specialpedagogerna upplever heller inget behov av en dyskalkylidiagnos, då 

elever i matematiksvårigheter har rätt till stöd oavsett om de har en diagnos eller ej. De menar att 

andra orsaker till matematiksvårigheter är vanligare än biologiska/genetiska. Ingen av special-

pedagogerna ansåg att övergripande generella tester för att upptäcka elever med dyskalkyli eller 

specifika matematiksvårigheter var nödvändiga. Alla specialpedagoger förespråkade en-till-en- 

undervisning av elever med matematiksvårigheter som den effektivaste arbetsmetoden. De använde 

laborativt och kompensatoriskt material för att hjälpa elever i matematiksvårigheter. 

Nyckelord 

Dyskalkyli, matematiksvårigheter, specialpedagoger, attityd, undervisning 



 

 

Förord 

Vi vill tacka alla specialpedagoger som tog sig tid att delta i vår studie. De bidrog med värdefull 

information och samtliga var positiva och tillmötesgående. Intervjuerna har gett oss ett intressant 

underlag. Vi vill också tacka vår handledare Åsa Murray som hjälpt oss under arbetets gång och alltid 

tagit sig tid att besvara våra frågor.   
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Inledning 

Vi har valt att skriva om specialpedagogers uppfattning om diagnosen dyskalkyli. I vårt yrke som 

matematiklärare har vi mött elever som diagnostiserats med dyskalkyli samtidigt som vi har fått 

indikationer på att universitetsvärlden inte fullt ut accepterar diagnosen. Parallellt med att debatten 

kring dyskalkylins vara eller icke-vara pågår, blir begreppet dyskalkyli alltmer vedertaget i skolan och 

i samhället samt används frekvent i medier. I tidningar har vi kunnat läsa artiklar med följande 

rubriker:  

 

“Siffrorna satte stopp för skolgången” (SvD, 2008-06-24) 

“Är du drabbad? Testa dig själv - lider du av dyskalkyli?” (Aftonbladet, 2006-11-26) 

“Nollkoll på siffror” (Vårdguiden för Stockholms län nr 4, 2009)  

 

Vi är i vår lärargärning inspirerade av det sociokulturella perspektivet. Vi anser likt Vygotskij att 

lärande sker i ett gemensamt, lyhört, socialt sammanhang där miljön är orsak till matematiksvårigheter 

likaväl som studieförutsättningar hos individen (Gindis, 1999; Ljungblad, 2001). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår uppsats är att belysa specialpedagogers uppfattning om diagnosen dyskalkyli. 

Specialpedagoger har en viktig roll i skolan för barn i behov av särskilt stöd och därför anser vi att det 

är av intresse att intervjua den yrkesgruppen. 

 

Utifrån syftet vill vi besvara följande frågeställningar: 

 Finns det enligt specialpedagoger ett behov av diagnosen dyskalkyli? 

 Hur upptäcker och kartlägger specialpedagoger elever med matematiksvårigheter som kan leda till 

diagnosen dyskalkyli? 

 Hur organiseras undervisningen för elever med specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli?
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Teori och tidigare forskning 

Här belyser vi både forskning och litteratur om dyskalkyli. Då diagnosen ännu är ganska ny har vi inte 

funnit så mycket forskning på området. 

 

Stöd i styrdokumenten 

 

I nuvarande skollag (SFS 1985:1100) kan man läsa: “Särskilt stöd skall ges till elever som har 

svårigheter i skolarbetet.” Hur stödet ska utformas eller vem som är ansvarig framgår inte av lagen. År 

2006 kompletterades skollagen. Nu framgår det att om en elev misstänks ha behov av särskilt stöd 

åligger det rektor att se till att behovet utreds. Då utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd har 

rektor ansvaret att se till att ett åtgärdsprogram upprättas. Vid upprättande av åtgärdsprogrammet ska 

eleven och elevens vårdnadshavare ges möjlighet att delta (SFS 2006:205). 

 

I den nya skollagen, som träder i kraft vårterminen 2011 (2010:800) har man varit ännu tydligare. Där 

finns ett uttalat inkluderande perspektiv på hur elever ska få särskilt stöd i undervisningen. I första 

hand ska stödet ges i den ordinarie undervisningsgruppen. Endast vid särskilda skäl kan en elev få 

individuellt stöd eller stöd i grupp utanför klassens ram. Det skall då tydligt framgå av åtgärds-

programmet och beslutas av rektor. Rättsäkerheten för elever och föräldrar ökar då åtgärdsprogrammet 

kommer att kunna överklagas, både innehållsmässigt och huruvida det skall upprättas eller ej.  

 

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

alla elever har rätt till en fullvärdig utbildning trots olika förutsättningar. Undervisningen skall 

anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skolan skall skapa utrymme för utveckling och 

sträva efter ett helhetstänkande. Med helhetstänkande avses att kunskap inte är ett entydigt begrepp. 

Det kommer till uttryck i olika former som samspelar med varandra genom fakta, förståelse, färdighet 

och förtrogenhet. Läraren skall enligt Lpo 94, stärka elevernas vilja att lära samt tillit till den egna 

förmågan. I matematikämnet skall eleven behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna 

tillämpa det i vardagslivet. 

 

Även i Lgr 11 påpekas att undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skolan är skyldig att informera om mål, innehåll och arbetsformer. Även att informera elever och 

föräldrar om vilka krav som ställs på dem, samt vilka rättigheter och skyldigheter de har betonas. 
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Matematiksvårigheter 

 

Matematiksvårigheter kan finnas i många olika former och har varierande orsaker. Känslomässiga 

blockeringar samt brister i motivation inträffar ofta när eleven har långvariga problem med 

matematiken. Bristande undervisning till följd av konflikter mellan lärare och elev, för låg eller för 

avancerad nivå av undervisningen eller lärare som saknar adekvat utbildning kan vara andra orsaker. 

Matematiksvårigheterna kan även bero på kognitiva svårigheter hos eleven, hög frånvaro, språkliga 

problem eller familje- och kulturella traditioner etc. (Adler, 2007; Engström, 2000; Sjöberg, 2006; 

Lundberg & Sterner, 2009). 

 

I litteraturen skiljer man mellan allmänna inlärningssvårigheter och specifika inlärningssvårigheter i 

matematik. Med allmänna inlärningssvårigheter avses elever med svaga skolprestationer överlag. 

Specifika inlärningssvårigheter är de svårigheter som inte kan förklaras med brister av allmän karaktär 

eller av ofördelaktiga sociala eller pedagogiska omständigheter (Engström, 2000). 

 

Adler (2007) delar in matematiksvårigheter ytterligare i: akalkyli, pseudodyskalkyli, allmänna 

matematiksvårigheter samt dyskalkyli. Han definierar allmänna matematiksvårigheter som allmänna 

kognitiva svårigheter. Då upplever eleven problem inom alla områden i matematik och behöver ofta 

mer tid till sitt lärande. En del elever med allmänna matematiksvårigheter har även andra skolsvårig-

heter. Akalkyli innebär att eleven har en oförmåga att utföra matematiska beräkningar. Eleven kan inte 

lära sig grundläggande principer för att räkna och förstå tal och siffror. Denna oförmåga är ofta 

kopplad till en hjärnskada. Pseudodyskalkyli innebär känslomässiga blockeringar hos elever som ger 

matematiksvårigheter. Blockeringarna har psykosociala orsaker och leder till att eleverna får dåligt 

självförtroende i matematik. Några elever utvecklar en så dålig tillit till den egna förmågan att de helt 

ger upp matematiken. Pseudodyskalkyli ger samma symptom som dyskalkyli och är enligt Adler 

(2007) vanligare hos flickor än pojkar.  

 

En alternativ indelning av matematiksvårigheter är utifrån vilka bakomliggande orsaker man ser till 

svårigheterna. Det finns fyra olika förklaringsgrupper: medicinska/neurologiska, psykologiska, 

sociologiska och pedagogiska/didaktiska. I den medicinska förklaringsmodellen har eleven en 

hjärnskada som exempelvis vid akalkyli alternativt en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som 

orsakar svårigheter. Om koncentrationssvårigheter, ångest eller andra kognitiva orsaker finns till 

matematiksvårigheter är svårigheterna av psykologisk karaktär. Sociologiska förklaringar till 

svårigheter kan vara: föräldrarnas utbildningsnivå, socioekonomiska orsaker eller annan etnisk 

bakgrund. Bristande undervisning, ensidig färdighetsträning eller understimulans är exempel där 

pedagogiska/didaktiska orsaker ligger bakom matematiksvårigheter (Engström, 2000; Sjöberg 2006).  
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Det kan även finnas skolstrukturella anledningar till matematiksvårigheter. Det kan röra sig om stora 

undervisningsgrupper, inadekvat undervisning, långa arbetspass, brist på arbetsro etc. (Lundberg & 

Sterner, 2009; Sjöberg 2006).  

 

Matematiksvårigheter är flerdimensionellt, det är sällan endast en orsak till en elevens svårigheter i 

matematik. Det finns olika anledningar och kombinationer av anledningar till varför en elev är i 

matematiksvårigheter (Adler, 2007; Engström, 2000; Malmer 2002). Enligt Adler (2007) är den 

vanligaste orsaken till matematiksvårigheter känslomässiga blockeringar i kombination med bristande 

undervisning. Även Malmer (2002) ser de känslomässiga blockeringarna som en betydande orsak till 

elevernas matematiksvårigheter. Hon hävdar att ungefär 3-6 procent av eleverna i de lägre årskurserna 

har matematiksvårigheter och att det i de högre årskurserna rör sig om cirka 20 procent. Sjöberg 

(2006) beskriver att vissa elever inte endast utvecklar känslomässiga blockeringar utan även fysiska. 

Det kallas matematikängslan och symptomen kan vara huvudvärk och magont i anslutning 

till matematikämnet, ett  tillstånd som kan förvärras och övergå till ångest och panik för 

matematikämnet (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

Det verkar finnas ett visst samband mellan lässvårigheter och räknesvårigheter (Lundberg & Sterner, 

2009; Malmer 2002). Elever med försenad kognitiv utveckling saknar resurser för att nå goda resultat i 

både läsning och räkning. Gemensamt för matematik och läsning är att det ställs krav på att eleven ska 

vara fokuserad, uthållig, ha ett gott arbetsminne samt ett abstrakt tänkande. Brister inom dessa 

områden ger eleven svårigheter som syns i båda ämnena (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

Språklig förmåga är viktig för all inlärning. Att lära sig nya ord och begrepp är centralt i matematik-

inlärning vilket gör att elever med lässvårigheter får problem även i matematikämnet. Trots att många 

elever med dyslexi har en ganska god taluppfattning och beräkningsförmåga upplever de ofta svårig-

heter i matematik. Problemen uppstår när de ska läsa och förstå texten i matematikboken (Lundberg & 

Sterner, 2009; Malmer, 2002). Det kan hänvisas till att elever med dyslexi inte har automatiserat 

avkodningen och därför får svårt med ytterligare ett moment. Andra exempel på matematiksvårigheter 

hos elever med dyslexi kan vara: svårt att skilja på symboler (< och >), förväxla siffror (1 och 7) eller 

förväxla tal vars uttal liknar varandra (13 och 30). Även omkastningar av siffror förekommer, 

exempelvis 26 blir 62 (Malmer, 2002). Alla är dock inte ense om detta. Engström (2003, sid 43) 

skriver: “Det är ytterst diskutabelt att knyta samman matematiksvårigheter med dyslexi.”  Han är enig 

om att dyslektikerna får problem med att läsa och förstå textuppgifterna i matematik men hävdar att de 

övriga problemen inte har något stöd i forskning kring matematiksvårigheter. 
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Att enbart studera matematiksvårigheter utifrån en dimension som den medicinsk/neurologiska 

förklaringsmodellen är vanskligt enligt Engström (2000) och Sjöberg (2006) som båda hävdar att den 

medicinsk/neurologiska forskningen hittills haft tolkningsföreträde inom forskningen kring 

matematiksvårigheter. 

 

 

Historik dyskalkyli 

 

De första observationerna av matematiska svårigheter gjordes för närmare 100 år sedan. Det var den 

tyske läkaren Henschen som studerade oförmåga att utföra de enklaste räkneoperationer. Han kallade 

tillståndet Akalkyli. Begreppet dyskalkyli användes för första gången under fyrtiotalet av en tysk 

läkare vid namn Gerstman. Han undersökte speciella svårigheter inom matematikområdet (Adler, 

2007). Den första större undersökningen av elever med matematiksvårigheter gjordes i Tjeckien av 

Ladislav Kosc i mitten av sjuttiotalet. Han var då den förste som talade om begreppet utvecklings-

betingad dyskalkyli. Andra termer har senare förekommit för samma begrepp exempelvis, specifika 

räknesvårigheter, specifika svårigheter med matematikinlärning, dysmatematik etc. (Butterworth & 

Yeo, 2010; Ljungblad, 2000; Malmer, 2002). 

 

 

Vad är dyskalkyli? 

 

Ordet dyskalkyli betyder speciella svårigheter att räkna (Adler, 2007). På engelska används begreppet 

Developmental Dyscalculia vilket översatt till svenska blir utvecklingsbar dyskalkyli eller utvecklande 

av dyskalkyli. Dyskalkyli är ingen statisk diagnos utan en beskrivning av nuläget och cirka ett år 

framåt (Adler, 2007; Ljungblad, 2000). En person med dyskalkyli är vanligtvis normalbegåvad men 

uppvisar ojämna prestationer i matematik. En elev med dykalkyli har bara problem med delar av 

matematikämnet (Adler, 2007). Ljungblad (2000) beskriver att elever med dyskalkyli även presterar 

ojämnt från dag till dag. En färdighet som ena dagen upplevs som inlärd kan nästa dag behöva 

återinläras.   

 

Logopeden Markus Björnström (föreläsning, 12 april 2011) definierar dyskalkyli som funktions-

hindrande matematiska svårigheter. Han menar ett en individ som har så stora svårigheter att det 

skapar problem i skolan/arbetslivet och i vardagen kan ha diagnosen dyskalkyli. Samtidigt påpekar 
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han att matematiksvårigheter är mångdimensionellt och att dyskalkyli är mycket mer sällsynt än 

matematiksvårigheter. 

 

Butterworth och Yeo (2010) menar att forskare kring dyskalkyli generellt är överens om att 

svårigheter med att lära sig och minnas talfakta samt att utföra matematiska operationer är utmärkande 

för barn med dyskalkyli. Även Lundberg och Sterner (2009) skriver att forskarna är eniga om att 

dyskalkyli handlar om en grundläggande oförmåga att handskas med tal och kvantiteter. De menar 

dock att det i praktiken är svårt att avgöra om en elevs problem med tal och räkning i första hand är en 

fråga om detta eller i vilken utsträckning andra faktorer ligger till grund för problemen. Det bidrar i 

hög grad till deras kritiska inställning till diagnosen dyskalkyli. 

 

Dyskalkyli beskrivs i flera studier som bristande taluppfattning som ger sig tillkänna i svårigheter med 

elementära numeriska färdigheter som att jämföra antal punkter i två avgränsade mängder (Lundberg 

& Sterner, 2009; Butterworth & Yeo, 2010). En person med dyskalkyli verkar ha svårt att förstå att en 

mängd innehåller ett visst antal föremål som är möjlig att dela upp eller ta bort delar av. De tycks 

också ha svårt att uppfatta att en viss mängd har fler eller färre element än en annan och att den inte 

behöver vara visuellt utan lika gärna gälla hörselintryck exempelvis trumpetande (Lundberg & Sterner, 

2009). 

 

Brister i att hantera tal på en tallinje kan också vara tecken på dyskalkyli. Om ett barn har genetiska 

problem med core system (medfödd känsla för antal), är det oförmögen att skapa en inre tallinje och 

räknesvårigheterna är av dyskalkylektisk karaktär.  Lundberg och Sterner (2009) menar att det är svårt 

att veta varför en bristande tallinje uppstått, exempelvis störningar i språkförmåga, uppmärksamhet, 

arbetsminne och visuell föreställningsförmåga kan påverka. De föreslår att begreppet dyskalkyli 

reserveras för en neurobiologiskt baserad avvikelse som kan leda till ett begränsat talbegrepp.  

 

Elever med dyskalkyli har ofta en bristande inre känsla för tal och mängder. De har kvar det lilla 

barnets syn på tal även i äldre år, det vill säga att de ser allt som otydliga klumpar av ental. Denna brist 

på taluppfattning för med sig att elever med dyskalkyli räknar på mycket primitiva sätt och har svårt 

att se logiska sammanhang och därmed minnas sina matematiska kunskaper. De kan göra små 

framsteg under en tid men har svårt att hålla kvar sina kunskaper (Butterworth & Yeo, 2009; Adler, 

2007). Elever med dyskalkyli har ofta svårigheter med tidsbegreppet. Eleverna har svårt att planera sitt 

arbete och behålla den röda tråden i en problemlösning vilket i sin tur leder till att de blir osjälv-

ständiga i sitt matematikarbete (Ljungblad, 2000). Ett annat problemområde är att automatisera 

kunskap som exempelvis: multiplikationstabellen, telefonnummer, koder. (Ljungblad, 2000; Adler, 

2007). Flera av dessa symtom kan bero på problem med arbetsminnet (Adler, 2007). Butterworth och 



8 

 

Yeo (2010) menar att dyskalkyli beror på specifika svårigheter med korttidsminnet när det gäller 

numerisk information. Dyskalkyli är ofta förknippat med andra svårigheter som dyslexi och ADHD, i 

vilka ett begränsat korttidsminne ingår. Några orsakssammanhang mellan svårigheterna är dock inte 

fastslagna (Butterworth & Yeo, 2010; Wilson 2011; Björnström, föreläsning, 12 april 2011). Det finns 

även forskning som delar upp dyskalkyli i två grenar: en där svårigheter med automatisering 

exempelvis tabellkunskaper ingår och en annan där svårigheter med procedurer och strategier är det 

väsentliga (Wilson, 2011). 

 

Sjöberg (2006) som har granskat forskning runt dyskalkyli har hittat motstridiga forskningsresultat. 

Han framhåller att många studier på området inte tar hänsyn till exempelvis sociala orsaker, läs- och 

skrivproblem, svag självbild, låg motivation, etnisk bakgrund utan baseras endast på IQ-test och 

aritmetiktest.  

 

Trots detta myller av förklaringsmodeller är dyskalkyli ett mer eller mindre ett vedertaget begrepp 

inom svensk skola. Det kan förklaras med det stora antalet elever med matematiksvårigheter, 

pedagogers behov av en tydligt avgränsad diagnos, den massiva uppmärksamheten runt dyslexi eller 

massmediernas ökade intresse för diagnosen (Sjöberg, 2006).  

 

 

Medicinska tecken 
 

Forskning visar att barn med dyskalkyli uppvisar ett ovanligt mönster av hjärnaktiviteter. Barn med 

dyskalkyli uppvisade inte den SNARC-effekt
1
 som man kunde se hos barn utan dyskalkyli. Dessutom 

tycks aktiviteten i både prefrontala områden och IPS (del i hjärnans hjässlob) vara lägre hos barn med 

dyskalkyli än hos barn utan dyskalkyli i samma ålder. Resultatet skulle kunna tolkas som att barn med 

dyskalkyli har både en dåligt fungerande tallinje och bristande uppmärksamhetsfunktioner. Eftersom 

ingen entydig avgränsning av dyskalkyli existerar måste resultatet tolkas med viss försiktighet. Det 

kan finnas en genetisk orsak till störningar i den mycket tidiga antalsuppfattningen som påträffas hos 

barn med dyskalkyli. Hos barn med flera diagnoser kan andra faktorer påverka, exempelvis försenat 

språk, störd uppmärksamhet och brister i arbetsminnet (Lundberg & Sterner, 2009). 

 

                                                      
1 Högerhanden reagerar snabbare än vänsterhanden vid avgörande om ett tals 

storlek hos stora tal. Vid små tal reagerar vänsterhanden snabbare. 
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En grupp ungdomar som troligen hade dyskalkyli visade sig vid studier ha mindre grå järnsubstans i 

områden av hjärnan (vänstra hjässloben) som har med matematik att göra. Forskningen inom området 

är dock begränsad. Dyskalkyli verkar, baserat på tvillingstudier, vara ärftligt. Det behöver dock inte 

vara det (Butterworth & Yeo, 2010). Även Lundberg och Sterner (2009) menar att ärftlighet är 

påtaglig när det gäller matematiksvårigheter. De poängterar dock att någon speciell dyskalkyligen inte 

har påträffats. Skador i hjärnan som kan sammankopplas med dyskalkyli kan uppstå vid för låg 

födelsevikt, alkoholskador eller Turners syndrom (Wilson, 2011). 

 

Förekomst 

 

Butterworth och Yeo (2010) menar att antalet elever med dyskalkyli är jämförbart med antalet elever 

med dyslexi och uppskattar frekvensen mellan 3,6-6,5 procent. Även Adler (2007) likställer antalet 

elever med dyslexi och dyskalkyli. Hans uppger att det rör sig om 5-6 procent av befolkningen. 

Dyskalkyli är lika vanligt bland flickor som bland pojkar till skillnad från dyslexi där fler pojkar har 

diagnosen (Adler, 2007). Enligt Lundberg och Sterner (2009) är det omöjligt att svara på hur många 

elever som har dyskalkyli när det inte finns skarpare diagnostiska kriterier och instrument. De menar 

dock att 4-6 procent av alla elever är drabbade av någon form av matematiksvårigheter som kan bero 

på exempelvis: ADHD, dyslexi eller ångestsyndrom. De får medhåll av Sjöberg (2006) som menar att 

man bör vara kritisk till dyskalkylidiagnoser då det saknas en entydig definition av diagnosen. 

 

Diagnostisering och kartläggning  

 

Att diagnostisera och kartlägga elever är viktiga pedagogiska verktyg i lärarens planering av under-

visningen. Pedagoger bör dock reflektera över syftet och vilket innehåll som mäts (Engström, 2003). 

En god pedagogisk insats kräver att man har kartlagt elevens svårigheter så att hjälpen verkligen kan 

anpassas till elevens behov.  ”Diamant”
2
 samt ”Förstå och använda tal – en handbok ” 

3
är material som 

kan användas för kartläggning (Lundberg & Sterner, 2009). För att upptäcka elever med dyskalkyli 

bör man som lärare hålla utkik efter dem som inte verkar ha någon taluppfattning, eller har svårigheter 

att memorera eller svårigheter att ta till sig strategier. Det är även viktigt att uppmärksamma elever 

som lär sig dessa moment men gör det mycket långsamt (Wilson, 2011). Adler (2007) hävdar att en 

                                                      
2 Skolverkets diagnostiseringsmaterial i matematik för år 4-6. 
3 Nationellt Centrum för matematikutveckling vid Göteborgs universitets handbok 

och diagnosmaterial för år 1-9. 
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utredning som kan utmynna i en dyskalkylidiagnos ska innehålla tre delar: neuropedagogisk, 

neuropediatrisk och neuropsykologisk bedömning. Den neuropedagogiska bedömningen görs av 

skolans pedagoger och ska kartlägga elevens matematikkunskaper, förståelse för matematik, 

läsförmåga och läsförståelse samt skrivförmåga och skrivförståelse. Psykologer utför den neuro-

psykologiska bedömningen där elevens personlighet med avseende på kognitiv mognad och specifika 

neuropsykologiska funktioner kartläggs. Med kognitiv mognad avses informationsbearbetning, 

flexibilitet i lösningar samt strategier. Den neuropediatriska bedömningen görs av barnläkare, 

skolläkare eller neurolog. De kartlägger elevens motorik, koordination, perception, balans, lateralitet, 

muskeltonus, koncentration, uthållighet, automatisering av rörelser, motorisk planering och viljestyrda 

rörelser. Det är först i 10-12 års ålder som man kan ställa en säker diagnos (Adler, 2007). Diagnosen 

utfärdas av logopeder.  

 

Ett test som bygger på teorin att elever med dyskalkyli har svårigheter med de enklaste talbegreppen 

har tagits fram av Butterworth. Det använder sig av reaktionstid för att räkna prickar samt 

storleksjämförelser för att mäta grundläggande räkneförmåga. Testet hävdas kunna visa på endast 

dyskalkyli och inte andra matematiksvårigheter då det inte förlitar sig på skolbaserade räknetest. 

Testet är möjligt att utföra även innan barnet börjar skolan (Butterworth & Yeo, 2010). 

 

Denna förvirring runt begreppet dyskalkyli och avsaknad av allmänt accepterade kriterier för 

diagnosen kan enligt Sjöberg (2007) härröras till att många är intresserade av området: neuro-

psykologer, läkare, pedagoger och inte minst föräldrar till elever med matematiksvårigheter. Det finns 

åtskilliga sätt att analysera elever med matematiksvårigheter, men gemensamt för nästan all forskning 

om dyskalkyli är enligt honom att den kan härledas till det medicinskt -neurologiska och 

neuropsykologiska området men inte till det specialpedagogiska området. 

 

Det tycks som om man genom att ställa en diagnos fritar både personen och omgivningen, föräldrar, 

lärare, speciallärare och skolan, från ansvar. Alla kan känna sig utan skuld till ”besvären” Engström 

(2000) 
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Undervisning av elever med specifika 

räknesvårigheter eller dyskalkyli 

 

Lundberg och Sterner (2009) menar att det är viktigt att arbete med taluppfattning görs i förskola och 

tidigare år, då det ger långsiktiga effekter även upp i vuxen ålder. Särskilt viktigt är det bland barn från 

socioekonomiskt utsatta familjer och bland barn som riskerar att utveckla skolsvårigheter. Butterworth 

och Yeo (2010) menar dock att det ännu inte finns forskning som stöder det. Däremot är de eniga med 

Lundberg och Sterner om att god systematisk och strukturerad undervisning under senare skolår är 

viktig för elever med specifika matematiksvårigheter.  

 

För att elever med dyskalkyli ska göra framsteg i matematik måste de först tillägna sig en 

taluppfattning, något de flesta andra barn har med sig naturligt. Sedan måste en struktur hittas för att 

möjliggöra att eleven håller kvar sina kunskaper. Det kan ske genom uppmuntran av elevernas aktiva 

deltagande samt att skapa en miljö där matematiken blir en positiv upplevelse för eleven. Den 

strukturerade undervisningen måste gå fram i små steg och möjliggöra överinlärning. Krav på att 

minnas måste begränsas och fokus bör vara på ett begränsat antal strategier som är lätta att förstå. 

Behovet av repetition är stort men behöver ske genom varierade övningar. Upprepade räkneövningar 

av mekanisk karaktär har enligt forskning inte någon effekt för denna grupp (Engström, 2003; 

Butterworth & Yeo, 2010). Elever med matematiksvårigheter måste få möta uppgifter som upplevs 

som relevanta och som engagerar. Dessa elever behöver mer konkret och direkt undervisning och 

undervisningen bör ha en röd tråd som knyter ihop det eleverna redan behärskar med det de ska 

utveckla (Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009, Malmer, 2002).  

 

Språket i undervisningen av elever med dyskalkyli bör initialt vara vardagligt för att senare övergå till 

det matematiska (Butterworth & Yeo, 2010; Malmer, 2002). Elever med specifika matematik-

svårigheter behöver bygga upp sitt matematiska ordförråd och lära sig att se inre bilder. Meningsfullt, 

lustfyllt och inspirerande är nyckelord enligt Lundberg och Sterner (2009). De poängterar även vikten 

av att förebygga misslyckanden, då elever som lider nederlag tenderar att ge upp och får därmed för 

lite träning.  

 

Tid för lärande är på högstadiet i högre grad kopplat till elevers svaga prestationer än dyskalkyli. 

Sjöberg (2007) har i sin doktorsavhandling följt tretton elever med matematiksvårigheter. Genom 

observationer och intervjuer kommer han fram till att elever med matematiksvårigheter ägnar mycket 

lite tid till att arbeta med matematik på matematiklektionerna. Han för fram ett begrepp som han kallar 

”det omvända intervallarbetet”, att eleverna ägnar mer tid åt vila än att arbeta med matematiken.  
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Elevens tillit till den egna förmågan samt elevens bild av sig själv som en lärande varelse är essentiellt 

för lärande menar Lundberg och Sterner (2009). I litteraturen förespråkas vikten av att börja i det 

konkreta och successivt röra sig mot det abstrakta i arbetet med elever i matematiksvårigheter. Ett 

exempel på en arbetsgång kan vara:  

1. Laborativ och undersökande fas. Eleven använder konkret material för att laborera, pröva och 

undersöka.  

2.  Representativ fas. Eleven strukturerar tankarna genom att rita bilder, figurer och mönster.  

3. Abstrakt fas. Eleven formulerar sina tankar med matematikens tecken och symboler. 

4.  Återkopplingsfasen. Eleven befäster färdigheter samt ser samband med andra begrepp och idéer. 

(Adler, 2007; Lundberg & Sterner, 2009; Malmer, 2002) 

Även Butterworth och Yeo (2010) förespråkar att börja med att organisera konkreta mängder i 

begripliga strukturer och mönster och även att rita kan ge stöd. Det laborativa arbetssättet övergår 

sedan med lärarstöd till det mer abstrakta. Laborativt material bör dock alltid finnas tillhands. 

 

Läraren har en nyckelroll i arbetet med denna grupp elever. Sjöberg (2007) kom i sin studie fram till 

att läraren var en av de två avgörande faktorerna till varför elever i matematiksvårigheter tillslut nådde 

målen i matematik i år 9. En engagerad lärare är viktig för denna grupp av elever och behov av lärares 

kompetensutveckling framhålls. Nära samarbete mellan specialpedagog och lärare samt mellan skola 

och hem betonas också (Lundberg & Sterner, 2009). Om elever med dyskalkyli deltar i klassrums-

undervisning är det viktigt att en god stämning och nolltolerans mot kränkningar råder i klassen 

(Butterworth & Yeo, 2010). Både forskning och praktik visar att undervisning bör ha tydliga instruk-

tioner från läraren och innehålla utforskande aktiviteter där eleverna får sätta ord på sina handlingar. 

Eleverna bör få möjlighet att använda olika uttrycksformer och delta i matematiska samtal (Lundberg 

& Sterner, 2009; Adler, 2007). Som lärare bör man undvika att prata för mycket, men ställa frågor för 

att klargöra. Elever med dyskalkyli blir tillfredsställda av att få avsluta ett arbete själva. Läraren 

hjälper till genom att strukturera arbetsblad med tydliga exempel.  Introduktion av svårare moment bör 

ske när eleven är mentalt stabil. Vid dåliga dagar passar repetition bättre (Butterworth & Yeo, 2010). 

Sjöberg (2007) menar att många elever kanske aldrig kommer att tycka om matematik men är hjälpta 

av tydliga målbeskrivningar och kan trots tidigare nederlag hitta nya krafter när de konfronteras med 

betyg. Även att komma in på önskat gymnasieval kan ha en förlösande effekt på mängden tid eleven är 

villig att lägga ner på sina matematikstudier.   

 

Engström (2003) hävdar att det inte finns forskning som visar att elever med specifika räknesvårig-

heter behöver annorlunda undervisning än elever med allmänna räknesvårigheter. Han menar att man 

lätt förleds att tro att elever med specifika räknesvårigheter behöver en särskild undervisningsmetod 

eller speciella material. Engström menar att elever med matematiksvårigheter lär på samma sätt som 

elever utan matematiksvårigheter men de behöver mer tid och stöd för sin inlärning. 
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Pedagogiskt material 

 

För elever med dyskalkyli kan det vara svårt att fokusera på processerna då mycket kapacitet går åt att 

göra de formella beräkningarna. Kompensatoriska hjälpmedel exempelvis miniräknare avlastar 

arbetsminnet och gör det möjligt för eleven att lära sig nya saker i matematik (Adler, 2007). 

Användning av miniräknare är viktig för elever med dyskalkyli i vissa situationer exempelvis som 

kontrollinstrument (Butterworth & Yeo, 2010). Andra kompensatoriska hjälpmedel som avlastar 

arbetsminnet kan vara matematikkort eller lathundar som exempelvis visar på förhållanden mellan 

storheter (Ljungblad, 2001). Datorbaserade övningar kan användas för överinlärning och automa-

tisering (Lundberg & Sterner, 2009). Butterworth och Yeo (2010) rekommenderar användning av 

entalsmaterial. De påpekar dock att idka vaksamhet så dessa inte används mekaniskt. En hjälp kan 

vara strukturerat underlägg där man placerar ental. De menar att talrader är att föredra framför 

tallinjer, då de senare blir mer abstrakta. Cuisenairestavar
4
 och 100-rutor är också svåra att förstå för 

dyskalkylektiker. Klockor och pengar är viktiga hjälpmedel, då hantering av tid och pengar ofta är 

orsak till svårigheter. De förespråkas även för att knyta undervisning till verklighet (Butterworth & 

Yeo, 2010) 

 

 

Inkludering eller segregering 

 

Det kompensatoriska synsättet har hittills varit dominerande inom den specialpedagogiska 

forskningen. Enligt det kompensatoriska synsättet ses elevens särskilda behov som en egenskap hos 

eleven. Elevens behov kartläggs och segregerat stöd förespråkas framför inkluderande stöd. Under 

senare år har ett nytt perspektiv vuxit fram, det kritiska perspektivet. I det kritiska perspektivet utgår 

man ifrån att alla elever är olika och att undervisningen och skolan ska anpassas efter det. Om en elev 

får svårigheter är dessa inte kopplade till individen utan förklaringar till svårigheterna söks i faktorer 

utanför individen. I det här perspektivet är diagnostisering stigmatiserande för individen och alla 

elevers rätt till delaktighet lyfts fram. Eleven ska inkluderas i den vanliga tillhörandegruppen och ej 

lyftas ut ur undervisningen för att få stöd (Nilholm, 2007). Det kritiska perspektivet kallas även det 

inkluderande perspektivet som rekommenderas utifrån forskning och skolans styrdokument. Trots det 

sker de flesta åtgärderna i skolan i form av en segregerande integrering där eleven får sin undervisning 

i en mindre grupp utanför sin ordinarie klass (Groth, 2007). 

 

                                                      
4 Ett relationsmaterial för hela grundskolan. Trästavar i olika längder där varje längd 

har en egen färg. 
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Engström (2003) menar att elever med matematiksvårigheter bör få undervisning i en mindre grupp. 

Han poängterar samtidigt att det är viktigt att eleven har kvar sitt nätverk. Att skolor organiserar stödet 

för elever med specifika matematiksvårigheter på skolnivå, klassrumsnivå och individnivå är viktigt. 

En individanpassad undervisning med speciallärare/specialpedagog betyder inte automatiskt en till en 

situation. Man måste istället anpassa undervisningen och hitta nya arbetssätt inom ramen för 

arbetslaget (Ljungblad, 2001). Enligt litteraturen har dock en-till-en-undervisning visat sig effektivt 

under vissa perioder för elever upp till 11 år. En individuell undervisning medför omedelbar 

bekräftelse och korrigering (Lundberg & Sterner, 2009; Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 2010). 

 Daglig enskild undervisning där elever med dyskalkyli får tillräckligt med repetition rekommenderas. 

Samtidigt poängteras att eleverna ska ha fortsatt kontakt med andra elever i matematik och delta i 

vissa klassrumsaktiviteter som exempelvis matematikspel (Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 2010). 

 

Groth (2007) har undersökt hur elever och deras speciallärare uppfattade betydelsen av special-

pedagogiska insatser. Han kom fram till att de påverkade elevernas självbild negativt. Eleverna 

upplevde ett utanförskap och fick utstå negativa kommentarer från andra elever. Att speciallärarna var 

medvetna om den negativa stämpel som specialundervisningen fått och att de försökte motverka den 

på olika sätt upphävde till viss del effekten på elevernas självbild. Eleverna ansåg att de hade hjälp av 

det specialpedagogiska stödet i sitt lärande. Speciallärarna i studien förordar individuell handledning 

med ett individuellt upplagt stöd. För vissa elever verkar det dock inte vara meningsskapande då nivån 

blev för låg för eleven och hjälpen för omfattande.  
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Metod 

 

 

Studiens design 

 

Då syftet med studien är att belysa specialpedagogers uppfattningar om diagnosen dyskalkyli samt 

bidra till förståelse för hur specialpedagoger tänker, resonerar och önskar arbeta kring diagnosen valde 

vi att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer. En intervju kan ge information som ett skriftligt 

svar inte avslöjar som till exempel nyanser i svaret, kroppsspråk och möjlighet för intervjuare att ställa 

följdfrågor (Bell, 2007; Trost, 2010). Vi genomförde fem intervjuer. Trost (2010) rekommenderar fyra 

till fem intervjuer och betonar att materialet kan bli oöverblickbart vid flera, samt att det är viktigare 

att intervjuerna är väl genomförda än många i antal.  

 

 

Undersökningsgrupper och urval  

 

Intervjuerna har utförts med verksamma specialpedagoger/speciallärare. Av de intervjuade arbetar fyra 

på grundskolor i storstadsmiljö och en i närförort till storstad. De intervjuade har varit fyra kvinnor 

och en man. Fyra av de intervjuade är utbildade specialpedagoger/speciallärare och en har utbildning 

inom pedagogik och psykologi samt är behörig att utbilda specialpedagoger. De intervjuade har mellan 

tre och 25 års erfarenhet av arbetet som speciallärare/specialpedagog. När vi fortsättningsvis skriver 

specialpedagoger/specialpedagogerna avser vi samtliga deltagare i studien. Vid citat har vi valt att 

skriva specialpedagog 1, specialpedagog 2 etc. för att specialpedagogerna inte ska kunna identifieras. 

 

Datainsamling och genomförande 

 

Vi skapade en intervjuguide utifrån vårt syfte och våra frågeställningar (Bilaga 1). En pilotintervju 

genomfördes med en specialpedagog på en av våra hemskolor. Efter denna justerades intervjuguiden 

något. Bell (2007) menar att det är viktigt att träna på att intervjua och hantera frågorna på förhand. 

Ett e-postmeddelande med förfrågan om intervju (Bilaga 2 & 3) skickades till rektorer och 

speciallärare/specialpedagoger på samtliga skolor i staden med elever i årskurs fyra till nio. En 
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påminnelse skickades ut efter en vecka. Då det endast gav fyra svar, intervjuades även en 

specialpedagog som var bekant med en annan kursdeltagare.  

Vi valde att göra intervjuerna tillsammans. Trost (2010) menar att det, förutsatt att de som intervjuar är 

samspelta, kan bidra till en bättre intervju med större informationsmängd och förståelse. Intervjuerna 

spelades in. Det hjälper intervjuaren att koncentrera sig på frågor och svar (Trost, 2010; Bell 2007). 

Trost (2010) menar att det är viktigt att intervjuerna sker på en ostörd plats där den som blir intervjuad 

känner sig bekväm. Vi lät därför den intervjuade bestämma plats. Samtliga intervjuer genomfördes 

ostört, att speciallärare ofta har tillgång till ett eget rum var en fördel.  

Alla intervjuer har transkriberats. Vi har utgått från studiens syfte och sökt svar på våra fråge-

ställningar när vi analyserat intervjuerna. Vid analysen färgkodade vi intervjusvaren i tre kategorier, en 

för varje frågeställning.  

 

 

Etiska aspekter 

 

Vi har i vår studie följt de forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning från Vetenskapsrådet (2002). 

De fyra huvudkraven är: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

 

Informationskravet 

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte.” 

Vetenskapsrådet (sid7, 2002). 

Inför intervjun skickades ett informationsbrev till specialpedagogerna (bilaga 3) och deras rektorer 

(bilaga 2) där vi informerade om studiens syfte. Vid intervjutillfällena informerade vi än en gång 

specialpedagogerna om vårt syfte och berättade även att vår studie grundas på intervjuer med 

specialpedagoger. 
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Samtyckeskravet 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”  

Vetenskapsrådet (sid 9, 2002). 

Vid intervjun samt i informationsmeddelandet inför intervjun informerade vi specialpedagogerna om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun. De intervjuade 

specialpedagogerna gav oss sitt samtycke genom sitt deltagande. 

 

Konfidentialitetskravet 

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.” 

Vetenskapsrådet (sid 12, 2002). 

Specialpedagogerna lovades att deras bidrag kommer att användas konfidentiellt och att enbart vi som 

intervjuare har tillgång till materialet. Intervjuerna kommer att anonymiseras och inga namn, skolor 

eller kommuner kommer att kunna härledas i vår studie. 

 

Nyttjandekravet 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.” 

Vetenskapsrådet (sid 14, 2002). 

Informationen som framkom i samband med intervjuerna kommer endast att användas till denna studie 

och ej utlånas, spridas till andra eller användas för kommersiellt bruk. Det insamlade materialet 

kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd.  
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Resultat 

 

De fem intervjuade specialpedagogerna har haft varierande erfarenhet av elever med diagnosen 

dyskalkyli. Två av dem har aldrig kommit i kontakt med någon elev som har diagnosen, men har haft 

elever med problem i matematik som till viss del stämmer in på diagnoskriterier för dyskalkyli. De 

andra tre har haft mellan en och fem elever med diagnosen. Samtliga nämner att de har erfarenhet av 

elever med matematiksvårigheter i olika former.   

 

 

Behovet av dyskalkyli 

 

Specialpedagogerna vi intervjuat har ingen klar bild över vad dyskalkyli innebär och är kritiska till 

diagnosen. De har tagit del av litteratur, artiklar och föreläsningar kring dyskalkyli men upplever ingen 

konsensus i den forskning som finns. Ett par av specialpedagogerna nämner att forskningen kring 

dyskalkyli ännu är i sin linda och att man därför bör vara försiktig med att dra för stora slutsatser kring 

forskningsresultaten. De jämför dyskalkyliforskningen med den forskning som gjorts kring dyslexi. 

Forskningen kring dyslexi är betydligt mer omfattande men möttes även den i ett tidigare skede med 

viss tveksamhet.  

 

”I en artikel jag läste stod det att dyskalkylidiagnosen egentligen inte finns, men det har blivit ett begrepp 

ändå. Det kommer att komma en sådan diagnos, det är jag säker på och det kommer att bli ett vedertaget 

begrepp.” (Specialpedagog 2) 

 

Flera av specialpedagogerna hänvisar till Björn Adler som den person som drivit fram diagnosen i 

Sverige. De är kritiska till honom då han saknar pedagogisk bakgrund och för att han saknar stöd från 

andra svenska forskare.  

 

”Att dyskalkyliforskning än så länge bara bedrivits av Björn Adler i Sverige, tycker jag ringer en 

varningsklocka” (Specialpedagog 1) 

 

En av specialpedagogerna upplever dessutom Adler som mycket kommersiell och inriktad på att sälja 

sitt material kring dyskalkyli. Åsikten att det är viktigt att inte enbart titta på neurobiologisk forskning 

utan även pedagogisk forskning förs också fram. Trots specialpedagogernas tvekan inför begreppet 

dyskalkyli är det ingen av dem som helt tar avstånd från diagnosen.  
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Dyskalkyli 
 

Gemensamt för specialpedagogerna är att de beskriver dyskalkyli som räknesvårigheter.  

 

”Att man har jäkligt svårt med siffror.” (Specialpedagog 4) 

 

En av dem förtydligar genom att definiera matematiken i två delar. En del: ”den egentliga 

matematiken” där algebra, statistik och geometri ingår och en del som innefattar endast aritmetik. 

Dyskalkyli innebär i denna modell svårigheter inom aritmetikdelen. Flera av specialpedagogerna 

nämner svårigheter med automatisering exempelvis av multiplikationstabeller. De påpekar dock att det 

även är ett problem för elever med dyslexi och inget som är unikt för elever med dyskalkyli.  

 

Andra signifikativa problem vid dyskalkyli är enligt specialpedagogerna: svårigheter med att göra 

saker i två steg, tidsuppfattning och inlärning av klocka samt osedvanligt svårt att hålla reda på siffror. 

Eleverna verkar sakna bilder att hänga upp tal på eller saknar en mental tallinje. Att eleven kan en sak 

en dag men har glömt det till nästa dag nämndes också som tecken på dyskalkyli. En av 

specialpedagogerna uttryckte att en dyskalkylidiagnos skulle kunna vara en del av en läs- och 

skrivdiagnos då hon ansåg att språket har en central roll. 

 

Ingen av specialpedagogerna upplever något stort behov av en dyskalkylidiagnos. De menar att alla 

elever har rätt att få den hjälp och de hjälpmedel de behöver oavsett om de har en diagnos eller ej. De 

framhåller att det är viktigt att möta eleven där den är och att utgå från elevens starka sidor. 

 

”Jag tycker att man ska kunna jobba bra även utan diagnos och möta eleverna där de är.” 

(Specialpedagog 5) 

 

”Som pedagog/lärare behöver man inte diagnosen.  Man måste jobba med eleverna i vilket fall som 

helst och utgå från varje individ.” (Specialpedagog 1) 

 

En av specialpedagogerna menar att vi befinner oss i ett paradigm där vi gärna vill ha diagnoser på 

allting. Diagnoser ska nu förklara alla typer av svårigheter säger hon. 

 

Flera av specialpedagogerna anser att man bör förhålla sig misstänksam till diagnosen dyskalkyli då 

det kan finnas andra orsaker än genetiska till matematiksvårigheter. Alternativa orsaker de tar upp är 

bristande undervisning eller dålig personkemi med matematikläraren. Det kan även handla om 
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elevrelaterade svårigheter såsom: svag begåvning, brister i arbetsminne, svag uppmärksamhetsförmåga 

eller koncentrationssvårigheter. Specialpedagogerna tar även upp skolorganisatoriska svårigheter 

såsom brister i läromedel, misslyckad gruppkonstellation etc. Det kan även röra sig om att eleverna får 

för lite effektiv tid till matematik. Dessa faktorer bör enligt specialpedagogerna uteslutas innan en elev 

skickas iväg för dyskalkyliutredning.  

 

“Vi hade en elev som var aktuell för diagnos. Då pratade jag med skolpsykologen och sa att man skulle 

utesluta att det var dåligt arbetsminne, dålig undervisning och alla de här sakerna. Det slutade med att 

skolpsykologen efter WISC-test kom fram till att det var andra svårigheter för den här eleven.” 

(Specialpedagog 1) 

 

En av specialpedagogerna menar att en diagnos kan vara bra för skolan då den kan ge en djupare 

förståelse kring hur man kan lägga upp åtgärdsprogrammet för en elev. En annan menar att lärarna vill 

ha diagnoser för att slippa känna skuld när eleverna misslyckas i skolarbetet. Det perspektivet åter-

kommer även i samband med föräldrar som i och med en diagnos kan få bekräftelse på att det inte är 

de som gjort fel. Specialpedagogerna upplever att antalet elever och föräldrar som efterfrågar 

utredningar för diagnos ökar.  Hur eleverna reagerar på att få en dyskalkylidiagnos är special-

pedagogerna inte eniga om. De har svårt att dra några generella slutsatser, då de har litet underlag att 

bygga sina åsikter på. Synpunkter som kom upp var att vänta med att ställa diagnoser till eleven är lite 

äldre. Elever kan reagera mycket olika när en utredning är klar. En del blir glada, lättade och ser 

diagnosen som en bekräftelse på att man inte är dum i huvudet medan andra upplever att det är 

hemskt. En specialpedagog har erfarenhet av att elever kan gömma sig bakom diagnosen för att slippa 

jobba med matematiken.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialpedagogerna beskriver dyskalkyli som rena räknesvårigheter. 

Ingen av specialpedagogerna ser något behov av diagnosen dyskalkyli.  De anser att alla elever ska få 

den hjälp som behövs oavsett om de har en diagnos eller ej. Flera av specialpedagogerna är kritiska till 

diagnosen då de ser andra orsaker till elevernas matematiksvårigheter än biologiska. 
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Så upptäcks och kartläggs elever med 

matematiksvårigheter  

 

Ingen av de specialpedagoger vi har intervjuat gör generella diagnostiska prov för att upptäcka 

dyskalkyli. De är ej heller pådrivande för att remittera elever för utredning.  I de fall elever utreds är 

det ofta föräldrar som ligger bakom. En specialpedagog säger att på hennes skola får samtliga föräldrar 

som önskar en utredning en remiss från skolläkaren. 

 

En del av specialpedagogerna använder olika analysmaterial för att kartlägga elevernas 

matematikkunskaper och då med fokus på att upptäcka matematiksvårigheter. Syftet med 

kartläggningen är att hitta kunskapsluckor och möjliggöra för att möta eleven på rätt nivå. Exempel på 

analysmaterial som används är: Diamant, Förstå och använda tal, fördiagnoser/diagnoser från olika 

läromedel samt nationella prov. Några specialpedagoger använder inget kartläggningsmaterial utan 

litar på att matematiklärarna upptäcker eventuella svårigheter och avgör då om eleven behöver hjälp 

från specialpedagog. I skolor som har årskurser från ett till nio möjliggörs en kontinuitet genom hela 

grundskolan. Informationen kring eleven finns kvar och kan enkelt förmedlas vid stadieövergångar. 

Det var en förklaring som lades fram för att klargöra varför diagnostiska prov inte användes generellt 

på skolan.  

 

 

Organisation av undervisning för elever med 

dyskalkyli 

 

Större delen av den tid som specialpedagogerna arbetar med elever med matematiksvårigheter arbetar 

de enskilt med eleverna eller i en liten grupp utanför klassrummet. Oftast under ordinarie matematik-

tid. Stödundervisningen kan fortgå under en kortare eller längre period, men målet är att eleven skall 

återvända till klassen. Flera specialpedagoger uttrycker att man inte kan lösa allt inom klassens ramar 

eftersom elever med stora matematiksvårigheter är i behov av en särskilt anpassad pedagogik. Enbart 

två specialpedagoger uppger att de ibland arbetar inne i klassrummen.  

 

”Jag är jättesällan ute i klasserna. På gott och ont men jag känner att det är slöseri med tid. Man vill ju 

hellre rädda de som behöver ha en-till-en-undervisning.” (Specialpedagog 1) 
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Specialpedagogerna upplever att en majoritet av elever som får stödundervisning ser det som positivt 

både det extra stödet och möjligheten att arbeta i lugn och ro. De är medvetna om att det kan före-

komma elever som känner sig utpekade och att somliga även blir retade av sina skolkamrater. För 

vissa elever kan det enligt specialpedagogerna vara känsligt att lämna klassrummet. Eleverna kan även 

känna sig utpekade när specialpedagogen hjälper till i klassrummet, då det framgår vem han/hon är där 

för. En specialpedagog föreslår att eleven i behov av särskilt stöd får lämna klassrummet tillsammans 

med en kompis för att underlätta situation. En annan metod som föreslås är att periodvis låta många 

elever gå till specialpedagogen exempelvis för intensivträning av klockan. 

 

Vid frågan om hur specialpedagogerna ansåg att den optimala organisationen kunde se ut för att 

tillgodose elever med matematiksvårigheters behov, svarade flera att det finns ett behov av både 

speciallärare och specialpedagoger. Personal som kan arbeta direkt med eleverna och andra som har en 

handledande funktion. En elev med matematiksvårigheters möjlighet att delta i klassundervisning kan 

öka genom att specialpedagogen handleder läraren i hur man lägger upp undervisningen, exempelvis 

hur man arbetar med konkret material. En specialpedagog föreslog en studio där en specialpedagog 

samarbetar med en ämneslärare i matematik. Fördelarna som hon ser med det är att en ämneslärare 

snabbt kan bilda sig en uppfattning om elevens behov av stöd, känna djupet i kunskaperna och 

tillrättalägga undervisningen. Ämnesläraren har fördjupat sig i sitt ämne och har roliga övningar. 

 

Flera specialpedagoger tog upp vikten av en viss flexibilitet då relationer mellan eleven och 

pedagogen är essentiell. Vikten av att personkemin mellan den vuxna och eleven fungerar kan vara 

viktigare än att eleven undervisas av ordinarie lärare. Även relationer mellan skola och föräldrar anses 

viktig då föräldrar i vardagen kan få in matematiken på ett naturligt sätt.  

 

Specialpedagogerna är eniga om att det under perioder är viktigt för elever med specifika matematik-

svårigheter att får sitta enskilt eller i liten grupp. Där kan de i lugn och ro arbeta utan tidspress eller 

krav från omgivningen. De lyfter fram vikten av att eleverna får arbeta där de är i sin kunskaps-

utveckling oavsett stadium. Specialpedagogens uppgift är att hitta elevens starka sidor och utgå från 

dem. Varje elev är unik. Vidare att eleverna får tillräckligt med tid för matematik, både för att 

färdighetsträna och för att bearbeta ny information. En specialpedagog poängterar att man ska våga 

släppa upp elever även om de inte når målen i alla delar av matematiken istället för att låta dem läsa 

om en årskurs. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att specialpedagogerna förordar enskild undervisning eller 

undervisning i liten grupp, i perioder, för elever i matematiksvårigheter. De upplever att eleverna 

uppskattar den enskilda undervisningen men är samtidigt medvetna om att det kan leda till stämpling 

och utanförskap. Samtliga specialpedagoger använder praktiskt och laborativt material när de arbetar 
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med elever i matematiksvårigheter. De förordar en organisation bestående av både speciallärare och 

specialpedagoger.  Den typen av organisation möjliggör att både arbeta handledande mot lärare och 

bedriva enskild undervisning av elever.   

 

Pedagogiskt arbetssätt och material 

 

Specialpedagogerna poängterar hur viktigt det är med bra arbetsuppgifter. Den metod som 

samstämmigt förespråkas är att börja i det praktiska med konkret material och laborationer. Andra 

exempel som tas upp är att rita, bygga, diskutera matematik och problemlösning utan givna svar. 

 

”Lite laborativt material behövs, inte så mycket egentligen.” (Specialpedagog 4) 

 

Specialpedagogerna förespråkar att man använder kompensatoriska hjälpmedel som lathundar, 

miniräknare, plockmaterial, pengar, Cuisenairestavar och tiobas-material. En specialpedagog anser  att 

man bör försöka att automatisera tabeller innan miniräknaren börjar användas. Användningen av 

datorer tas upp då det ofta är lättare för elever att acceptera att en dator påpekar fel än att se felen som 

röda markeringar i en bok. Datorn tas också upp som ett hjälpmedel för att skapa variation och lust.  

 

“Jag tycker att har en unge problem så får barnet ha de hjälpmedel som behövs för att det ska fungera. 

Svårare än så tycker jag inte att det är.” (Specialpedagog 4) 

 

Vikten av självförtroende och lust påpekas av samtliga specialpedagoger inte bara i samband med 

användning av datorer utan som en grund för all inlärning. En specialpedagog hävdar att 

självförtroende står för 60 procent av inlärningen.  

 

“Att få tillbaks lusten för matematik är kärnan många gånger för de här eleverna” (Specialpedagog 3) 

 

Specialpedagogen beskriver att elever med matematiksvårigheter ofta hamnat i onda cirklar av 

misslyckanden och dåligt självförtroende.  

 

När det gäller åsikter om användande av matematikböcker, skiljer sig specialpedagogernas åt. En 

specialpedagog anser att det är tryggt med boken och att den ger garanti för en viss progression. En 

annan menar att det är viktigt att inte låsa sig i matematikböcker. En tredje ser det som en personlig 

utvecklingspotential att inte följa en bok men ser samtidigt svårigheter då eleverna vill följa övriga 
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klassen och planeringen som ämnesläraren gjort. En fjärde betonar tvärt emot vikten av att möta 

eleven där den är utan krav på att följa klassen. 

 

Resultatsammanfattning 

 

De fem specialpedagogerna vi intervjuat är samtliga reserverade inför diagnosen dyskalkyli men tror 

samtidigt att det kommer bli en vedertagen diagnos i skolvärlden. De bygger sin kritik på att enbart en 

person har fört fram diagnosen i Sverige och att mycket lite forskning har gjorts inom det special-

pedagogiska fältet kring dyskalkyli. Specialpedagogerna upplever inget professionellt behov av en 

dyskalkylidiagnos. De menar att varje elev är unik och måste bemötas utifrån sina individuella 

förutsättningar. Specialpedagogerna upplever att andra orsaker till matematiksvårigheter är vanligare 

än biologiska/genetiska. Ingen av specialpedagogerna ansåg att övergripande generella diagnoser för 

att upptäcka elever med dyskalkyli eller specifika matematiksvårigheter var nödvändiga. Några litade 

till ämneslärarnas kompetens att själva upptäcka elever med svårigheter och andra använde sig av 

olika diagnostiska prov. Alla specialpedagoger förespråkade en-till-en-undervisning av elever med 

matematiksvårigheter som den effektivaste arbetsmetoden. De använde laborativt och kompensatoriskt 

material för att hjälpa eleverna. 
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Diskussion 

 

Vi kommer med hjälp av den litteratur vi läst om dyskalkyli diskutera vårt resultat utifrån vårt syfte 

och våra frågeställningar. 

 

 

Erfarenhet av dyskalkyli 

 

Resultaten visade att de specialpedagoger vi intervjuat har liten erfarenhet av elever med dyskalkyli. 

Om frekvensen av elever med dyskalkyli är 4-6 procent (Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 2010) 

borde de ha mer erfarenhet av elever med denna diagnos. Vi tror att det kan bero på att diagnosen är 

tämligen ny i Sverige, samt att det ännu inte genomförts någon pedagogisk forskning i Sverige som 

ger stöd för att diagnosen är fruktbar.  

 

”Jag är i skolans värld, då blir det lätt att man lyssnar på de som är i samma verklighet.” 

(Specialpedagog 1) 

 

 

 

Dyskalkyli 

 

Samtliga deltagare i studien hade svårt att sätta ord på exakt vad dyskalkyli innebär. Det är inte 

konstigt då forskningen inte enats om en gemensam definition av begreppet (Lundberg & Sterner, 

2009). Specialpedagogerna var överens om att dyskalkyli har med elevens räkneförmåga och 

taluppfattning att göra vilket stämmer med vad som skrivs i litteratur kring dyskalkyli (Adler, 2007; 

Butterworth & Yeo, 2010; Lundberg & Sterner, 2009; Sjöberg, 2006). Synpunkten att eleverna 

saknade inre bilder för talen nämndes också vilket även Lundberg och Sterner (2009) tar upp i sin 

forskningsöversikt.  

 

 

Behovet av en dyskalkylidiagnos 

 

Flera av specialpedagogerna förhåller sig skeptiska mot diagnosen. De ser andra faktorer än genetiska 

och biologiska som kan påverka brister i elevens matematikkunskaper. Det framhålls även i Sjöbergs 

(2006) studie och är en viktig slutsats i Lundberg och Sterners (2009) forskningssammanfattning. 



26 

 

Specialpedagogerna föreslår att man först bör utesluta att matematiksvårigheterna beror av faktorer 

som koncentrationssvårigheter, svag begåvning, brister i arbetsminne, dålig personkemi med 

matematikläraren, för lite effektiv tid, svag uppmärksamhetsförmåga eller organisatoriska svårigheter 

innan en elev skickas på dyskalkyliutredning.  

 

Av Lpo 94 och skollagen framgår det att elever har rätt till särskilt stöd oavsett om eleven har en 

diagnos eller ej. Det är något som de intervjuade specialpedagogerna betonar. De ser inte något behov 

av en dyskalkylidiagnos för att eleven skall få stöd. De ser det som sin uppgift att ge alla elever som 

behöver stöd hjälp oavsett orsak. De menar att undervisningen måste anpassas efter varje enskild, unik 

individ. Det är omöjligt att följa ett givet recept. En av specialpedagogerna kan dock se att en diagnos 

kan fungera som stöd vid utformandet av åtgärdsprogram. Även Adler (2007) menar att diagnosen kan 

ge pedagoger mer specifik förståelse. Perspektivet att lärare skickar elever för dyskalkyliutredning för 

att förklara egna misslyckanden kom upp i en intervju. Specialpedagogerna upplever att det är allt fler 

elever och föräldrar som efterfrågar utredningar för diagnos. Det kan bero på att föräldrarna vill ha 

bekräftelse på att barnets matematiksvårigheter inte kan hänvisas till personligt misslyckande. 

Engström (2000) menar att diagnostisering inte bara fritar föräldrar och lärare utan även skolan som 

helhet från skuld. En annan förklaring kan vara rykten om att man enbart får hjälp när man har en 

diagnos samt att dyskalkyli blivit ett allt mer vedertaget begrepp. Elever och föräldrar läser om 

diagnosen i medier och identifiera sig med symptomen (Sjöberg, 2006).  

 

Hur eleverna reagerar på att få en dyskalkylidiagnos är specialpedagogerna inte eniga om. Synpunkter 

som kom upp var att vänta med att ställa diagnoser tills eleven är lite äldre. Det stöds även av Adler 

(2007) som säger att det är först i 10-12 års ålder som det är möjligt att ställa en säker diagnos. Elever 

kan reagera mycket olika när en utredning är klar. En del blir glada, lättade och ser diagnosen som en 

bekräftelse på att man inte är dum i huvudet medan andra tycker att det är hemskt. En specialpedagog 

har erfarenhet av att elever kan gömma sig bakom diagnosen för att slippa jobba med matematiken. 

Att diagnoser också kan skapa svårigheter för eleven beskriver Sjöberg (2006). Dels kan diagnosen bli 

stigmatiserande för eleven och ibland förstärker den elevens identitet som avvikare.   

 

 

Så upptäcks elever med 

matematiksvårigheter/dyskalkyli  

 

Wilson (2011) menar att lärare måste vara observanta på elever som saknar taluppfattning och har 

svårt att automatisera och ta till sig strategier. Även ett par av specialpedagogerna lyfter fram 

matematiklärarens centrala roll i att identifiera elever med specifika matematiksvårigheter. Övriga 
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använder olika analysmaterial för att kartlägga elevernas matematikkunskaper men testar inte särskilt 

för dyskalkyli. Lundberg och Sterner (2009) och Engström (2003) menar att kartläggning är viktig för 

att kunna möta eleven på rätt nivå. Våra specialpedagoger tar hjälp av exempelvis Diamant, Förstå och 

använda tal, fördiagnoser/diagnoser från olika läromedel samt nationella prov när de kartlägger 

elevernas kunskaper. Diamant och Förstå och använda tal är också diagnosmaterial som föreslagits i 

litteraturen kring dyskalkyli (Lundberg och Sterner, 2009). 

 

 

Hur organiseras undervisningen för elever med 

dyskalkyli? 

 

I den litteratur vi läst kring dyskalkyli förespråkas en-till-en-undervisning i perioder då det möjliggör 

en individuellt anpassad undervisning efter varje individs behov (Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 

2010; Lundberg & Sterner, 2009).  Det är något som återkom i alla våra intervjuer. Enligt special-

pedagogernas erfarenhet är en-till-en-undervisning mycket effektivt och ger goda resultat. De upplever 

att de i enskild undervisning eller i undervisning i liten grupp ges möjlighet att hjälpa eleven och träna 

de grundläggande verktygen som eleven behöver. Eleverna får möjlighet att arbeta i lugn och ro. 

Samtidigt poängterar de vikten av att eleverna ska återgå till sin ordinarie klass så snart de är mogna. I 

styrdokumenten för skolan står att eleven endast om särskilda skäl föreligger skall få sitt särskilda stöd 

utanför klassens ram och Nilholm (2006) tar ett steg längre och skriver att eleven alltid ska inkluderas 

i den ordinarie tillhörandegruppen. Det är inte något som får något stöd i våra intervjuer med 

specialpedagogerna. De anser i stället att stöd utanför klassens ram är nödvändigt och långt mer 

effektivt än stödundervisning i klassrummet. De kan däremot se att handledning av klassläraren för att 

han/hon skall anpassa sin undervisning i vissa fall kan ge resultat.  

 

Specialpedagogernas upplevelse av att majoriteten av eleverna verkar uppskatta det specialpedago-

giska stödet utanför klassrummet kan ha att göra med flera faktorer. Dels att specialpedagogerna är 

medvetna om att det kan vara känsligt att lämna klassrummet och försöker att arbeta förebyggande 

genom att inte ha samma grupper av elever som kommer till dem. Det kan även vara så att eleverna 

märker att de går framåt och därför inte hämmas av låg självkänsla i förhållande till övriga klass-

kamrater. Att risken för stigmatisering av elever som utsätts för exkluderande undervisning kan 

minskas genom specialpedagogers medvetenhet om denna risk framkommer även i Groths (2007) 

studier. Flexibilitet i gruppkonstellationer är viktigt säger specialpedagogerna då de talar om en 

optimal skolorganisation. Att grupper inte är statiska kan minska risken för utpekning och även 

möjliggöra för elever att undervisas av en pedagog som de kommer överens med. Relationen mellan 

lärare och elev kan enligt Adler (2007) och Sjöberg (2006) vara en anledning till matematiksvårig-
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heter. Om eleven istället har en god relation till en pedagog kan det enligt Sjöberg (2006) vara en av 

de två avgörande faktorerna till att eleven till slut når målen i matematik. Något som även en av 

specialpedagogerna framhöll i en av våra intervjuer. 

Två av specialpedagogerna tar upp Sjöbergs (2006) studie och säger att de tror att tid är essentiellt för 

att elever med matematiksvårigheter når målen. De talar om att för lite tid läggs på färdighetsträning 

och tränar man inte kan man heller inte bli bra på något. Det som eleven inte kan upplevs i sin tur som 

svårt och det blir därför en ond spiral. Vissa elever som har svårt för matematik sitter av lektionerna i 

helklass och ägnar för lite effektiv tid åt matematiken menar en av specialpedagogerna. Det påpekas 

även av Adler (2007). 

 

Att arbeta med konkret material och låta eleverna laborera med matematik innan man övergår till mer 

abstrakta metoder är strategier som genomgående togs upp i våra intervjuer. Det är det första steget i 

den metod som förespråkas av Lundberg & Sterner (2009) och Malmer (2002). Även steg två som 

innefattar att rita bilder tas upp av specialpedagogerna. Butterworth och Yeo (2010) anser att elever 

med dyskalkyli alltid ska ha tillgång till konkret material när de behöver det och denna uppfattning 

delar specialpedagogerna i vår studie. Kompensatoriska hjälpmedel förespråkas i litteraturen för att 

avlasta arbetsminnet för elever med dyskalkyli (Adler, 2007; Butterworth & Yeo, 2010; Ljungblad, 

2001). Vid intervjuerna framkom det att hjälpmedel används flitigt i undervisningen av elever med 

matematiksvårigheter.    

 

Vid frågan om hur specialpedagoger skulle vilja organisera undervisningen, både med material och 

lokalmässigt framkom att samtliga specialpedagoger hade tillgång till det material de ansåg sig 

behöva. Det kan förklaras av att specialpedagogerna hade samtligt material som omnämndes i 

litteraturen. Vår uppfattning är att många inom skolans värd skyller eventuella brister på för små 

resurser.  Ingen av specialpedagogerna i vår studie gav uttryck för det utan sa att de hade tillgång till 

de lokaler, det material samt den fortbildning de var i behov av.  

 

Meningsfullt, lustfyllt och inspirerande är nyckelord för undervisningen av elever med matematik-

svårigheter (Lundberg & Sterner, 2009). Lust likaväl som självförtroende är många gånger kärnan i 

problematiken kring de här eleverna sa några av våra specialpedagoger vid intervjun. En av våra 

specialpedagoger sa även likt Lundberg och Sterner (2009) att lust kan förhindra att eleverna hamnar i 

en ond cirkel av misslyckanden som leder till dåligt självförtroende i matematik.  

 

Vår erfarenhet av elever i matematiksvårigheter är att merparten hamnat i just denna onda cirkel. Det 

är ofta en lång väg att gå innan man kan återuppbygga ett självförtroende och åter skapa lust. Eleverna 

måste, som Sjöberg (2006) skriver, själva med stöd av en lärare finna sin inre drivkraft för att lyckas 

bryta mönstret. När de lyckats med detta ökar lusten inför matematikämnet och därmed den tid de 
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ägnar åt ämnet. En god cirkel skapas på så sätt.  

 

Metoddiskussion 
 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod för vår studie. Det har enligt vår mening 

fungerat väl och vi anser att vi med denna metod besvarat våra frågeställningar. Vi tror inte att en 

kvantitativ metod hade fått fram ett lika relevant material då det var specialpedagogers uppfattningar 

vi efterfrågade. I vår intervjuguide strävade vi efter att skapa öppna frågor för att inte styra svaren från 

specialpedagogerna. Inför intervjuerna ville vi inrikta oss på specialpedagogernas uppfattningar 

snarare än hur de arbetar idag. Vid intervjutillfällena blev det trots allt naturligt för specialpedagogerna 

att tala om hur de konkret arbetar med elever i matematiksvårigheter. Inför intervjuerna diskuterade vi 

om vi skulle utföra dem enskilt eller tillsammans. Efter provintervjun upplevde vi att det var en fördel 

att göra intervjuerna ihop. Vi kompletterade varandra genom att ställa olika följdfrågor. Att vara två 

gav oss också mer tid för reflektion under själva intervjutillfället. Nackdelen var att vi inte hann göra 

fler än fem intervjuer. 

 

Vi valde att intervjua specialpedagoger då denna yrkesgrupp har en särskilt viktig roll för elever i 

behov av särskilt stöd. Att välja denna yrkesgrupp medförde problemet att de har ett mycket pressat 

schema och få ansåg sig kunna avsätta tid för en intervju med två studenter. En annan orsak till 

svårigheten att få tag på personer att intervjua kan vara att specialpedagogerna kände sig osäkra inför 

begreppet dyskalkyli. De specialpedagoger vi intervjuat har varit väl inlästa på området och det kan 

vara en anledning till att de valde att delta i studien. Vi lät specialpedagogerna bestämma tid och plats. 

Även om tiderna varierade under dagen kunde samtliga intervjuer genomföras ostört. Det blev bra och 

avslappnade samtal där fokus låg på kärnfrågan. Vi tror att detta till viss del beror på att vi kunde 

genomföra intervjuerna i lokaler där specialpedagogerna känner sig trygga samt att intervjuerna ej blev 

störda av exempelvis telefonsamtal, kollegor eller elever. 

Hade vi haft mer tid skulle vi genomfört fler intervjuer för att se om det resultat vi har sett även 

kommit fram i intervjuer av andra specialpedagoger. Det hade även varit intressant att genomföra en 

kvantitativ enkät för att se hur många elever som har diagnostiserats för dyskalkyli.  
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Förslag till fortsatta studier 

 

Då dyskalkyli och forskningen kring diagnosen är relativ ny är det ett område där kompletterande 

forskning behövs och troligtvis kommer att bedrivas. Precis som specialpedagogerna efterfrågar skulle 

vi vilja se mer specialpedagogisk forskning kring dyskalkyli. Det skulle vara intressant med 

långsiktiga studier av elever som diagnostiserats med dyskalkyli. När det gäller studier på 

grundläggande nivå vore det spännande att intervjua elever med matematiksvårigheter och jämföra 

deras upplevelser med de elever som har fått en dyskalkylidiagnos. Att intervjua föräldrar till elever 

som fått diagnos, angående deras syn på skolans insatser för barnet, vore ett annat intressant 

perspektiv på frågan om värdet av diagnosen dyskalkyli.  
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Bilagor 

Bilaga 1  
 
Intervjuguide 
 
Informera om Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer. 
 
Vårt syfte: Vi vill undersöka specialpedagogers uppfattningar om dyskalkyli 

 
Dyskalkyli? 
 Vad innebär diagnosen dyskalkyli för dig? 

 Har du erfarenhet av elever med Dyskalkyli? 

 Inställning till diagnosen - Finns det ett behov av diagnosen? 
       Betydelse för eleven att få diagnosen? 

 

Hur upptäcks/kartläggs matematiksvårigheter på din skola? 

 Screening? 

 Matriser? 
 

Hur organiseras åtgärder kring elever med matematiksvårigheter/dyskalkyli på din 

skola idag? 

 Lokaler? 

 Lärartäthet? 

Inkluderande eller segregerande verksamhet? 

Individuellt eller grupp? 

Fortbildning lärare/specialpedagog? 

Behov av olika yrkeskategorier? 

Åtgärdsprogram 

 
Hur tycker du att man bör organisera åtgärder kring elever med  
matematiksvårigheter/dyskalkyli? 

 
Vilka pedagogiska strategier rekommenderar du för elever med matematiksvårigheter? 

Arbetsmaterial  (Läromedel, Praktiskt material, IKT tex dataprogram, smartboard) 
Mini-kurser eller samtalande matematikundervisning i grupp 
 

Presentation av specialpedagogen 

Utbildning/arbetslivserfarenhet 
 Hur ser du på din egen roll som specialpedagog i förhållande till elever med dyskalkyli? 
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Bilaga 2  

 
Brev till rektorer 
 

 

Hej! 
 
Vi är två blivande speciallärare/specialpedagoger som ska skriva en uppsats på grundnivå vid 

Stockholms universitet. 
 
Vi har valt att fokusera vår studie på : 
Specialpedagogers uppfattning om diagnosen dyskalkyli. 
 
Frågeställningar: 

 Har specialpedagoger mött elever med specifika matematiksvårigheter som dyskalkyli? 
 Hur upptäcker, kartlägger och hanterar specialpedagoger elever med matematiksvårigheter 

som kan leda till diagnosen dyskalkyli? 
 Vilka pedagogiska strategier använder specialpedagoger för att hjälpa elever med dyskalkyli 

att nå kursplanemålen? 
 Hur organiseras undervisningen av elever med dyskalkyli? 
 Finns det enligt specialpedagoger ett behov av diagnosen dyskalkyli? 

 

 

 
Vi hoppas få träffa en eller flera av era specialpedagoger för att göra kvalitativa intervjuer om cirka en 

timme. 
 
Svara via mail om ni har möjlighet att ställa upp, bifoga kontaktuppgifter till specialpedagogen. 
Vi uppskattar om ni svarar oss även om ni inte har möjlighet att delta. 
 
Med vänliga hälsningar 
Linda Kling & Ulrika Martinsson 
 
linda.kling@gmail.com 
ulrika_martinsson@hotmail.com 

mailto:linda.kling@gmail.com
mailto:ulrika_martinsson@hotmail.com
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Bilaga 3 

Brev till specialpedagoger 

 

 

 

Hej! 
 
Vi är två blivande speciallärare/specialpedagoger som ska skriva en uppsats på grundnivå vid 

Stockholms universitet under våren. 
 
Vi har valt att fokusera vår studie på : 
Specialpedagogers uppfattning om diagnosen dyskalkyli. 
 
Vi hoppas att du vill bidra med dina kunskaper och erfarenheter genom att träffa oss för att göra 

intervjuer om cirka en halvtimme. Vi anpassar oss efter dina önskemål om tid och plats. 
 
Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket innebär att deltagandet är frivilligt, det 

insamlade materialet behandlas konfidentiellt och inga enskilda personer, skolor eller kommuner 

kommer att namnges i uppsatsen.  
 
Svara via mail om ni har möjlighet att ställa upp, vi uppskattar om ni svarar oss även om ni inte har 

möjlighet att delta.  
 
Önskar du ytterligare upplysningar är du välkommen att höra av dig. 
 
Med vänliga hälsningar 
Linda Kling & Ulrika Martinsson 
 

 

 
linda.kling@gmail.com 
ulrika_martinsson@hotmail.com 
 

 

mailto:linda.kling@gmail.com
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