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Inledning 

De senaste åren har begreppet dyskalkyli blivit allt vanligare inom skolvärlden, och trots 

detta har jag och mina studiekamrater inte mött någon infromation om denna diagnos under 

vår lärarutbildning. I framtiden kommer vi troligtvis undervisa elever som fått denna 

diagnos, och det är därför viktigt att vi får en insikt i vad diagnosen innebär, för att kunna 

avgöra vilka slags stödåtgärder elever med diagnosen kan behöva. I detta examensarbete 

har jag därför valt att undersöka begreppet dyskalkyli och hur denna diagnos utreds. 

Arbetet innehåller bland annat forskares olika definitioner av dyskalkyli, vad de anser vara 

dess orsak samt olika modeller för diagnosticering. Arbetet har till stor del varit styrt av mitt 

eget intresse och därför har jag också valt att studera andra forskningsområden inom 

dyskalkylin som jag funnit intressanta. Det har bland annat lett till att jag inkluderat 

samsjuklighet mellan dyskalkyli andra inlärningssvårigheter. Jag har också valt att undersöka 

hur begreppet definieras i praktiken och har därför undersökt hur dyskalkyliutredningar går 

till på Danderyds talklinik, som är den ledande enheten i Sverige inom detta område. Arbetet 

med det sistnämnda har i sin tur mynnat ut i en intervju med tre logopeder från denna klinik. 

I intervjun har jag undersökt vad logopederna anser att diagnosen innebär, hur de utför sina 

utredningar, vilka stöd och åtgärder de brukar rekommendera samt vilken nytta en eventuell 

diagnos kan tänkas fylla. Deras svar på dessa frågor kan sägas vara viktig då det är de som i 

praktiken ger diagnosen till elever och därmed också i viss mån definierar vad diagnosen 

innebär för svenska skolelever. 

 

Syfte 

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att undersöka hur begreppet dyskalkyli definieras, 

dess bakgrund samt finna information om de modeller som används vid diagnosticering av 

dyskalkyli och olika forskares åsikt om dessa. Syftet är också att studera hur begreppet 

definieras i verkligheten av dem som utreder en eventuell diagnos. Detta bidrar till att ge 

mig och andra lärare en bättre bild av dyskalkyli och vad diagnosen egentligen innebär.  

Genom att undersöka hur diagnosen utreds i praktiken, och därefter jämföra detta med 

forskarnas syn bör läsaren ges en bild av vilken tolkning som dominerar i Sverige. 

Intervjuerna med utredarna bör också ge en kvalitativ bild av vilken nytta en eventuell 

diagnos har för skolan, individen och samhället. 

 

Metod 

För att studera begreppet dyskalkyli har litteratur, forskningsartiklar, forskningsöversikter 

och forskararbeten om dyskalkyli studerats. Dessa texter har jag funnit genom att söka på 

dyskalkyli/dyscalculia med sökmotorerna google, diva och studentbiblioteket. Ett urval har 
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också skett beroende på vad som funnits tillgängligt för gratis nedladdning på de olika 

sökmotorerna eller i fysisk form på studentbiblioteket. 

I ett tidigt skede av detta arbete kontaktade jag en specialpedagog med erfarenhet av att 

jobba med elever som har dyskalkyli. Hen berättade att det främst är logopeder som utreder 

diagnosen och att Danderyds talklinik är ledande i Sverige vid dyskalkyliutredningar. 

Stockholms läns landsting släppte 2015 en fokusrapport där de syftade till att belysa 

angelägna utvecklingsområden, beskriva dagsläget och ange tänkbara åtgärder gällande 

dyskalkyli och dyskalkyliutredningar. Denna fokusrapport utgår ifrån Danderyds Talklinik och 

därför kändes det naturligt att utföra en intervju med de utredande logopederna på 

Danderyds Talklinik.  

Intervjun på talkliniken skedde i form av ett gruppsamtal med tre legitimerade logopeder. 

Två av dessa utför dyskalkyliutredningar i sitt dagliga arbete medan den tredje arbetar mer 

administrativt på talkliniken. Innan intervjun förberedde jag ett antal öppna frågor med 

syftet att ge en kvalitativ bild av hur de ser på begreppet, hur de utreder diagnosen, vilka 

stöd och åtgärder som rekommenderas samt vilken nytta en eventuell diagnos fyller. 

Intervjun spelades in och transkriberades kort därefter. Därefter valdes delar av intervjun ut 

som kan anses vara relevanta för examensarbetets syfte.  

 

Kort historik om räknesvårigheter 

Räknesvårigheter har observerats i minst hundra år och de första publicerade medicinska 

studierna gjordes av den tyske läkaren Henschen. I studien undersökte han en grupp 

patienter med allvarliga neurologiska skador i hjärnan. Patienterna uppvisade en oförmåga 

att utföra de enklaste räkneoperationerna och han gav dem diagnosen akalkyli. En annan 

tysk läkare vid namn Gerstman var först att använda begreppet dyskalkyli, ett begrepp som 

användes för att särskilja patienter med akalkyli från patienter med mer specifika 

matematiksvårigheter, det vill säga dyskalkyli.  

På 60-talet växte begreppet utvecklingsdyskalkyli fram, eller rättare sagt developmental 

dyscalculia. Begreppet innefattar att svårigheterna inte har en psykosocial bakgrund utan är 

medfödda. Problematiken har alltså mer att göra med det biologiska arvet och en sen 

mognad än brister i uppfostran eller den sociala miljön. Begreppet antyder också att det inte 

nödvändigtvis innebär ett evigt tillstånd av matematiksvårigheter.  

På 90-talet har bland annat israeliska barneurologer med R Shalev i spetsen bidragit med 

viktig kunskap om dyskalkyli genom flera långtidsstudier. De har bland annat undersökt hur 

många barn som uppvisar problem med matematik respektive läsning och gjort 

långtidsuppföljningar på barn som i deras studier erhållit diagnosen dyskalyli.  

Dyskalkyli är enligt Adler i dagsläget inte ett helt vedertaget begrepp bland pedagogiska 

forskare i Sverige. Han menar att många pedagoger istället vill använda andra begrepp som 

exempelvis matematiksvårigheter eller dysmatematik för att beskriva svårigheter med 

skolmatematiken. Internationellt hävdar han att diagnosen dock är väl etablerad bland 
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forskare, kliniskt verksamma neurpsykologer och läkare. Inom den medicinska världen 

menar Adler att diagnosen dyskalkyli blivit vedertagen även i Sverige.1  

 

Vad är Dyskalkyli? 

Ett stort problem när det gäller dyskalkyli är att det förekommer olika definitioner av 

begreppet. Dessa definitioner är enligt Lundberg och Sterner i sin tur öppna för tolkning och 

inte entydiga. Det är inte heller helt utrett vad som utgör den neurobiologiska bakgrunden 

till diagnosen. Brittiska utbildningsdepartementet presenterade år 2001 denna definition av 

begreppet dyskalkyli: 

”Ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. 

Personer med dyskalkyli kan ha svårt att förstå enkla talbegrepp, de saknar en 

intuitiv förståelse av tal och har problem med att lära sig talfakta och 

procedurer. Även om de ibland kan komma med ett korrekt svar eller använda 

en korrekt metod, gör de detta mer eller mindre mekaniskt och utan självtillit.” 

(Lundberg och Sterners översättning) 

Denna definition visar på några av de nämnda problemen. Definitionen belyser visserligen 

något väsentligt gällande matematiksvårigheter men är fortfarande inte särskilt entydig eller 

skarp. Den tycks handla om inlärningsproblem i matematik på ett ganska allmänt plan. I 

definitionen ges det inte heller några förklaringar till problematikens orsak. Svårigheter att 

till exempel lära sig talfakta och procedurer kan ha väldigt många orsaker, såsom kognitiva 

problem, uppmärksamhetsstörningar eller brister hos de fonologiska funktionerna.2 Det kan 

även orsakas av sådant som inte kan förklaras från ett medicinskt-neurologiskt område. Det 

skulle till exempel kunna bero på svårare fall av ångest kopplat till matematikinlärningen, 

något som kan styrkas av det faktum att matematik toppar stödelevers stressupplevelse. 

Även elevens socioekonomiska status eller strukturella delar inom själva undervisningen som 

antalet undervisningstimmar eller storlek på klassen kan bidra till dessa svårigheter.3  

Mycket tyder dock på att matematiksvårigheter ibland kan bero på en grundläggande och 

konstitutionell oförmåga att hantera tal och kvantiteter. Enligt Lundberg och Sterner menar 

många att det är just denna kärnproblematik som kan kallas dyskalkyli. Även om man godtar 

begreppet dyskalkyli i denna bemärkelse finns det svårigheter med att i praktiken avgöra om 

en individs problem med tal och räkning verkligen beror på denna typ av svårighet och i 

vilken utsträckning andra faktorer ligger till grund för problemen.4 De personer som uppvisar 

kärnproblematiken har främst problem med uppfattningen av antal och har bland annat 

svårt att inse att en mängd innehåller ett visst antal föremål, att man kan kombinera 

                                                           
1 Adler, 2007, s.77-79 
2 Lundberg & Sterner, 2009, s.7 
3 Sjöberg, 2006, s.108-110 
4 Lundberg & Sterner, 2009, s.4 
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mängder och ta bort delar. De har också svårt att avgöra om två mängder innehåller samma 

antal eller om den ena är större än den andra.5  

Det finns de som ser begreppet dyskalkyli i en något vidare mening. Enligt Lunde har 

begreppet dyskalkyli blivit mycket vanligt i Norden och enligt honom definieras det ofta som 

en specifik lärsvårighet inom matematik. Denna lärsvårighet anses bero på någon störning i 

det centrala nervsystemet. En specifik lärsvårighet kännetecknas bland annat av:  

 En försenad utveckling eller störning inom specifika områden.  

 Att det är en inre egenskap hos individen som påverkar lärandet och beteendet även 

om begåvningsnivån är genomsnittlig eller över genomsnittet.  

 Att svårigheterna inte beror på visuella, auditiva, motoriska eller emotionella 

störningar eller miljöförhållanden.  

 Att lärsvårigheterna beror på någon genetisk variation, biokemiska förhållanden eller 

någon neurologisk skada.6 

Det finns de som kritiserar begreppet lärsvårighet. Enligt Lunde finns det fyra huvudskäl till 

denna kritik: 

 Det finns olika former av lärsvårigheter (till exempel lästeknik. läsförståelse, 

aritmetik, matematiska resonemang och skrivning). Svårigheter att läsa och räkna har 

inte en direkt korrelation och tycks ha få gemensamma drag det kan därför verka 

onödigt att använda sig av en så omfattande beteckning. Enligt Lunde skulle vi ur en 

pedagogisk synvinkel ha större nytta av att definiera var och en av dessa svårigheter 

som separata problem. 

 Begreppet grundar sig i att problemen beror på en neurobiologisk dysfunktion. 

Definitionen missar på så sätt att uppmärksamma att de registrerade svårigheterna 

kan bero på yttre förhållanden som miljö eller undervisningen.  

 För att använda beteckningen lärsvårighet krävs det att ett diskrepanskriterium är 

uppfyllt (Se beskrivning av diskrepanskriterium på s. 8). Ett problem är då bland 

annat att de eventuella påvisade förändringarna i hjärnan bara ska förekomma om 

begåvningsnivån är normal. Ett annat problem ligger i att IQ inte nödvändigtvis är ett 

objektivt mått på förmågan att lära, vilket tidigare varit en vanlig åsikt.  

 Definitionen leder till en exkludering av elever med till exempel nedsatt begåvning, 

syn- eller hörselproblem, inadekvat skolgång eller sociala problem.7 

Enligt Lunde ser man i den moderna litteraturen allt oftare att begreppet mathematical 

learning difficulties/dyscalculia (matematiska lärsvårigheter) ersätts med mathematical 

difficulties (matematiksvårigheter) vilket är ett vidare begrepp och omfattar alla elever med 

svaga prestationer på matematiktest. Med dessa kriterier slipper man ta ställning till de ovan 

nämnda problemen och det är också lätt att bestämma en gräns för begreppet 

matematiksvårigheter genom att sätta ett percentilmått på ett test. Denna definition 

inkluderar även elever som uppfyller kriterierna för matematiska lärsvårigheter eller 

                                                           
5 Lundberg & Sterner, 2009, s.7 
6 Lunde, 2011, s.29 
7 Lunde, 2011, s.21-31 
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dyskalkyli vilket är viktigt att poängtera. Lunde anser att det ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv tycks vara mer funktionellt att använde sig av detta bredare begrepp. Man kan då 

betrakta matematiksvårigheter som ett multifaktoriellt problem som uppstår i samspelet 

mellan elevens lärstil inklusive kognitiva, emotionella förhållanden, matematikens innehåll 

och dess undervisningsformer.8 

Adler anser att det som kännetecknar dyskalkyli från andra matematiksvårigheter är att det 

rör sig om speciella svårigheter inom särskilda delar av matematiken. Ofta handlar det om 

just den grundläggande förmågan att hantera tal och kvantiteter men diagnosen inrymmer 

även en rad olika varianter av specifika eller speciella matematiksvårigheter. Det väsentliga 

är eleven har problem med en kognitiv byggsten som behövs inom matematiken. Det kan till 

exempel handla om att läsa, skriva och hantera tal och siffror eller att förstå viktiga språkliga 

begrepp inom matematiken. Det är enligt Adler vanligast att eleven endast har svårt med 

någon enstaka av dessa kognitiva byggstenar vid dyskalkyli. Om det rör sig om problem med 

ett flertal av dessa anser han istället att det rör sig om mer allmänna matematiksvårigheter.9 

Adlers syn på begreppet dyskalkyli överensstämmer väl med Lundes beskrivning av en 

specifik lärsvårighet inom matematik, något som Lunde också förklarar är en vanlig 

definition av begreppet i norden.10 

Enligt Björnström har en person med dyskalkyli svårt att förstå grunderna i matematik. 

Liksom Lundberg och Sterner anser Björnström att det ofta handlar om brister i den 

grundläggande antalsuppfattningen. Björnström framhäver dock att dyskalkyli inte måste 

innebära att personen har problem med alla typer av matematik, exempelvis kan elever med 

dyskalkyli ha förståelse för geometriska objekt så som kvadrat, rektangel m.m. Han menar 

att svårigheterna oftast ligger i de fyra räknesätten och i den grundläggande matematiken.11 

Vilket skulle kunna kopplas samman med att dessa delar av matematiken är tätt 

sammankopplade med en god förmåga hantera och uppfatta antal. 

I internationell litteratur är begreppet developmental dyscalculia vanlig. Enligt Shalev 

innebär detta en specifik lärsvårighet som påverkar det normala tillägnandet av aritmetiska 

färdigheter. Genetiska och epidemiologiska bevis indikerar att denna lärsvårighet, likt andra, 

beror på någon avvikelse i hjärnan. Dålig undervisning och andra miljöfaktorer har också 

blandats in i dess orsaker.12 Shalev använder alltså begreppet developmental dyscalculia 

nästan synonymt med det Lunde beskriver som dyskalkyli. Vilket Sjöberg menar är vanligt 

och förklarar att författare valt att sätta likhetstecken mellan begrepp som Arithmetic 

learning disabilities, Mathematical disability/difficulties, Specific arithmetic disabilities, 

Learning disabilities in mathematics, Mathematics disorder och dyskalkyli. Dessa begrepp 

används alltså mer eller mindre synonymt och det har till och med förekommit fall där 

begreppet akalkyli, det vill säga ’oförmågan att räkna’ använts synonymt med begreppet 

dyskalkyli. Det är ofta inte heller helt klart vilka kriterier eller urvalsmetoder som forskarna 

använt då de valt ut undersökningspersoner med diagnosen. Enligt Sjöberg kan en orsak till 

                                                           
8 Lunde, 2011, s.33 
9 Adler, 2007, s.69-70 
10 Lunde, 2011, s.33 
11 Björnström, 2012, s.13-14 
12 Shalev, 2004, s.1 
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att det råder en begreppsförvirring vara att området intresserar och engagerar många olika 

yrkesgrupper, till exempel läkare, neuropsykologer, pedagoger, elevvårdsperonal och 

föräldrar till barn som misslyckas med skolmatematiken.13 

Enligt de ovan givna beskrivningarna av begreppet dyskalkyli finns det inom forskningen 

variationer gällande vad begreppet dyskalkyli innebär. Det förekommer också olika 

benämningar för samma typ av svårigheter. Trots detta är det viktigt att poängtera att det 

ändå råder relativt stor enighet i att kärnan i dyskalkyli anses vara en grundläggande 

problematik med att hantera tal och kvantiteter.  

 

Neurobiologisk bakgrund 

Björnström menar att det finns två förklaringsmodeller till vad som orsakar dyskalkyli. Båda 

modellerna tar sin utgångspunkt i hur hjärnan bearbetar tal och siffror. Den ena modellen 

fokuserar på den samverkan mellan de olika tankeförmågorna som krävs för att vi ska kunna 

räkna. Några av dessa förmågor är arbetsminne, språklig förmåga, visuell och rumsmässig 

förmåga samt uppmärksamhet och koncentration. Den andra modellen fokuserar på 

antalsuppfattningen som utgör en mer specifik och liten del av vårt tänkande.14 Den 

sistnämnda modellen tycks fokusera på det framträdande draget i den kärnproblematik som 

flera anser utgöra grunden i dyskalkyli.  

Enligt Lundberg och Sterner finns det studier som visat att barn med dyskalkyli tycks uppvisa 

ett annorlunda mönster av hjärnaktivitet. Man har bland annat sett att dessa barn inte 

uppvisar någon SNARC-effekt (spatial numerics association of response codes). Denna 

effekten har man iakttagit i experiment då man låtit testpersoner avgöra om ett antal är 

större än ett annat genom att trycka ned en knapp. Det visar sig då att högerhanden är 

snabbare än vänsterhanden om talet är stort, medan det motsatta sker för små tal. SNARC-

effekten visar att det finns något som kan betecknas som en mental tallinje. Barn med 

dyskalkyli tycks även ha lägre hjärnaktivitet i båda prefontala områdena och i intraparietala 

sulcus än åldersmatchade jämförelsebarn. Dessa resultat bör man dock tolka med 

försiktighet då det, som tidigare nämnts inte finns några allmänt giltiga kriterier vid 

diagnosticering av dyskalkyli. 

När det gäller taluppfattning har det bekräftats att den grundläggande förmåga att uppfatta 

små antal med en enda blick tycks vara medfödd hos både spädbarn och hos andra djurarter 

Det finns även hypoteser om att det skulle finnas en avgränsad funktionsenhet i hjärnan som 

är specialiserad för den enkla antalsuppfattningen. Dyskalkyli skulle kunna vara en 

funktionsnedsättning som drabbat denna funktionsenhet i hjärnan. Detta skulle i sin tur 

innebära att det finns vissa gener som konstruerar specialiserade system i hjärnan för 

                                                           
13 Sjöberg, 2006. S.95-98 
14 Björnström, 2012, 16-19 
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hantering av antal samt att vissa bär på gener som leder till att dessa system inte blir så 

välutvecklade.15 

Frågan om arvets respektive miljöns relativa betydelse vid dyskalkyli är också av intresse då 

man studerar matematiksvårigheter och dyskalkyli. Studier har visat att matematiska 

förmågor har en påtaglig ärftlighet. Enligt Butterworth och Yero har tvilling- och 

familjestudier bland annat visat att syskon till barn med dyskallkyli löper 5 till 10 gånger så 

stor risk att drabbas av dyskalkyli.16 Det har skett avsevärt mer forskningen om arvets 

betydelse för dyslexi än för dyskalkyli. Man har bland annat kunnat identifiera minst 6 

kromosomer med avvikande gener som kan bidra till dyslexi, och i några fall tror man sig 

också ha kunnat ringa in exakt vilken gen det kan vara frågan om. Den slutsats man hittills 

kunnat kan dra är att det sannolikt är många gener som inbördes påverkar varandra och i 

samverkan svarar för de funktionsnedsättningar som är typiska vid dyslexi. Gällande 

matematik och räknesvårigheter har den genetiska forskningen inte kommit lika långt. Man 

kan säga att det tycks finnas ett ärftligt inslag, men man har inte kunnat identifiera någon 

speciell dyskalkyli-gen.17  

 

Samsjuklighet 

När man studerar dyskalkyli/matematiksvårigheter är det viktigt att diskutera den 

samsjuklighet, det vill säga att flera svårigheter samexisterar, något som ofta förekommer 

vid dyskalkyli. Lundberg och Sterner berättar att von Aster m.fl. (2007) i en longitudinell 

studie av barn kommit fram till att 6 % av eleverna i studien var drabbade av dyskalkyli och 

av dessa var det bara 1,8 % som endast uppvisade dyskalkyli. Resterande hade även andra 

störningar, där dyslexi var den vanligaste formen. Det är här viktigt att återigen poängtera 

att prevalensen av dyskalkyli inte entydigt går att besvara så länge vi inte har allmängiltiga 

diagnostiska kriterier. När flera störningar förekommer samtidigt använder man termen 

komorbiditet. Då det enligt denna studie verkar finnas en mer ren form av dyskalkyli finns 

det alltså en poäng med att dela upp dyskalkybegreppet i två undergrupper, ren dyskalkyli 

och dyskalkyli med komorbiditet. Man skulle kunna tänka sig att dessa två grupper har olika 

utvecklingsbakgrund. Elever med ren dyskalkyli bör ha svårigheter som grundar sig i den 

tidiga antalsuppfattningen, medan andra mekanismer såsom försenat språk och störd 

uppmärksamhet kan verka hos elever med komorbiditet. Ren dyskalkyli och dyskalkyli med 

komorbiditet kan båda ha en genetisk bakgrund, men det är troligtvis olika gener som 

påverkar i de olika varianterna.18 Dessa undergrupper benämns även ibland som primär 

dyskalkyli och sekundär dyskalkyli.19 

Enligt Sjöberg så har forskningen om dyslexi kommit längre än forskningen om dyskalkyli, 

vilket han styrker med faktumet att det läggs fram ca 14 gånger så många internationella 

                                                           
15 Lundberg & Sterner, 2009, s.8-9 
16 Butterworth & Yeo, 2010, s.14 
17 Lundberg & Sterner, 2009, s.27-28 
18 Lundberg & Sterner, 2009, s.9-10 
19 Stockholms läns landsting, 2015, s.6 
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forskningsartiklar om dyslexi än om dyskalkyli.20 Trots detta finns det en del studier som har 

undersökt speciellt hur dyskalkyli och dyslexi är relaterade då dessa inlärningsproblem ofta 

hänger ihop. Sjöberg menar att det finns en rad förklaringar till denna dubbla problematik. 

En förklaring är att både matematik och läsning är kognitivt krävande verksamheter. Vissa 

elever har en försenad kognitiv utveckling vilket leder till att de inte når upp till godtagbara 

färdigheter inom båda dessa områden. På grund av detta samband skulle man kunna 

misstänka att det finns ett mer direkt samband mellan dyslexi och dyskalkyli, men enligt den 

nuvarande forskningen tycks den neurobiologiska grunden vara olika vid dessa svårigheter. 

Det förekommer dock fall då individer läser och skriver bra men har svårigheter att räkna 

och fall då det motsatta förhållandet råder. Denna dissociation styrker teorin om att dyslexi 

och dyskalkyli är av olika natur och därmed har olika genetisk och neurobiologisk bakgrund.21 

Sjöberg anse dock att det är viktigt att poängtera att gränsdragningen mellan dessa båda 

områden är väldigt svår. Är det exempelvis språket eller de aritmetiska uträkningarna som 

kan ses som orsak till att en elev misslyckas med en uppgift? Då dessa svårigheter ständigt 

påverkar varandra är uppdelningen mellan dessa fält svår.22 Det är också möjligt att elever 

med dyslexi ofta har problem med matematiken eftersom matematiska språket innehåller 

en stor mängd symboler, något som dyslektiker tenderar att ha svårt att tolka.23 

 

Modeller och kriterier för diagnosticering av dyskalkyli 

Det vanligaste sättet att avgränsa ett inlärningsproblem sker genom ett så kallat 

prestationstest där eleven inkluderas om hen presterar under en bestämd gräns på ett 

standardiserat prov. Dessa gränser har ett visst godtycke men visar ändå att elever som 

hamnar under gränsen har svårare att klara kraven. Ett annat sätt att avgränsa 

inlärningsproblem utgår från diskrepansen mellan prestationen på ett färdighetstest i t ex 

aritmetik och poängen på ett intelligenstest. Då sker en eventuell underprestation då 

individen får högre resultat på intelligenstestet än de får på ett färdighetstest. Man kan då 

anta att det föreligger en specifik problematik som inte har med intelligensen att göra.24 

Det förekommer också så kallade Screeningtest, konstruerade för att testa den 

grundläggande antalsuppfattningen. Ett datorbaserat screeningtest är bland annat 

konstruerat av Butterworth och försöker komma åt det basala problemet att uppfatta antal, 

som av flera anses utgöra dyskalkylins kärnproblematik. Ett deltest går ut på att en bild visas 

med en mängd fyllda figurer i skärmens vänstra del samtidigt som en siffra visas i den högra 

delen av skärmen. Eleven ska därefter markera genom att trycka på rätt knapp om antalet 

figurer är detsamma som anges av siffran. Reaktionstiden anger sedan om eleven kan 

uppfatta antalet direkt. En person med renodlad dyskalkyli kan enligt Butterworth inte göra 

                                                           
20 Sjöberg, 2008, s.14 
21 Lundberg & Sterner, 2009, s.33-35 
22 Sjöberg, 2006, s.102 
23 Malmer, 2002, s.83 
24 Lundberg & Sterner, 2009, s.16 
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detta. I en annan uppgift ska eleven snabbt avgöra vilken av två siffror, till exempel 6 och 8 

som utgör den största kvantiteten.25 

Ett diagnosbegrepp är egentligen medicinskt till sin natur och ingår i en biologisk modell. 

Idag finns det framförallt två klassifikationssystem som intar en dominerande ställning 

gällande medicinska diagnoser. Den ena är utgiven av världshälsoorganisationen WHO och 

förkortas ICD-10 (International Statistical Classification of diceases, injuries and causes of 

death). Det är denna definition som används av socialstyrelsen i sin klassifikation för 

sjukdomar och hälsoproblem . I ICD-10 benämns dyskalkyli som specifik räknesvårighet och 

nedanstående text är direkt hämtad ur deras definition av detta begrepp: 

“Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas 

på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna 

innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom 

addition, subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta 

matematiska färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och 

komplexa beräkningar.” 

Enligt deras riktlinjer ska individens räknesvårigheter vara väsentligt lägre än vad som kan 

förväntas med avseende på ålder, generell intelligens och skolnivå. Man ska alltså uppfylla 

ett diskrepanskriterium med avseende på dessa faktorer. Problemen ska undersökas med 

individuella och standardiserade matematiktest. Läs- och stavningsförmågan måste ligga 

inom det normala spektrat. Innan en diagnos sätt ska man utesluta att svårigheterna beror 

på otillräcklig undervisning, syn-, hörsel-, neurologisk- eller psykiatrisk sjukdom.  

Det andra systemet är utformat av Amerikanske psykiaters sammanslutning, APA, och kallas 

DSM (Diagnostical and Statistical Manual). Kriterierna för diagnosticering enligt DSM IV är: 

”Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda 

tester, är klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med 

motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning. Störningen skall i 

betydande störa skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver 

räkneförmåga.”26 

Det finns alltså flera diagnoskriterier och modeller för hur man kan avgöra om en individ har 

dyskalkyli. Detta kan i sin tur bidra till den begreppsförvirring som verkar finnas kring 

dyskalkylin. Forskarna har olika åsikter kring dessa kriterier och modeller. Det är till och med 

så att en del forskare även ställer sig negativa till dyskalkyli som medicinsk diagnos. Några av 

dessa åsikter kommer läggas fram under nästa rubrik. 

 

 

                                                           
25 Butterworth, 2003, s.7-18 
26 Adler, 2007, s.116-118 
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Diagnosen dyskalkyli och möjliga diagnoskriterier 

Enligt Lundberg och Sterner inrymmer diskrepansdefinitionen en rad problem. Det är 

problematiskt att bestämma vilken typ av intelligens man ska ta i beaktande då utfallet 

kommer att skifta beroende på vilken typ som valts. Det är också oklart vilken typ av 

svårigheter man ska betrakta i färdighetstesten. Ska man exempelvis ha med både talfakta 

och problemlösning och hur ska man väga ihop olika färdigheter. Man kan också anse att 

diskrepansdefinitionen är problematisk både statistiskt och psykometriskt då det inte är 

entydigt hur stor ska diskrepansen vara för att resultatet ska räknas som en 

underprestation? En del förslår att man ska använda en avvikelse på en standardavvikelse 

som i sin tur utgår ifrån ett resonemang om att IQ och räkneförmåga är nästintill perfekt 

korrelerade, vilket de enligt Lundberg och Sterner inte är. 

Diskrepansdefinitionen innebär också problem på det empiriska planet. För att hävda 

definitions giltighet måste fyra kriterier uppfyllas enligt Lundberg och Sterner: 

 Man måste kunna visa att de informationsprocesser som ligger till grund för 

räknesvårigheter hos elever med lågt IQ är annorlunda än för räknesvårigheter hos 

elever med hög IQ. Vilket ännu inte visats. 

 Man måste kunna visa att neuroanatomiska avvikelser som ligger till grund för 

inlärningsproblemen är olika för olika IQ-nivåer. Detta innebär bland annat att de 

utvecklade förbindelserna mellan olika områden i hjärnan är olika för olika IQ-nivåer. 

Vilket inte heller visats. 

 Att räknesvårigheter hos elever med hög eller låg IQ kräver olika pedagogiska 

insatser vilket inte heller har visats. 

 Att problemen har olika genetiska grunder beroende på IQ-nivå vilket inte heller har 

visats. 

Då varken ett prestationstest med godtycklig gräns eller ett diskrepanskriterium är 

fulländade testmetoder ställer Lundberg och Sterner sig frågan hur inlärningsproblemet bör 

avgränsas eller om avgränsningen överhuvudtaget är nödvändig. På många håll krävs en 

formell diagnos för att eleven ska får särskilda stödinsatser, vilket inte är ett berättigat krav. 

Varje elev har nämligen rätt att få detta stöd oberoende om hen fått en formell diagnos eller 

inte. En god pedagogisk insats kräver att man kartlägger elevens svårigheter så att hjälpen 

anpassas till elevens individuella behov.27 Med ett diskrepanskriterium missar man också att 

väga in andra faktorer, såsom låg motivation eller svag självbild. Detta innebär i sin tur att 

för många elever diagnosticeras, vilket minskar diskrepanskriteriets trovärdighet.28 

Enligt Lundberg och Sterner innebär definitionen som finns i ICD-10 främst att en individ har 

svårt att räkna och att en försämring skett i räkneförmågan. Det sistnämnda kan till exempel 

ifrågasättas då det ger en bild av att eleven vid ett tidigare tillfälle besuttit en bättre 

räkneförmåga. Denna beskrivning ger inte heller mycket vägledning kring hur en diagnos bör 

ställas. Vidare förklarar de att det ofta lätt att upptäcka om en elev inte hänger med i 

                                                           
27 Lundberg & Sterner, 2009, s.16-17 
28 Sjöberg, 2006, s.107 
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matematikundervisningen trots att begreppet dyskalkyli tycks vara väldigt svårbegränsat. 

Anledningen till dessa svårigheter kan också vara många. Det kan bero på att allt från 

undervisningens bristfällighet, att eleven har en konstitutionellt betingad oförmåga att 

handskas med kvantiteter eller en kombination av många faktorer. Kanske är det även så att 

räknesvårigheters genetiska och neurologiska bas är svår att finna. Någon enkel och helt 

pålitlig dyskalkylidiagnos finns enligt Lundberg och Sterner ännu inte till hands. Däremot 

finns det diagnostiska strategier som gör det möjligt att ringa in elevernas problemområden. 

De betonar vikten av sådana strategier då man med hjälp av dessa kan kartlägga och 

analysera elevens problem och därefter ge eleverna adekvat hjälp i skolan utifrån detta.29  

Deras synsätt på hur man bör hantera elevers matematiksvårigheter kan sägas följa den 

nuvarande läroplanens föreskrifter. Enligt läroplanenen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet från 2011 ska alla elever nämligen ha rätt till en likvärdig utbildning. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper”.30 Med det menar läroplanen att läraren ska ta 

hänsyn till varje elevs förutsättningar och behov oavsett om eleven har ett diagnosticerat 

inlärningsproblem eller inte. Det kan visserligen vara möjligt att elever med diagnoser 

prioriteras när det gäller skolans resurser som egentligen borde gå till alla elever som är i 

behov av särskilt stöd för att klara skolmatematiken. Lundberg och Sterner hävdar att detta 

sker på flera håll och att detta i sin tur skulle kunna bero på en eventuell missuppfattning att 

elever med en diagnos har ett större stödbehov än elever utan diagnos. 

En kartläggning av inlärningsproblem bör, enligt Lundberg och Sterner kunna ske av en 

välutbildad expert. Vid koncentrationsproblem, fobier eller en dålig skol- och hemsituation 

borde en skolpsykolog kunna göra stora insatser. Ibland kan även neuropsykologisk 

kartläggning vara av värde. I dessa fall kan man undersöka bland annat kognitiva funktioner 

såsom långtidsminne, arbetsminne och mental snabbhet.31 

Sjöberg ställer sig negativ till dyskalkyli som en medecinsk diagnos. Han anser att den 

oenighet kring begrepp som råder gällande elevers matematikproblem leder till avsaknaden 

av allmänt accepterade diagnoskriterier. Han anser därmed att diagnosen dyskalkyli bör 

användas med stor försiktighet eller kanske inte alls. Elevers matematikproblem bör enligt 

Sjöberg sökas ur ett bredare perspektiv, då neurologer och neuropsykologer fått ett allt för 

stort tolkningsföreträde. Detta har i sin tur lett till att kravet ökat på att koppla in extern 

expertis innan ett åtgärdsprogram utarbetas. Då glömmer man enligt Sjöberg bort lärarna, 

som borde ha störst insikt och överblick kring elevens problematik och de blir på grund av 

detta passiviserade. Vidare anser Sjöberg att det är viktigt att elevens hela situation och 

kontext vägs in och att det är oklart hur stor roll dyskalkyli har i det faktum att så många 

elever misslyckas i skolan. Enligt Sjöberg finns det alltså flera anledningar till att värdet av en 

dyskalkylidiagnos bör ifrågasättas.32 Sjöbergs kritik mot diagnosticeringen av dyskalkyli ligger 

                                                           
29 Lundberg & Sterner, 2009, s.35-36 
30 Lgr11, 2011, s.8 
31 Lundberg & Sterner, 2009, s.36-37 
32 Sjöberg, 2006, s.111-112 
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delvis i linje med Lundbergs och Sterners, det vill säga att man bör fokusera på elever 

problem i en vidare kontext. 

Adler menar att ett visst mått av ifrågasättande av diagnosens betydelse är berättigat 

eftersom det inte är sunt att helt okritiskt ge diagnosen dyskalkyli till alla som har någon 

form av matematiksvårighet. Det får dock inte leda till att man undviker att ställa diagnosen 

överhuvudtaget. Adler menar att det då finns en risk att man inte kommer erbjuda relevant 

hjälp för dem som verkligen har ett behov av detta. Diagnosen har också ett värde på flera 

nivåer. För eleverna kan diagnosen bli ett sätt att tydliggöra och förstå orsaken till sina 

svårigheter. Från ett skolperspektiv har diagnosen ett värde då man kan planera för rätt 

hjälpinsatser och får chansen att undvika övning på sådant som inte är möjligt att öva upp. 

Diagnosen kan också peka på ett formellt behov av resurser och detta kan vara ett stöd för 

pedagoger och skolledare när de söker resurser till sin skola.33 

Det finns alltså en del kritik mot de modeller och kriterier som används vid diagnosticering 

av dyskalkyli. En del forskare. till exempel Lundberg, Sterner och Sjöberg ställer sig kritiska 

till huruvida diagnosen är nödvändig och framhäver att en grundlig utredning av elevernas 

svårigheter är det viktigaste. Adler menar istället att det finns ett värde med diagnosen, 

både för individen och skolan. Oavsett vilken åsikt man har i frågan är det viktigt att 

uppmärksamma att variationen som existerar hos befintliga diagnostiska kriterier och 

modeller kan ge upphov till en vidare begreppsförvirring.  

 

Fokusrapport från Stockholms läns landsting om dyskalkyli 

Stockholms läns landsting gav 2015 ut en fokusrapport om dyskalkyli. I rapporten vill de 

bland annat belysa hur situationen ser ut i länet gällande avtal, statistik, utredningsmodeller 

och åtgärder för diagnosen dyskalkyli. Vem som får ställa diagnosen regleras inte i lagen och 

i praktiken är det oftast logopeder som ställer diagnosen. Dyskalkyliutredningar ingår i vad 

som klassas som specialistvård och omfattas därför under vårdgarantin. En del av remisserna 

går till vårdgarantikansliet och hamnar då hos privata logopedmottagningar i Stockholms län. 

Vårdgarantikansliet tillhandahåller ingen statistik på varken antal eller utfall av sina remisser. 

De privata aktörerna har heller inga redovisningskrav på statistik från dyskalkyiutredningar. 

Dessa faktorer försvårar möjligheten att få en helt klar översyn gällande 

dyskalkyliutredningar i Stockholms läns landsting.  

Dyskalkyli har enligt rapporten fått ökad uppmärksamhet de senaste åren på grund av att 

forskningen intensifierats men också på grund av att tillståndet fått en diagnoskod ICD-10 

(specifik räknesvårighet) Talkliniken i Danderyd har sett en brant stigande kurva på antalet 

remisser från 2004-2015.34 I Rapporten syftar de på specifika räknesvårigheter när de 

använder termen dyskalkyli och matematiksvårigheter för mer generella 

matematiksvårigheter. Med specifika räknesvårigheter syftar de på definitionen och 

                                                           
33 Adler, 2007, s.112.113 
34 Stockholms läns landsting, 2015, s.1 
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kriterierna som finns angivna i ICD-10. Då fokusrapporten skrev fanns det 16 rapporterade 

prevalensstudier om dyskalkyli. Inga av dessa var gjorda i Norden men prevalensen varierade 

stort från 1,3 %-10,3 %. Vilket kan förklaras med att olika kriterier använts för att bestämma 

prevalensen i de olika studierna.35 

Stockholms läns landstings har ett avtal med Talkliniken på Danderyds sjukhus AB för 

utredningar av dyskalkyli och matematiksvårigheter. Det var på Talkliniken de första 

utredningarna genomfördes 1996. Dessa utfördes dock mer som ett komplement till läs och 

skrivutredningar som skedde i en ökande omfattning då begreppet dyslexi blivit mer allmänt 

känt. De utredningar som idag görs på Talkliniken har enligt fokusrapporten ett tydligt 

patientfokus och fäster stor vikt vid patientens självupplevda bild av sina svårigheter. Dessa 

börjar med inledande samtal för att undersöka hur räknesvårigheterna inverkar på personen 

i och utanför den pedagogiska miljön/arbetslivet. Denna dialog med patienten fortlöper 

sedan under den fortsatta utredningen vilket ska bidra med kvalitativ information till 

resultatanalysen. Själva utredningen ger en bild av vilka styrkor och svagheter personen har 

och om de underliggande förmågorna för en normal räkneutveckling är intakta. Detta kan i 

sin tur ange vilken nivåanpassning som är lämpligast, samt när man bör släppa 

färdighetsträning av aritmetik och andra tillvägagångssätt till förmån för mer 

kompensatoriska strategier och verktyg. Logopederna som utför utredningen kan efter och 

under en utredning enligt fokusrapporten fungera som konsulter åt skolan utifrån skolans 

behov. Antalet remisser har de senaste åren varit större än klinikens kapacitet. Om 

väntetiden överskrider tre månader har patienten/målsman rätt att åberopa vårdgarantin. 

Vårdgarantikansliet skickar då remissen vidare till privata aktörer. Detta leder till landstinget 

förlorar översynen över dessa som tidigare nämnts.  

Ca 76 % av remisserna 2013 kom från skolhälsovården. När det gäller antalet remisser går 

det att se en kraftig ökning på Talkliniken de senaste 10 åren, se figur 1 nedan. 

 

Figur 1-Remssökning hos Talkliniken, från SSL fokusrapport (Stockholms läns landsting, 2015, s.9) 

                                                           
35 Stockholms läns landsting, 2015, s.6-7 
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Dessa remisser kommer oftast från en skolsköterska eller skolläkare inom elevhälsan. Nedre 

gräns för dyskalkyliutredning är årskurs 4 och enligt SLL fokusrapport dyker frågan om en 

elev lider av dyskalkyli oftast upp när eleven har svårt att nå kunskapsmålen och inte när 

svårigheterna märks i andra delar av vardagslivet. Detta antyder att frågeställningen är av en 

mer pedagogisk än medicinsk karaktär. Här poängterar rapporten att det går en tydlig 

skiljelinje mellan pedagogik och medicin. Antingen rör det sig om svårigheter som uppstår i 

den pedagogiska inlärningssituationen eller så handlar det om en specifik 

funktionsnedsättning. Det rör det sig endast om det sistnämnda då problemen också berör 

vardagen och det är endast då som en remiss för dyskalkyliutredning bör övervägas. Om 

eleven endast har svårigheter att bemöta skolmatematiken bör detta bemötas med 

anpassad pedagogik.36. I rapporten nämns också att det procentuella utfallet i en 

dyskalkylidiagnos i stort varit oförändrat trots att man i många år försökt åstadkomma 

skarpare remissunderlag.37 När det gäller det procentuella utfallet i dyskalkylidiagnos visar 

rapporten en jämförelse mellan tre privata logopedbyråer och Talkliniken, vilket kan ses i 

figur 2 nedan. Den stora variation som finns mellan de privata aktörerna och Talkliniken 

skulle kunna innebära att det existerar väsentliga skillnader i diagnoskriterier. Resultatet bör 

dock tolkas med en viss försiktighet då det sker avsevärt många fler utredningar på 

talkliniken. 

 

Figur 2-Utfall av dyskalkyliutredningar hos Talkliniken och tre privata aktörer (Stockholms läns 
landsting, 2015, s.17) 

 

                                                           
36 Stockholms läns landsting, 2015, s.8-10 
37 Stockholms läns landstind, 2015, s.11 
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Hur utförs dyskalkyliutredningar på Danderyds Talklinik? 

Det finns inte några nationella riktlinjer eller regionala vårdprogram för hur dyskalkyli bör 

utredas och diagnosticeras. På Talkliniken i Danderyd använder de en utredningsmodell för 

dyskalkyli som utgörs av tester som ger både kvanitifierbar och kvalitativa data. De 

kvalitativa testerna kräver mer av yrkesutövarens egen tolkning. Målet med utredningen är 

att utesluta eller bekräfta dyskalkyli, ge en möjlig förklaring till svårigheternas ursprung samt 

att ge relevanta rekomendationer till åtgärder. Mellan 2007-2012 fanns det ett formellt krav 

på att elever och vuxna måste bedömas av en psykolog innan en dyskalkyliutredning blev 

aktuell. Syftet med detta var att tidigt sålla ut de individer vars matematiksvårigheter 

grundade sig i andra primära funktionsnedsättningar. Idag har detta krav tagits bort och 

istället ersatts med ett skattningsformulär. Då talkliniken utgår ifrån att dyskalkyli är en 

specifik räknesvårighet testar man räkneförmågan som enligt rapporten inte är någon 

enhetlig förmåga. Därför måste man testa flera delförmågor. Dessa är uppdelade i vad de 

kallar för domänspecifika och domängenerella förmågor.38 Min tolkning är att de 

domänspecifika bör ses som förmågor som är specifika för att kunna räkna och de 

domängenerella förmågorna också fyller en funktion i andra sammanhang. Dessa förmågor 

är: 

Domänspecifika förmågor 

 Antalsuppfattning: Den medfödda förmågan att uppfatta exakt eller approximativt 

antal när dessa framställs icke-symboliskt. I datoriserade tester prövas olika aspekter 

av antalsuppfattningen vilket ger kvantitativa data. Om denna förmåga är långsam 

eller inte automatiserad kan detta resultat tillsammans med resultat i de aritmetiska 

testerna utgöra grunden för en eventuell diagnos. 

 Taluppfattning/förståelse för talsystemet: Individer med dyskalkyli har i regel 

svårigheter med att hantera talsystemet och/eller förstå symboliska kvantiteter. De 

har svårt i jämförelse med jämnåriga elever att avläsa numeriska intryck, skriva siffror 

i rätt ordning och placera tal linjärt längs tallinjen. I den här delen av utredningen 

ingår även rimlighetsbedömningar där elevens förmåga att på ett mer praktiskt sätt 

hantera tal och måttenheter i vardagen samt förmågan att göra proportionella 

uppskattningar av till exempel vikt. Inom detta område görs tester som ger 

kvantitativa data men också tester som måste tolkas kvantitativt.  

 Aritmetik: Enligt Talklinikens utredningsmodell är svårigheter inom detta område 

något som måste finnas för att diagnosen dyskalkyli ska vara aktuell. Dessa 

svårigheter bör ha sin grund i elevens svaga antalsuppfattning. Svårigheter med basal 

aritmetik innebär att personen har svårt med enklare uträkningar, även med 

ensiffriga tal. Elever med räknesvårigheter tenderar att bli kvar i tidiga strategier 

såsom fingerräkning. I denna del undersöks även förmågan att räkna med algoritmer 

som ställer krav på de aritmetiska förmågorna men också belastar arbetsminnet, den 

spatiala förmågan och symbolförståelsen. Testuppgifterna sker både på dator och 

med papper och penna och ger främst kvantitativa data. Testerna går bland annat ut 

                                                           
38 Stockholms läns landsting, 2015, s.10 
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på att personen ska räkna med låga tal (0-10), större tal och ibland flerledade tal 

under tidspress samt tal där algoritmer tillämpas.  

Domängenerella förmågor 

 Visuo-spatial förmåga: Kan ses som både domänspecifik och domängenerell. Denna 

förmåga anses vara kopplad till den mentala tallinjen samt förmågan att hantera 

rumslig information. Testerna består av så kallade mentala rotationsuppgifter, där 

personen ska särskilja mellan roterade figurer från spegelvända sådana. 

 Klockan: Personer med dyskalkyli har i regel svårt att lära sig den analoga och/eller 

den digitala klockan. Uppgifterna på denna testdel består av att testpersonen ska 

avläsa den analoga klockan och att avläsa digitala tider till den analoga klockan.  

 Arbetssätt: Här sker inga formella tester utan här ges en rent kvalitativ bild av hur 

personen tar emot instruktioner, tar sig an testerna och samt förmåga till 

självständigt/assisterat arbete. Även förmågan att arbeta uthålligt bedöms. 

 Snabbhet: Här bedöms reaktionsförmågan och processhastigheten. Testerna prövar 

reaktionstiden på stimulus som visas upprepade gånger på en datorskärm. 

Processhastigheten testas genom att testpersonen undersöks i visuell avsökning av 

siffror som inbegriper både symbol-processande och visuo-motorisk koordination 

samt automatisk åtkomst ur långtidsminnet av vardagsord. 

 Korttidsminne och arbetsminne: Vid dyskalkyli är förmågan att återge språkligt 

betydelsebärande information ofta bättre än förmågan att upprepa siffror, då 

tillståndet grundar sig i en störning gällande numerisk och inte språklig 

informationsbearbetning. Uppgifterna på denna del består i repetition av sifferserier 

för att testa korttidsminnet och baklänges repetition för att testa arbetsminne. Detta 

sker med en ökande komplexitet. Resultatet ställs sedan mot det verbala, icke 

numeriska arbetsminnet.  

 Problemlösning: Här prövar man personens förmåga att utifrån lästal dra slutsatser 

om uppgiftens natur och vilka räknesätt som ska användas. Detta ska ge en bild av 

hur personen klarar av en mer allmän förmåga till logiskt abstrakt tänkande. 

 Språklig förmåga: Matematik är ett teoretiskt ämne som innehåller ett rikt 

begreppsspråk och därför kan språkliga svårigheter också utgöra ett hinder för 

inlärningen. Här testas ordförståelse, grammatisk förståelse, hörförståelse och 

återberättande.  

 Läsning: Med tanke på bland annat samsjuklighet som ofta finns mellan dyskalkyli 

och dyslexi prövas också läshastighet och läsförståelse.39  

En viktig del i utredningen är enligt rapporten också att man gör en utförlig anamnes. Detta 

innebär att man inhämtar information från patienten, från eventuell målsman, skola samt 

eventuell vårdgivare. Anamnesen bör innehålla tid för debut, art, omfattning av 

svårigheterna, inställning till matematik, personens självbild samt den tidiga 

räkneutvecklingen och hur den förhållit sig till den generella kognitiva utvecklingen. 

                                                           
39 Stockholms läns landsting, 2015, s.33-35 
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Anamnesen utförs för att bland annat utesluta språklig och/ eller neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning, emotionella och/eller sociala faktorer som orsak till svårigheterna.40 

 

Utredare av elevers matematiksvårigheter i Norge 

Under rubriken ovan har statistik om dyskalkyliutredningar samt en beskrivning av hur dessa 

utredningar går till på Danderyds Talklinik angetts. Innan resultatet från intervjun på 

Danderyds talklinik redovisas, kommer här lite resultat från en för ämnet relevant 

undersökning som gjorts i Norge. 

I Norge är det PP-tjänsten (pedagogisk-psykologiskt stödsystem)41 som tar emot 

remitteringar gällande elevers matematiksvårigheter. Skolorna som skickar dessa remisser 

har enligt Lunde en oklar terminologi. Detta gäller även de som jobbar inom PP-tjänsten. 

Enligt en undersökning hos PP-tjänsten var det ca 20 % som använde sig av begreppet 

dyskalkyli medan 40 % använde begreppet specifika matematiksvårigheter. På ca 50 % av 

kontoren menade man att dessa beteckningar betyder samma sak. 30 % ansåg att dyskalkyli 

är den allvarligaste formen av matematiksvårigheter och har mer bestämda orsaksgrunder.  

I undersökningen fick de verksamma inom PP-tjänsten även frågor kring vad begreppet 

dyskalkyli och/eller specifika matematiksvårigheter egentligen innebär och det visade sig 

finnas stora variationer i svaren. Nästan 40 % ansåg att det hos elever med dyskalkyli förelåg 

en diskrepans mellan poäng på IQ-test och kunskapsnivå.42 De ansåg alltså att man bör 

använda ett diskrepanskriterium för att avgöra om elever har diagnosen dyskalkyli och/eller 

specifika matematiksvårigheter. Mindre än 10 % utgick från ett kriterium om att eleven 

kunskapsmässigt ska ligga 2-3 år under det som är normalt för åldern, utan att ta hänsyn till 

intelligensnivå. Enligt Lunde är forskningen i stort väldigt oklart. I en litteratursökning om 

matematiksvårigheter kunde man hitta att följande uttryck förekommer som synonymer: 

aculcalia, dyscalculia, mathematics disorder, mathemathics disability, arithmetic disorders 

och mathematical disorders.43 Vilket kan anses vara problematiskt då det misskrediterar 

validiteten hos en eventuell diagnos och leder till begreppsförvirring.  

 

  

                                                           
40 Stockholms läns landsting, 2015, s.11 
41 Lunde, 2011, s.10 
42 Lunde, 2011, s.28-29 
43 Lunde, 2011, s.29 
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Intervjun på Talkliniken 

När de tre logopederna på Danderyds talklinik ombads att beskriva vad dyskalkyli innebär 

gav de följande svar: 

”Ja det innebär stora svårigheter med de fyra räknesätten, som inte beror på 

att man har haft en dålig undervisning, eller inte gått i skolan, eller att man har 

en låg intelligens eller så.” 

”Ja, jo det är ju liksom det som är grundsvårigheten att man har svårt att räkna, 

svårt att hantera siffror. Sen kan man ju ha andra svårigheter också men det är 

ju liksom det som är grunden, och det ska man alltid ha svårt med” 

Alltså menar de att en individ måste ha svårt med den grundläggande aritmetiken, det vill 

säga förmågan att hantera siffror, eller antal. De förklarade även att räknesvårigheterna inte 

bör bero yttre omständigheter, andra eller mer generella inlärningssvårigheter. 

Grundorsaken till dyskalkyli är enligt dem att det finns en grundläggande funktion som inte 

fungerar och som annars är medfödd, eller framkommer under tidig utvecklingstid. De 

menar också att dessa grundläggande funktioner är sådana att en person utan dyskalkyli 

besitter dessa oavsett om man gått i skolan eller inte. Då dessa funktioner inte finns hos 

individer med dyskalkyli innebär det alltså att förutsättningarna för enkel talfakta och 

enklare räkneoperationer är nedsatta. Detta beror i sin tur på bland annat att det är lägre 

aktivitet i IPS, den del av hjärnan som antas hanterar tal.  

Enligt ICD-10 ska de bristande matematiska färdigheterna främst finnas i de basala 

räknefärdigheterna, det vill säga den grundläggande aritmetiken. Dessutom ska 

räknesvårigheterna inte kunna skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig 

skolgång. Logopedernas beskrivning följer väl ICD-10, vilket inte förvånande då de utgår ifrån 

denna definition i sina utredningar. Däremot nämner de inget om vad ICD-10 menar med 

formuleringen att specifika räknesvårigheter avser en specifik försämring av matematiska 

färdigheter. Detta skulle kunna tolkas som att elever måste ha försämrats, vilket skulle 

kunna innebära att de vid något tillfälle haft en god eller normal räknefärdighet och att 

denna färdighet sedan försämrats. Senare i intervju nämnde jag denna formulering för dem, 

varpå de svarade att det är en något olycklig formulering. De poängterade också att 

definitionen i ICD-10 har vissa brister, men att det förhoppningsvis förbättras när ICD-11 

släpps inom en snar framtid. Detta är beräknat att ske 2018 enligt WHO.44 Att de 

grundläggande funktionerna som är nedsatta förväntas finnas hos individer även om de inte 

gått i skolan stämmer väl med den forskning som Lundberg och Sterner beskrivit. Det vill 

säga att delar av den grundläggande antalsuppfattningen antas vara medfödd samt att den 

fortsatta utvecklingen sker mycket tidigt.  

De fick därefter frågan om vad som särskiljer dyskalkyli från mer allmänna 

matematiksvårigheter. Enligt dem så syftar dyskalkyli på specifika räknesvårigheter medan 

allmänna matmetiksvårigheter är enligt deras vetskap inte något väldefinierat begrepp men 

troligtvis kan det innefatta svårigheter inom vilken del som helst av matematiken, som i sin 

                                                           
44 http://www.who.int/classifications/icd/revision/en/ 
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tur är ett stort ämne. Det utvecklar detta resonemang genom att förklara att dyskalkyli bara 

berör aritmetiken som är en liten del av matematiken som skolämne. Detta innebär i sin tur 

att en elev med dyskalkyli inte nödvändigtvis måste ha problem med andra områden inom 

matematiken såsom problemlösning, ekvationer, integraler, algebra, geometri eller 

trigonometri. Att dyskalkyli bara berör en liten del av den grundläggande aritmetiken och 

inte allt i skolmatematiken stämmer väl överens med den kärnproblematik som bland annat 

Lundberg och Sterner beskriver.45 Adler anser däremot att diagnosen inrymmer en rad olika 

varianter av specifika eller speciella matematiksvårigheter. Enligt honom har eleven 

dyskalkyli när hen har problem med någon enstaka av flera möjliga kognitiva byggstenar som 

behövs inom matematiken.46 Detta innebär i sin tur att svårigheterna inte nödvändigtvis 

måste beröra aritmetiken. 

De fick också frågan vad det tycker om det faktum att begreppet är något omdiskuterat, till 

exempel gällande vad som bör inkluderas. En del av problemet menar de ligger i att 

räknesvårigheter kan ha många orsaker. Det kan till exempel bero på andra 

neuropsykiatriska störningar. De anser dock att det ingår i deras arbete att försöka utreda 

om dessa svårigheter beror på vad det de tidigare nämnt som kärnproblematiken eller något 

annat. Jag nämner i samband med detta att det i sin tur kan ses som en del av kritiken, det 

vill säga att det kan vara svårt att utesluta om det beror på annat än det man nu anser vara 

dyskalkylins bakgrundsorsak, något som bland annat Sjöberg. samt Lundberg och Sterner 

betonar.47 Troligtvis leder detta också till att man måste använda ett väldigt brett spektrum 

av tester för att utesluta alla andra orsaker. Varpå en av logopederna svarade: 

”Jo men egentligen är det väl inte svårare än någonting annat. Om du 

exempelvis skulle jämföra med dyslexi. Det skulle man ju teoretiskt kunna ha 

stora läs och skrivsvårigheter av andra orsaker än dyslexi och så ser det ju ofta 

ut. […] Man kan ju ha svårt att läsa o har svårt att ta till sig texten men man har 

inga avkodningssvårigheter, och då har man per defintion ingen dyslexi heller. 

[…] Och det är samma sak, du kan ju ha stora räknesvårigheter men inte ha en 

nedsättning av antalsuppfattningen o förståelse av talsystemet och då har du ju 

per definition inte egentligen dyskalkyli.” 

Varpå en annan logoped berättar att man ofta hör att dyskalkyli är ett omdiskuterat begrepp 

men: 

”Vi som sitter här på ett sjukhus med vår legitimation har inget tvivel om att 

det finns. Alltså vi vet att det finns, vi träffar dem som har de här svårigheterna 

och det är uppenbart att det inte är en hittepådiagnos och vi kommer ju från 

de hållet. För oss är det ju inte kontroversiellt, för att vi vet vilken forskning 

som finns bakom och det finns forskning, även om man ibland hör annorlunda 

att forskarna är inte överens och att det inte finns några bevis. Jo det gör det, 

                                                           
45 Lundberg & Sterner, 2009, s.7 
46 Adler, 2007, s.69-70 
47 Sjöberg, 2006, s.111-112, Lundberg & Sterner, 2009, s.35-36 
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det finns troliga teorier om orsaksgrund så jag vet inte om det är så 

omdiskuterat.”  

Därefter förklarar jag att man kan anse att gränsdragningen i alla fall är något omdiskuterad. 

Hen svarar då att så är fallet och att detta syns tydligt när man tittar på prevalenssiffrorna 

som varierar från 1 %-10 %.  

Den tredje logopeden hänvisar till att problemet kan ligga i forskningens natur och hur 

media väljer att tolka forskningens resultat. Det vill säga: 

”Ja men jag tänker på det här kontroversiella med forskningen och så att, det 

är så att olika forskargrupper, oavsett vilket ämne det handlar om har de ju 

alltid sin utgångspunkt och sitt fokus, så jag tänkte att man kanske ofta tycker 

jag, och nu pratar jag inte bara om dyskalkyli, utan att man generellt kan vara 

ganska överens om ganska mycket, men att man liksom framhäver de punkter 

där man är oense. Då signalerar man ju också att man inte tycker samma, att 

det inte finns någon konsensus. Men om man egentligen tittar på det, ”jo men 

vi är överens om det mesta men inte det här, det här och det här”. Och det är 

klart att ska man hålla på att rapportera något i pressen exempelvis då är det 

mycket intressantare med ”Det finns inga bevis för det här”, fast det kanske 

finns 10 bevis. Så upplever jag att det är.” 

Under tidigare teorigenomgång har det konstaterats att forskarna ändå är relativt överens 

gällande kärnproblematiken i dyskalkyli, vilket den sistnämna beskrivningen också antyder. 

Det är även så att en stor del av diskussionen grundar sig i vad som bör inkluderas, vad som 

är dess orsak och hur man ska kunna utesluta andra orsaker. Dessa variationer är inte alltid 

så stora, och därför kanske det finns en poäng med att ifrågasätta debattens relevans. Sedan 

fick de beskriva hur de utför utredningar, varpå en av logopederna hämtade en tankekarta, 

se figur 3 nedan, som det använder för att visa deras utredningsmodell. Hen ger sedan 

följande beskrivning av denna modell som används i nuläget. 

 

Figur 3-tankekarta över utredningsmodell (SSL, 2015, s.13) 
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På Talkliniken är man först och främst ute efter att se ifall remittenten har svårt med de fyra 

räknesätten, och om så är fallet undersöker de ifall svårigheterna har sin grund i 

antalsuppfattningen och svårigheter att hantera talsystemet. Det är i dessa 

grundfunktionerna som svårigheterna ska ha sin grund i för att det ska kunna vara dyskalkyli. 

Om det visar sig att remittenten räknesvårigheter inte kan förklaras med brister inom dessa 

är det fortfarande viktigt att man undersöker vad problemet grundar sig. Därför undersöker 

de även de övriga grundfunktionerna som finns med på tankekartan, till exempel språk, 

snabbhet och arbetssätt.  

För att testa grundfunktionerna använder de sig bland annat av många standardiserade test, 

där det finns en normalpopulation som man kan jämföra mot. För att det ska finnas en tydlig 

indikation på att man ligger under vad som anses vara normalt så ska resultatet ligga på 

högst stanine 2. Stanine 3-7 anses vara normalt, och får man 2 eller lägre så tillhör man de 

lägsta 11 % i normalpopulationen.48 

De tittar också på diskrepansen mellan hur eleven presterar i andra skolämnen, i 

utredningens tester samt intelligensnivån. Om eleven ligger lågt i alla dessa kategorier kan 

man tänka sig att eleven inte lider av någon specifik svårighet, utan att det mer troligt 

handlar om den allmänna svårigheter. För att bedöma begåvningsnivån krävs det underlag 

från en psykologutredning. Ofta har eleven med sig en sådan men om de inte har någon så 

rekommenderar de att eleven utför en sådan utredning om behovet finns.  

I beskrivningen syns återigen en tydlig koppling till definition och diagnoskriterierna som står 

angivna i ICD-10. Enligt ICD-10 ska man nämligen uppfylla en diskrepans med avseende på 

flera faktorer, bland annat generell intelligensnivå och skolnivå. De använder sig av många 

standardiserade test och försöker på så sätt hitta grunderna till räknesvårigheten.49 Detta 

innebär bland annat att de kan verifiera eller utesluta en dyskalkylidiagnos enligt deras 

definition. Men det ger också, vilket är viktigt att poängtera en grundlig kartläggning av 

elevens svagheter oavsett om den får en diagnos eller inte, vilket kan vara väldigt värdefullt. 

Vikten av detta förespråka bland annat Sjöberg som anser att detta är viktigare än en 

eventuell diagnos.50  

Därefter fick de en fråga om de vet vilka åtgärder och stöd som en eventuell 

dyskalkylidiagnos brukar leda till. Varpå en av logopederna ger svaret: 

”Det finns ju inga insatser härifrån, vi är ju bara utredande instans, så det 

avslutas ju här och alla åtgärder sker ju i skolan. Men vi brukar ge förslag utav 

vad som framkommer, det kan vara lite olika och det beror ju på hur det ser ut, 

om det blir en diagnos eller inte, vad vi bedömer att svårigheterna bottnar i 

sådär- Men man tittar väl på styrkor och svagheter, och försöker lyfta fram 

styrkorna i undervisningen och försöker kompensera för det som man ser som 

svagheter.” 

                                                           
48 https://en.wikipedia.org/wiki/Stanine 
49 Adler, 2007, s.116-118 
50 Sjöberg, 2006, s.111-112 
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Varpå en annan logoped förklarar att det tyvärr inte är som vid dyslexi, det vill säga att det 

finns många datorbaserade hjälpmedel som man kan använda. På grund av detta handlar 

rekommendationerna ofta mer om sunt förnuft gällande vad man bör kompensera för och 

eventuellt träna mer på. Vidare förklarar hen att det till och med är så att insatserna ofta 

inte är så olika om man fått en dyskalkylidiagnos eller bara har svårt att räkna av någon 

annan anledning. Rent generellt brukar Talkliniken ofta rekommendera att eleven får tillgång 

till miniräknare, för oavsett om eleven har dyskalkyli eller inte så är det vanligt att eleven har 

problem med minnesförmågan. Då ska man enligt dem inte lägga för mycket fokus på detta, 

utan då är det bättre att man fokuserar på kompensatoriska åtgärder.  

Den tredje logopeden förklarar att det i grund och botten handlar om att man ska försöka 

avlasta systemet och förklarar en viktigt aspekt: 

”Så att man inte lägger allt sitt krut på den här jäkla uträkningen, utan att man 

kan lägga krutet på problemlösningen, förstå sammanhanget, hur kan man lösa 

det här problemet. Så har man miniräknaren för att ta hand om siffrorna. Det 

är likadant om man tänker på personer med dyslexi och att man skiljer på, när 

de är tillräckligt stora, mellan lästräning, att fokusera på att lära sig läsa och 

upprätthålla den kunskap man har eller att inhämta ny kunskap. Då kan man ju 

göra det via hörseln, istället för att lägga allt sitt krut på att läsa. Så att man 

avlastar systemet och åtminstone får med sig syftet.” 

En annan logoped instämmer och förklarar att de tycker att det är mycket bättre att man lär 

sig metoder och strategier istället för att man till exempel sitter och tragglar med 

multiplikationstabellen. Det är också vanligt att de rekommenderar lathundar, 

formelsamlingar och tabeller. Detta sker nästan alltid vid dyskalkyli och ibland även vid andra 

typer av automatiseringssvårigheter eller minnessvårigheter. När det gäller detta kan de 

också rekommendera en titel på en bok som innehåller detta. Detta och miniräknare är de 

två vanligaste hjälpmedlen som de brukar rekommendera av mer konkret karaktär. I övrigt 

försöker de lyfta fram strategier för varje enskild individ och dessa kan se väldigt olika ut.  

Det händer också att de hänvisar till matematikutvecklarna i kommunen eller SPS, den 

specialpedagogiska myndigheten. SPS har större kunskap i vilken bok man kan använda, eller 

vilken metod man bör använda för att stödja elever med dyskalkyli. De på talkliniken 

fokuserar mer på att peka ut en riktning för eleven, det vill säga vad eleven har 

förutsättningar att bli bättre på och vad man inte bör lägga allt för mycket energi på i 

undervisningen.  

Det händer också att de ser att eleven har en långsamhet som inte nödvändigtvis är specifik 

för bara ämnet matematik och då kan eleven vara i behov av gott om tid vid prov och 

redovisningar. Man kan då även rekommendera att dela upp dessa i mindre bitar och kanske 

byta ut en del skriftliga prov mot muntliga redovisningar. Ibland förekommer det också att 

eleverna blir stressade när de snabbare eleverna lämnar in sina prov långt för provtiden är 

slut. Det kan i dessa fall vara bra om eleven får möjlighet att skriva provet i en mindre grupp 

med andra elever som också har det svårt. 
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Då det verkar som att eleverna får liknande rekommendationer gällande stöd och åtgärder 

oavsett om de fått diagnosen dyskalkyli eller inte är det intressant att diskutera behovet av 

en diagnos. Detta skulle nämligen kunna användas som argument för att ifrågasätta 

diagnosens relevans. De fick därför frågan om vad de anser utgöra behovet av en 

dyskalkylidiagnos. En av logopederna svarade att: 

”Ja och det finns ju ingenting inom nån lag som säger att man måste ha en 

diagnos för att få hjälp o stöd. Det står ju att man åtminstone ska ha hjälp och 

stöd så att man uppnår målen i skolan då. Sen finns det ju nån finare 

formulering att man också ska ha möjligheten att få så mycket stöd så att man 

kan utvecklas till sin fulla potential. Men det är ju ofta ett drömmål och det har 

ju inte skolan resurser till. Så att det ska ju inte finnas någon skillnad, och vi 

säger ju inte på något vis att det ska vara så att eleven behöver en diagnos för 

att de ska få hjälp o stöd, ock vi ställer ju bara diagnoser om det faktiskt finns 

ett underlag för detta. Jag menar, vi kan ju inte hålla på att ställa en diagnos 

bara för att en elev ska få hjälp och stöd i skolan.” 

Denna beskrivning kan sägas följa lgr 11 som framhäver att alla har rätt till en likvärdig 

utbildning.51 Detta bör tolkas som att eleverna bör få det stödåtgärder som hjälper dem att 

nå målen oavsett om deras problematik blivit diagnosticerad eller inte. För att undersöka 

detta ytterligare fick de frågan om det verkar finnas någon skillnad i hur resurserna fördelas 

beroende på om eleverna har fått en diagnos eller inte.  

Varpå en av logopederna svarar att det verkar vara en vanlig uppfattning bland föräldrar, 

elever och ibland också lärare att man måste få en diagnos för att få hjälp. Många verkar 

också tro att det finns en korrelation mellan svårighet och diagnos. Detta är inte sant då det 

faktiskt finns elever utan specifika räknesvårigheter som har ett mycket större stödbehov. 

Det finns också elever med dyskalkyli som lärt sig kompensera och därmed lärt sig att klara 

sig utmärkt på egen hand. De menar att idén kring denna korrelation är fel tänkt från början 

till slut.  

En annan logoped berättar att hen har fått flera samtal av föräldrar som ringt och frågat hur 

de ska göra för att få en remiss för sitt barn, då deras barn inte får någon hjälp i skolan och 

att skolan säger att de måste ha en diagnos. Den tredje instämmer och tillägger att de som 

har allmänt svårt med matematiken kan ha flera andra diagnoser i botten som i sin tur 

innebär ett stort stödbehov. En elev som bara har specifika räknesvårigheter har ett mindre 

men mer specifikt behov av stöd.  

Vad är då fördelarna med en diagnos enligt dem? En av logopederna svarar att det kan 

hjälpa individen då det kanske känns bättre för dem om de får en förklaring till och ges 

möjligheten att sätta ord på svårigheterna. En annan kollega förklarar att man kanske inte 

borde prata om man fått en diagnos eller inte. Det vore istället mer värdefullt om man 

pratade om ifall man blivit utredd och kartlagd eller inte, då syftet med en remiss till 

Talkliniken inte är att få en diagnos utan att få reda på varför man har svårt att räkna. Många 

har en föreställning om att bitarna kommer falla på plats om de får en diagnos, men faktum 

                                                           
51 Lgr11, 2011, s.8 
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är att problematiken kvarstår oavsett om man fått en diagnos eller inte. Den stora vinsten 

ligger i att personen fått en kartläggning och beskrivning av svårigheterna. Förhoppningsvis 

kan de leda till att man hittar en pusselbit som man tidigare missat i undervisningen. Om det 

är dyskalkyli eller inte är på det stora hela av mindre betydelse. De andra håller med om 

detta och tillägger att det kanske kan vara så att man lättare att får tillgång till 

undantagsbestämmelser om man har fåt diagnosen.  

De tycks alltså anse att faktumet att svårigheterna blivit kartlagda är viktigare än en 

eventuell diagnos, vilket är en intressant detalj. Flera forskare ställer sig nämligen kritiska till 

diagnosen och väljer istället att poängtera värdet av en grundlig kartläggning där man titta 

på matematikproblem ur ett bredare kontext. 52 Dessa forskare ställer sig däremot kritiska 

till användandet av dyskalkyli som en medicinsk diagnos, något som dessa logopeder inte 

gör.  

Enligt de tre logopederna finns det också andra missuppfattningar gällande vilka fördelar en 

dyskalkylidiagnos kan bidra till. Det förekommer att elever tror att de kan gå på vissa 

utbildningar och slippa matematiken om de får en dyskalkylidiagnos. Det kan till exempel 

röra sig om att eleven tror att de kan läsa till civilingenjör men att de då slipper 

matematiken. Detta är problematiskt då det ger en indikation på att det råder en 

begreppsförvirring hos skolungdomar, vilket har lett till orealistiska förväntningar vid en 

eventuell diagnos.  

Om man tittar på resultatet från en undersökningen på den norska PP- tjänsten kunde man 

där urskilja en ganska stor variation i hur man definierade begreppet och dess 

diagnoskriterier.53 I Sverige kan man ju se, om man tittar på fokusrapporten vissa skillnader i 

det procentuella utfallet i dyskalkyli vid olika enheter.54 Det fick därför frågan hur det kan 

komma sig att det förhåller sig så. Varpå de svarade att det kan bero på om man bara tittar 

på symptomen eller om man också tittar på bakgrundsorsaken, det vill säga om man ser det 

som en symptom- eller orsaksdiagnos. Sen kan det också variera på vart man sätter gränsen 

för ska ha svårighet. Om man exempelvis också inkluderar stanine 3 så definieras ju betydligt 

fler som svagpresterande. 

Sammanfattningsvis är alltså logopedernas beskrivning av dyskalkyli enhetlig och följer i stort 

den beskrivningen av specifika räknesvårigheter som finns angiven i ICD-10. Logopederna 

poängterade också starkt vikten av att det görs en grundlig kartläggning av elevens 

svårigheter, oavsett om eleven tycks uppfylla kriterierna för dyskalkyli eller inte. Innehållet i 

denna intervju och den teori som beskrivits tidigare i arbetet kommer under nästa rubrik 

diskuteras och dessa kommer i sin tur även diskuteras i relation till varandra. Det kommer 

också ges uppslag till vidare forskning inom området som kan vara av vikt ur en lärares 

synpunkt. 

 

                                                           
52 Sjöberg, 2006, s.111-112, Lundberg & Sterner, 2009, s.36-37 
53 Lunde, 2011, s.28-29 
54 Stockholms läns landsting, 2015, s.17 
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Diskussion/Uppslag för vidare forskning 

Enligt den forskning och litteratur som är inkluderad i detta arbete peka flerar på att det 

råder en begreppsförvirring kring dyskalkyli. Idén om att det råder en begreppsförvirring kan 

bland annat stärkas av det faktum att prevalenssiffrorna varierar kraftigt. Det förkommer 

också att forskare ifrågasätter dyskalkylidiagnosen då de menar att det saknas allmänt giltiga 

diagnoskriterier samt att det finns svårigheter i att avgöra räknesvårigheternas 

bakgrundsorsak. De framhäver istället vikten av att man tittar på elevernas 

matematikproblem i en bredare kontext och att det är viktigast att man utför en noggrann 

kartläggning av elevens problem. Trots detta är det viktigt att poängtera att mycket 

forskning kring dyskalkyli eller de begrepp som används synonymt med detta menar att en 

kärnproblematik ligger i att man har problem med den grundläggande antalsuppfattningen, 

och att denna problematik främst visar sig vid den grundläggande aritmetiken. Den 

begreppsförvirring som råder kan dock leda till att man ifrågasätter värdet och validiteten 

hos en diagnos ytterligare, vilket kan ses som att det finns ett stort behov av man skapar mer 

allmängiltiga diagnoskriterier inom forskarvärlden, och också försöker synliggöra dessa.  

I intervjun deltog endast med tre logopeder på talkliniken. En av dem inte utför utredningar i 

sitt dagliga arbete men kan ändå, som utbildad logoped anses vara insatt i ämnet. Att så få 

personer intervjuades leder till att intervjumaterialet måste tolkas med stor försiktighet, då 

detta inte med någon större säkerhet kan säga företräda den generella bilden av begreppet 

dyskalkyli. Trots detta gav de flera förklaringar och uppfattningar begreppet som bör kunna 

ge kvalitativ bild av vad en dyskalkylidiagnos innebär i Sverige, vilka stöd och åtgärder som 

ofta rekommenderas och vanliga missuppfattningar. 

Talkliniken utför de allra flesta dyskalkyliutredningarna i och kan anses som den ledande 

enheten för dyskalkyliutredningar i Sverige. De utgår ifrån kriterierna för specifika 

räknesvårigheter som finns given i ICD-10 när de utför sina utredningar. Enligt bland annat 

Lundberg och Sterner så ger dessa kriterier inte en tillräckligt konkret vägledning kring hur 

man bör ställa en diagnos. Enligt materialet från intervjun är det dock tydligt att dessa 

logopeder inte ifrågasätter diagnosen dyskalkyli utifrån den tolkning de gjort av dessa 

diagnoskriterier. Samtidigt framhäver de att det viktigaste kanske är att elevernas 

räknesvårigheterna blir ordentligt kartlagda och gör därför grundliga tester av olika 

förmågor, hur eleven presterar i övrigt eller om eleven har någon annan specifik svårighet. 

Detta är något som flera forskare, bland annat Lundberg och Sterner samt Sjöberg, menar är 

mycket viktigare än en eventuell diagnos. Då Talkliniken utför detta oavsett om eleven får en 

diagnos eller inte kan man hävda att de inte berörs av den nämnda kritiken. I Talklinikens 

utredningar måste räknesvårigheterna grunda sig i en nedsättning av antalsuppfattningen 

och förmågan att hantera talssystemet för att en diagnos ska ställas. När det gäller dessa 

förmågor måste eleven befinna sig bland de lägsta 10 % i en normalpopulationen på 

standardiserade test. I denna bemärkelse kan man också argumentera för att deras kriterier 

är relativt väldefinierade. I sammanhanget får man inte glömma att det trots allt råder en 

viss oenighet bland forskarna kring dyskalkyli och dess diagnoskriterier. Men jag tror också 

att det är viktigt att poängtera, vilket de på Talkliniken också gjorde, att forskarna kanske 

ibland fokuserar för mycket på skillnader som trots allt kan vara relativt små.  
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För den enskilda individen kan det enligt de intervjuade logopederna finnas en fördel med 

en diagnos då det ger med möjlighet att förstå och sätta ord på sina svårigheter. Detta 

poängterar också Adler när han diskuterar dyskalkyli som diagnos. Han hävdar att diagnosen 

också har ett värde ut ett skolperspektiv för vid en eventuell diagnos så kan man lättare 

planera rätt hjälpinsatser och slipper därmed också öva på sådant som inte är möjligt att öva 

upp. För att det sistnämnda ska fungera förutsätter det dock att lärare och elevvårdshälsan 

är väl informerade om vad dyskalkyli innebär, och då framförallt vad det innebär enligt den 

enhet som utfört utredningen. De missuppfattningar som logopederna menar finns skulle 

kunna indikera att så inte är fallet. Det är här också viktigt att poängtera att eleven kan ges 

rekommendationer kring hjälpinsats och kompensatoriska åtgärder även om hen blivit 

ordentligt kartlagd och ingen diagnos utfärdats. Så går det till på Talkliniken och därför skulle 

man kunna argumentera för att en diagnos även är mindre viktig i detta sammanhang. 

Enligt logopederna på Talkliniken så verkar det vara en vanlig missuppfattning att elever 

behöver en dyskalkylidiagnos för att de ska få rätt till det stödåtgärder som behövs för att nå 

kunskapsmålen. Detta stämmer inte med den nuvarande läroplanen Lgr 11 som förklarar att 

alla elever, oavsett om man har en diagnos eller inte har rätt till det stöd om det anses 

nödvändigt för att de ska nå målen. Det verkar även finnas missuppfattningar om att elever 

med dyskalkyli måste ha ett större stödbehov än elever som har svårt med matematiken av 

andra anledningar. Dessa missuppfattningar kan ha olika förklaringar. Det kan bland annat 

vara så att den rådande begreppsförvirringen bidrar till att man jämför med andra diagnoser 

som dyslexi. Där finns det och är mer allmänt känt att eleverna får tillgång till 

kompensatoriska åtgärder och det finns även en rad datoriserade hjälpmedel. Det skulle 

vara intressant och viktigt om man i framtida studier undersöker detta närmare. Då det kan 

klargöra om det faktiskt ges mer resurser i skolan till elever med dyskalkyli än med andra 

svårigheter inom matematikämnet.  

Efter en diagnos tycks det enligt åtgärder och stöd som rekommenderas inte vara särskilt 

annorlunda än när räknesvårigheterna har en annan bakgrund. Detta kan också användas 

som argument för att ifrågasätta behovet av en diagnos, men också för att styrka att det 

viktigaste kanske är att elevernas problematik och bakgrund blir ordentligt kartlagd. Här är 

det dock viktigt att poängtera att inga insatser görs från Talklinkens håll efter en utredning 

slutförts. Detta innebär att det är svårt att i praktiken avgöra hur stödarbetet fortlöper efter 

en utredning och vilka hjälpmedel som används. Det skulle därför vara av viktigt om någon i 

framtiden undersöker närmare hur stödarbetet fortlöper efter en eventuell diagnos.  
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