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1 Inledning 

För fem år sedan dök den första eleven upp i mitt klassrum som berättade att han fått 

diagnosen dyskalkyli. Det var första gången jag mötte begreppet. När jag utbildade mig till 

Matematiklärare på 90-talet var det inte något som jag hörde talas om. När jag femton år 

senare påbörjade mina studier i specialpedagogik på Uppsala Universitet fick jag läsa att det 

inte var klarlagt om diagnosen finns eller inte och att åsikterna inom forskarvärlden inte var 

helt överens. Trots detta har jag sedan mött fler elever som fått denna diagnos och då ökade 

min förvirring. Finns det dyskalkyli eller inte? Vem ska ha en diagnos och vem inte? Hur ska 

dessa elever hanteras av mig som lärare? 

När man arbetar med matematik i skolan möter man elever som har svårt att klara målen för 

lägsta betyg, E, som sätts upp i läroplanen. Orsakerna varierar och även svårighetens storlek 

och varaktighet är olika från elev till elev. Detta försöker läraren hjälpa eleven att komma till 

rätta med och ibland behövs det bara lite extra hjälp så är eleven redo att gå vidare igen. 

Ibland är problemen större och man måste stanna upp som lärare, göra en analys av läget och 

försöka sätta fingret på vad som är det stora problemet för att kunna sätta in rätt hjälp. 

Matematik är ett komplext ämne som kräver arbete av många olika delar i hjärnan, både 

kognitiva processer och tankeprocesser (Adler 2001). Det är ett ämne som vi inom skolan 

ständigt bygger vidare på till en mer och mer avancerad nivå och som kräver ansträngning och 

koncentration för att man ska komma vidare. Många lärare, föräldrar och barn kommer till 

den punkten att man vill veta vad som är fel. Är det för att eleven inte kan koncentrera sig 

som det går dåligt, är det för att man missat något grundläggande tidigare som man inte kan 

förstå, är det trötthet, uselt självförtroende, för lite träning eller kanske någon del av hjärnan 

som helt enkelt inte kan hantera denna typ av operationer på ett effektivt sätt. Önskan att få en 

förklaring har drivit fram olika förklaringsmodeller, diagnostiskt material, begrepp och 

medicinska diagnoser. Forskare, psykologer och pedagogiskt kunniga kommer inte alltid fram 

till samma slutstaser och när man som lärare står där mitt i verksamheten med ett barn som 

behöver hjälp kan man bli förvirrad. Hur ska jag hantera just detta barn? Vad ska jag förvänta 

mig? Vad ska jag kräva? Varför får vissa barn en dyskalkylidiagnos medan andra inte? Finns 

det egentligen något som heter dyskalkyli? Är det några vinster med att låta diagnosticera sig? 

Frågorna hopar sig och svaren pekar åt olika håll. 

I denna uppsats har jag därför valt att försöka reda ut vad diagnosen dyskalkyli är, varför 

elever väljer att bli diagnosticerade och hur de uppfattar att det hjälper dem eller önskar att det 

ska hjälpa dem framöver och hur deras föräldrars bild av problemet ser ut. Jag försöker även 

titta på vilken faktisk skillnad i hjälp man kan få av att få en dyskalkylidiagnos, om det nu är 

någon skillnad. 
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2 Bakgrund 

Här ska jag ge en bakgrund till begreppet matematiksvårigheter och hur läroplanen och de 

personer som i dagsläget påverkar svensk skola mest inom detta område ser på fenomenet. 

2.1 Skolans styrdokument 

I den svenska läroplanen från 2011 står det att skolan ska ansvara för att varje elev efter 

genomgången grundskola ska kunna använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier 

och i vardagslivet. Det står att alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i 

behov av särskilt stöd och att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever 

som har svårigheter. För att få ut sitt grundskolebetyg i matematik ska eleven enligt 

kunskapskraven i LGR11 (2011) kunna välja och använda i huvudsak fungerande metoder för 

att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, 

sannolikhet och statistik med tillfredställande resultat. De ska kunna lösa enkla problem på ett 

i huvudsak fungerande sätt genom att välja strategier och metoder. De ska ha grundläggande 

kunskaper om matematiska begrepp och kunna beskriva dessa med matematiska 

uttrycksformer. De ska kunna redogöra och samtala om tillvägagångssätt med matematiska 

uttrycksformer som symboler, tabeller, grafer, bilder. De ska kunna argumentera och föra ett 

matematiskt resonemang till viss del framåt LGR11 (2011). Som hjälp till lärarna i 

bedömningen ger Skolverket varje år ut nationella prov i matematik som ska genomföras i 

årskurs 3, 6 och 9. Enligt skolverkets statistik når ca 17% av Sveriges elever ej de uppsatta 

målen i årskurs nio (Skolverket web statistik). Den siffran varierar inte så mycket från år till 

år. Är det då rimligt att tro att alla ska klara målen, eller är de för högt ställda? Finns det 

särskilda skäl när man kan acceptera att det för en viss grupp elever inte är möjligt att nå 

målen och hur ska man i så fall hantera denna grupp? Det kanske inte bara beror på att 

undervisningen är undermålig utan att det finns vissa individer som har mycket stora 

svårigheter med just matematiken. I forskningen har det genom åren diskuterats om det finns 

en specifik matematiksvårighet och kriterier för en sådan svårighet. Benämningen har varierat 

från forskare till forskare, från disciplin till disciplin, från land till land och förändrats över 

tid. Björn Adler är en psykolog som har haft stort inflytande i Sverige och Brian Butterworth 

är en hjärnforskare som har haft stort inflytande i Storbritannien. Låt oss se vad de har att säga 

om dyskalkyli.  
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2.2 Hjärnforskning 

Brian Butterworth (1999) säger att det finns individer som visar olikheter mot 

normalbefolkningen i hur deras hjärna arbetar när de ska lösa matematiska problem. Vi har en 

nedärvd hjärnförmåga att hantera antal och det är inte bara den mänskliga hjärnan som kan 

bedöma antal utan även schimpanser, bin och fåglar har i tester visat sig kunna räkna.  Den 

del av hjärnan som hanterar antal och enkel aritmetik är mindre aktiv hos dessa individer som 

istället aktiverar den främre delen av hjärnan som hanterar logiskt tänkande. Butterworth 

(2012, 1999) hänvisar i populärvetenskapliga presentationer till egen forskning, som visar att 

vänstra hjässloben är viktig för hanteringen av tal och att de som har dyskalkyli har onormal 

mängd av grå hjärnsubstans i sulcus intraparietalis, som är ett område i storhjärnans högra och 

vänstra sida. Dessa individer har stora problem att bedöma antal, jämföra storheter och att 

utföra enklare uträkningar och kräver längre tid än hos referensgruppen för att utföra 

beräkningar.  Dessa individer vill han ge diagnosen dyskalkyli och han har tillverkat enkla 

tester som används i det Brittiska skolväsendet för att utreda om en elev har diagnosen. 

Testerna kallas Dyscalculia screener. Han säger att det är skillnad på de barn som i 

matematiken bara är efter och de som har svårt att förstå. Butterworth (2012) säger att vissa 

föreslår att ett kriterium för dyskalkyli ska vara att individen ska uppvisa stor diskrepans, 

skillnad i resultat, mellan IQ och den matematiskaförmågan. Detta anser Butterworth (2012) 

vara ett mindre bra kriterium. Om man tänker sig att dyskalkyli är en avvikelse i hur hjärnan 

fungerar i sulcus intraparietalis så måste det ju finnas individer som har detta problem men 

även har problem med andra hjärnfunktioner som i sin tur leder till lägre IQ. Han anser vidare 

att det är viktigt med tidiga hjälpinsatser för att hitta vägar förbi svårigheterna.  

2.3 Allmänna matematiksvårigheter, specifika matematiksvårigheter och akalkyli 

Björn Adler, som är den psykolog som i Sverige har haft stort inflytande på 

diagnosticeringen, skriver i sin handbok för dyskalkyliutredning och arbete med barn med 

matematiksvårigheter (Adler, 2007) att man kan dela upp matematiska svårigheter i olika 

grupper. Man kan prata om allmänna matematiksvårigheter som är en generell svårighet med 

inlärning som gör att allt lärande tar längre tid än för genomsnittseleven. I detta sammanhang 

kan man tala om IQ som är ett mätetal för allmän begåvning. Måttet är IQ och befolkningen 

anses följa en normalfördelningskurva där medelvärdet är IQ 100. De som ligger lägre än IQ 

70 brukar ofta anses vara i behov av särskola där kravnivåerna är lägre och pedagogiken 

annorlunda. De som på denna kurva ligger mellan 70 och 85 i IQ, ca14 % av befolkningen, 

sägs ha allmänna kognitiva svårigheter (Adler, 2007). Inom denna grupp hittar man många 

elever med allmänna matematiska svårigheter som då även har problem med andra ämnen. De 

anses kunna klara av vanlig grundskola men behöver längre tid på sig för att klara av 

kunskapskraven i läroplanen. 
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Adler (2007) anser att det förutom dessa elever finns en grupp elever som har specifika 

matematiska svårigheter. Detta yttrar sig i en ojämn begåvningsprofil som gör att bara vissa 

delar av matematiken utgör ett problem medan annat går att förstå utan större svårigheter.  

Han beskriver att man måste behärska ett flertal kognitiva och tankemässiga processer för att 

klara matematiken. Det kognitiva handlar om att hämta in, bearbeta och använda information. 

Matematiken delar han in olika kognitiva byggstenar som man ska lära sig behärska dessa är:  

 Siffror och tal 

 Talbegrepp 

 Antalsuppfattning 

 Schema för tal 

 Arbetsminne och uppmärksamhet 

 Perception 

 Spatial förmåga 

 Planeringsförmåga 

 Problemlösning och logik 

 Tidsuppfattning 

Han skriver vidare att det finns många olika former av problem med matematiken och 

förklaringarna kan vara många. Förklaringarna kan till exempel vara för lite undervisning, 

eleven kan ha missat undervisning pga. sjukdom, skolk eller något annat som hållit dem borta 

från undervisning. De kan ha fått dålig undervisning i de lägre åldrarna. Ständiga 

misslyckanden kan leda till känslomässiga blockeringar som gör att eleven tappar lusten, 

börjar känna sig misslyckad och känna skam för att inte klara uppgifterna eller blir oförmögen 

att ta sig an nya uppgifter. Eleven kan komma från en familjetradition där matematik har låg 

status. Man kan ha allmänna kognitiva svårigheter. Dessa elever behöver mer tid för lärandet, 

förenklat undervisningsmaterial och ofta annan pedagogik. Denna typ av svårighet verifieras 

av ett begåvningstest som utförs av psykolog. De som tillhör denna grupp presterar vanligt vis 

jämnt på testet men lägre än genomsnittet av befolkningen. Är man normalpresterande inom 

de flesta områden men har någon särskild del av testet där man presterar sämre sägs man ha 

specifika kognitiva svårigheter. Man kan även lida av akalkyli; oförmåga att räkna och förstå 

siffror och tal. Förutom dessa olika förklaringar kan individen ha en blandning av orsaker.  

Uppmärksamhetsstörningar påverkar ett så komplext ämne som matematik mycket. Ett 

försämrat arbetsminne är också ett problem. Arbetsminnet används i allt målinriktat arbete 

som inte är automatiserat och kan sägas vara motorn i allt komplext tänkande. Inom 

matematiken används det när man läser av stora tal, löser uppgifter med mycket text, 

huvudräkning, ekvationer, jämförelser, läser fakta i tabeller och möter nya moment. Även 

språkliga svårigheter kan påverka individens förmåga att räkna och förstå. 
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Adler (2007) säger att dyskalkyli inte är ett vedertaget begrepp inom alla inblandade 

forskningsdicipliner men att verksamma neuropsykologer och läkare i sin tradition av 

diagnosticeringar använder begreppet för individer som har matematiksvårigheter trots god 

skolunderbyggnad och begåvningsresurser. 

Skillnaden mellan dyskalkyli och andra matematiksvårigheter är enligt Adler (2007) att det är 

svårigheter inom vissa delar av matematiken. Svårigheter med de fyra räknesätten och 

förmåga att snabbt få fram sifferfakta kan göra att lösningen av mer komplexa operationer i 

räkning påverkas. Det finns olika varianter av dyskalkyli enligt Adler (2007) som exempelvis 

automatiseringssvårigheter där eleven inte får flyt i varken räkning eller läsning. De är ofta 

normalbegåvade men har en ojämn profil i begåvningstest. Andra exempel kan vara 

språksvårigheter, planeringssvårigheter (tidskänsla och spatial förmåga) eller visuell 

perception. Det är vanligt med problem med det som Adler (2007) kallar för de kognitiva 

byggstenarna:  

 Läsa, skriva och hantera tal 

 Förståelse av begrepp 

 Antalsuppfattning 

 Tallinjen  

Men han hävdar att personen ofta bara har problem med någon av dessa byggstenar. 

Adler har gjort en checklista för att i vardagen kunna hitta dessa barn, som han visserligen 

säger att man ska använda med försiktighet och komplettera med en allsidig bedömning. Han 

säger vidare att denna diagnos säger något om nuläget och ett år framåt och problemen kan 

minska och till och med helt försvinna. Går man ut på nätet och söker på ”dyskalkyli test” kan 

man hitta flera aktörer som levererar checklistor. Brian Butterworth, professor i kognitiv 

neuropsykologi (2012) varnar i en föreläsning för att ha allt för stor tilltro till dessa tester 

eftersom att kriterierna i dessa passar in på mängder av människor som inte egentigen har 

dyskalkyli. I en undersökning i Havanna visade det sig att 75% av de som var dåliga räknare 

inte hade dyskalkyli enligt hans kriterier. 

Adler (2007) vill också skilja på dyskalyli och akalkyli, som enligt honom är en total 

oförmåga att räkna. Han vill skilja på dyskalkyli och allmänna matematiksvårigheter, som 

innebär ett generellt problem med all inlärning och som kräver ett långsammare 

inlärningstempo. Han vill dra en skiljelinje mellan dyskalkyli och pseudodyskalkyli, som 

beror på blockeringar på det känslomässiga planet och egentligen orsakas av psykosociala 

problem. Det är inte heller ovanligt att ha kombinationsdiagnoser med dyskalkyli och ADHD 

eller dyskalkyli och dyslexi. Detta brukar kallas komorbiditet, samsjuklighet. Detta bekräftas 

av Lundberg och Sterner (2009) som hänvisar till forskning av Koumoula m fl (2004). Den 

forskningen visar att de som har dyskalkyli ofta har andra störningar som ADHD, 
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ångestsyndrom eller dyslexi. ADHD kallar Adler (2007) för en beteendediagnos som, när den 

innefattar problem med arbetsminnet och uppmärksamhet, även ger matematiksvårigheter. 

Dyslexi och dyskalkyli kallar Adler (2007) för pedagogiska diagnoser. När en individ har 

problem med den fonologiska loopen, man läser långsamt och rätt men minns ej vad man läst, 

så kan man få problem med huvudräkning eftersom man har svårt att minnas tidigare 

tankesteg man gjort. Man kan även ha avkodningsproblem som visar sig vid lästal eller att 

man kastar om siffrorna i tal. 

Adler (2007) säger att dyskalkyli inte är en sjukdom i traditionell mening och inte heller alltid 

ett kroniskt tillstånd. 

2.4 Dyskalkylidiagnosen i skolvardagen 

Skolverket (2011)  kräver att alla ska klara grundskolekraven, men är det rimligt utan att göra 

undantag? Om dyskalkyli finns och diagnos ställs måste då inte dessa individer behandlas 

med andra krav och metoder. Vid förfrågan om elev med dyskalkyli ska behandlas 

annorlunda vid utförandet av nationella prov eller intag på gymnasiet svarar en tjänsteman på 

Skolverket (bil.1) att alla elever som är i behov av särskilt stöd ska få det oavsett om det finns 

en diagnos eller inte vilket regleras i 3 kap. 5a-9§ i skollagen (2010:800). I skollagen finns 

även en bestämmelse ( Skollagen kap.15 26§) som säger att läraren har möjlighet att bortse 

från enstaka delar av kunskapskraven om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl 

menas då att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden 

som inte är tillfälliga. Betygssättande lärare avgör om undantagsbestämmelsen ska tillämpas 

eller inte vilket kräver stor professionell kompetens hos läraren eller att specialist rådfrågas. 

Lärare hänvisas även att få stöd från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM. Vad säger 

då de om diagnosen dyskalkyli? 

På SPSMs hemsida (SPSM, 2014-11-25) har de svar på vanliga frågor. Där kan man läsa att 

forskare inte är eniga i frågan om huruvida dyskalkyli finns eller inte och hur man ska 

definiera dyskalkyli. Socialstyrelsen har inte gett några direktiv på vad som bör ingå i en 

dyskalkyliutredning. Alltså är det i dagsläget upp till varje enskild utredare att bedöma hur 

utredningen ska göras och på vilka grunder som diagnosen ska ställas. SPSM menar att i 

dagsläget har få kommuner den kompetens som krävs för att göra en sådan bedömning. De 

ger inte närmare något direkt svar på om elever med diagnosen dyskalkyli ska bedömas 

annorlunda vid betygssättning utan hänvisar till undantagsbestämmelserna som säger att om 

det finns särskilda skäl till att eleven inte kan uppnå enstaka delar av de kunskapskrav som 

eleven ska ha uppnått vid slutet av årskurs 6 eller 9 kan man bortse från dessa. På frågan vilka 

tester som kan användas för att göra en dyskalkylidiagnos hänvisas till ett underlag som 

Danderyds sjukhus erbjuder på sin webbplats.  
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Om man då går in på Danderyds sjukhus webbplats så hänvisar de till Vårdguiden 1177 som 

erbjuder information och tjänster för hälsa och vård dygnet runt. De skriver: ”dyskalkyli är 

när man har specifika räknesvårigheter som inte har sin grund i en allmänt svag begåvning 

eller bristande skolgång” (2015-02-01). De ger sedan i punktform lite kännetecken och 

uppmanar att om man har dessa svårigheter sedan förskola/ lågstadium och fått pedagogisk 

hjälp som inte haft någon effekt så är det motiverat att skicka in en remiss för utredning. På 

Danderyds sjukhus webbplats kan man även fylla i ett formulär som ger en vidare bakgrund 

om svårigheterna, övriga orsaker som kan påverka och åtgärder som redan vidtagits. Jag har, 

via mail, ställt några frågor till Olof Tyche, en av logopederna vid Sektionen för 

Specialistlogopedi på Danderyds sjukhus och som är en av dem som sköter diagnosticeringen. 

Tyche (bil.2) svarar att de har utrett räknesvårigheter sedan slutet av 90-talet tillsammans med 

psykologer. Nu samarbetar de även med Institutionen för beteendevetenskap och lärande på 

Linköpings Universitet. Landstinget skulle inte låta dem göra utredningar om det inte fanns 

underlag för att ställa en diagnos. Han skriver att de flesta patienter som genomgått 

utredningen hos dem är nöjda och har fått hjälp med hur de ska förhålla sig till svårigheterna, 

träning eller avlastning. 

Det finns alltså aktörer som ställer diagnosen dyskalkyli, bl.a. vissa landsting men samtidigt 

skriver SPSM att det finns oenigheter bland forskare om denna diagnos (Lundberg och 

Sterner 2009). 

2.5 Matematiksvårigheter i forskningen 

Matematiksvårigheter kallas enligt Lunde (2011) för ”lärandeproblemen som skolan glömde” 

för att många har stora problem i dagens skola men får inte den hjälp de behöver. Matematik 

är ett mångfacetterat ämne som kräver mycket av individen för att man ska lyckas. Det finns 

många förklaringar till matematiksvårigheter varav dyskalkyli är en. 

Enligt Arne Engström (2004) visar hans studie av elever i en stad han kallar för Medelsta att 

dåliga grunder gör att eleverna inte förstår den matematik som traditionellt ligger på 

högstadiet. De har fått bristande ledning i de lägre årskurserna och befäster då felaktiga teorier 

som gör vidare inlärning problematisk. Engström (2004) ifrågasätter om grundskolans mål 

verkligen är satta för en skola för alla. Kanske ska de svagaste få ägna mer tid till 

livsmatematik istället för skolmatematik, som syftar till att klara vardagsräkning men även 

syftar till att klara högre studier. Livsmatematik skulle träna sådana färdigheter och metoder 

som är nödvändig för att klara vardagen i det svenska samhället, så att eleverna blir redo att 

klara vardagslivet efter skolan. Han anser att dessa elever skulle vara mer betjänta av en 

matematik som i högre grad är vardagsrelaterad och i lägre grad relaterad till att klara vidare 

studier. Hans syn om att grunderna är svaga får stöd av Sinikka Huhtala och Anu Laine 

(2004) vars forskning visar på vikten av att från början få riktiga och utvecklingsbara 
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miniteorier. En felaktig mini teori kan vara en regel som man generaliserar för mycket eller en 

felaktig regel som används i sammanhang där de ej är tillämpbara. I det fallet leder det till att 

eleven misslyckas och drar slutsatsen att de inte har någon matematisk talang.  

Karin Linnanmäki (2004) visar att matematikprestationer och självuppfattning har stark 

korrelation. Det blir extra tydligt i de äldre årskurserna. Linnanmäki (2004) talar om en 

metainlärning vid ständiga misslyckanden som lär eleven att de inte duger eftersom de måste 

träna igen och igen på sådant de inte är bra på. Matematiken har traditionellt en hög status 

som skolämne och om man tidigt misslyckas med denna kan eleven få dålig självkänsla som i 

längden kan leda till matematikångest som låser individen inför inlärning av nytt stoff. 

Sjöberg (2004) visar på annan forskning som stöder tanken på att ångest är en förklaring till 

dåliga matematikresultat. Flickor påverkas mer än pojkar i en stressituation vilket ger dem 

lägre resultat. Ångest leder till undvikande beteende som i sin tur leder till minskad träning, 

vilket är olyckligt för elever som snarare behöver ökad sådan. Man har även sett att svaga 

elever ofta byter rätt mot fart och hellre räknar fort men fel för att undvika att komma efter. 

Detta är inte orsaken till problemet men något som i längden förvärrar dyskalkyli. Även 

Lundberg och Sterner (2009) säger att siffror och räkning kan framkalla stark ångest och att 

detta inte främjar elevens resultat och självbild. 

Sjöberg (2006) skriver att det finns mycket tveksamheter runt dyskalkylibegreppet och att 

man bör använda begreppet med försiktighet eftersom det är så många andra orsaker som 

påverkar elevers testresultat och matematiska utveckling. Sjöberg (2004) skriver att det 

saknas generella diagnosticeringskriterier och att det gör att man bör ta diagnosen med 

försiktighet.  I sin avhandling visar han på att lite tid i direkt matematiskt arbete, stora klasser, 

stress, provångest och könsroller kan vara lika stora orsaker till svaga prestationer i 

matematik. Lärare som kan förklara, sätta gränser och uppmuntra är enligt Sjöberg (2006) 

framgångsfaktorer, samt kamratlärande och att eleven ifråga själv bestämmer sig för att ta ett 

ordentligt grepp om sina svårigheter. 

3 Litteraturöversikt 

3.1 Dyskalkyli i forskningen 

Ordet dyskalkyli kommer från det nylatinska ordet dyscalculia och är sammansatt av två ord: 

grekiska dys- som betyder miss eller svår och latinska calculus som i räknesten. (NE1991). 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) är det ett dåligt definierat begrepp och inte ett entydigt 

och väl avgränsat fenomen. Brittiska utbildningsdepartementet gav 2001 ut följande definition 

av begreppet: 
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Ett tillstånd som inverkar på förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter. Personer med 

dyskalkyli kan ha svårt att lära sig 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 Det finns mycket skrivet om matematiksvårigheter men vokabulär 

och innehåll i formuleringarna varierar. Här ska jag beskriva vad forskningen säger om 

specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli.självtillit. (Lundberg och Sterner, 2009 

sid.7). 

Problemets kärna tycks vara uppfattningen av antal. De har svårt att förstå mängder och 

uppvisar ett annorlunda mönster i hjärnaktivitet vid räkneförsök. 

Enligt Lundberg och Sterner (2009) så är forskarna inom matematiksvårigheter överens om 

att de som har dyskalkyli har bristfällig taluppfattning och att ca 4-6% av befolkningen har 

dessa svårigheter. Enligt Lundberg och Sterner (2009) så är ungefär 6% av barn drabbade av 

dyskalkyli men 4% uppvisade komorbiditet, det vill säga de hade även andra störningar som 

exempelvis dyslexi eller ADHD. Knappt 2% är enligt dessa källor drabbade av ren dyskalkyli. 

Att det finns individer med inlärningssvårigheter på det matematiska planet har historiskt sett 

varit ett forskningsfält sedan början av förra seklet. Enligt Lunde så började neurologer redan 

på 1910-talet se att individer med skador på vänster hjärnhalva kunde få stora problem med 

siffror, detta trots att de språkliga funktionerna var oskadade och intakta. På 20-talet la Peritz 

fram teorier om att det fanns ett räknecentrum i hjärnan, men andra forskare menade enligt 

Lunde (2011) att det istället var olika delar av hjärnan som hade störningar. Magne (2006) 

skriver att den svenske neurologen Henschen i sina studier av matematiksvårigheter använde 

beteckningen acalculia för dessa svårigheter och avsåg då problem med aritmetik. På 60-talet 

riktade Magne fokus mot att det kan vara sociala och psykologiska orsaker bakom att 

matematiksvårigheter uppstår. Neurologer började använda sig av begreppet dyskalkyli och 

akalkyli för att beteckna matematiksvårigheter och mycket av forskningen gäller just enkel 

aritmetik. 1992 föreslog Magne dysmatematik för att poängtera att det är ett vidare problem 

än bara aritmetikräkning. Detta begrepp fick enligt Lunde (2011) ingen vidare spridning. På 

70-talet kom begreppet developmental dyscalkulia ur defektologin som i vissa länder i 

östblocket var rådande inom specialpedagogiken vid denna tid. Där försökte man visa att det 

var en ärftlig egenskap, eller brist. Detta har senare forskning inte kunnat motbevisa enligt 

Lunde (2011). Detta begrepp drog dock fram att det fanns en skillnad mellan matematisk 

färdighet och intelligens av det generella slaget. Lunde (2011) skriver att man senare fann att 

det fanns matematiksvårigheter som uppstod i vissa situationer och att vissa svårigheter 

verkade medfödda. De som uppstod i vissa situationer tycktes gå att avhjälpa med 

specialundervisning och intensivträning. När resultatet på intensiv undervisning ger positivt 

resultat kallas detta inom forskningen RTI, respons-to-intervention. 
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Elever med matematiksvårigheter verkade enligt Lunde (2011) ha primitivare strategier och 

färre strategier än normalpresterande barn i samma ålderskategori. Utifrån detta kan man 

fundera på om det är en försenad utveckling istället för en medfödd defekt. 

Matematiksvårigheter är alltså ett begrepp som är oklart på många sätt. Matematiksvårigheter 

är ett vidare begrepp än specifika matematiksvårigheter som även kallas dyskalkyli enligt 

SPSM. Enligt Lunde (2011) finns det ännu ingen enighet om vad matematiksvårigheter 

egentligen är, hur det ska definieras eller om det ens finns som en särskild diagnos eller bara 

betyder att individen har svårigheter med att klara matematik på det sätt som förväntas. 

Sjöberg (2004) konstaterar att det finns olika förklaringsmodeller när det gäller 

matematiksvårigheter och att den forskningslitteratur som finns om dyskalkyli främst är inom 

medicinsk och neurologisk, neuropsykologiska området. Det tolkar Sjöberg (2004) som att 

man inom denna litteratur har en kategorisk syn på den matematiskt misslyckade eleven 

istället för ett relationellt. Diagnosen blir alltså en medicinsk diagnos och inte en pedagogisk. 

Forskningen har ursprunget hos fallstudier av hjärnskadade vuxna och där pekar Sjöberg 

(2004) på svårigheten att överföra dessa forskningsresultat till barn som är i utveckling. Dessa 

studier bygger enligt Sjöberg (2004) oftast på ensidiga studier om de fyra räknesätten. Även 

Sjöberg konstaterar att det finns en stor förvirring runt begreppet i litteraturen som kanske 

beror på att det är så många olika yrkes- och intressegrupper som intresserar sig för 

fenomenet. Exempel på yrkes- och intressegrupper är: läkare, neuropsykologer, pedagoger, 

elevvårdspersonal och förtvivlade föräldrar. Kritiken mot begreppet är att det finns stora 

svårigheter med att väga in och avgränsa till andra problemförklaringar som pedagogiska och 

sociala. Det finns även forskning som anger developmental dyscalkylia som begrepp och detta 

bygger på diskrepans mellan elevens matematikprestationer gentemot normalelevens 

matematiska utveckling. Detta kriterium anses inte längre vara relevant enligt Sjöberg (2004). 

Sjöberg (2004) säger att han kan se en samstämmighet i forskningslitteraturen om 

omfattningen av dyskalkyli, 4-6%. Den forskning som detta bygger på tar enligt Sjöberg 

(2004) inte hänsyn till andra förklaringar som kan finnas till matematiksvårigheterna. 

Däremot finns inte samstämmighet om huruvida dyskalkyli skulle vara ärftlig. Men det finns 

flera olika forskare som i sin forskning visar på att det finns kopplingar mellan 

aritmetikproblem och syskonskap. Tanken att det finns en ärftlig del i problemet bekräftas av 

Lundberg och Sterner (2009). De säger att forskning visar att det finns en ärftlig faktor när det 

gäller hela skalan av matematisk förmåga, men att man inte hittat någon särskild 

matematikgen. Forskningen ger inte heller enligt Sjöberg (2004) något enhälligt svar på om 

det skulle vara någon skillnad mellan könen, men det råder samstämmighet om att nedsatt 

minnesfunktion kan skapa matematikproblem. Elever med nedsatt minnesfunktion belastar 

arbetsminnet mer och det gör att tidsåtgången ökar och därmed risken för matematikångest 
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(Sjöberg 2004). Dyskalkyli har även starka kopplingar till koncentrationsstörningar och 

dyslexi.  

Enligt Lunde (2011) används i nuläget begreppen dyskalkyli, lärsvårigheter i matematik och 

specifika matematiksvårigheter, av olika forskar grupper för ungefär samma fenomen, men än 

finns ingen global term och definition med tydliga kriterier som gäller och därför är det svårt 

att jämföra olika forskningsresultat.  

Enligt Neville (2012) uppskattas cirka 5% -8% av befolkningen ha specifika matematiska 

svårigheter som har genetiska orsaker. Detta stöds av Williams (2013). Williams (2013) säger 

att dyskalkyli är specifik inlärnings svårighet som visar sig när barnet ska lära sig aritmetik, 

men att dyskalkyli i Australien fortfarande inte får den uppmärksamhet som den förtjänar. 

Detta leder till att de barn som skulle ha rätt till speciell hjälp fortfarande sitter bortglömda i 

klassrummet. Enligt Williams (2013) har forskningen inte blivit effektivt koordinerad och har 

därför ingen kraft. Att läsa internationell litteratur på området är svårt eftersom terminologin 

skiftar. Det är, säger Williams (2013) förvirrande med olika termer och olika definitioner som 

de internationella forskarna har använt. Williams (2013) citerar Dowker (2005) ”altough the 

research in the area speaks of mathematical difficulties, it would be more strictly appropiate to 

speak of  aritmetical difficulties”. Enligt Williams (2013) har en individ med dyskalkyli svårt 

att uppfatta antal, svårt med taluppfattning och jämförelser av tal, de blandar ihop tecknen för 

de fyra räknesätten (+. -, x, /), de har inga effektiva metoder för huvudräkning och tar därför 

hjälp av fingrarna för att räkna vidare. De har ofta problem med att hantera pengar och svårt 

med den analoga klockan. De har ofta minnessvårigheter. De behöver längre tid på sig för att 

utföra beräkningar. Enligt Williams (2013) finns det tre skolor när det gäller dyskalkyli: det är 

en neurologisk defekt, det är fel på arbetsminnet eller det existerar ingen sådan diagnos utan 

svårigheterna har andra orsaker som exempelvis emotionella. Williams (2013) hävdar att 

hennes erfarenheter säger henne att dyskalkyli visst existerar.  

Okunskap om dyskalkyli leder enligt Neville (2012) till orealistiska förväntningar på individer 

med denna svårighet. Det bästa vore enligt Neville (2012) om lärare blir familjära med 

begreppet och dess kännetecken så att läraren själv i undervisningen kan identifiera dessa 

individer tidigt och sätta in rätt stöd. Om klasslärarens hjälp inte leder framåt kan sedan 

speciallärare kopplas in och ge kompletterande undervisning och planerade ingripanden. 

Enligt Neville (2012) så kan den trend som nu råder i skolan, med inkludering av de svaga i 

klassrummet, leda till att barn med dyskalkyli bara får den vanliga klassrumsundervisningen 

istället för riktad undervisning i ett resursrum som skulle passa dessa individer bättre. Lärarna 

i undersökningen anser att de har svårt att hinna med att hjälpa de svaga samtidigt som de ska 

hålla resten av klassen utmanad och engagerad.  Neville hävdar att om man får extra 

specialundervisning i matematik så ökar det dubblerade arbetet möjligheten att få repetition 

som leder till att utveckla matematisk kompetens som är viktig för det matematiska 
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självförtroendet. Man bör träna strategier och göra upp individuella lärmål formulerade med 

referens till dyskalkylisvårigheterna och låta detta implementeras i både 

specialundervisningen och klassrumsarbetet. 

I forskningslitteraturen går åsikterna fortfarande isär, men fler och fler artiklar lutar mot att 

dyskalkyli nog faktiskt finns och kritiken ligger i svårigheten att avgränsa dyskalkyli från 

andra orsaker till matematiksvårigheter. Man kritiserar även avsaknaden av klart avgränsade 

och allmänt accepterade kriterier. 

Det största hindret för att få klarhet ligger i att det inte finns ett enhetligt begrepp och tydliga 

definitioner för denna typ av matematiksvårigheter. 

3.2 Utredning och diagnosticering 

I Sverige är diagnosticering av dyskalkyli och kunskap om detta inte allmänt spridd och i 

vissa kommuner finns det logopeder eller annan legitimerad person som sätter diagnosen 

medan det i andra kommuner råder stor skepsis inför diagnosen. Universitetet i Uppsala har år 

2010, 2011 och 2014 erbjudit en fortbildning för logopeder i diagnosticering av dyskalkyli. 

 I Australien finns det enligt Williams (2013) mycket lite kunskap ute i skolorna och 

diagnosen är ifrågasatt sen det 1976 beslutades i den Australiensiska senaten att diagnosen 

dyskalkyli inte finns. I Storbritannien finns rutin mässig hjälp till lärare för att kunna 

diagnosticera och arbeta med dyskalkyli. Det är alltså stor skillnad mellan länder. Williams 

(2013) skriver att screening tester är tidsödande men att hjälpen blir mer effektiv om man 

tidigt kan börja träna alternativa strategier. Detta medför att man också kan göra misstag och 

sätta diagnosen på de som bara är långsamma i utvecklingen. Därför bör man vara varsam i 

sin diagnosticering och inse att det för vissa individer kan visa sig vara övergående. 

I Storbritannien använder man sig enligt Williams (2013) av Butterworths test från 2003 som 

kallas Dyscalculia Screener. Testet bygger på teorin att dyskalkyli beror av en dysfunktion i 

hjärnas cortex som hanterar tal. Det är ett datatest som tar ca 20 minuter att utföra. Det finns 

kritik mot detta test men fler tester finns att tillgå som undersöker fingerräkning, finmotorik, 

talskärpa, taluppfattning, taljämförelser osv. Det finns enligt Williams (2013) även hög grad 

av komorbiditet, alltså att man uppfyller kriterierna för andra diagnoser samtidigt, exempelvis 

dyskalkyli-dyslexi eller dyskalkyli- ADHD, men man vet inte varför det föreligger på detta 

sätt. 

I Sverige används två klassifikationssystem: ICD-10 för sjukdomstillstånd och DSM-IV för 

psykiatrisk ohälsa. ICD-10 benämner dyskalkyli som specifika räknesvårigheter och detta är 

definitionen: 
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Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas på psykisk 

utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheter innefattar bristande förmåga att 

behärska basala räknefärdigheter såsom addition, subtraktion, multiplikation och division 

snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter i algebra, trigonometri, geometri och 

komplexa beräkningar. 

DSM-IV har följande kriterier för specifika matematiksvårigheter: 

Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, individuellt genomförda tester, är klart under 

förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och 

åldersrelevant utbildning.  

Störningen ska i betydande grad störa skolarbete eller andra aktiviteter som kräver 

räkneförmåga. 

Adler (2001) anser med bestämdhet att det är till nytta för individen att få en diagnos eftersom 

barn mår illa av att ständigt misslyckas, de får orsaken tydliggjort för sig, de kan få rätt hjälp 

och har lättare att kräva hjälp. Han anser vidare att det är viktigt att barnet behåller lusten till 

att lära. Om barnet inte går vidare trots hjälpinsatser bör en utredning göras med både 

kognitiv bedömning och pedagogisk bedömning anser Adler (2001). Allt för att få en 

fördjupad bild som ger en framkomlig väg i vardagen. 

Adler har utarbetat ett testmaterial som logopeder i vissa delar av landet använder sig av vid 

diagnosticering. Materialet bygger på att individen ska uppfylla vissa uppställda kriterier. Han 

anser att man tidigast i 10-årsåldern kan sätta diagnos. Man bör göra en förnyad diagnos efter 

ett till två år. Shalev (2001) säger att hur varaktigheten i diagnosen är ska fortsätta utredas. 

Individen bör få rätt till pedagogiska- och tekniska hjälpmedel. Adler (2007) anser att en 

diagnos bör kunna ge dispens vid gymnasieansökan men att man inte ska ge godkänt av 

snällhet utan erbjuda stödinsatser. Diagnos bör ställas för att samhället ska förstå att här 

behövs resurser till specialpedagogiska insatser. Han anser att eftersom detta inte är en 

enhetlig grupp individer så är det mest effektivt med enskild övning istället för 

gruppundervisning. Lunde (2011) skriver att det är viktigt vid skolstarten att upptäcka barn 

som inte har utvecklat en god förståelse för tal och en inre tallinje. Om man för dessa barn gör 

en tidig insats kan det framöver ge goda resultat. 

Sterner och Lundberg (2009) skriver i sin forskningsöversikt att dyskalyli inte är så lätt att 

fånga in. Olika yrkesgrupper, speciallärare, skolpsykologer, barnneuropsykiatrin och 

logopeder, arbetar med att diagnosticera men ingen har ännu monopol på att sätta just 

diagnosen dyskalkyli. Sterner och Lundberg (2009) säger att det ofta kan vara bra om olika 

yrkeskategorier tillsammans kan komma fram till en diagnos.  
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Williams (2013) skriver att om man inte lyckas hjälpa dessa barn på rätt sätt riskerar de att 

framöver drabbas av så kallad matteångest som kan ge dem en livslång mental blockering för 

alla typer av räknande, dåligt självförtroende och beteendeproblem. Williams (2013) anser att 

en acceptans av svårigheten kan leda till ändrad policy gentemot dessa barn och detta kan ge 

pengar till ökade hjälpinsatser för dessa, samt mer forskning om framgångsrika strategier.  

Enligt Björnström (2012) syns besvären tidigt. Barnen övar och glömmer, de har ofta en 

diskrepans mellan resultaten i matematik jämfört med övriga ämnen. De har problem med de 

fyra räknesätten, svag antalsuppfattning, visuella och spatiala svårigheter, svårt med klockan 

och dålig tidsuppfattning som gör det svårt att planera. Han anser att man ska göra en 

pedagogisk bedömning av vad som går bra och vad som är svårt. Bedömning ska sedan göras 

av kunnig psykolog eller logoped. Han säger även att det är vanligt med komorbiditet, 

samsjuklighet, med ADHD och dyslexi. Han menar att man kan se på svårigheten ur två 

perspektiv. Det systematiska perspektivet där man observerar svårigheterna och det 

medicinska där man ser områden i hjärnan som inte fungerar normalt. 

Enligt Adler (2007) är det av största vikt för individen att få en diagnos på sin svårighet, 

dyskalkyli, för att denne inte ska må psykiskt dåligt och så att de kan få rätt hjälp och stöd. 

4  Teoretiska utgångspunkter 

Genom att välja en fenomenologisk ansats på min studie vill jag lyfta fram den erfarenhet och 

den känsla som deltagarna bär på i sin gemensamma svårighet med matematiken och tankarna 

runt dyskalkyli. Studien lyfter även tankar hos omgivningen om dyskalkyli. 

Moderna epokens forskning har traditionellt varit präglad av positivismen och empirismen 

som har beskrivit världen utifrån forskning enligt fyra huvudprinciper: 

verifierbarhetsprincipen, observerbarhetsprincipen, kausalitetsprincipen och 

falsifierbarhetsprincipen. Enligt Hugo (2007) har det sedan skett en förskjutning mot mer 

holistisk perspektiv på forskning som handlar om människor. När man beskriver människan är 

sanningsbegreppet relativt med följd att man bara kan göra provisoriska tolkningar av världen. 

Här kom fenomenologi och livsvärldsforskning in i bilden som en motvikt till styrda 

experiment och istället var och är syftet att försöka förstå människan och hennes handlande 

utifrån hennes egen berättelse. Inom fenomenologin använder man begreppet intentionalitet 

och med det avser man att individen ser ett fenomen mot den bakgrund som livsvärlden är. 

Fenomen är objekt i världen, uppfattade av subjekt i världen (Nielsen 2005). Forskaren måste 

vara medveten om att forskaren själv bär på tolkningsglasögon som man måste förhålla mig 

till och i möjligaste mån försöka se bort ifrån. Detta var, enligt Bjurwill (1995) en av 

grundtankarna hos Husserl, som anses vara fenomenologins grundare, att man ska söka se 
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sanningen genom en ogrumlad blick genom att reducera bort sina egna förutfattade meningar 

genom att gå till sakerna själv. Det ska vara ett intuitivt sätt att ta in kunskapen om ett 

fenomen. Bjurwill (1995) nämner fyra slöjor för tanken, den nedärvda biologiska 

begränsningen, vår uppfostran, grupptryck och yrkesrollens medförda förväntningar. Inom 

fenomenologin vill man göra en ansats att befria sig från dessa slöjor och beskriva saker naket 

som de presenteras för en. Med denna teoretiska ansats ska jag tematiskt analysera intervjuer 

enligt beskrivning i metoddelen. 

5 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att förstå och representera hur några personer som fått diagnosen 

dyskalkyli samt personer i deras omgivning reflekterar kring diagnosticeringen, diagnosens 

betydelse för stödinsatser i skolan, samt att leva med dyskalkyli.  

 Varför lät sig personerna diagnosticeras? Vilka erfarenheter kring att få diagnosen 

dyskalkyli och att leva med den ger de uttryck för och anser de att diagnosen har varit 

till nytta för dem? 

 Varför lät föräldrar sina barn diagnosticeras? Vilka erfarenheter kring att få diagnosen 

dyskalkyli och att leva med den ger de uttryck för och vad hoppas de att en diagnos 

ska hjälpa barnet med? 

 Hur resonerar skolledare, med ansvar för stödet på skolorna, runt diagnosen 

dyskalkyli?  

6 Metod och genomförande 

6.1 En fenomenologisk ansats och fenomenografisk metod 

Enligt NE (1991) är läran om det som visar sig för medvetandet det som kallas fenomenologi. 

Från början var detta, enligt NE (1991), en filosofisk teori som med strikt deskriptiv teori om 

vad vi är medvetna om som skulle kunna lägga en grund för vidare filosofisk forskning. 

Vetenskapliga teorier som bygger på denna tradition behandlar iakttagbara fenomen utan att 

försöka söka hjälp av bakomliggande orsaker. Att försöka göra rättvisa åt det undersökta är 

vad man strävar efter och att försöka att förutsättningslöst se vad som visar sig. Genom den 

levda kroppen har vi tillgång till vår värld. Enligt Merleau-Ponty (1997) är kroppen vår 

förankring i världen och att förstå är att uppleva överensstämmelse mellan intentionen och 

utförandet. Kroppen är vårt allmänna sätt att besitta vår värld och en medveten varelse är en 

väv av intentioner. Bara genom att uppleva den andres kropp och smälta samman med den 

kan jag som forskare få kunskap om den andre, säger Merleau-Ponty (1997). Genom att 

undersöka hur en del av världen upplevs av en annan person så får vi del av deras livsvärld. 
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Varje livsvärld blir därför unik även om det kan finnas erfarenheter som delas av andra. 

Bengtsson (1988) uttrycker det som att det råder ett cirkulärt förhållande mellan livsvärlden 

och subjektet och att det som studeras är en subjektiv bild av en företeelse. Den levda 

erfarenheten är det centrala och den subjektiva upplevelsen det som ska skildras och inte om 

det finns en objektiv motsvarighet (Nilsson, 2014). Det är alltså deltagarens egen upplevelse 

och tolkning av världen som är det intressanta i den fenomenologiska ansatsen.  

Genom att välja en fenomenologisk ansats vill jag alltså lyfta fram den erfarenhet och den 

känsla som deltagarna bär på i sin gemensamma svårighet med matematiken. Det utgör dock 

en stor svårighet att inte tolka deltagarnas upplevelser utifrån egen erfarenhet utan i möjligaste 

mån låta de deltagande i studien få tala för sig själva. Låta deras ord och känsla representeras 

så naket det går. 

Deltagarens göranden och berättelser är fulla med innebörder och teman (Hugo 2007) och 

genom att identifiera några gemensamma teman har jag analyserat materialet. Dessa teman 

representerar deltagarnas egna upplevelser av sin livsvärld. 

Till denna hermeutiska tradition hör även fenomenografin. Den liknar fenomenologin 

eftersom kunskapsobjektet inom bägge metoderna liknar varandra. De bygger på att förklara 

ett fenomen som upplevs av en individ. Fenomenografin har ofta, som i mitt fall, en 

fenomenologisk grund. Fenomenografin är intresserad av att visa på variationen av sätt som 

man kan uppfatta fenomen. Man vill inte kartlägga på individnivå utan visa på 

överindividuella uppfattningar (Johansson 2009). Dessa visar man i uppfattningskategorier 

som konstrueras i en viss kontext, i mitt fall den svenska skolan. Dessa kategorier kan man se 

som uttryck för den fenomenologiska essensen. Detta görs genom beskrivningskategorier som 

jag presenterar som olika teman i min undersökning. Genom att läsa intervjusvaren många 

gånger kunde vissa beskrivningskategorier utläsas och olika delar av deltagarnas berättelser 

lyftas in under de olika teman som jag fann. Dessa teman skrivs som rubriker och 

underrubriker i resultatdelen.  

6.2 Val av datainsamlingsmetod: semistrukturerad intervju 

Inom ramen för den fenomenologiska ansatsen har jag valt intervju som datainsamlingsmetod. 

Förutom att fånga deltagarnas erfarenheter och känslor är intervjun en kvalitativ metod som 

ger mer djupgående svar än en kvantitativ metod som exempelvis en enkätundersökning. 

Intervjuer ger enligt May (2001) en god inblick i de tankar, upplevelser, erfarenheter, känslor 

och drömmar som de intervjuade har. Det är ett medel för att förstå hur människor handlar 

och hur de uppfattar sin sociala värld. Den som utför intervjun måste hitta en balans mellan 

totalt engagemang och distans.  Enligt May (2001) kan man dela in intervjuer i fyra olika slag: 

strukturerade, semistrukturerade, ostrukturerade och gruppintervjuer. I den strukturerade 
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intervjun används ett frågeformulär som inte tillåter avvikelser och respondenten tillåts inte 

göra några större utvikningar från de ställda frågorna. Frågorna ska vara exakt lika och ställas 

på samma sätt till alla respondenter. 

I den semistrukturerade intervjun finns det också fastställda frågor som respondenten ska 

svara på men här har man en större frihet att avvika från frågeformuläret om man vill söka ett 

fördjupat svar på någon fråga. Kvalitativa informationer kan man få fram genom att förtydliga 

och utveckla de svar där det känns relevant. Svaren blir därför inte helt jämförbara men ändå 

med viss jämförbarhet eftersom frågeformuläret som ligger till grund för intervjun ändå är det 

samma. Kontexten är en viktig aspekt i den semistrukturerade intervjun enligt May (2001). 

Att med fördjupande frågor försöka förstå sammanhanget som präglar individens svar. 

Ostrukturerade intervjuer är enligt May (2001) till sin karaktär öppna och kan ge möjlighet till 

ett kvalitativt djup. Respondenten får här fritt tala om ämnet utifrån sin egen referensram.  

I gruppintervju kan man studera gruppdynamik och hur förhållandet mellan gruppdeltagarna 

påverkas av ämnet. 

Aspers (2011) påpekar att det är viktigt att vara väl förberedd som intervjuare, ha kontrollerat 

sin utrustning innan, sitta avskilt så man inte blir störd, vara i tid och vara påläst på sina 

frågor. Under intervjun bör man vara uppmärksam på respondenten och ställa följdfrågor om 

något är oklart eller kanske verkar extra intressant och fråga om man får återkomma om man 

har fler frågor, vilket jag gjorde. Aspers (2011) anser även att det är av största vikt att man 

transkriberar så snart som möjligt och gärna skriver ner olika intryck man fått under 

intervjuns gång. Jag transkriberade intervjuerna i direkt anslutning till intervjuerna för att göra 

deras berättelser största möjliga rättvisa. 

Jag valde en semistrukturerad intervjuform där jag formulerade fasta frågor till tre olika 

grupper. De tre respondentgrupperna är elever med färdig eller påbörjad dyskalkylidiagnos, 

föräldrar till elever med dyskalkylidiagnos samt skolledare som ansvarar för stödet till dessa 

elever. Enligt May (2001) ger denna intervjuform möjlighet till fördjupning och kvalitativ 

information. Eftersom att alla inom samma grupp har samma grundfrågor så kan man jämföra 

de olika svaren. Med litteraturstudier försökte jag först få en klar bild av vad dyskalkyli är och 

hur det diagnosticeras. 

Sedan utförde jag mina intervjuer och samlade in information om hur de olika grupperna i 

studien ser på och uppfattar dyskalkyli. Jag försökte närma mig svaren om vad diagnosen står 

för, vem som får den, hur det känns att få den diagnosen, vad kan vara bra eller kanske dåligt 

med att få denna diagnos och kanske komma närmare svaret om den fyller en nödvändig 

funktion för deltagarna. 
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6.3 Urval av respondenter 

Enligt May (2001) måste man hitta respondenter som har den information som man eftersöker 

tillgänglig, som förstår vad som krävs av hen och känner sig motiverade till att deras svar är 

viktiga för undersökningen och omvärlden. 

Jag har sökt upp fyra individer med dyskalkylidiagnos i åldrarna: 9, 14, 17 och 43 år. En av 

dem var under utredning och väntade på svar. Genom att fråga runt på en kurs om dyskalkyli 

så fick jag kontakt med lärare som hade elever med dyskalkylidiagnos som jag kunde få 

kontakt med via ett brev (bilaga 3). De lärare jag kontaktade frågade först elever och föräldrar 

så att de kunde ta ställning till om de ville delta innan kontaktuppgifter lämnades till mig. På 

det sättet hanterades den sekretess som finns runt diagnosen. Jag ringde även runt till olika 

skolor för att hitta elever som var villiga att låta sig intervjuas. Jag använde mig även av 

personliga kontakter inom skolans värld för att hitta några av intervjupersonerna. 

Pelle, 9år, går på en medelstor 1-5 skola och är under utredning för dyskalkyli sen 

specialläraren på skolan föreslagit att hans svårigheter i matematiken kan ha den orsaken. 

Eftersom pappan säger sig ha samma problem tyckte föräldrar och övrigskolpersonal att det 

var värt att utreda. Diagnosen utreds av kommunens logoped med specialkompetens för 

matematiksvårigheter. 

Henry, 14 år, går nu på en medelstor skola i de centrala delarna av en större medelsvensk stad. 

Han är för tidigt född och har alltid kämpat med att hänga med i sina jämnårigas tempo. Han 

fick sin diagnos i slutet av mellanstadiet när hans mamma, som själv arbetar inom skolan, 

misstänkte att det var förklaringen till Henrys problem och drev igenom att en utredning 

skulle utföras. Diagnosen sattes av kommunens logoped med specialkompetens för 

matematiksvårigheter. 

Jakob, 17år, går nu på gymnasiet och fick sin diagnos i slutet av mellanstadiet då han gick på 

en liten by skola utanför en större medelsvensk stad. Trots stora insatser från skolan i form av 

specialpedagogiskt stöd i grupp om 2-3 personer så var matematikens mål svara att klara av. 

Diagnosen sattes av kommunens stödteam.  

Arne, 43år, arbetar som grävmaskinist i en medelstor stad i Sverige. Arne hade stora 

skolsvårigheter som resulterade i utanförskap och skolk. Han fick sin diagnos av psykolog 

inom landstinget som specialicerat sig på matematiksvårigheter. 

Några föräldrar fick även frågan om de själva kunde tänka sig att vara med i studien och 

föräldrar till två av dessa fyra individer med dyskalkylidiagnos ställde upp på intervju. 

Annika, mamma till Henry, arbetar som lärare på låg- och mellanstadiet. 
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Vera, mamma till Jakob, arbetar inom vården. 

Jag valde även ut tre olika skolledare i en medelstor stad som fick svara på frågor om 

dyskalkyli och stöd i skolan. 

Sofia, rektor på Pelles låg- och mellanstadieskola. En medelstor skola en mil utanför en större 

stad. 

Karin, studierektor på Henrys skola. Skolan är en 6-9 skola med estetisk inriktning i centrum 

av en större svensk stad. 

Rakel, studierektor på Jakobs högstadieskola. En 1-9 skola med ett blandat sociokulturellt 

elevunderlag på högstadiet i utkanten av en större medelsvensk stad. 

6.4 Genomförande, analys och etiska aspekter 

Jag skickade ut förfrågningar till elever och stämde träff för intervju med dem. I de fall där 

eleverna var minderåriga informerades deras föräldrar och de fick ge sitt godkännande. Av 

dessa föräldrar ställde några även själva upp för intervju. Jag utförde alla intervjuer under 

våren 2015 och intervjusvaren noterades och fältanteckningarna renskrevs strax efter 

intervjun. Vissa intervjuer utfördes av praktiska skäl via telefon. 

Intervjusvaren analyserades sedan tematiskt forskningsfråga för forskningsfråga hos alla 

respondenter i de tre grupperna och jag sökte likheter och skillnader i deras svar och 

upplevelser. Eftersom jag valde en fenomenologisk ansats har jag i möjligaste mån försökt att 

inte tolka eller skriva om respondenternas svar utan bara samlat deras berättelser under olika 

teman. Deras berättelser ska få stå på egna ben och ge en inblick i deras livsvärld och en bild 

av hur dyskalkylidiagnosen ter sig ur deras synvikel. 

Analysen kan ses som en narrativmetod där jag bygger på personernas berättelser. Vi får i 

deras berättelser tas tillbaka i det förflutna, möta vad som hänt och göra en poäng av det. Som 

forskare finner vi inte berättelser utan konstruerar en berättelse baserat på objektets 

redogörelser genom analytiska omskrivningar (Johansson ,1999). Johansson menar att det vid 

denna typ av undersökningar är svårt att använda sig av kända begrepp som reliabilitet, 

validitet, objektivitet och replikerbarhet. Materialet kan analyseras på ett flertal olika sätt. Den 

narrativa reflektionen skrivs här som en form av sammanfattning efter varje grupp av 

respondenter. 

Jag har följt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet gett ut (Vetenskapsrådet 

1990). Informationskravet uppfylldes genom att studiens syfte presenterades i brev som 

skickades ut före intervjun och presenterades sedan igen vid intervjutillfället. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att bara de som samtyckt till intervju utfrågades. 
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Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att personerna i intervjuerna har avidentifierats och 

svaren går inte för en utomstående att härleda till någon särskild person. 

6.5 Reflektion över metoden 

Syftet med studien var att ge exempel på tankar och upplevelser som diagnosticerade och 

deras omgivning har av hur det är att ha denna diagnos och hur de anser att det ska hanteras 

av omgivningen. Deltagandet är frivilligt men det visade sig vara svårt att hitta personer som 

kan låta sig intervjuas eftersom det bara finns ett fåtal som blivit diagnosticerade och att 

uppgifterna är konfidentiella och kräver tillstånd för att ta del av. Materialet är därför 

begränsat och tolkningarna görs utifrån det lilla urvalet. 

Intervjun som form passar denna undersökning bra eftersom det är individernas uttryck för 

tankar och känslor som jag vill visa. En semistrukturerad intervju gav möjlighet att kunna 

jämföra de olika individernas svar genom att grundfrågorna var de samma för alla men 

individerna hade även möjlighet att ge större kvalitet i sina svar genom att svara på följdfrågor 

och förtydliganden. De fick även möjlighet att fritt berätta om det var något mer de tyckte var 

viktigt att få fram. 

Att skriva fältanteckningar istället för att göra inspelningar har för och nackdelar. Fördelen 

som jag uppfattade respondenterna var att det gjorde dem avspända men krävde att 

anteckningarna utfördes snabbt och att renskrivningen skedde omedelbart efter intervjun för 

att minimera risken att något skulle misstolkas. Om det funnits möjlighet att istället spela in 

eller filma de intervjuade, hade även allt som sagts med kroppsspråk och gester kunnat fångas 

upp. Då hade tolkningen och analysen blivit än mer rättvis och mer färgstark. Mer av deras 

starka känslor som de gav uttryck för hade kunnat föras in i studien. Om man vill göra vidare 

undersökningar kan detta vara en förbättring av studieförutsättningarna och ge ett bättre 

resultat. 

Att utföra vissa intervjuer per telefon har även det sina svagheter genom att risken att man 

missuppfattar svaren ökar när man inte ser den talande personen och dennes kroppsspråk. I 

studien hanterades den risken med att om något uppfattades oklart så ställdes följdfrågor som 

klargjorde eventuella missförstånd. 

Jag har försökt hitta gemensamma drag och faktorer i deltagarnas svar för att kunna 

representera deras erfarenheter och reflektioner tematiskt på ett tillförlitligt sätt. En central 

metod i analysen är att ge representativa belägg ur intervjusvaren i form av direktcitat och 

referat av innehåll i svar. Dessa samlas under olika teman, eller beskrivningskategorier. 
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7 Resultat och analys 

Resultatpresentationen är indelad i tre avsnitt och inledningen är baserad på vilka personer 

som intervjuas. Först får man ta del av elevernas berättelser, sedan föräldrarnas och till sist 

skolledarnas. 

Berättelserna följer teman eller beskrivningskategorier som framkommer ur intervjufrågorna 

och alla respondenters svar behandlas parallellt för att man på det sättet ska se likheter och 

skillnader i upplevelse. 

7.1 Elevernas berättelser 

Eleverna är av olika ålder och har därför olika mycket erfarenhet av problemet. Berättelserna 

ger en bild av hur det är att vara en människa och skolelev och som har stora svårigheter i 

matematik och som har fått eller ska få diagnosen dyskalkyli.  

7.1.1 Matematiksvårigheter 

7.1.1.1 Tidig upptäckt 

Alla har de har tidigt upptäckt att de har svårt med matematiken. Det direkta svaret hos de 

flesta var att de alltid har haft det svårt. Svårigheten har skolorna, föräldrarna och individerna 

själva hanterat på olika sätt. 

När Arne inte hängde med på huvudräkningen började kompisarna kalla honom för dum i 

huvudet. Hans pappa sa också att han var dum och till slut började han tro på det själv. Hans 

fröken ville att han skulle gå om redan i ettan men så blev det inte 

Jakob tyckte att det är roligt med kampen att förstå och med den hjälp han fick i lägre åldrar 

så upplevde han det som en kul utmaning att klara uppgifterna. Han fick mycket stöd med allt 

möjligt av specialläraren eftersom han förutom att han hade svårt med matematiken hade han 

svårt att koncentrera sig i klassrummet. Han beskriver sin tid med specialläraren som kul och 

han kände att han fick lyckas även om det var svårt.  När han sedan på högstadiet hamnade i 

stor grupp rasade allt och problemet blev uppenbart för honom.  

Pelle drömmer sig bort och sitter på lektionerna och längtar ut på rast. Hans lärare tycker att 

han är omogen och kanske borde ha gått om en klass. Han grät när klassen skulle göra 

diagnos och han inte klarade uppgifterna. Han tycker att det är hemskt med tester och säger: 

-    ”Skulle jag bara få mer tid så skulle det gå bra”.  

Av fröken har han fått en miniräknare som han kan använda men han tycker att det känns som 

att fuska så den använder han inte.   
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- ”Man lär sig inte riktigt när man använder hjälpmedel men egentligen skulle det vara bra. 

Det är roligare att träna med datorn hos specialfröken.” 

Han vill helst leka och ha svenska men när de på skolan hotade med att han skulle få gå om en 

klass om han inte blev klar med matteboken så kämpade han hårt i skolan och la ner massor 

med tid hemma för att slippa.  

Henry säger att han från början hade svårt i alla ämnen och fick gå om årskurs två. När han 

fick mycket extrahjälp av specialläraren började han gilla matte och nu på högstadiet känns 

matte okej, även om han inte når målen.  

Arne tacklade sina svårigheter genom att han började strunta i matten och istället skolka. Han 

sa till alla och sig själv att han inte brydde sig och ryckte på axlarna när folk frågade varför 

han skolkade och sa att han sket i skolan. På högstadiet hamnade han i en OBS-klass, som var 

en smågrupps lösning för barn med särskilda skolsvårigheter, men det blev inget bättre av det. 

Han hade vid det laget helt tappat intresset för skolan. På frågan om han tror att det skulle ha 

blivit bättre om han tidigt hade fått mer hjälp med matten så sa han att han inte trodde att 

problemet skulle ha försvunnit av det. Han tror att om ett barn inte tycker något går bra så är 

det inte roligt och då vill man inte hålla på med den sysslan.  

7.1.1.2 Hjälp i skolan 

Tidigt har speciallärare blivit inkopplade och ibland har hjälpen hållit dessa elever i fas med 

de andra barnen men vanligare var att de trots allt halkar efter och inte kan hålla den takt som 

klassen håller. Att ha tidiga insatser verkar flera skolor vara bra på att tillgodose, även om 

barnen i denna undersökning inte anser att de med denna hjälp blev av med problemet, men 

tre av fyra tillstod att de var nöjda med den hjälp de fått i de lägre stadierna. De äldre hade 

insett att de kommer behöva leva med sina problem hela livet, men att mycket hjälp i skolan 

ändå hade hjälp dem att gå framåt och lära sig nya saker. Alla tyckte att det hade varit / är 

skönt att gå iväg till en liten grupp där de har möjlighet att få snabb respons, möjlighet att 

fråga igen och igen, lagom svår undervisning och nära lärarrelationer. 

7.1.1.3 Svårigheten får ett namn 

Alla utom en fick en dyskalkylidiagnos i slutet av mellanstadiet eller början av högstadiet. I 

flera fall var det föräldrarna som drev på att det skulle göras en utredning. I två fall drev 

specialpedagog och skolhälsan fram en utredning om eventuell dyskalkyli. Pelle har bara gjort 

en massa tester och vet fortfarande inte om att de troligen kommer att leda till en diagnos med 

namnet dyskalkyli. 



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet Sida 26 
 

7.1.2 Fördelar med dyskalkylidiagnos 

7.1.2.1 Jag är inte dum i huvudet 

När resultatet av utredningen var klar och diagnosen meddelades var känslan hos alla 

deltagare i studien att det var så skönt. Äntligen fick de veta orsaken till att det var så svårt att 

förstå det som alla andra förstod så lätt. De fick en förklaring till varför de hela tiden glömde 

bort vad de lärt sig och inte fick till räkningen. Äntligen fick de svar på vad som var fel. 

Henry hade först tyckt att det var jättedåligt för det bevisade att han inte var som alla andra, 

men när han tänkt längre på saken så tyckte han ändå att det var skönt att få ord på problemet. 

Att det inte var ”han har lite svårt med matten” utan att det var något större, ett 

funktionshinder som kan förklaras. Det var lite svårt att acceptera, man vill ju helst inte ha det 

problemet och man vill ju inte ha svårt att klara skolan. Flera av deltagarna sa att de självklart 

helst hade velat slippa ha denna svårighet, men att det nu i alla fall var klarlagt att de inte var 

dumma i huvudet utan att det var något i hjärnan som inte klarade av att hantera just 

matematik. Flera hoppades på att de skulle få mer hjälp i skolan när de fått en diagnos. En av 

deltagarna uttryckte att det var skönt att få svårigheten bekräftad av någon som visste vad det 

var. Arne anser att diagnosen var bra för hans mentala hälsan.  

-  ”Det var skönt att veta att man inte var dum i huvudet och det var skönt att kunna säga 

till andra att man inte är korkad utan bara har dyskalkyli.” 

Flera hade i skolan upplevt att de blev retade av kompisar och andra människor i deras närhet 

när de inte kunde förstå matematiken och räkna det som andra hade så lätt med. De kände att 

omgivningen tyckte att de var osmarta. Därför upplevde de att det var så skönt att kunna svara 

att de bara har dyskalkyli och att det inte betyder att de inte är duktiga på andra saker. Det var 

skönt att kunna peppa sig själv med det budskapet också när skolan kändes hopplöst svår. 

Ingen av studiedeltagarna har testat sig mer än en gång. Alla ansåg att det inte var nödvändigt 

eftersom de ansåg att de visste att diagnosen fortfarande stämde. De arbetade istället med att 

försöka lära sig leva med sitt funktionshinder. 

Det är bra för ens självbild och självkänsla att kunna säga att ”jag har visserligen dyskalkyli, 

men jag är inte korkad”. Petter tyckte att det var skönt att : 

-  ”äntligen få svar på varför han glömde från en dag till en annan”. 

Självförtroendet ökade när man förstod att man inte var ensam i världen med problemet och 

att man kan vara duktig på andra saker även om matematiken trasslar. Att göra testet hjälpte 

även Arne att erkänna för sig själv att han faktiskt hade svårigheter och det har hjälpt honom 

att senare i livet sluta låtsas att han inte bryr sig, utan istället be om hjälp när han behöver och 

även använda sig av de hjälpmedel som finns. En annan av deltagarna bekräftar att han nu har 

lättare att be om hjälp med sådant som han inte klarar. 
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Eleverna ansåg att skolan hade gett dem snabb hjälp av smågrupper och speciallärare vid 

stadiebyten och de flesta lärare försökte anpassa undervisningen efter dem men samtidigt 

upplevde de att lärarna inte verkade veta så mycket. Utanför skolans värld upplevde 

deltagarna att det inte var någon som ens hade hört talas om dyskalkyli. 

7.1.2.2 Hoppas på hjälp 

Vad hade de hoppats få ut av en diagnos? De hoppades få mer hjälp att klara av matematiken i 

skolan. Allra mest ville de att omgivningen skulle få förståelse. Att de inte skulle bli tagna för 

att vara dumma, inte bli retade och att lärarna skulle förstå hur de hade det. 

- Jag minns att jag satt där och lyssnade på mötet och hörde hur dom pratade om 

hjälpmedel hit och dit och det här kommer att hjälpa dig om du använder det så här och 

jag tänkte ”jag vill inte hålla på med en massa material. Jag vill inte ha sån hjälp! Jag vill 

ha förståelse och sympatier”. 

En hoppades mest på att det skulle göra att lärare och föräldrar slutade tjata på honom.     

Flera av dem hoppades att en diagnos på något sätt skulle hjälpa dem att ta sig in på skolor i 

framtiden. En av deltagarna hade av sina gymnasielärare fått rådet att släppa matten eftersom 

det inte fungerade. Det beskedet gjorde honom både ledsen och upprörd eftersom han vill ha 

möjlighet att läsa vidare på högskolan. Han hoppades att det skulle komma fram en lösning så 

att han skulle kunna plugga vidare på universitetet för han ville inte gå en praktisk utbildning. 

Många hoppades att diagnosen ska öppna dörrar i framtiden till utbildningar och jobb som 

annars är stängda för dem. 

7.1.3 Nackdelar 

7.1.3.1 Jag ger upp! 

Var det då något som de tyckte var dåligt med att få en diagnos? 

Flera sa att de ibland har lett till att de har blivit nerdragna, att de har gett upp eftersom de fått 

bevis på att de inte kan. Arne uttryckte även att det fanns en risk att man blir lat.  

- ”Det finns risk för att man slutar kämpa. Människan är bekväm.” 

Det är även jobbigt för folk är så ovetande. Det är så liten vits när folk inte vet vad det är. 

7.1.3.2 Skolan vet inte vad man ska göra 

Arne säger att för honom blev det ingen skillnad på att räkna matte när han fick en diagnos. 

På den tiden blev det inga åtgärder. Han hoppas att framtiden blir bättre. 

Jakob tycker att skolan behöver mer resurser till hjälp. Problemet får inte skymmas undan 

mer. Många i skolan vet inte ens om att problemet finns. 
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De önskar att man inom skolan ska ta tag i problemet och ta tid till att se vilken hjälp eleven 

behöver istället för att tänka att det inte är värt att försöka. De hade upplevt att lärarna i skolan 

till slut hade gett upp. Allt räknande tar längre tid och man måste träna och träna. Eftersom 

man glömmer hela tiden måste man hela tiden träna igen. Det hjälper inte att en gång lära sig 

hur man räknar exempelvis procent utan varje gång det dyker upp måste jag lära mig det igen, 

säger Jakob. 

Arne tycker att skolan kan lära ut strategier för vardagen. Hur man kan använda telefonen, 

scanna räkningar, skriva upp larm på tider man måste minnas. 

7.1.3.3 Vardagsproblem 

De äldre börjar förstå att de kommer att ha kvar sin dyskalkyli hela livet. Trots att flera av 

deltagarna under många års tid har fått stor hjälp i skolan så kvarstår mycket av 

problematiken. Många med dyskalkyli har svårt med pengar. De kan inte jämföra större tal 

och får problem med skulder. De två äldsta i undersökningen berättade att de i vardagen hade 

stora problem som de försökte hitta strategier för att klara av. En berättade att han exempelvis 

har svårt med tidrapporterna på sitt arbete och oftast måste han ta mamma till hjälp för att 

kunna fylla i dessa på ett riktigt sätt. En av de äldre deltagarna berättar om hur svårt det är att 

passa tider som är utanför rutinerna, han har även svårt med lön och betalningar. När siffrorna 

blir mer än tresiffriga är de för honom obegripliga vilket gör att det är svårt att få pengarna i 

vardagen att räcka till och många gånger har han hamnat i skuld. Nu har han som en av sina 

strategier att låta sin fru hantera alla räkningar och genom att skaffa en mobil med många 

funktioner kan han scanna räkningar, räkna, sätta tidlarm och få hjälp av kalenderfunktionen. 

På dessa sätt kan han hantera sin vardag som den ser ut idag. Men han säger att han 

fortfarande blir jättearg när han ställs inför situationer då han måste räkna. 

3.1.3.4 Jag kommer inte vidare 

De hoppas att det i framtiden ska finnas vägar förbi svårigheterna. Nu fungerar det inte så. 

Klarar man inte matematiken kommer man inte in på gymnasiet och kommer man trots allt in 

dit så blir det på ett praktiskt program. Det finns liten möjlighet att läsa vidare på universitet 

och högskolor.  

-  ”Vi som har dyskalkyli har ju andra kompetenser som vi vill ha möjlighet att utveckla. 

I nu läget är det svårt att ta sig vidare. Många i samhället har aldrig hört talas om diagnosen 

och lärare vet inte vad det är och inte hur man ska arbeta för att hjälpa. 

7.1.4 En narrativ representation av elevernas erfarenheter 

Elevernas berättelser talar om människor som tidigt känner att de inte hänger med. De får 

kämpa med sådant som andra lär sig snabbt och enkelt. De misslyckas redan de första åren i 

skolan och antingen får de gå om ett år eller så var det bara uppe till diskussion. De jämför sig 
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mot den bakgrund som är de andra barnen och ser att de inte håller måttet. Självförtroendet 

sjunker och de som inte fick snabb hjälp i en nära lärarrelation började tycka att skolan var 

trist. Den som fick det största skolmisslyckandet med skolk och utanförskap var den äldsta av 

deltagarna och han var även den som inte fick hjälp tidigt. Det kan bero på att skolan har 

blivit bättre på att hantera barn som inte passar in i normalmallen. Svenska skolan idag är 

kanske bättre på att stödja den som har det svårt jämfört med skolan för 30 år sedan. 

Ingen hade själv funderat på diagnos innan någon vuxen initierade frågan. Alla tyckte de att 

när det fått diagnosen dyskalkyli så hjälpte det dem att hålla huvudet högt och få en bättre 

självbild. De visste att de inte kunde förstå matematiken så som andra gjorde och därför 

tyckte de inte att det fanns någon orsak att göra om sin diagnos, de var säkra på att den skulle 

gälla hela livet. De tyckte att det kändes skönt att få en etikett på problemet även om de inte 

ansåg att det fanns någon direkt bot. 

De upplevde ingen direkt skillnad på hjälpen de fick i skolan förutom att de upplevde att de 

vid lärarbyten snabbt fick hjälp och de trodde att det skulle ha dröjt länge utan diagnosen. 

De äldre hoppades på att hjälpen för framtidens barn skulle bli bättre än den som de själva 

hade fått. De kände att i samhället var det ingen som förstod vad dyskalkyli var för något och 

i skolan visste inte lärarna riktigt hur de skulle arbeta med dem på ett bra sätt. 

De har en känsla av misslyckande jämfört med de andra barnen i skolan. Diagnosen har gett 

dem ett namn på svårigheten som upplevs som en hjälp att förstå sig själva och ger dem ett 

verktyg till att inte tappa självförtroendet. De ville ha mer förståelse från omgivningen och 

tyckte inte att de alltid fick det, eftersom de flesta som de möter inte ens har hört talas om 

dyskalkyli. 

7.2 Föräldrarnas berättelse 

Här presenteras föräldrarnas reflektioner över matematiksvårigheter och dyskalkyli. 

7.2.1 Oro som drivkraft att söka hjälp för barnen 

7.2.1.1 Oro för framtiden 

I föräldraintervjuerna framkom det att det var oron för framtiden som drev dem att söka hjälp 

med att få en diagnos till sina barn. De oroade sig för hur barnen har det i skolan och oroade 

sig för hur barnen skulle klara av att gå ut med fullständiga betyg. De grubblade över hur 

deras barn skulle komma in på gymnasiet, och på högskolor eller universitet. Oron sträckte 

sig långt in i framtiden om barnen kommer kunna få ett bra jobb eller kunna hantera sin 

vardag med pengar, tider och planering. Dessa och likartade frågor grubblade de runt. En 

förälder påpekar att hon inte är generellt för diagnoser, eftersom att alla i skolan ändå ska få 

den hjälp de behöver, men tänkte att en diagnos förhoppningsvis kan leda till en stöttning i 
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förlängningen in i framtiden. Barnen behöver lära sig strategier så att de kan lösa svårigheter. 

De kommer troligen behöva mycket hjälp för att komma in på olika skolor.  

7.2.1.1 Jag vet hur svårt det kan vara 

Vera har oroat sig mycket för Jakob. Hon hade själv haft liknande men lättare problem och 

visste av egen erfarenhet hur tufft det kan vara. Att man kan bli retad i skolan. 

Matematikförhör är bara pinsamt. Utan hjälp anser hon att dessa barn är chanslösa och många 

ger upp. 

Pelles pappa hade själv liknande problem i skolan och förstår hur jobbigt det är att klara av 

alla krav. Annika berättar om hur hennes barn har hittat flyktstrategier för att klara sig. Går på 

toaletten, vässar pennan och gör allt för att slippa räkna. Snälla kompisar har räknat i boken 

medan han har varit borta för att läraren inte ska upptäcka att han inte har gjort något. När han 

inte fått extra hjälp i skolan har han inte klarat sig alls. Hon är orolig för att hjälpen i 

framtiden ska försvinna och då vet hon inte hur det ska gå för Henry. Han behöver 

kontinuerlig hjälp i ett mycket litet sammanhang för att kunna förstå. En mamma berättar om 

den hjälp hon ständigt måste ge i vardagen med att hålla koll på tider och pengar och oroar sig 

för hur det ska gå i farmtiden. 

7.2.2 Svårigheter 

7.2.2.1 Tidig upptäckt 

Tidigt upptäckte de att barnet hade det svårt med vissa saker. De har varit motoriskt oroliga 

och haft svårt att koncentrera sig. Henry har under hela sin uppväxt tränat balansövningar och 

motorik eftersom det har varit svårt. Han var mycket rörlig och hade svårt att sitta still och 

gled undan vid samlingarna redan på förskolan. Petter hade svårt att koncentrera sig i och sitta 

still i ett klassrum med många barn. Det som varit svårast var att förstå matematiken. Henrys 

mamma berättar att redan vid första utvecklingssamtalet i årskurs 1 så visades en mattebok 

full med postitlappar, som markerade ogjorda uppgifter, upp. På hennes oroliga frågor svarade 

Henry: ”du vet väl att jag inte hinner”. De försökte jobba ikapp på helgen men det fungerade 

inte i längden.  

Svårigheterna visade sig även hemma. Vera berättar om hur svårt det varit för hennes pojke 

att i vardagen förstå enkla instruktioner som: hämta gaffeln i översta lådan i köket eller ställ 

den framför eller bakom. Klockan var ett stort bekymmer att förstå sig på som krävde mycket 

träning av barnen för att klara av att hantera. Att dessutom klara av både analog och digital tid 

var mycket besvärligt, för någon näst intill omöjligt. 

7.2.2.2 Utbildning 

Föräldrarna tyckte att barnen fått mycket hjälp i skolan. De fick sitta många timmar i veckan 

med speciallärare och träna extra på saker under låg- och mellanstadiet. Ibland ensamma och 
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ibland i liten grupp. Ett av barnen hade även gått om en klass. På det sättet utvecklades de och 

gjorde framsteg. Utan den hjälpen hade de varit chanslösa, säger Jakobs mamma. När de 

började närma sig högstadiet oroade sig föräldrarna för att resurserna troligen skulle krympa i 

skolan och utan extra hjälp ansåg de att deras barn inte skulle klara skolans krav.  

Alla ska ju enligt skolans styrdokument få hjälp i skolan och dessa föräldrar hade upplevt att 

barnen fått det på de lägre stadierna. Framtiden med gymnasieintag och eventuella 

högskolestudier var osäkrare. Föräldrarna såg en fara för att barnen inte ska klara av den 

utbildning som krävs i vårt land för att få jobb. Henrys mamma säger att allt beror på vilket 

samhälle man lever i om matematiksvårigheter är ett problem eller inte. Men i Sverige idag är 

det svårt att få jobb om man inte har en bra utbildning, det är nog lättare i exempelvis Chile. 

7.2.2.3 Diagnosticering 

Föräldrarna hade själva läst på om matematikproblem i böcker och på nätet och drev på i 

skolan om att det behövdes en utredning av barnets matematikbekymmer. Kommunens 

logopeder och övrig personal gjorde sedan utredningar och satte diagnosen dyskalkyli. Ingen 

av föräldrarna var förvånad när diagnosen var satt.  

- ”Japp! Jag hade rätt, han är inte dum. Han har bara dyskalkyli, tänkte en mamma.” 

Henrys mamma anser att det blir en annan tyngd på matematiksvårigheterna när man får en 

dyskalkylidiagnos .Tyngden gör det lättare som förälder att kräva hjälp för barnet, även om 

det inte borde behövas, eftersom alla ska få den hjälp de behöver. 

7.2.3 Föräldrarnas syn på diagnosens fördelar och nackdelar 

Föräldrarna hade funderat över risken att en diagnos skulle leda till att barnet gav upp och 

slutade kämpa för att istället gömma sig bakom sin diagnos. De hade kommit fram till att det 

säkert kunde finnas en sådan risk. Tidvis hade en mamma sett hur barnet gett upp och de har 

mycket kamp hemma om motivation till att kämpa vidare. De ansåg ändå att fördelarna 

övervägde. Utan diagnos skulle de kanske inte få lika bra hjälp och då skulle de misslyckas 

med matematiken totalt och ge upp i alla fall. Med en dyskalkylidiagnos kan förståelsen i 

skolan och samhället öka vilket skulle kunna leda till att man undviker onödiga 

misslyckanden och stängda framtidsvägar. De hoppas att diagnosen ska göra att barnen får 

hjälp att hitta strategier för att klara vardagen, när de accepterat att de måste leva med sin 

problematik. En mamma poängterade att i ett annat samhälle med mindre teoretiskt fokus 

skulle barnet inte ha några problem. Det var skolan och samhället som det ser ut i Sverige 

idag som skapade behovet av en diagnos. 
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7.2.4 En narrativ representation av föräldrarnas erfarenheter 

Föräldrarna till barnen har tidigt sett att deras barn inte utvecklas lika som de flesta andra 

barn i deras omgivning. Det visade sig i vardagsförståelse i hemmet, som 

motoriskasvårigheter och som svårigheter att sitta still och koncentrera sig. I skolan blev 

svårigheterna tydliga genom att barnen fick svårt att fokusera på skoluppgifterna och svårast 

av allt blev matematiken. Föräldrarna upplevde att barnen tidigt fick hjälp i skolan men såg 

att barnet trots hjälpen inte följde med i samma takt som kompisarna. De oroade sig för att 

barnet skulle misslyckas och oroade sig för framtiden. Oron drev dem till att läsa på om 

matematiksvårigheter och efter det driva på för att deras barn skulle få en dyskalkylidiagnos. 

Föräldrarna var positiva till diagnosen eftersom de ansåg att den skulle kunna hjälpa barnet 

genom utbildningssystemet. De kunde få mer hjälp att klara av skolans mål och kanske även 

hjälp att komma vidare trots att alla mål inte blev uppfyllda.  

Föräldrarna ansåg att det fanns en risk att diagnosen skulle göra att deras barn gav upp och 

slutade kämpa. Fördelarna som de såg i ökad hjälp i utbildningen var ändå större så de ansåg 

att fördelarna övervägde. De anade att om de inte fick bra hjälp så skulle deras barn i alla fall 

förr eller senare ge upp och misslyckas med skolans mål. 

7.3 Skolledarnas berättelse 

Här presenteras skolledarnas reflektioner runt dyskalkyli. 

7.3.1 Skolan har lite kunskap 

7.3.1.1 Vidareutbildning för kunskapslyft 

I intervjuerna med skolledarna bekräftas bilden av en skola som har lite kunskap om 

dyskalkyli. De säger enstämmigt att de skulle behöva mer kunskap om den diagnosen och hur 

man ska arbeta med den. En av skolledarna var direkt tveksam till diagnosen. Han hade hört 

att dyskalkyli inte egentligen existerade men hänvisade vidare till sina specialpedagoger och 

deras kompetens på området. Det fanns många frågor runt just diagnosen dyskalkyli. De drog 

ofta paralleller till hur mycket man nu, jämfört med för 10-20 år sedan, vet om dyslexi och 

hur lite man vet om dyskalkyli. Skolan har förbättrats enormt i sin kompetens om hur man bör 

arbeta med elever med dyslexi och är nu mycket bättre på att möta dessa individer med 

strategier och hjälpmedel. Att man nästan inte vet någonting om dyskalkyli och hur man bäst 

ska arbeta med de som har den diagnosen är inte bra och kanske är vi i nuläget när det gäller 

dyskalkyli där vi var i kunskap om dyslexi för 20 år sedan. En av skolledarna hade skickat 

sina specialpedagoger på en kort kurs om dyskalkyli för att öka deras kompetens eftersom det 

erbjöds från kommunen. Annars hade de satsat på att matematiklärarna skulle öka sin 

allmänna pedagogiska matematikkompetens genom att de fått gå skolverkets utbildning i 

kollegialt lärande. På skolorna varierade det vem som hade ansvar för stödet till elever med 
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matematiksvårigheter. Speciallärare/specialpedagoger var vanligtvis inkopplade genom att ge 

smågrupplektioner till elever och även stötta klasslärarna med råd. På en skola var det en 

vikarie med nästan färdig lärarutbildning som skötte smågrupperna. Bara en skola hade någon 

med specialkompetens för att arbeta med just matematiksvårigheter. 

7.3.1.2 Dyskalkyli och dyslexi 

Jämfört med kunskapen man numera har om dyslexi ansåg de att det inte är mycket man vet 

om hur man ska hantera elever med dyskalkyli. Skolledarna hade inte heller i verksamheten 

erfarenhet av mer än någon enstaka elev som fått dyskalkylidiagnos. De säger att alla 

självklart får hjälp även om de inte har en diagnos men att en diagnos med medföljande råd 

och tips ger möjlighet till ett bättre stöd till eleverna. De får direkt mer hjälp i form av 

speciallärarstöd, mindre grupper och hjälpmedel. Skolledarna hoppades på en likartad 

utveckling som man sett när det gäller dyslexi inom dyskalkyliområdet. Skolledarna ville 

gärna att deras elever skulle få rätt stöd så att de skulle klara av sin utbildning. 

7.3.2 En narrativ representation av skolledarnas erfarenheter 

Den rådande känslan och tanken hos skolledarna var att dyskalkyli är något som de inte vet så 

mycket om. Skolledarna var överens om att skolan i stort saknade kunskap om detta och det 

behövdes utbildning av berörd personal. De jämförde diagnosen med dyslexi, som de ansåg 

att de under de senaste 10-15 åren hade blivit mycket duktigare på att hantera på ett 

framgångsrikt sätt, och tänkte att skolutvecklingen inte har nått fram till dyskalkyli på samma 

sätt än, men det kanske kommer de kommande tio åren. Endast en skola hade en speciallärare 

som var extra påläst inom matematiksvårigheter och smågruppslärare var ofta mindre 

matematiskt utbildade än matematiklärarna. Som ledare för en grundkola för alla ser de att de 

inte har mött dessa elever med samma kraft som eleverna med läs- och skrivsvårigheter. De är 

alla snabba med att säga att det måste förbättras. De har i styrdokumenten krav på sig att 

hjälpa alla oavsett svårigheter så de såg en diagnos som ett verktyg till att snabbt få syn på 

problemet. Dyskalkyli kan ses som ett sätt att hitta en lösning för hur man ska arbeta med 

dessa barn och även kunna godkänna fler till vidare studier. 

8 Diskussion 

Att ha tidiga insatser är något som Neville (2012) påpekar är av allra största vikt för barn med 

matematiksvårigheter. Föräldrarna i studien ansåg att de mycket tidigt både i vardagen och i 

skolan kunde se att barnet hade svårigheter. Flera skolor verkade vara bra på att tillgodose 

barnens behov av insatser, även om barnen i denna undersökning inte anser att de blev av med 

problemet men de tillstod att de var nöjda med den hjälp de fått i de lägre stadierna. Frågan är 

om hjälpen i framtiden kan bli mer framgångsrik om man på ett tydligare sätt diagnosticerar 

och tar fram träningsprogram som man kan följa. Både föräldrar och barn i studien ansåg att 
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skolstödet i dagsläget inte var direkt specialicerat för dyskalkyli men många hoppades att det 

skulle forskas mer på detta och därigenom i framtiden kunna ge ett bättre stöd. Neville (2012) 

säger att det är bra om man i specialundervisning för barn med dyskalkyli gör upp 

individuella lärmål och med resurstimmar öka antalet lärtillfällen för eleverna så att de får 

nödvändig repetition. Skolledarna i studien tillstod att det saknades kunskap om hur man på 

bästa sätt ska träna barn med matematiksvårigheten dyskalkyli. Lärarna i Nevilles (2012) 

undersökning efterfrågade även de mer kunskap på området. Williams (2013) tror att om 

diagnosen dyskalkyli får en större acceptans så kommer det att vikas mer pengar till hjälp för 

dessa individer i skolbudgetar. Då kanske det blir mer utbildning och mer forskning som 

kommer framtidens dyskalkylier till del. Skolledarna i studien ansåg att vidareutbildning av 

personalen var en nyckelfaktor till framtida förbättringar inom skolan. Föräldrarna och 

eleverna hoppades att diagnosen skulle rendera mer resurspengar till hjälp. 

Williams (2013) säger att utan hjälp riskerar barn med dyskalkyli att få matteångest som kan 

leda till bland annat beteendeproblem av det slag som en av studiedeltagarna tydligt hade haft 

under sin skolgång. Skolan har blivit bättre på att möta barn som inte når målen inom ämnena 

men med ett kategoriskt sätt att se på människan har man alltid problem et att dra gränsen för 

vad som är normalt och inte normalt. Om samhället hade en mer holistisk syn även i 

betygsmålen skulle fler elever kunna lyckas utifrån sina egna förutsättningar istället för att 

jämföras mot någon normalstandard. I en sådan skola skulle de flesta så kallade 

beteendediagnoser och pedagogiskadiagnoser bli överflödiga. 

Den största vinsten enligt studiedeltagarna var att de fått svart på vitt att de inte är dumma 

utan faktiskt klarar av andra ämnen. Flera av deltagarna säger att de är duktiga på svenska och 

att skriva och läsa. Det är samstämmigt med det Linnanmäki (2004) skriver om att 

matematikprestationer och självuppfattning är starkt länkade till varandra. Studiedeltagarna 

ville helst bara vara som alla andra och klara skolans mål men när de nu misslyckades med 

det var de glada över att någon kunde säga vad det berodde på och ge dem ett värdigt sätt att 

hantera svårigheten. 

Diagnosen dyskalkyli är fortfarande ifrågasatt av vissa forskare. Detta framför allt för att det 

saknas tydliga kriterier för vad denna diagnos verkligen är. Den är även ifrågasatt eftersom 

flera forskare hävdar att det finns stor risk att diagnosen sätts på felaktiga grunder när ett 

misslyckande i matematik även kan bero på dåliga grunder, förlorad arbetstid, andra 

neurologiska störningar som dyslexi och ADHD, sociala skäl eller matematikångest. Det har 

medfört att det, trots att diagnosen har satts i Sverige åtminstone sedan 80-talet, fortfarande är 

en mycket okänd och ifrågasatt diagnos. Williams (2013) antar att om man i samhället i stort 

hade en större medvetenhet om problemet så skulle efterfrågan på diagnosen öka och även 

lärarnas medvetenhet. Studiedeltagarna lever i denna osäkerhetszon och får kämpa för att bli 

förstådda i skolan och i samhället i stort. Samtidigt som tveksamheten är stor i den svenska 
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skolan, om hur dyskalkylidiagnosen ska hanteras och arbetas med, så finns det inom andra 

organisationer en säkerhet i diagnosticering och hantering.  Det finns en vidareutbildning för 

logopeder som nu, och troligen även i framtiden, kommer att fortsätta sätta diagnosen 

dyskalkyli. Uppsala Universitet har år 2010, 2011 och 2014 erbjudit fortbildning för 

logopeder i diagnosticering av dyskalkyli. Den senaste utbildade 40 deltagare. Dessa 

logopeder har sin vana att sätta diagnoser och lutar sig på den neuropsykriatiska litteraturens 

forskning. En logoped som är en av dem som sätter dyskalkylidiagnoser på Danderyds 

sjukhus och som jag varit i kontakt med säger att landstinget inte skulle tillåta att diagnosen 

sätts av dem om det inte fanns forskning som klart stödde den. 

Alltså sätts det i Sverige idag dyskalkylidiagnoser på neuropsykiatriska grunder som inom 

landstinget har accepterats, även om kritiken mot diagnosen fortfarande inte tystnat i andra 

läger. 

Att man i skolorna ska i vänta i årtionden på att all kritik ska tystna innan man tar diagnosen 

på allvar gör att problemet som alla dessa individer har inte blir taget på allvar.. Att det 

behövs ett samarbete över yrkesgränserna är en slutsats som även Williams (2013) drar för att 

forskningen på området ska få fart och resurser.  

Karin Linnanmäki (2004) visar att självkänsla och matematikresultat hänger ihop. Med den 

fenomenologiska ansatsen i undersökningen visas hur matematiksvårigheterna och diagnosen 

påverkar individen. En av deltagarnas berättelser visar tydligt på hur förödande dessa 

svårigheter kan vara på individnivå när man upplever att omgivningen anser att man är dum i 

huvudet. För honom resulterade det i skolk och ständiga misslyckanden i skolan. Brian 

Butterworth (2012) säger att risken att hamna i kriminalitet ökar om man misslyckas med 

matematiken. Han har även intervjuat folk som berättar om hur de i hela sitt liv försökt dölja 

sina svårigheter för att man skäms över att man inte klarar av sin huvudräkning.  

Alla diagnosticerade i undersökningen var överens om att det var bra för deras självkänsla 

med en diagnos som visade att de inte var dumma i huvudet. Föräldrarna oroade sig för 

barnens framtid och drevs av en önskan att hitta strategier för barnet och vägar förbi 

problemet med matematiken. Skolans personal verkar överens om att man vet för lite och 

behöver mer kunskap om dessa svårigheter för att kunna hantera dessa individer på rätt sätt. 

De vill ha mer kunskap om vad dyskalkyli är och hur man på bästa sätt ska hjälpa de elever 

man har ansvar för. Eleverna står redan där med sina diagnoser och pedagogerna förväntas ta 

hand om dem på ett professionellt sätt. Skolpersonalen påpekar att de redan nu är skyldiga att 

försöka ge eleven det stöd de behöver oavsett om de har diagnos eller inte men att en diagnos 

kanske skulle kunna hjälpa till att ge ledning i hur hjälpen skulle kunna utformas för att bli så 

effektiv som möjligt. 
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Det kommer förhoppningsvis fram tester som över hela världen har samma kriterier, begrepp 

och urskiljningsförmåga. De två läger, som drivit att dyskalkyli finns å ena sidan eller å andra 

sidan inte finns, kan börja tala med varandra istället för att motarbeta varandra. Då kanske 

äntligen de individer som lever med problemet kan få komma ut och sluta skämmas, vägar 

som varit stängda för framtida studier öppnas och de barn som kämpar i skolan få lärare med 

högre kompetens att hjälpa dem på rätt sätt. Fast det kanske blir dyrt. Det kan leda till att 

större insatser måste göras i skolan på specialundervisning med matematiskt innehåll. Då 

måste man fråga sig om det är värt det? Ute i samhället finns dessa individer som inte lärt sig 

hantera större tal, som får svårt att betala räkningar, som känner ångest för tider, som hamnar i 

skuldfällan. Självklart är dessa värda att få den hjälp de kan få för att klara av sin vardag och 

slippa misslyckas och kanske ge upp. 

När den neurologiska forskningen säger att det finns bevis för att dessa individers hjärnor 

fungerar annorlunda måste vi ta det på allvar för att de inte ska behöva tro att de är dumma i 

huvudet. Eleverna ansåg att deras diagnos var okänd för allmänheten och att även 

skolpersonalen vet för lite om denna diagnos. Att så var fallet ansåg även skolledarna.  

Eftersom även skolledarna ansåg att deras personal behöver vidareutbildas kan en förändring 

bli möjlig så att framtiden ska bli ljusare för alla dessa barn som just nu kämpar i skolan. 

Skolledarnas liknelse, mellan hur man hanterat dyslexi förr och nu och hur man i dagsläget 

hanterar dyskalkyli som man gjorde med dyslexi för flera år sedan, pekar mot att diagnosen 

dyskalkyli i framtiden kommer att bli vanligare, mer allmänt känd och bättre hanterat i 

utbildningsväsendet. 

Jag vill citera en av studiens deltagare: ” Jag hoppas att man ska se problemet istället för att 

skymma undan det. Jag hoppas de ska sätta mer resurser på hjälp. Sätt dyskalkyli i 

strålkastarljuset.” 

9 Konklusion 

Min fenomenologiska studie av personer som låtit sig diagnosticeras för dyskalkyli och deras 

föräldrar och skolledare visar de känslor, reflektioner och erfarenheter dessa individer har runt 

dyskalkyli. Det finns bara ett fåtal personer i Sverige i dag som har fått diagnosen. Deras 

berättelser visar att det finns elever i skolan som kämpar för att förstå det som för andra är så 

lätt, nämligen matematikens grunder. Hur kampen utförs är individuell men alla fick de rådet 

av någon att de borde undersöka om de inte har dyskalkyli. Av de som deltog hade två fått 

rådet av sina föräldrar och två av skolpersonal. De personer som deltagit i denna studie tyckte 

att det var skönt att få en etikett på sin svårighet. De ansåg att en diagnos hjälpte dem att hålla 

kvar sin självkänsla. De tyckte att de fortare fick hjälp vid lärarbyten, men att lärarnas 

kunskap om dyskalkyli var för liten. De hoppades få mer hjälp i skolan och att inte framtida 
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karriärvägar skulle stängas på grund av deras matematiksvårigheter. De hoppades att deras 

andra förmågor skulle ge dem framkomliga vägar i livet. De ville att omgivningen skulle få 

mer förståelse för deras problem. 

Föräldrarna hade tidigt sett att deras barn hade det svårt med vissa saker. De uttryckte att de 

haft stor oro för att barnet inte skulle klara skolan och hoppades att en diagnos skulle 

underlätta skolan och underlätta för barnet att ta sig vidare i skolsystemet. 

Skolledarna erkänner att de i skolan idag inte kan så mycket om dessa barn. De har knappt 

mött någon elev som haft denna diagnos. De anser att skolpersonal och då framför allt 

speciallärare och matematiklärare behöver mer utbildning i hur man på bästa sätt ska hjälpa 

dessa barn att lyckas i skolan. 

Känslan hos alla inblandade är att det är en okänd diagnos i skola och samhälle men att den 

behövs för att undvika känslan av totalt misslyckande i skolan och för att skapa vägar vidare i 

landets utbildningssystem.  

Om de olika yrkesgrupperna, logopeder, psykologer, neuropsykiatriker, pedagoger och 

elevhälsopersonal, började samarbeta bättre kunde man få en mer holistisk syn på människan 

och därmed mer individualiserade lösningar. Jag hoppas att de olika grupperna kan börja 

samarbeta för att på bästa sätt driva kunskapen och pedagogiken framåt för de drabbade 

individernas skull. 

Det är fortfarande få elever som får denna diagnos. Vid en rundringning till fem av de stora 

kommunala skolorna i en av Sveriges större städer fanns det 2 elever med en 

dyskalkylidiagnos. Detta trots att det i denna kommun finns folk som gör utredningar av just 

dyskalkyli. Det är långt ifrån de ca 5 % som bland annat Butterworth (2012) hävdar att det 

finns i en befolkning. 

I framtiden behövs mer forskning som tydliggör hur man ska diagnosticera dessa barn och 

sedan tar fram metoder för hur dessa barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. 

Källförteckning 

Adler, Björn (2007). Dyskalkyli & Matematik: en handbok i dyskalkyli. NU-förlaget/ 

Kognitivt Centrum, Höllviken. 

Adler, Björn (2001). Vad är dyskalkyli? En bok om matematiksvårigheter orsaker, diagnos 

och hjälp. NU-förlaget/ Kognitivt Centrum, Höllviken 

Aspers, Patrik (2011). Etnografiska metoder. Författaren och Liber AB, Stockholm 



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet Sida 38 
 

Bengtsson, Jan (1988). Sammanflätningar:Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. 

Tredje upplagan. Daidalos, Göteborg 

Bjurwill, Christer (1995). Fenomenologi. Studentlitteratur, Lund. 

Björnström, Markus (2012). Vad vet vi om dyskalkyli? Avsnitt i UR:s serie Samtiden –När 

siffrorna bråkar, www.ur.se (1504020) 

Butterworth, Brian (1999). The mathematical brain. WSOY, Finland 2000 

Butterworth, Brian (2012). Dyskalkyli-så funkar det. Avsnitt i UR: serie Samtiden- När 

siffrorna bråkar. www.ur.se (150420) 

Butterworth, Brian (2012). Dyskalkyli- att förstå och hjälpa eleverna. UR 

Engström, Arne (red.) (2004 ). Democracy and participation: a challenge for special needs 

education in mathematics: proceedings from the 2
nd

 Nordic research conference of 

specialneeds education in mathematics. Örebro Universitet, Örebro 

Hugo, Martin (2007). Liv och lärande i gymnasieskolan. En studie om elevers och lärares 

erfarenheter i en liten grupp på gymnasieskolans individuella program. Jönköping University 

Press, Jönköping 

Huhtala, Sinikka och Laine, Anu (2004). Mini- theories as part of pupils´views of 

mathematics-division as an example. I Engström, Arne (red.) (2004 ). Democracy and 

participation: a challenge for special needs education in mathematics: proceedings from the 

2
nd

 Nordic research conference of specialneeds education in mathematics. Örebro 

Universitet,Örebro 

Johansson, Christer (1999). Narrativ forskning- biografiskt perspektiv på berättelser. 

Linköpings Univeritet. 

Johansson, Magnus (2009). Forskarens ståndpunkt i den fenomenografiska forskningen. 

Pedagogisk Forskning Sverige. Årgång 14 Nr 1 (2009) 

Lunde, Olav (2011). När siffror skapar kaos-matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiskt 

perspektiv. Liber förlag, Stockholm 

Linnanmäki, Karin (2004). Matematikprestationer och självuppfattning. I Engström, Arne 

(red.) (2004 ) Democracy and participation: a challenge of special needs education in 

mathematics: proceedings from the 2
nd

 Nordic research conference of specialneeds education 

in mathematics. Örebro Universitet, Örebro 

http://www.ur.se/
http://www.ur.se/


Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet Sida 39 
 

LGR11 (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Utbildningsdepartementet. Fritzes, Stockholm 

Ljungblad, Ann-Louise (2012). Matematisk medvetenhet. Studentlitteratur, Lund 

Lundberg, Ingvar och Sterner, Görel (2009). Dyskalkyli-finns det? Aktuell forskning om 

svårigheter att förstå och använda tal. Nationellt centrum för matematikutbildning, Göteborg 

May, Tim (2001). Samhällsvetenskaplig forskning. Studentlitteratur, Lund  

Merleau- Ponty, Maurice (1997). Kroppens fenomenologi. Diadalos, Göteborg 

Neville, Anne (2012).  Dyscalculia/Specific Learning Difficulty in Mathematics: 

Identification and Intervention in Irish Primary Schools.  REACH Journal of Special Needs 

Education in Ireland, Vol. 26 No 1(2012) 

Nationalencyklopedin, NE (1991) Bokförlaget Bra böcker, Stockholm 

Nielsen, Cecilia (2005). Mellan fakticitet och projekt. Läs och skrivsvårigheter och strävan att 

övervinna dem. Göteborgs Universitet, Göteborg 

Nilsson, Jenny (2014). “Förut ville man gömma sig bland skuggorna men nu är det som att 

man vill gå ut i solen”- en livsvärldsundersökning med personer med läs och 

skrivsvårigheter. Uppsala Universitet, Uppsala 

Shalev, Ruth S (2001). Developmental dyskalkulia. Journal of Child Neurology, 10/2004, 

Volym 19, Nummer 10 

Sjöberg, Gunnar (2006). Om det inte är dyskalkyli - vad är det då? Matematik, teknik och 

naturvetenskap, Umeå 

Sjöberg, Gunnar (2004). Dyskalkyli, skolans största pedagogiska problem?- en granskning av 

forskningslitteraturen 1993-2003. I Engström, Arne (red.) (2004 ). Democracy and 

participation: a challenge for special needs education in mathematics: proceedings from the 

2
nd

 Nordic research conference of specialneeds education in mathematics. Örebro Universitet, 

Örebro 

Skolverket (2015) Statistik web (2015-01-25) 

SPSM. www.spsm.se (2014-11-25) 

Vetenskapsrådet (1990). Forskningsetiska principer. Vetenskapsrådet, Stockholm 

Williams, Anne (2013). A teacher´s perspective of dyscalculia: Who counts? An 

interdisciplinary overview. Australian Journal of Learning difficulties, 2013 vol 18, No 1. 

http://www.spsm.se/


Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet Sida 40 
 

Vårdguiden 1177.www.1177.se (2015-02-01) 

  



Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala Universitet Sida 41 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Mailkorrespondens om dyskalkyli med tjänsteman på skolverket 
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Bilaga 2. Mailkorrespondens om dysklakylidiagnosen med logoped på Danderyds 

sjukhus 

 

Till: "olof.tyche@ds.se" <olof.tyche@ds.se> 

Från: Wärnsberg Inger <inger.warnsberg@uppsala.se> 

Datum: 2015-02-03 09:19 

Ärende: dyskalkyli 

 

Hej 
När jag läst om dyskalkylidiagnosen har jag fått rådet att tala med er eftersom ni verkar vara ett 

sjukhus som tar denna diagnos på allvar. 

Jag undrar två saker: 
1. Om jag som lärare misstänker att en elev har dyskalkyli borde jag upplysa dom om att diagnosen 

finns och uppmuntra dem att undersöka sig? Finns det någon "vits" med att en elev får diagnosen? 
  

2. Varför är ni så säkra på att "så här ska man göra för att ställa diagnos" när andra tvekar på om den 
överhuvudtaget finns. 

  

Tacksam för svar eftersom jag inte får någon rätsida på detta hur mycket böcker jag än läser. 
Med vänlig hälsning / Inger Wärnsberg 

  

Inger Wärnsberg 

Specialpedagog,lärare i Ma-NO, Nannaskolan 
-------------------------------------------------------- 

Postadress: Uppsala kommun, 

Nannaskolan, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Kungsgatan 24  

Expedition: 018-727 27 98 

Telefon: 018-727 27 96 
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Hej! 

  

Så intressanta tankegångar. Du är nog inte ensam att ha dessa funderingar kring 

räknesvårigheter.  

  

På Talkliniken har vi utrett räknesvårigheter sedan i slutet på 90-talet och vi har genom 

åren haft nära samarbete med psykologer för att göra utredningen så bred som möjligt. 

Vår utredningsmodell bygger på aktuell forskning och kliniskt utvecklingsarbete. Vi har 

också ett nära samarbete med institutionen för beteendevetenskap och lärande på 

Linköpings Universitetssjukhus och Specialpedagogiska Skolmyndigheteten SPSM samt 

matematikutvecklare i Järfälla kommun. 

  

Evidensläget för dyskalkyli har förbättrats avsevärt de sista åren och vi har 

nu på uppdrag av Landstinget skrivit 

en fokusrapport som kommer att bli färdig i vår. Håll utkik på vår hemsida. Forskningen 

har funnit stöd för tre olika förklaringsmodeller bakom specifika 

räknesvårigheter/dyskalkyli. Man har funnit skillnader i både struktur och funktion i de 

delar av hjärnan som normalt hanterar numerisk informationsbearbetning samt tids- och 

rumsuppfattning. 

  

Landstinget skulle aldrig tillåta oss utreda räknesvårigheter om det inte fanns underlag 

för att ställa diagnos. 

  

Då en elev har räknesvårigheter är det viktigt att inskaffa information om hur den 

tidigare undervisningen har bedrivits. Har eleven färdighetstränat tillräckligt, har det 

funnits en kontinuitet/skolbyte/lärarbyten eller finns det andra orsaker som kan förklara 

varför det är så svårt med räkning och matematik. 

Här vill jag hänvisa till vår 

hemsida  http://www.ds.se/Global/Mottagningar/Talklinik/Underlag%20r%c3%a4kneutre

dning%20BoU.pdf 

I detta formulär hittar du frågor som vi vill ha svar på. Men frågorna ger också 

remittenten/pedagogen vägledning huruvida det är klokt att remittera till oss, om man 

bör avvakta, eller om remiss till annan remiss är att föredra. 

  

De flesta patienter som genomgått utredning hos oss har varit nöjda och fått vägledning 

hur de kan förhålla sig till sina svårigheter. Om det är främst är träning eller avlastning 

som gäller. Jag tycker du kan prata med eleven och om det föreligger stora svårigheter 

med den grundläggande matematiken trots motiverad träning så ska du remittera. 

  

Vänliga hälsningar 

 

Olof Tyche 

Leg logoped 

Sektionen för Specialistlogopedi 

Telefon 08-123 554 48 

www.ds.se/talkliniken 

 

 

-----Wärnsberg Inger <inger.warnsberg@uppsala.se> skrev: -----  

 

 

 

https://epost.uppsala.se/owa/redir.aspx?C=oeLC9SNiPk-OxY5QkZJSAlTYxn7NUtIICndPs9To1M_sn-hKIyoicRKkd5SO7oviD5fz0Zgfadk.&URL=http%3a%2f%2fwww.ds.se%2fGlobal%2fMottagningar%2fTalklinik%2fUnderlag%2520r%25c3%25a4kneutredning%2520BoU.pdf
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Bilaga 3. Informationsbrev till deltagare i intervjuerna 

       

Hej 

Jag heter Inger Wärnsberg och skriver en magisteruppsats på Uppsala Universitets 

specialpedagogiska program. I den uppsatsen behandlar jag diagnosen Dyskalkyli.  

Som en del av denna behöver jag ställa frågor till någon som har fått denna diagnos för att 

höra mig för om orsakerna till varför man sökt att diagnosticera sig, vad man 

hoppades/hoppas att denna diagnos skulle/ska hjälpa till och om man tycker att man har haft 

nytta av att få diagnosen. 

Därför undrar jag om jag kan få ställa några frågor till ert barn och även till er om era tankar 

runt diagnosticeringen. 

De givna svaren kommer att behandlas enligt gällande forskningsetiskaprinciper och några 

enskilda namn eller skolor kommer inte att nämnas. 

Examensarbetet kommer att läggas fram under vårterminen 2015. 

 

Uppsala 150120 

Inger Wärnsberg 

Inger.warnsberg@uppsala.se 

Tel: 0706786917 

 

Jag accepterar förfrågan: 

……………………………………………………………………… 

Mina kontaktuppgifter är: 

mailto:Inger.warnsberg@uppsala.se

