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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur det nya bedömningsstödet, som blir obligatoriskt för 

årskurs 1 hösten 2016, möjliggör att lärare kan upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. 

Bakgrundsavsnittet presenterade det nya bedömningsstödet, olika specialpedagogiska perspektiv 

samt matematiksvårigheter. Enligt skollagen ska särskilt stöd skyndsamt sättas in då elever 

bedöms vara i behov av det. Forskningsöversikten presenterade hur forskningsläget om 

dyskalkyli ser ut och tematiserade resultaten. De teoretiska utgångspunkterna grundade sig 

framförallt i forskning av B. Butterworth, som är en central forskare inom området dyskalkyli och 

därmed även i denna studie. Bedömningsstödet analyserades utifrån ett perspektiv på dyskalkyli. 

Analysverktyget utgick då från de fem aspekterna av dyskalkyli samt faktorerna konkret material, 

ineffektiva strategier och tidsfaktorn. Den övergripande metoden som användes var innehållsanalys. 

Resultatet visade att uppgifterna i bedömningsstödet ger förutsättningar för skolor och lärare att 

upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. Det visade sig att de tecken som är mest talande för 

dyskalkyli är användning av ineffektiva strategier och därmed lång svarstid. Diskussionen lyfte 

forskning och bakgrund i relation till analysresultatet, bland annat att lärares kunskaper om 

dyskalkyli är en förutsättning för att se tecken på dyskalkyli hos elever. Specialpedagogiska 

perspektiv återkom även i diskussionen. Vi bedömde att bedömningsstödet kan vara ett sätt att 

synliggöra tecken på dyskalkyli hos elever eftersom uppgifterna behandlar taluppfattning, vilket är 

ett område inom matematiken där personer med dyskalkyli kan uppleva svårigheter.  
 
Nyckelord: Didaktik, Innehållsanalys, Bedömningsstöd, Dyskalkyli 
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1. Inledning 

Vilket värde har siffran 2 i talet 327? Vilket tal kommer precis före 9 i räkneramsan? Efter 15? 

Dessa till synes enkla uppgifter kan vara krävande för elever i specifika matematiksvårigheter. 

Läs– och skrivsvårigheter är ett område vi som lärarstudenter har stött på vid flera olika 

tillfällen i vår utbildning. Att bokstäver ”hoppar” och att bokstäverna b, d och p blandas ihop är 

några av svårigheter elever i läs- och skrivsvårigheter kan uppleva. Någonting som inte har blivit 

lika uppmärksammat är matematiksvårigheter. Varför har inte denna problematik diskuterats lika 

flitigt på lärarutbildningarna eller i media? Matematiksvårigheter har hamnat i skuggan av läs- och 

skrivsvårigheter, trots att det finns forskare som hävdar att matematiksvårigheter har en större 

påverkan på bland annat arbetslivet än vad läs- och skrivsvårigheter har (Butterworth 2003, s. 8). 

Vi som lärarstudenter har arbetat med elever som visat på stora svårigheter i matematik, men har 

då fått höra att det troligtvis beror på annan problematik som till exempel dyslexi eller ADHD. 

Detta resonemang i samband med de sjunkande resultaten i matematik bland svenska elever i 

internationella tester (Skolverket 2013, s. 50) har skapat ett intresse av att fylla kunskapsluckor 

inom området matematiksvårigheter.  

Under vår senaste och sista kurs i matematik på grundlärarprogrammet fick vi veta att ett nytt 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och ett i taluppfattning har lanserats, vilket kommer bli 

obligatoriskt att använda i årskurs 1. Bedömningsstödet är minst sagt viktigt för oss som framtida 

lärare att ha kunskap om då det kommer att vara en del av den verksamhet vi möter efter 

examen.  

1.1 Ansvarsfördelning 

Uppsatsen har till stor del varit präglad av ett nära samarbete författarna emellan, inom samtliga 

avsnitt. En arbetsfördelning har gjorts inom varje avsnitt där olika områden har behandlats av 

antingen Elvira Blom eller Sofie Larsson. Exempel på detta är inom 2. Bakgrund, 3. 

Forskningsöversikt och 4. Teoretiska utgångspunkter där Sofie har ansvarat för att bearbeta merparten 

av B. Butterworths forskning som fokuserar på dyskalkyli. Elvira har inom samma avsnitt 

bearbetat litteratur och forskningsstudier av andra forskare som behandlar matematiksvårigheter, 

taluppfattning och till viss del dyskalkyli. Områden som Elvira enskilt har ansvarat för är: 1. 

Inledning, 2.2 Specialpedagogiska perspektiv och matematiksvårigheter samt 3.2.1 Dyskalkyli och annan 

problematik. Sofie har enskilt ansvarat för: 3.2.2 Dyskalkyli och arbetsminne samt 3.3 Forskningsluckor.  

I avsnittet 7. Resultat och analys har en gemensam analys skrivits fram. Värt att nämna dock, är 

att analysen grundar sig i två enskilda och övergripande analyser vilka sammanstrålat i en 

gemensam analys. I avsnittet är det den gemensamma analysen som presenteras. Avsnitten 6. 

Metod, 8. Diskussion, 9. Konklusion och övriga delar har skrivits gemensamt. 
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2. Bakgrund 

I bakgrundsavsnittet kommer de nya bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och i 

taluppfattning att presenteras. Även olika specialpedagogiska perspektiv, matematiksvårigheter 

och i viss mån dyskalkyli, kommer att behandlas. Detta med anledning av att bedömningsstödet 

syftar till att upptäcka om extra insatser behöver sättas in för elever i behov eller om 

undervisningen bör justeras. Slutligen följer en första problemformulering inför den kommande 

litteraturöversikten.  

2.1 Det nya bedömningsstödet 

Sommaren 2015 beslutade regeringen om att ett nytt obligatoriskt bedömningsstöd i läs- och 

skrivutveckling och ett i taluppfattning ska införas i årskurs 1. Bedömningsstödet syftar till att 

tidigt upptäcka elever i behov av extra stöd samt elever som behöver extra utmaningar. Lagen 

träder i kraft 1 juli 2016. Anledningen till införandet av det obligatoriska bedömningsstödet är de 

sjunkande resultaten bland svenska elever i läsförståelse och matematik, i såväl internationella 

som i nationella tester. Även skillnaden i skolresultat har ökat mellan skolor. Användningen av 

bedömningsstödet förväntas öka likvärdigheten i bedömning mellan skolor, höja kvaliteten på 

bedömningarna och därmed undervisningen samt bidra till att fler elever uppnår kunskapskraven 

(Utbildningsdepartementet 2015, ss. 1, 3-4). 

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utforma bedömningsstödet. Skolverket i sin tur 

delegerade vidare ansvaret till PRIM-gruppen vid Stockholms universitet, en forskningsgrupp för 

matematikutveckling i skolan (Utbildningsdepartementet 2015 s. 1; Skolverket 2015). Innan juli 

2016 är bedömningsstödet frivilligt att använda men blir därefter obligatoriskt för årskurs 1, dock 

inte avstämningen för årskurs 2 som fortfarande kommer vara frivillig. Med avstämningar avses 

de tillfällen då bedömningsstödet används. Syftet med bedömningsstödet är att ge underlag för en 

likvärdig bedömning av elevers kunskaper i de tidiga årskurserna. Bedömningsstödet för 

matematik syftar mer specifikt till att ge underlag för uppföljning av elevernas kunskaper och 

utveckling av lärarens undervisning inom matematikområdet taluppfattning. I lärarinformationen 

till bedömningsstödet skriver Skolverket att god taluppfattning är en förutsättning för fortsatt 

matematikinlärning (Skolverket 2015). Om elever inte har denna grundläggande förståelse för tals 

olika värde kan de få problem med att räkna och operera med tal. Bedömningsstödet är tänkt att 

användas till att identifiera elever som visar vanliga missuppfattningar, begreppsliga svårigheter 

eller elever som kommit längre i sin matematiska utveckling. Materialet kan då ge lärare stöd i 

bedömningen om elever är i behov av extra anpassningar. Läraren kan även upptäcka om det 

finns områden som hela eller stora delar av klassen har problem med och utefter det anpassa sin 

undervisning (ibid.).  
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Enligt skollagen (2010:800) är det av stor vikt att så fort som möjligt ge stöd till elever som 

bedöms vara i behov av det. I Skollagen står det att om det ”[…] framkommer att det kan befaras 

att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges 

stöd i form av extra anpassningar […]” (Skollag 2010: 800). Jess, Skott och Hansen, som har 

skrivit boken Matematik för lärare. μ, Elever med särskilda behov (2011, s. 11), menar att med en 

diagnos följer pengar, vilket kan vara ytterligare en anledning till att diagnostisera barn skyndsamt. 

Bedömningsstödet kan alltså vara ett sätt att upptäcka om elever är i behov av extra anpassningar 

för att sedan kunna sätta in insatser. 

2.2 Specialpedagogiska perspektiv och matematiksvårigheter  

Matematiksvårigheter är ett område inom specialpedagogiken som kan betraktas ur olika 

perspektiv. Vilket specialpedagogiskt perspektiv som används kan enligt Sjöberg (2006, s. 36) 

påverka hur exempelvis elev, vårdnadshavare och lärare ser på situationen. De två huvudsakliga 

perspektiven, det kategoriska och det relationella, har sina utgångspunkter i olika forskningsfält 

(Sjöberg 2006, s. 37). Det kategoriska specialpedagogiska perspektivet tillskriver eleven 

”problemet” genom att exempelvis uttrycka att eleven har matematiksvårigheter. Detta kan tolkas 

som att eleven har den egenskapen, att problematiken enbart finns hos eleven (Engström 2003, s. 

10). Jess m.fl. (2011, s. 11) menar att för att undvika att utpeka och sätta stämplar på elever bör 

beteckningar och diagnoser väljas som inte tillskriver eleven ”felet” utan snarare betonar 

omgivningens ansvar. Då ses situationen ur ett relationellt perspektiv, där förändringar i elevens 

kontext är i fokus (Sjöberg 2006, s. 38). Jess m.fl. (2011, s. 11) menar att genom att använda 

uttrycket i svårigheter understryks den roll sociala och kulturella faktorer har. Även 

matematikundervisningens form och innehåll kan orsaka att eleven hamnat i svårigheter. Det 

relationella perspektivet grundar sig i en pedagogisk tradition där elever är i svårigheter (Sjöberg 

2006, s. 37). Dock kommer uttrycken ”har dyskalkyli” och elever ”med dyskalkyli” att skrivas i 

denna uppsats då eleven har blivit given en diagnos. Elever som har dyskalkyli är dock i 

svårigheter. 

Matematik har genom historien varit ett väsentligt inslag i vardags- och arbetslivet (Engström 

2003, s. 35). Butterworth (2003, s. 8) menar att i dagens samhälle är förståelse för tal och 

matematik grundläggande för ett aktivt samhällsliv. En intuitiv känsla för matematik är en 

förutsättning för att kunna delta samhället och arbeta. Matematik förekommer i många former i 

det dagliga livet, exempelvis genom att växla pengar, kunna klockan, tyda tidtabeller och att läsa 

av recept. Dessa exempel visar på några av de tillfällen en grundläggande matematikförmåga 

krävs på en daglig basis (ibid.). 

Att barn befinner sig i matematiksvårigheter kan bero på flera olika faktorer. En faktor kan 

vara sociologiska orsaker där barnets miljö är grunden till problematiken. Matematiksvårigheter 

orsakade av brister i den omgivande miljön kan bero på att det saknas nödvändiga redskap eller 

resurser eller att attityden och/eller kunskapen hos de vuxna i barnets omgivning brister (Gillum 
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2014, ss. 281-282; Engström 2003, s. 32). En annan faktor kan vara didaktiska orsaker. Om 

undervisningen brister kan elevers matematikutveckling utvecklas negativt och eleven kan börja 

uppleva svårigheter med matematiken som i annat fall inte skulle uppstått. Didaktiska brister kan 

exempelvis vara att utbildningen inte är av god kvalitet eller att utbildningen är ensidig (Engström 

2003, s. 32). De två ovanstående faktorerna är tydliga exempel på ett relationellt perspektiv på 

matematiksvårigheter. En tredje faktor kan vara psykologiska orsaker. Att elever har svårt med 

matematik kan ha att göra med den affektiva inställningen de har till matematiken, exempelvis 

inställningen till ämnet, elevens självförtroende och eventuell ångest (Gillum 2014, s. 282; 

Butterworth 2003, s. 8). En fjärde faktor kan vara medicinska eller neurologiska orsaker. Det kan 

vara kognitiva svårigheter, exempelvis svårigheter med språk, arbetsminne, rumslig förmåga eller 

antalsuppfattning (Gillum 2014, ss. 283-286; Butterworth 2003, s. 9). Det kan också handla om 

att eleven har en hjärnskada eller annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (Engström 2003, 

s. 32). Det är inom den sistnämnda faktorn dyskalkyli kan placeras vilket kan tänkas vara ett 

kategoriskt perspektiv på problematiken. Dock kan det tänkas finnas ett ständigt samspel mellan 

flera olika faktorer. 

Traditionellt sett har matematiksvårigheter delats upp i allmänna och specifika svårigheter. 

Med allmänna matematiksvårigheter menas svaga prestationer i allmänhet och med specifika 

matematiksvårigheter menas ofta dyskalkyli (Engström 2003, s. 37), vilket förklaras nedan. 

2.2.1 Dyskalkyli  

Jess, Skott och Hansen (2011, s. 10) definierar dyskalkyli som en specifik försvagning av 

räknefärdigheter vilket inte kan förklaras med svag begåvning, bristande undervisning eller annan 

problematik som till exempel dyslexi. Neuropsykologiforskaren B. Butterworth är framstående 

inom forskningsområdet dyskalkyli och menar att dyskalkyli inte är lika erkänt som dess litterära 

motpart dyslexi. Räknesvårigheter har, som nämnts i inledningen, ofta kommit i skuggan av läs- 

och skrivsvårigheter (Butterworth 2003, s. 9). Vid en enkel sökning av orden ”dyskalkyli” och 

”dyslexi” på lärarförbundens tidningars hemsidor [2016-04-09] handlade ungefär tio gånger så 

många om dyslexi jämfört med dyskalkyli (Lärarnas Nyheter 2016; Skolvärlden 2016). Ännu 

större skillnad visades vid en sökning samma dag på två av Sveriges största morgontidningars 

hemsidor, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter. Vid sökningen nämnde 20 gånger så många 

artiklar dyslexi i jämförelse med dyskalkyli (Svenska Dagbladet 2016; Dagens Nyheter 2016). 

Sökningsresultaten är ytterligare en indikator på att dyskalkyli hamnat i skuggan av dyslexi. 

Anledningen till att dyskalkyli inte har vunnit vidare acceptans menar Butterworth (2003, s. 9) 

beror på att aritmetiska svårigheter ofta antas vara en konsekvens av annan problematik, 

exempelvis dyslexi eller ADHD. En annan anledning till varför dyskalkyli inte är lika erkänt som 

diagnos, kan vara för att diagnostiseringen har varit problematisk på grund av att forskningsfältet 

inte enats om en tydlig definition (Engström 2003, s. 23). Det kan bero på att forskningsfältet 
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inom specialpedagogik, och inom området dyskalkyli, är så brett och innefattar teori och resultat 

från flera discipliner som exempelvis medicin, psykiatri och sociologi.  

Butterworth och Yeo (2010, ss. 13-14) menar att ångest kan uppkomma hos barn med 

dyskalkyli vid matematiska aktiviteter. Vidare skriver de att ångest hämmar barnets 

prestationsförmåga vilket kan påverka inlärningen. Barn med dyskalkyli är ofta stressade och 

oroliga över matematiken, menar Butterworth (2003, s. 37). Det är därför viktigt att elever med 

dyskalkyli får positiva erfarenheter av ämnet som exempelvis grundar sig i ett lustfullt lärande 

(ibid.; Butterworth & Yeo 2010, s. 24).  

2.3 Sammanfattning och första problemformulering 

Med utgångspunkt i matematiksvårigheter och i synnerhet dyskalkyli avser denna studie att 

närmare undersöka det nya bedömningsstödet i taluppfattning. Eftersom bedömningsstödet har 

lagstadgats och blir obligatoriskt till hösten är det av största relevans att undersöka hur det kan 

användas. Fokus på matematiksvårigheter är relevant då bedömningsstödet bland annat syftar till 

att upptäcka elever i behov av extra anpassningar. Dyskalkyli i synnerhet är intressant att 

undersöka då det är en problematik som hamnat i skymundan. I förlängningen kan dyskalkyli 

därmed riskera att förbli oupptäckt hos elever. Utifrån ett teoretiskt perspektiv på dyskalkyli 

ämnar studien därför att utreda hur lärare och skolor kan upptäcka elever i dessa svårigheter 

genom det nya bedömningsstödet.  
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3. Forskningsöversikt  

Forskningen om dyskalkyli är ett tämligen spretigt område. Sjöberg (2004, ss. 264-265) menar att 

det beror på att forskningen om dyskalkyli befinner sig i ett gränsområde mellan neuropsykologi 

och pedagogik. Dyskalkyli har även flera olika benämningar som skulle kunna ha något olika 

innebörd och mening. Det råder ingen tydlig konsensus i vad diagnosen innefattar eller beror på 

vilket även försvårar diagnostiseringen. För att råda ordning i detta kaos har en 

forskningsöversikt tagits fram i ett försök att samla delar av den forskning som behandlar 

dyskalkyli och tematisera resultaten.  

3.1 Dyskalkyli – definitioner, benämningar och orsaker 

Shalev och Gross-Tsur (2001) diskuterar i sin artikel dyskalkyli utifrån olika forskares studier. De 

kom fram till att dyskalkyli, eller developmental dyscalculia, oftast är definierat som specifika 

matematiksvårigheter hos personer som trots normal intelligens, bra undervisning, känslomässig 

stabilitet och nödvändig motivation hamnar i svårigheter med vissa delar av matematiken (s. 337). 

De specifika svårigheterna kan vara problematik inom de fyra räknesätten, att koppla siffror och 

tal med rätt ord samt med numerosity eller antalsuppfattning som det hädanefter kommer att 

benämnas (ibid.).  

Flera benämningar på vad som liknar och är närmast identiskt med det som i denna uppsats 

kallas dyskalkyli har presenterats i olika studier (Butterworth 2005, s. 13). Mathematical Disability, 

Arithmetic Learning Disability, Number Fact Disorder och Psychological Difficulties in Mathematics är några 

exempel. I andra texter kan dyskalkyli även kallas Number Blindness (Butterworth 2003, s. 1). 

Butterworth (2005, s. 13) menar att trots att det finns flera olika benämningar så innebär de flesta 

av dem i princip samma sak. Butterworth (2005) har i sin forskning bland annat undersökt bevis 

för och jämfört aritmetisk kunskap som en medfödd förmåga om taluppfattning med aritmetisk 

kunskap baserat på generell kognitiv förmåga. Han har dessutom publicerat ett antal artiklar som 

behandlar dyskalkyli samt utarbetat ett diagnostiskt verktyg för dyskalkyli, Dyscalculia Screeener 

(Butterworth 2003). Butterworth menar att anledningen till att dyskalkyli är ett snävare begrepp 

än generella matematiksvårigheter är för att personer med dyskalkyli kan bemästra vissa delar av 

matematiken utan problem, exempelvis delar inom geometri och algebra (Butterworth 2003, s. 

42).  

Geary (1993) undersöker i sin forskning möjliga orsaker till matematiksvårigheter. Han 

undersöker kognitiva, neuropsykologiska och genetiska orsaker till matematiksvårigheter samt 

sambandet mellan matematiksvårigheter och läs- och skrivsvårigheter. Geary menar att bland de 

mest karaktäristiska och accepterade kännetecknen för dyskalkyli är svårigheter att lära in och 

komma ihåg aritmetisk information. Andra kännetecken är svårigheter i att utföra 
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räkningsprocedurer, att lösa räkneuppgifter med ineffektiva strategier (exempelvis fingerräkning), 

långa uträkningstider och en hög frekvens av felsvar (ibid. s. 356).  

Landerl, Bevan och Butterworth (2004, s. 100) undersökte 31 barn i åldrarna 8-9 år. Barnen 

var indelade i fyra grupper. En grupp utgjordes av barn med dyskalkyli, en grupp av barn med 

dyslexi, en grupp av barn med båda diagnoserna och slutligen en kontrollgrupp. Syftet med 

studien var att undersöka hur barn med olika svårigheter hanterade räkneuppgifter. Landerl m.fl. 

lyfter fem olika aspekter där barnen med dyskalkyli visade upp problematik. Aspekterna de lyfter 

är: Talbenämning, Jämförelse mellan tal, Skriva tal, Räkning och räkneramsan och slutligen Subitisering. 

Mer om detta i nästa avsnitt, 4. Teoretiska utgångspunkter.  

En studie av Shalev, Manor, Kerem, Ayali, Badichi, Friedlander och Gross-Tsur (2001, s. 62) 

undersökte förekomsten av dyskalkyli i familjer, för att undersöka om dyskalkyli var genetiskt. I 

studien hade ungefär hälften av barnen med dyskalkyli även syskon med dyskalkyli. Detta visade 

att om ett barn har dyskalkyli och får ett syskon, är risken ungefär 10 gånger större att syskonet 

också har dyskalkyli jämfört med syskon till barn utan dyskalkyli. Detta menar Shalev m.fl. är en 

indikation på att dyskalkyli är ärftligt. Shalev och Gross-Tsur (2001, s. 339) menar dock att inte 

alla forskare är överens om att dyskalkyli är genetiskt. Några andra förklaringar som ges till 

uppkomsten av dyskalkyli är dålig miljö, bristande undervisning, låg intelligens och matematisk 

ångest (ibid.). Dessa exempel talar dock emot tidigare beskrivna definitioner av dyskalkyli under 

denna rubrik. 

Butterworth (2003, ss. 6-7) hävdar att brittiska nationella tester och liknande inte ger 

förutsättningar för att upptäcka dyskalkyli eftersom hur eleverna löser problemen inte är det som 

bedöms. Han tar som exempel att elever kan lösa uppgifter inom angiven tid men samtidigt 

använda primitiva strategier som fingerräkning även om det egentligen inte lämpar sig. Som ett 

exempel kan en ”normalbegåvad” elev förslagsvis lösa en uppgift på två sekunder med medvetna 

och lämpliga strategier. En elev med dyskalkyli kan tänkas lösa samma uppgift på 45 sekunder 

genom att använda fingerräkning och ändå få samma poäng eller resultat på testet (ibid.). 

3.2 Kausala samband med dyskalkyli 

Många kopplingar har gjorts mellan dyskalkyli och annan problematik, bland annat dyslexi, 

ADHD eller svagt arbetsminne (Landerl et al. 2004, s. 101). Det är dock inte bevisat att det finns 

ett orsakssamband mellan dyskalkyli och andra diagnoser eller problematik, utan endast att dessa 

ofta förekommer i kombination (Landerl et al. 2004, s. 104; Butterworth 2005, s. 14).  

3.2.1 Dyskalkyli och annan problematik 

Ungefär var tjugonde person (5-6 %) beräknas ha dyskalkyli, vilket är ungefär lika vanligt 

förekommande som dyslexi eller ADHD (Shalev & Gross-Tsur 2001, s. 337). Därför kan det 

anses anmärkningsvärt att dyskalkyli inte är lika välkänt som dyslexi.  
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Monuteaux, Faraone, Herzig, Navsaria och Biederman (2005) genomförde en studie där de 

undersökte om dyskalkyli och ADHD har ett samband, med hjälp av intervjuer och kognitiva 

tester av familjer. Studien visade att ADHD och dyskalkyli är oberoende av varandra. Forskarna 

menar att både ADHD och dyskalkyli är genetiskt överförbara och att barn kan ärva båda sorters 

problematik. Monuteaux m.fl. (2005, ss. 88-89) menar dock att varje diagnos bör identifieras var 

för sig och behandlas separat. Även Butterworth (2003, s. 9) menar att dyskalkyli och annan 

problematik kan samexistera, men att det ena inte beror på det andra och vice versa. Dyskalkyli, 

menar Butterworth, är specifika svårigheter i grundläggande antalsuppfattning, snarare än en 

konsekvens av annan problematik. Butterworth (2003, s. 9) hävdar att ungefär 40 % av barn med 

dyslexi även är i matematiksvårigheter. Det behöver dock inte betyda att det är dyskalkyli som är 

upphovet till matematiksvårigheterna, utan läs- och skrivsvårigheterna i sig (Butterworth 2003, s. 

202). Trots att många forskare tar upp dyskalkyli och annan problematik tillsammans finns inget 

kausalt samband mellan diagnoserna. Varje diagnos bör därför betraktas, diagnostiseras och 

behandlas separat (Monuteaux et al. 2005, ss. 88-89). 

3.2.2 Dyskalkyli och arbetsminne 

Arbetsminne innebär förmåga att mentalt lagra och behandla ny information under en kortare tid 

(Gillum 2014, s. 284). Gillum (2014) diskuterar, utifrån olika forskares studier, vad som bör göras 

när de åtgärder som gjorts inte fungerat för elever i matematiksvårigheter. Han menar att länken 

mellan arbetsminnet och vissa matematikområden är intuitiv. Om ett barn har problem med 

arbetsminnet kan det uppleva aritmetiska matematikuppgifter som väldigt utmanade och svåra 

(ibid., ss. 284-285). Cowan m.fl. (2011) undersökte i sin studie bland annat arbetsminnets 

påverkan vid uträkningar och att lyckas inom matematik. Studien testade 250 barn mellan 7-9 år. 

Resultaten visar att arbetsminne oberoende av annan problematik kan orsaka variation i att lyckas 

inom matematik (ibid. s. 800). Landerl m.fl. (2004) visar däremot att det inte handlar om en 

generell form av arbetsminne utan en mer specifik variant som enbart handlar om att komma 

ihåg och behandla kvantiteter, det vill säga antalsmängd (ibid. s. 103, 122).  

En del forskare hävdar att svagt arbetsminne och dyskalkyli hänger ihop. Russel och Ginsburg 

(1984) undersökte i sin studie informella och formella matematiska kunskaper bland barn i 

matematiska svårigheter. Tre grupper av barn undersöktes med 27 barn i vardera grupp. Den 

första gruppen bestod av barn med matematiska svårigheter och normal intelligens. Den andra 

gruppen bestod av jämnåriga barn utan matematiska svårigheter och med samma intelligensnivå 

som föregående grupp. Den tredje gruppen bestod slutligen av ett år yngre barn med varierande 

intelligensnivå som var slumpmässigt utvalda. Russel och Ginsburg (1984, s. 242) kom fram till 

att en eventuell förklaring till att barn med dyskalkyli inte i samma grad som övriga grupper klarar 

av att hantera uträkningar med stora tal, är nedsatt minneskapacitet. Dock är de noga med att 

poängtera att resultaten inte är uppenbara. Även Landerl m.fl. (2004, s. 106) ställer sig tveksamma 
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till Russel och Ginburgs resultat då de menar att metoden som användes gav möjlighet till att låta 

slumpen avgöra resultaten eftersom frågorna enbart rymde ett fåtal alternativ.  

 Landerl m.fl. (2004, s. 101) hävdar att de studier som pekar på ett samband mellan dyskalkyli 

och annan problematik, däribland svagt arbetsminne, blandar ihop det med underliggande 

förmågor att bearbeta tal och siffror. De menar att sambandet snarare beror på att barn med 

dyskalkyli saknar de strategier som behövs för att komma ihåg tal och matematiska processer. De 

såg i sin studie att testpersonerna med dyskalkyli inte visade upp svagt arbetsminne inom andra 

områden än just matematik och i synnerhet taluppfattning. De fann att barn som hade problem 

med att behandla antal inte nödvändigtvis hade problem med arbetsminnet eller med språkliga 

svårigheter. De menade istället att barnens svårigheter snarare beror på en medfödd oförmåga att 

förstå grundläggande numeriska begrepp. Framförallt inom antalsuppfattning, en förmåga som är 

oberoende av andra förmågor (Landerl 2004, s. 122). Trots att det finns många fall där dyskalkyli 

och svagt arbetsminne samexisterar, finns det inte några övertygande bevis för att det finns ett 

kausalt samband dem emellan (Landerl et al. 2004, s. 103, 122). Även Temple och Sherwood 

(2002) kom i sin studie fram till att dyskalkyli inte beror på kognitiva nedsättningar generellt utan 

nedsättningar i en specifik del av hjärnan som behandlar aritmetik. Studien undersökte bland 

annat sambandet mellan svårigheter i antalsuppfattning och svag minneskapacitet. Resultatet visar 

att det inte finns ett sådant samband. I studien deltog 10 barn med olika matematiska svårigheter 

och 16 barn utan matematiska svårigheter. De kom fram till att korttidsminne, eller arbetsminne 

överlag inte hade någon koppling till de matematiksvårigheter inom aritmetik som undersöktes 

(2002, s. 746). Resultatet stödde teorin om att språkliga förmågor inte korrelerar med aritmetiska 

svårigheter, vilket går i linje med Butterworths forskning om dyskalkyli (Temple & Sherwood 

2002, s. 748).  

Siegel och Ryan (1989) undersökte i sin studie arbetsminnet bland barn med olika sorters 

problematik. De undersökte barn mellan 7-13 år som utförde två uppgifter som behandlade 

arbetsminne. Grupperna som undersöktes var barn i lässvårigheter, barn i matematiksvårigheter, 

barn med ADD och slutligen normalpresterande barn. Resultaten visar att barn med aritmetiska 

svårigheter inte hade problem med uppgifter vilka behandlade arbetsminne som fokuserade på 

språkliga förmågor. Barnen i artimetiska svårigheter stötte däremot på problem vid uppgifter som 

behandlade arbetsminne av uträkningar och att komma ihåg svaren på dessa uträkningar. (ibid. s. 

978) 

Sammanfattningsvis tyder forskning som tar upp sambandet mellan svagt arbetsminne och 

dyskalkyli på att det inte finns något sådant samband. Dyskalkyli kan yttra sig på liknande sätt 

som svagt arbetsminne men beror snarare på att en oförmåga att minnas information som 

behandlar aritmetik och antal. Det syns tydligt eftersom arbetsminnet bland barnen med 

dyskalkyli som deltog i studierna inte visade sig vara bristande inom andra områden.  
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3.3 Forskningsluckor  

Trots att det finns en hel del forskning om dyskalkyli, saknas en tydlig och konsekvent bild av vad 

dyskalkyli innebär exempelvis med eventuella kriterier (Sjöberg 2004, ss. 264-265). Landerl m.fl. 

tror att det kan bero på att studier som har gjorts om dyskalkyli ofta fokuserar på att utreda 

samband mellan diagnosen och andra faktorer bland annat de ovan nämnda exemplen. Istället 

efterlyser Landerl m.fl. (2004, ss. 122-123) studier som behandlar numeriska grunder till 

dyskalkyli och inte samband med andra diagnoser eller annan problematik. Även detta är en 

anledning till att forskningsområdet är så spritt som det är, att undersökningar och studier har 

undersökt sambanden mellan dyskalkyli och annan problematik istället för att enbart fokusera på 

dyskalkyli (ibid.).  

En uppmärksam läsare kan se att stor del av den forskning som valts ut i denna 

forskningsöversikt inte är så ny som kanske hade önskats. Vi är medvetna om det, men menar att 

forskningen inte för den sakens skull är inaktuell. Utgångspunkten i urvalet av forskning har hela 

tiden varit att välja det som är mest väsentligt för studien, vilket nyare studier om dyskalkyli inte 

har varit. Därför valdes de mest centrala forskarna inom området ut, trots att deras studier är 

äldre. 

3.4 Sammanfattningsvis 

Det som många forskare är eniga om är att dyskalkyli innebär svårigheter i vissa delar av 

matematiken trots en normal intelligensnivå. Personer med dyskalkyli behöver enligt flera 

forskare ofta mer tid på sig vid räkneuppgifter, eftersom de använder sig av ineffektiva strategier. 

Flera forskare är också eniga om att dyskalkyli är lika vanligt förekommande som dyslexi och 

ADHD. Studier har visat att dyskalkyli kan vara genetiskt och att dyskalkyli inte har något kausalt 

samband med varken dyslexi, ADHD eller svagt arbetsminne. Vidare kan det konstateras att mer 

forskning om området behövs.  

Enligt forskningsöversikten är dyskalkyli en medfödd problematik och finns därmed hos 

personer oavsett omständigheter. Som nämnts i bakgrundsavsnittet har det pedagogiska 

forskningsområdet traditionellt sätt präglats av det relationella perspektivet. Efter att forskningen 

om dyskalkyli bearbetats kan vi dock inte bortse från den biologiska grund till problematiken som 

redovisas. Uppsatsen kommer därför att hädanefter utgå från att elever har dyskalkyli trots att de 

inte blivit diagnostiserade vilket kan tänkas vara ett kategoriskt perspektiv snarare än ett 

relationellt. Det går även i linje med uppsatsens syfte vilket är att upptäcka elever som eventuellt 

kommer att få diagnosen dyskalkyli och därmed är i den sortens svårigheter som dyskalkyli 

innebär. 

I avsnittet 4. Teoretiska utgångspunkter kommer fokus att ligga på de aspekter av dyskalkyli som 

Landerl m.fl. (2004) lyfter i sin studie. Även faktorerna Konkret material samt Ineffektiva strategier och 

tidsfaktorn kommer att lyftas fram. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkterna utgår, som nämnts i avsnittet 3. Forskningsöversikt, från att 

dyskalkyli är en medfödd funktionsnedsättning som inte beror på omständigheterna. Eftersom 

studiens syfte är att undersöka hur dyskalkyli kan upptäckas hos elever som ännu inte blivit 

diagnostiserade, är även antagandet om att dyskalkyli har en biologisk grund grundläggande. De 

teoretiska utgångspunkterna har valts utifrån några av Butterworths studier, då han har gjort olika 

studier om dyskalkyli och därmed är en av de främsta forskarna inom området. Butterworth är 

bland annat en av forskarna i forskarteamet Landerl m.fl. (2004). Andra forskare har lyfts in för 

att utveckla och ge mening åt Butterworths utgångspunkter. För att undersöka hur och i vilken 

mån tecken på dyskalkyli kan upptäckas hos elever genom bedömningsstödet, har fem aspekter 

av dyskalkyli lyfts fram. Aspekterna appliceras sedan på bedömningsstödet i analysen. Även de 

kringliggande faktorerna Konkret material samt Ineffektiva strategier och tidsfaktorn har valts ut då de är 

tydliga indikatorer på dyskalkyli. 

4.1 Aspekter av dyskalkyli  

Som nämnts i avsnittet 3. Forskningsöversikt innebär dyskalkyli i stora drag en funktionsnedsättning 

som påverkar antalsuppfattning. Antalsuppfattning innebär bland annat förståelse för att en 

samling av ting är av ett visst antal och att om det sker manipulationer av samlingen förändras 

även antalet. Exempel på sådana manipulationer kan vara att ta bort eller lägga till saker till 

samlingen. Antalsuppfattning innebär även förståelse för att en samling antingen innehåller 

samma antal, är större eller är mindre än en annan samling. (Butterworth 2003, s. 2)  

Aspekterna som följer nedan utgår från av Landerl, Bevan och Butterworths forskningsstudie 

(2004), som behandlar dyskalkyli och antalsuppfattning. I studien tas olika aspekter ut, inom vilka 

barnen med dyskalkyli visade upp problematik. I följande avsnitt kommer dessa aspekter 

förklaras närmare med hjälp av studien och i viss mån även Butterworth och Yeos (2010) 

beskrivningar av samma aspekter. De engelska begreppen i kursiv stil är originalbenämningarna 

av Landerl m.fl. (2004). 

4.1.1 Talbenämning  

Barn med dyskalkyli har visat sig uppleva svårigheter när det kommer till att benämna tal och 

siffror korrekt, framförallt flersiffriga tal. Det som är mest utmärkande inom talbenämning, eller 

Number reading and naming, för barn med dyskalkyli är dock inte antalet korrekta eller inkorrekta 

benämnda tal. Det som skiljer barn som har dyskalkyli och barn som inte har dyskalkyli åt, är 

framförallt att barn med dyskalkyli är långsammare på att benämna tal än barn som inte har 
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dyskalkyli. Barn med dyskalkyli kan alltså benämna tal och siffror delvis korrekt, även om de 

behöver mer tid på sig. (Landerl m.fl. 2004, ss. 111-112, 116-117) 

4.1.2 Jämförelse mellan tal  

När det kommer till att jämföra ett tal med ett annat, Number comparison, visar sig barn med 

dyskalkyli även inom denna aspekt ta längre tid på sig att svara än barn utan problematiken. De 

kan då ha svårt att avgöra vilket av två olika tal som har det större värdet. Däremot visar barn 

med dyskalkyli inte upp problematik kring att avgöra fysiska skillnader i storlek på siffror. Barn 

med dyskalkyli kan alltså ha svårt att förstå innebörden av olika tals värden och kan därmed ha 

svårt att jämföra ett tal med ett annat. (Landerl et al. 2004, s. 112, 117)  

4.1.3 Skriva tal  

Att skriva tal, Number writing, kan innebära flera olika typer av utmaningar för barn med 

dyskalkyli. De kan bland annat blanda ihop de olika siffrorna i flersiffriga tal. Ett exempel är att 

när tanken är att skriva talet 26 så kan ett barn med dyskalkyli råka ersätta entalet 6 med en 2:a 

och skriver därför 22. Ett annat fel som barn med dyskalkyli tenderar att göra är att skriva 

sifforna i ett tal på fel sätt. Ett exempel är att vända på siffran 3 så att den liknar ett E. Ytterligare 

en sak som barn med dyskalkyli kan ha svårigheter med är positionssystemet och dess 

platsvärden. Istället för att skriva 724 kan ett barn med dyskalkyli till exempel skriva 7024 och 

därmed inte visa förståelse för positionssystemet platsvärden. Vanliga misstag som barn med 

dyskalkyli kan göra då de skriver tal är alltså att ersätta en siffra med en annan i ett tal, att skriva 

siffror i ett tal på ett inkorrekt sätt och att inte visa förståelse för siffrornas platsvärden. (Landerl 

et al. 2004, s. 112, 118) 

4.1.4 Räkning och räkneramsan  

När det kommer till att räkna, Number sequences/counting, kan barn med dyskalkyli visa upp 

svårigheter i att frångå ”räkneramsan”. De kan därmed stöta på problem när de till exempel 

ombeds att räkna baklänges eller att hoppa två steg åt gången på tallinjen eller liknande uppgifter. 

De kan även möta problem när de ska börja räkna från något annat än från 1. Problematiken kan 

visa sig genom att de behöver längre tid på sig än vad ett barn utan dyskalkyli behöver. 

Sammanfattningsvis kan barn med dyskalkyli klara av enkla räkneramsor med låga tal. De kan 

dock behöva mer tid på sig därefter samt när de frångår räkneramsan, till exempel när de räknar 

baklänges. (Landerl et al. 2004, 113, 118-119) 

4.1.5 Subitisering  

Subitisering, eller Dot counting, innebär en medfödd förmåga att känna igen ett mindre antal utan 

att räkna dem. Subitisering ger en möjlighet att kontrollerna sin räkning, varför det är viktigt när 

barn lär sig att räkna (Butterworth & Yeo 2010, s. 10). Det som barn med dyskalkyli kan uppleva 
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som svårt är att de inte verkar ha denna medfödda förmåga som hanterar antalsuppfattning. Ett 

barn med dyskalkyli kan visa på svårigheter när det kommer till att snabbt se hur många föremål 

det finns i en mängd. De måste helt enkelt räkna samtliga föremål istället för att uppskatta antalet 

direkt. Om ett barn med dyskalkyli till exempel ska räkna ett antal prickar som presenteras, kan 

svarstiden skilja sig åt markant jämfört med om ett barn utan dyskalkyli ska utföra samma 

uppgift, framförallt när det presenteras många prickar (fler än 4) (Landerl et al. 2004, ss. 113, 119-

120, 122). Problem med subitisering beror inte på vanliga orsaker för matematiksvårigheter som 

till exempel dålig undervisning, frånvaro eller brist på motivation. Att se antalet av små mängder 

föremål handlar väldigt lite om erfarenhet av formell undervisning utan snarare om en intuitiv 

antaluppfattning. Eftersom antaluppfattning och subitisering är ett sådant område där barn med 

dyskalkyli kan ha svårt, kan uppgifter som behandlar det vara väldigt talande för problematiken. 

(Butterworth & Yeo 2010, s. 10). 

4.2 Konkret material 

Butterworth och Yeo (2010, s. 19) menar att tal och siffror, samt undervisningen om dem, ofta är 

väldigt abstrakt. Vidare menar de att barn med dyskalkyli har lättare för att lära sig och förstå tal 

och siffror om de får använda sig av laborativt och konkret material som ett tankeverktyg. 

Exempel på sådana laborativa material och verktyg är tiobasmaterial, pärlband och material som 

representerar ental (ibid. s. 27). Ett annat verktyg är att rita och använda bilder och figurer. 

Bilderna fungerar då som förenklade representationer av fysiska verktyg, som ett kognitivt stöd 

vid uträkningar. Trots att konkret material är ett bra verktyg för elever med dyskalkyli menar 

Butterworth och Yeo att dessa elever inte långsiktigt blir hjälpa av att endast behärska konkret 

material. Det måste finnas en övergång från det konkreta till det abstrakta i 

matematikundervisningen för dessa elever. Även om målet är att komma ifrån det konkreta 

materialet för att arbetet ska fungera abstrakt, menar Butterworth och Yeo att konkret material 

ändå ska finnas till hands vid behov för att hjälpa elever med dyskalkyli (ibid. s. 20).  

4.3 Ineffektiva strategier och tidsfaktorn 

Att ha en god taluppfattning och en grundläggande matematisk förståelse stödjer elevers förmåga 

att räkna, tänka kring och att se logiska samband inom matematiken. Det gör även samtal om tal 

och siffror möjliga. Genom god taluppfattning och matematisk förståelse kan elever skapa 

mening i arbetet med siffror och tal samt i arbetet med räknestrategier (Butterworth & Yeo 2010, 

s. 17). Butterworth och Yeo menar att barn med dyskalkyli i regel räknar på primitiva och 

ineffektiva sätt. De använder ofta fingrarna när de ska svara på frågor om tal och siffror. De kan 

även ha svårt för att förstå och lära sig grundläggande matematiska metoder som bygger på 

resonemang eller att minnas svårare räknestrategier. Barn med dyskalkyli kan även ha svårt för att 

komma ihåg talfakta, det vill säga att de ”räknar efter” vid relativt enkla matematiska uppgifter. 
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Barn med dyskalkyli kan även ha svårt för att generalisera kunskap inom ett talområde till ett 

annat. De kan till exempel ha svårt att se sambandet mellan att 6 – 4 och 6 kr – 4 kr har samma 

differens (ibid.). Att barn med dyskalkyli har svårt med att generalisera kan innebära att om de 

möter en liknande situation som den ovan måste de göra två uträkningar istället för en, vilket kan 

tolkas som en ineffektiv strategi. (ibid.) 

Ostad (1997, s. 346) identifierar fyra ineffektiva strategier vid räkning som många barn i 

matematiksvårigheter använder. Den första strategin, att räkna på fingrarna, nyttjas när fingrarna 

används för att fysiskt representera det som ska räknas. Den andra strategin går också ut på att 

konkretisera med hjälp av fingrarna, med undantaget att fingrarna enbart räknas i barnets huvud. 

Vid den tredje strategin, den auditiva, räknar barnet högt, eller rör på läpparna under uträkningen. 

Den fjärde strategin är inte synlig för betraktaren, då svaret plockas ur barnets långtidsminne utan 

vidare matematisk förståelse. Ett exempel på detta är att barnet har memorerat lösningar på 

uppgifter istället för att förstå innebörden av dem. Istället för att förstå att 6 adderat med 4 är lika 

med 10, plockar barnet svaret från långtidsminnet. Barn med dyskalkyli tenderar, som tidigare 

nämnts, att använda sig av sina fingrar eller räkna sig fram till svaret (Landerl et al. 2004, s. 109). 

Det är alltså de tre första av de ineffektiva strategierna som är mest påtagliga hos barn med 

dyskalkyli. De kan även visa bristande matematisk resonemangsförmåga, ha svårt att komma ihåg 

räknestrategier och talfakta, samt ha problem med att generalisera.  

Att använda ineffektiva strategier kan resultera i att barn med dyskalkyli behöver mer tid för 

uträkningsuppgifter. Får barn med dyskalkyli den tiden kan de komma fram till korrekt svar. 

Vissa barn med dyskalkyli försöker dock att gissa, vilket följaktligen ofta leder till färre korrekta 

svar men betydligt kortare svarstid. De byter ”rätt” mot ”fart”. (Sjöberg 2006, s. 109) 

Barn med bristande kunskaper inom aritmetik kan trots problematiken klara av uträkningar, 

både skriftliga och mentala, på samma nivå som barn utan problematik (Russel & Ginsburg 1984, 

ss. 241-242). Russel och Ginsburg menar att det kan bero på tidsfaktorn. Om ingen 

tidsbegränsning ges eller om det inte finns något krav på snabba svar kan barn med dyskalkyli 

lösa räkneuppgifter genom att fysiskt räkna ut svaren istället för att använda mer effektiva 

strategier. (ibid.)  

4.4 Sammanfattningsvis 

De ovan nämnda teoretiska utgångspunkterna kommer att vara grundläggande i analysen. Ett 

antagande har därmed gjorts att de fem aspekterna av dyskalkyli är områden där barn med 

dyskalkyli kan uppleva svårigheter. Användandet av konkret material och ineffektiva strategier kan 

även det vara utmärkande för barn med dyskalkyli. De ineffektiva strategierna påverkar tidsfaktorn, 

vilken är ett tecken på dyskalkyli. Bedömningsstödet i taluppfattning kommer att analyseras 

utifrån det som tas upp i de teoretiska utgångspunkterna. Detta för att se hur och i vilken mån 

elever med dyskalkyli kommer att klara av uppgifterna och hur de i så fall skulle kunna gå tillväga. 

Mer om detta i avsnittet 6. Metod. 
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5. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur tecken på dyskalkyli kan upptäckas hos elever med 

hjälp av bedömningsstödet i taluppfattning.  

 

De forskningsfrågor som kommer att behandlas i analysen är: 

 
1. På vilka sätt kan elever med dyskalkyli ha svårigheter med uppgifterna i 

bedömningsstödet?  

2. Hur syns dessa svårigheter? 

3. På vilka sätt kan elever med dyskalkyli utföra uppgifterna i bedömningsstödet utan att 

deras dyskalkyli upptäcks? 
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6. Metod 

Avsnittet inleds med en redogörelse av studiens avgränsningar, genomförande och material. 

Därefter beskrivs studiens metod. För att undersöka hur tecken på dyskalkyli kan upptäckas hos 

elever med hjälp av det nya bedömningsstödet, har metoden innehållsanalys valts. Mer specifikt 

är det en kvalitativ innehållsanalys i en vidare mening, av bedömningsstödet. För att genomföra 

analysen skapades ett analysverktyg baserat på de fem aspekterna av dyskalkyli samt faktorerna 

Konkret material, Ineffektiva strategier och tidsfaktorn, som presenterats i de teoretiska 

utgångspunkterna. Metodavsnittet avslutas med reflektioner över metoden samt de etiska 

överväganden som gjorts i samband med studien.  

6.1 Avgränsning och urval 

Avgränsningen för uppsatsen gjordes framförallt när det kommer till räknesvårigheter. Eftersom 

bedömningsunderlaget fokuserar på taluppfattning i årskurs 1 och 2, riktades fokus på 

räknesvårigheten dyskalkyli. Detta eftersom dyskalkyli tydligt handlar om aritmetik och i 

synnerhet taluppfattning medan det inte behöver påverka andra matematiska områden som till 

exempel geometri eller algebra. (Butterworth 2003, s. 42; Butterworth & Yeo 2010, s. 31) 

Enligt Butterworth (2003) är matematikkunskaperna under det första skolåret så spridda att 

det är svårt att utröna om svaga prestationer på tester beror på räknesvårigheter eller på att 

eleverna helt enkelt inte har tillräckligt med erfarenhet att ge korrekta svar på frågorna som ställs 

(Butterworth 2003, s. 19). Eftersom bedömningsstödet i årskurs 2 inte är eller kommer att bli 

obligatoriskt, valdes det bort. På grundval av ovan nämnda faktorer togs beslutet att enbart 

analysera avstämningen för vårterminen i årskurs 1, för att kunna göra en mer djupgående analys. 

Skillnaden mellan elevernas kunskaper av matematik har då troligtvis jämnats ut av 

undervisningen och bedömningsstödet kan då ge ett mer adekvat resultat. Ytterligare en 

avgränsning av materialet gjordes av tidsskäl, där den högre nivån på de skriftliga uppgifterna 

valdes bort. En bedömning gjordes då att elever med dyskalkyli kommer möta så stora 

utmaningar i de muntliga uppgifterna att de av läraren troligtvis inte kommer tilldelas den högre 

nivån på de skriftliga uppgifterna. Se mer om tilldelningen av uppgifter under rubriken 6.3 

Material.  

6.2 Genomförande  

För att få tillgång till bedömningsstödet kontaktades Skolverket, för att begära ut 

bedömningsstödet i taluppfattning som allmän handling. Se mer om detta under rubriken 6.6.1 

Allmänna handlingar och upphovsrättslagen. 
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Innan analysen genomfördes, definierades begreppet dyskalkyli och fem aspekter av dyskalkyli 

plockades ut från studien av Landerl m.fl.: Talbenämning, Jämförelse mellan tal, Skriva tal, Räkning och 

räkneramsan och Subitisering. Utifrån aspekterna av dyskalkyli genomfördes enskilda pilotanalyser 

på avstämningen för höstterminen i årskurs 1. Denna avstämning valdes ut till pilotanalysen 

eftersom vi redan då visste att den inte skulle användas till den slutliga analysen. Valet att utföra 

en pilotstudie gjordes för att kunna se om de fem aspekterna av dyskalkyli tolkades på liknande 

sätt. Pilotstudien genomfördes av oss och visade att aspekterna tolkades på liknande sätt. Efter 

pilotstudien justerades de teoretiska utgångspunkterna i den mån som behövdes för att kunna ge 

en så reliabel analys som möjligt av det utvalda materialet. Vid pilotanalysen konstaterades det att 

faktorerna Konkret material samt Ineffektiva strategier och tidsfaktorn också var lämpliga att analysera 

materialet utifrån, vilket då lades till i analysverktyget. Pilotanalysen visade även att de två 

analyserna liknade varandra så mycket att de nästintill var desamma. Den slutliga analysen 

genomfördes därför till en början i stora drag var för sig, för att sedan sammanställas i en 

gemensam analys. Två skilda analyser hade gett nästintill identiskt resultat men upptagit dubbelt 

så mycket utrymme, vilket bedömdes orimligt. Den gemensamma analysen presenteras i avsnittet 

7. Resultat och analys.  

6.3 Material  

Materialet som analyserades i uppsatsen är det nya bedömningsstödet i taluppfattning som ska 

utföras under vårterminen för årskurs 1. Utöver denna avstämning finns det även en för 

höstterminen i årkurs 1 och en för vårterminen i årskurs 2. Bedömningsstödet presenteras under 

rubriken 2.1 Det nya bedömningsstödet i bakgrundsavsnittet. Som beskrivet under den rubriken är 

bedömningsstödet i skrivande stund ännu inte obligatoriskt utan blir det under sommaren 2016, 

dock endast avstämningarna för årskurs 1. Det finns nu ett frivilligt bedömningsstöd som i hög 

grad liknar det kommande obligatoriska bedömningsstödet. Det är det nuvarande och frivilliga 

bedömningsstödet som analyseras under avsnittet 7. Resultat och analys.  

Bedömningsstödet som analyserades består av två delar, en muntlig del och en skriftlig del. 

Den muntliga delen består av 12 uppgifter i tre nivåer: Lägre nivå (L), Mellannivå (M) och Högre 

nivå (H). Den muntliga delen är tänkt att genomföras enskilt mellan lärare och elev. Den skriftliga 

delen innehåller tre separata nivåer. I studien analyseras nivå L och nivå M. Nivå L består av sex 

uppgifter med tre till fyra deluppgifter. Nivå M består åtta uppgifter och även här är uppgifterna 

uppdelade i deluppgifter, mellan två och fyra till antalet. De muntliga uppgifterna beräknas ta 15-

30 minuter och de skriftliga uppgifterna beräknas ta 20-40 minuter, dock finns det inga 

anvisningar på hur lång tid som är beräknad till varje uppgift (Skolverket 2015). Tanken är att de 

muntliga uppgifterna alltid ska börja på mellannivån. Om eleven klarar uppgiften testas den högre 

nivån. Om eleven däremot inte lyckas med uppgiften testas den lägre nivån. Inför varje område 

får eleven chansen att testas på mellannivån igen. I de två senare avstämningarna, vårterminen 



 

 

 

 

23 

årskurs 1 och vårterminen årskurs 2, testas de muntliga uppgifterna först för att läraren ska kunna 

avgöra vilken på nivå av de skriftliga uppgifterna respektive elev ska svara på. 

6.4 Databearbetning och analysmetod  

Analysmetoden som valdes är en vidare variant av innehållsanalys. De teoretiska 

utgångspunkterna togs fram utifrån uppsatsens syfte och forskningsfrågor. Ett analysverktyg 

utarbetades därefter utifrån de teoretiska utgångspunkterna. Materialet analyserades och 

bearbetades genom analysverktyget.  

6.4.1 Innehållsanalys 

Uppsatsens övergripande metod är en innehållsanalys i en vidare benämning. De flesta 

innehållsanalyser går ut på att kvantifiera, det vill säga räkna särskilda företeelser i en text (Bell 

2006, s. 129). Dock kan innehållsanalys även syfta på en vidare metod som fokuserar på att 

beskriva textinnehåll. I kvalitativ innehållsanalys är det ingenting som mäts eller räknas. Istället 

fokuseras mer komplicerade tolkningar som inte kan göras baserat på ett kvantitativt material 

(Bergström & Boréus 2012, s. 50), vilket det nya bedömningsstödet inte är. Det är den senare, det 

vill säga kvalitativ innehållsanalys, som användes i studien. Tolkningen av bedömningsstödets 

innehåll gjordes utifrån analysverktyget som baserades på de fem aspekterna av dyskalkyli samt 

faktorerna Konkret material, Ineffektiva strategier och tidsfaktorn. Metoden innehåller delar av en 

kvantitativ innehållsanalys i den bemärkelsen att förekomsten av de fem aspekterna av dyskalkyli 

räknas i bedömningsstödets uppgifter. Dock ligger fokus framförallt på hur de förekommer.  

6.4.2 Analysverktyg  

I de teoretiska utgångspunkterna lyfts fem aspekter av dyskalkyli som beskriver några av de 

svårigheter barn med dyskalkyli kan uppleva. Aspekterna baserades på forskningen av Landerl 

m.fl. (2004) vilka materialet analyserades utifrån. Andra faktorer för dyskalkyli behandlades i 

analysen, vilka är Konkret material samt Ineffektiva strategier och tidsfaktorn. Detta för att tydligt kunna 

identifiera tecken på dyskalkyli hos elever, vilket är uppsatsens syfte. Utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna och forskningsfrågorna formulerades ett antal analysfrågor som ett verktyg för 

att analysera bedömningsstödet. De var: 

 
1. I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Talbenämning 

och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

2. I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Jämförelse 

mellan tal och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

3. I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Skriva tal 

och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

4. I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Räkning och 

räkneramsan och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 
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5. I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Subitisering 

och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

6. I vilken mån och på vilket sätt används konkret material och hur relaterar det till de 

svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

7. I vilken mån och på vilket sätt kan ineffektiva strategier användas för att lösa uppgifterna 

och hur påverkar det tidsfaktorn samt hur relaterar det till de svårigheter elever med 

dyskalkyli kan ha? 

6.5 Reflektion över metoden  

Den övergripande metod som valdes till studien var innehållsanalys vilket gjordes utifrån de 

teoretiska utgångspunkter som tidigare tagits upp. Det innebar vissa konsekvenser. Inga anspråk 

kunde göras på hur verkliga elever skulle bemöta materialet eller vilka svar de skulle producera, 

det kunde endast göras i teorin. En studie som utgår från verkliga svar hade därför kunnat ge ett 

annat resultat som också skulle kunna diskuteras i förhållande till forskningsöversikt och 

bakgrundsavsnitt. Dock är studiens syfte att undersöka materialet i sig och inte svaren på 

uppgifterna. Det var anledningen till att studien inte undersökte verkliga elevers svar.  

6.5.1 Validitet och reliabilitet  

Begreppet reliabilitet, eller tillförlitlighet, är ett mått på hur lika resultaten av en studie blir, oavsett 

omständigheter (Bell 2006, s. 117). Interbedömarreliabilitet innebär graden av överenstämmelse 

mellan två personers tolkningar eller bedömningar av ett och samma material (Egidius 2016). En 

pilotstudie kan genomföras för att närma sig en analysmetod med hög reliabilitet (Bell 2006, s. 

118). En pilotanalys gjordes för att se om det som togs upp i de teoretiska utgångspunkterna var 

tillräckligt tydliga för att båda skulle göra liknande bedömning på materialet, vilket de var.  

Om studien mäter det som den är avsedd att mäta, har analysen en hög validitet (Bell 2006, s. 

117). För att analysen både skulle ha en hög reliabilitet och en hög validitet skapades en mall för 

analysen (se Bilaga). I mallen kategoriserades varje fråga i bedömningsstödet utefter angivna 

aspekter av dyskalkyli, huruvida konkret material används, om elever i uppgiften kan använda sig av 

ineffektiva strategier och hur det påverkar tidsfaktorn samt en kolumn för kommentarer. 

6.6 Etiska överväganden 

I studien behandlas ingen känslig information eftersom det är en teoretisk analys som inte utgår 

från verkliga personer. I uppsatsen presenteras en generaliserande bild av personer med dyskalkyli 

vilket kan innebära att inte alla personer med dyskalkyli känner igen sig. Tanken var inte att 

beskriva enskilda individer utan utreda en bred beskrivning av problematiken som dyskalkyli kan 

innebära. Metoden innebar att inga etiska överväganden behövdes göras i övrigt, däremot är vårt 

analysmaterial en allmän handling där särskilda regler gäller, se nedan.  
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6.6.1 Allmänna handlingar och upphovsrättslagen  

Skolverket har upphovsrätt till bedömningsstödet vilket innebär att upphovsrättslagens 

bestämmelser måste beaktas vid hanteringen av materialet. Det innebär till exempel att 

bedömningsstödet inte får publiceras, mångfaldigas eller göras tillgängligt för allmänheten1, vilket 

är anledningen till att materialet inte finns med som bilaga till denna uppsats. Om man vill ta del 

av bedömningsstödet och saknar inloggningsuppgifter går det att begära ut som allmän handling. 

Detta görs enklast genom att kontakta Skolverket.  

                                                 
1 Jenny Lindblom expert på Skolverket, e-post den 11 april 2016. 
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7. Resultat och analys  

Upplägget för resultat och analys är först en genomgång och inledande analys av 

bedömningsstödet där varje uppgift behandlas för sig. Därefter följer en sammanfattande analys 

där frågorna från analysverktyget behandlas. Detta för att varje uppgift innehåller flera aspekter 

av dyskalkyli och faktorer som samspelar och kan därmed vara svåra att ta ur sin kontext. En 

annan anledning är för att ta reda på vilka uppgifter i bedömningsstödet elever med dyskalkyli 

kan ha svårigheter med och på vilket sätt. Först presenteras de muntliga uppgifterna på samtliga 

nivåer, sedan de skriftliga uppgifterna på nivå L och efter det på nivå M. Därefter följer den andra 

delen av analysen som är en sammanfattande analys utifrån de fem aspekterna av dyskalkyli samt 

faktorerna Konkret material, Ineffektiva strategier och tidsfaktorn. Detta för att på ett tydligt sätt svara 

mot forskningsfrågorna genom analysverktyget. Med det sagt innebär det inte att den inledande 

analysen, där uppgifterna behandlas var för sig, inte baseras på analysverktyget. Någonting som 

bör understrykas är att materialet inte analyseras utifrån verkliga elevers hantering av uppgifterna i 

bedömningsstödet. Analysen behandlar endast dyskalkyli i teorin. Det kommer alltså vara en 

generaliserad bild av elever med dyskalkyli som presenteras. I verkligheten är dock alla elever 

unika, i individuella behov och med olika förutsättningar. 

7.1 Analys - uppgift för uppgift  

7.1.1 Muntliga uppgifter 

Uppgift 1, som endast finns på nivå M, behandlar talraden och går ut på att eleven ska räkna tills 

läraren säger stopp vid 115. Denna uppgift bör, utifrån aspekten Räkning och räkneramsan, inte 

skapa några problem för elever med dyskalkyli, eftersom det endast handlar om att räkna 

räkneramsan från talet 1. Dock ska eleven räkna ända upp till 115, vilket kräver goda kunskaper 

om räkneramsan. Enligt det som tas upp i de teoretiska utgångspunkterna under aspekten 

Räkning och räkneramsan, kan elever med dyskalkyli behöva längre tid på sig när de räknar 

räkneramsan, framförallt vid högre och flersiffriga tal. Detta skulle kunna vara ett tillfälle där 

läraren märker av tidsfaktorn, som kan vara en indikator på dyskalkyli. 

På uppgift 2 ska eleven räkna upp räkneramsan på samma vis som vid uppgift 1 men börja 

räkna från ett annat tal. På nivå L ska eleven räkna från 9 till 20, på nivå M ska eleven räkna från 

26 till 40 och på nivå H ska eleven räkna från 89 till 120. Här börjar räkneramsan inte från talet 1, 

vilket enligt aspekten Räkning och räkneramsan kan orsaka problem för elever med dyskalkyli då de 

tvingas frångå den vanliga räkneramsan (1, 2, 3 och så vidare). Problemet kan yttra sig genom att 

eleven behöver mer tid på sig, eventuellt genom att använda ineffektiva strategier där eleven 

exempelvis börjar räkneramsan från ett i huvudet och sedan börjar räkna högt vid angivet tal. På 

nivå M och framför allt på nivå H kommer denna strategi att vara mycket tidskrävande eftersom 
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eleven ska börja räkna på höga tal. Den långa svarstiden kan då vara ett tillfälle för läraren att se 

tecken på dyskalkyli.  

Uppgift 3 går ut på att räkna nedåt från olika tal beroende på vilken nivå eleven svarar på. På 

nivå L ska eleven räkna ner från 10 till 0, på nivå M från 15 till 0 och på nivå H ska eleven först 

räkna nedåt från 28 till 19 och därefter från 71 till 57. Även denna uppgift omfattar aspekten 

Räkning och räkneramsan genom att eleven ska räkna baklänges. Det kan enligt aspekten vara 

problematiskt för elever med dyskalkyli då de tvingas frångå den vanliga räkneramsan. Eleven kan 

även här använda sig av ineffektiva strategier, exempelvis genom att börja räkna från ett i huvudet 

och räkna upp till det tal som skulle anges. Kanske börjar eleven om från ett igen för att komma 

fram till nästa tal. Detta är troligen både tidskrävande och energikrävande, vilket kan vara ett 

tillfälle för läraren att se tecken på dyskalkyli.   

I uppgift 4 ska eleven svara på vilket tal som kommer efter det tal som läraren läser upp. På 

nivå L ska eleven säga vilket tal som kommer efter a) 7 och b) 10, på nivå M a) 39 och b) 76 samt 

på nivå H a) 89 och b) 199. Eftersom eleven ska nämna det tal som kommer direkt efter, tar även 

den här uppgiften upp aspekten Räkning och räkneramsan. Endast kunskap om den vanliga 

räkneramsan är nödvändig och inte uträkningen i sig. Uppgiften kan vara svår för elever med 

dyskalkyli oavsett nivå eftersom den avviker från den vanliga räkneramsan. Eleven kan även här 

använda sig av ineffektiva strategier, exempelvis genom att räkna från ett i huvudet för att sedan säga 

det rätta talet. Dock kan elevens strategi upptäckas på grund av lång svarstid samt om eleven 

räknar på fingrarna och inte automatiserat säger det tal som kommer direkt efter. Nivå H har 

troligtvis för höga tal för att eleven ska hinna räkna i huvudet. Uppgiften kan dock vara 

genomförbar om eleven har obegränsat med tid på sig, men då kan läraren identifiera elevens 

ineffektiva strategi vilket kan vara ett tecken på dyskalkyli.  

Uppgift 5 är snarlik uppgift 4 men istället för att säga vilket tal som kommer efter talet som 

läraren säger så ska eleven berätta vilket tal som kommer före. På nivå L ska eleven säga vilket tal 

som kommer före a) 5 och b) 9, på nivå M a) 29 och b) 34 samt på nivå H a) 89 och b) 120. 

Uppgiften omfattar aspekten Räkning och räkneramsan som ovan, vilket kan skapa svårigheter för 

elever med dyskalkyli oavsett nivå, eftersom den avviker från räkneramsan. Nivå L och möjligen 

nivå M kan genomföras exempelvis genom att räkna upp från ett och därmed identifiera det tal 

som kommer före, vilket är en ineffektiv strategi. Den ineffektiva strategin i det här fallet, 

framförallt på nivå M, är mycket tidskrävande och kan vara ett tillfälle för läraren att se tecken på 

dyskalkyli. Att använda samma strategi vid nivå H kan vara alltför tidskrävande för att fullfölja 

uppgiften.  

I uppgift 6 ska eleven räkna tio steg i taget på talraden, exempelvis 10, 20, 30 och så vidare. 

De olika nivåerna börjar på olika tal. Nivå L börjar på 10 och läraren ombeds avbryta eleven vid 

50, nivå M börjar på 0 och läraren avbryter vid 100 och nivå H börjar på 12 och läraren avbryter 

vid 62. Elever med dyskalkyli kommer här troligtvis att möta svårigheter med att hoppa tio steg i 

taget i räkneramsan, på samtliga nivåer. Enligt aspekten Räkning och räkneramsan, kan elever med 
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dyskalkyli uppleva svårigheter då de tvingas frångå den vanliga räkneramsan. Om eleven arbetat 

mycket med andra räkneramsor är det troligt att även de, precis som den vanliga räkneramsan, 

kan ha blivit automatiserade. Ett exempel på en annan räkneramsa är tians multiplikationstabell, 

som kan vara en hjälp för att lösa uppgifterna på nivå L och nivå M. Ineffektiva strategier kan 

användas genom räkning i huvudet eller på fingrar, vilket kan upptäckas av läraren då det är 

tidskrävande och ett tecken på dyskalkyli.  

Uppgift 7 finns endast på nivå L, och behandlar antalskonstans. Uppgiften går ut på att 

eleven ska räkna sex stycken föremål. Läraren sprider sedan ut samma föremål. Eleven ska säga 

hur många föremål det är då. Läraren ska notera om eleven behöver räkna antalet igen och om 

eleven kan hålla ordning på vilka föremål som är räknade och vilka som inte är räknade. Det här 

är första gången i de muntliga uppgifterna där konkret material används. Konkret material kan, som 

nämnts under rubriken i de teoretiska utgångspunkterna, underlätta för elever med dyskalkyli. 

Det är dock svårt att fastställa om det konkreta materialet kan underlätta för dessa elever i just 

den här uppgiften, då det inte ingår någon uträkning. Uppgiften testar endast om eleven har 

uppfattat principen antalskonstans. Elever med dyskalkyli kommer troligtvis att räkna föremålen 

ett och ett och därmed inte subitisera (exempelvis genom att se mängderna 3 och 3), vilket dock 

inte är nödvändigt för denna uppgift. Huruvida elever med dyskalkyli kommer att räkna om eller 

inte beror på om de förstår mängders antalskonstans, vilket skulle kunna bero på tidigare 

undervisning snarare än på aspekter av dyskalkyli. Uppgiften har ingen tydlig koppling till någon 

av de fem aspekterna av dyskalkyli i de teoretiska utgångspunkterna.  

I Uppgift 8 tar läraren fram ett antal föremål. På nivå L tar läraren fram sex stycken föremål, 

på nivå M 11 föremål och på nivå H 18 föremål. Eleven får se föremålen under två sekunder 

innan de täcks över. Eleven ska sedan uppskatta hur många föremål det är. Därefter får eleven se 

föremålen igen och denna gång räkna dem. Uppgiften tar upp aspekten Subitisering, eftersom 

eleven snabbt ska avgöra hur många föremål det är som visas. Uppgiften kan vara svår på 

samtliga nivåer för elever med dyskalkyli, då de endast får se föremålen under två sekunder. 

Elever med dyskalkyli hinner då förmodligen inte utföra en ineffektiv strategi, som till exempel att 

räkna varje objekt för sig, utan tvingas till subitisering, vilket elever med dyskalkyli kan ha svårt 

för enligt aspekten. Det konkreta materialet hjälper inte eleven vid denna uppgift heller, utan är 

endast till för att utföra uppgiften. Läraren kan se tecken på dyskalkyli om eleven uppvisar 

svårigheter med att subitisera och därmed troligtvis misslyckas med uppgiften.  

Uppgift 9 tar upp minskning av tal. Läraren lägger på nivå L och nivå M upp sju respektive 13 

föremål på en lång rad och berättar för eleven hur många föremålen är till antalet. Sedan plockas 

föremålet längst ut till höger bort och därefter ska eleven säga hur många föremål det är nu. 

Läraren utgår sedan från det ursprungliga antalet för att därefter ta bort föremålen som är ytterst 

på varje sida av raden. Eleven ska sedan svara på hur många det är. Ytterligare en gång utgår 

läraren från det ursprungliga antalet och tar sedan bort tre föremål i mitten av raden. Eleven ska 

då säga hur många det är och förklara hur den tänkte. Nivå H tar upp både minskning och 
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skillnad. Eleven ska där hitta på en räknehändelse som passar till 15-4 och därefter svara på vad 

19-17 är samt beskriva hur den tänkte. Uppgiften omfattar antalsuppfattning på ett tydligt sätt då 

det sker en manipulering av samlingens föremål. Manipuleringen innebär i detta fall att ett antal 

föremål tas bort från samlingen och därmed förändrar antalet. Eftersom elever med dyskalkyli 

ofta visar upp svårigheter inom området antalsuppfattning, kommer de eventuellt att räkna om 

alla föremål igen varje gång läraren ändrar på antalet. Detta eftersom många elever med dyskalkyli 

saknar förståelse för hur manipuleringen påverkar samlingens antal. Att räkna om alla föremål 

varje gång kan ses som en ineffektiv strategi och kan därmed vara tidskrävande och ett tillfälle för 

läraren att se tecken på dyskalkyli. Eftersom elever med dyskalkyli troligtvis kommer att räkna om 

föremålen från ett, kan även aspekten Räkning och räkneramsan framträda, vilken beskriver att 

elever med dyskalkyli kan ha svårt för att frångå räkneramsan. På nivå L och nivå M används 

konkret material som eleven kan använda sig av när den löser uppgiften. Nivå L och nivå M är 

genomförbara om tid ges. På nivå H är uppgiften så abstrakt att den kan vara mycket svår för 

elever med dyskalkyli att klara av, eftersom det inte finns konkret material att tillgå. Det krävs 

därför en lämplig matematisk metod och resonemangsförmåga, vilket elever med dyskalkyli ofta 

svårt för att komma fram till, enligt faktorn Ineffektiva strategier.   

Uppgift 10 behandlar området fler och färre. På nivå L har sex stycken föremål lagts fram och 

eleven ska svara på hur många det finns när föremålen är två fler respektive ett färre. På nivå M 

har 13 föremål lagts fram och eleven ska svara på hur många det finns när föremålen är tre fler 

samt tre färre. På nivå H har 15 föremål lagts fram och eleven ska säga hur många det finns när 

föremålen är åtta fler respektive fem färre. Uppgiften kan visa om eleven har förståelse för 

antalsuppfattning, eftersom manipulation av samlingar sker. Om eleven inte uppvisar förståelse 

för detta kan det vara ett tecken på dyskalkyli.  Elever med dyskalkyli kan klara av samtliga nivåer 

om tillräcklig tid ges på grund av att eleven då får utrymme att använda sig av ineffektiva strategier. 

Eftersom eleven har tillgång till konkret material (och sina fingrar), kan eleven räkna om från ett 

vid varje nytt moment och antingen fortsätta räkna på sina fingrar eller ta bort några av 

föremålen. Eleven uppvisar tecken på dyskalkyli om den börjar om att räkna från ett varje gång, 

vilket i så fall visar att eleven har problem med att avvika från räkneramsan, enligt aspekten 

Räkning och räkneramsan. Att räkna med hjälp av fingrarna eller att börja om från ett varje gång är 

exempel på ineffektiva strategier. En annan ineffektiv strategi kan vara att eleven inte använder 

en lämplig metod för att lösa uppgiften. En sådan lämplig metod kan vara att fortsätta att räkna 

uppåt eller nedåt från det ursprungliga antalet. Det kan yttra sig genom lång svarstid som läraren 

kan uppmärksamma som ett tecken på dyskalkyli.  

Uppgift 11 tar upp relationen mellan och uppdelning av tal. På nivå L plockas fem föremål 

fram. Eleven ska sedan dela upp föremålen i två högar. Efter det frågar läraren om eleven kan 

göra uppdelningen på fler sätt. Nivå M behandlar tal mellan 4 och 10. Läraren börjar med att 

förklara att det exempelvis finns sju föremål. Läraren gömmer sedan fyra föremål i den ena 

handen och visar upp tre föremål den i andra handen. Eleven ska därefter säga hur många 
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föremål som finns i den knutna handen samt förklara hur den tänkte. Nivå H är samma övning 

som på nivå M men behandlar tal mellan 11 och 19. Läraren har exempelvis 12 föremål, gömmer 

fem och visar sju. Läraren frågar eleven hur många föremål det är i handen som är knuten samt 

hur eleven tänkte. Både nivå M och nivå H fortsätter med att läraren testar andra tal inom det 

spann som är avsett för nivån. Uppgiften avbryts när läraren märker att eleven behöver räkna på 

fingrarna. Eftersom eleven har tillgång till konkret material vid nivå L bör uppgiften inte vara några 

problem då ingen uträkning egentligen behöver göras. Uppgiften kan istället lösas genom att dela 

upp föremålen i två högar på olika sätt. Uppgifterna på de högre nivåerna (M och H) kan 

däremot vara svåra för elever med dyskalkyli enligt faktorn Ineffektiva strategier, eftersom de är 

abstrakta då delar av det konkreta materialet göms. På de högre nivåerna ska eleven dessutom 

förklara sin strategi. I en sådan uppgift kan det därför bli tydligt om eleven inte har någon effektiv 

strategi. Eleven kan eventuellt ersätta de gömda föremålen med sina egna fingrar som en ineffektiv 

strategi och på så vis komma fram till det korrekta svaret. Dock får läraren uppmaningen att 

stoppa eleven om den räknar på sina fingrar. Ingen av de fem aspekterna av dyskalkyli framträder 

helt och hållet i denna uppgift.  

Uppgift 12 handlar om hälften och dubbelt. På nivå L tar läraren fram åtta föremål. Eleven 

ska sedan dela upp föremålen så läraren och eleven själv får lika många föremål var. På nivå M 

ska eleven säga vad hälften av sex, hälften av tio och dubbelt så mycket som fyra är samt förklara 

hur den tänkte. Därefter ska eleven besvara en räknesaga som behandlar dubbelt så mycket som 

fem samt beskriva hur den tänkte. På nivå H ska eleven säga vad som är hälften av 12 och hälften 

av 50, vad som är dubbelt så mycket som 100 och dubbelt så mycket som 15 samt hur den 

tänkte. Nivå L bör inte skapa problem för elever med dyskalkyli eftersom de har möjlighet att 

räkna sina två högar med konkret material och på så vis se till att det blir lika många i varje hög. I 

de högre nivåerna kan svårigheter med antalsuppfattning uppstå eftersom inget konkret material 

finns att tillgå och att uppgifterna då lätt blir abstrakta. På nivå H räcker inte fingrarna till som 

ineffektiv strategi vilket kan skapa svårigheter. Ingen av de fem aspekterna av dyskalkyli framträder 

helt och hållet i uppgiften. 

7.1.2 Skriftliga uppgifter, nivå L 

Uppgift 1 (a-c) består av tre delar med bilder på tre clowner, fyra bollar och sex fjärilar. Elevens 

uppgift är att ringa in den korrekta siffran av fyra alternativ, som beskriver antalet. Uppgiften 

omfattar aspekten Subitisering till viss del eftersom eleven ska se hur många föremål som finns på 

bilderna. Som nämnts under aspekten, kan elever med dyskalkyli ha svårt med att subitisera. 

Dock finns det inga direktiv på hur lång tid varje uppgift ska ta vilket betyder att eleven kan lösa 

uppgiften genom att räkna föremålen ett och ett och därmed inte använda subitisering som 

strategi. Att räkna föremålen ett och ett istället för att direkt se antalet kan då vara en ineffektiv 

strategi. Bilderna och figurerna i uppgiften kan tänkas vara en form av konkret material som eleven 

kan använda som ett kognitivt verktyg, för att lösa uppgiften.  
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Uppgift 2 (a-d) går ut på att skriva talet som kommer närmast efter de angivna talen. De 

angivna talen är 1, 4, 7 och 9. Eftersom eleven ska skriva talen som kommer efter de angivna 

talen i uppgiften kan eleven visa på hur den behärskar aspekten Skriva tal. Aspekten förekommer 

på liknande sätt i samtliga av de skriftliga uppgifterna, förutom föregående uppgift. Om eleven 

uppvisar de vanliga felen som nämnts i denna aspekt, exempelvis missuppfattning av platsvärde 

eller blandar ihop siffrorna, kan det vara en indikator på dyskalkyli. Missuppfattning av platsvärde 

skulle kunna visa sig i den här uppgiften genom att eleven skriver 01 eller 100 istället för 10, när 

eleven ska skriva vilket tal som kommer närmast efter 9. Om eleven blandar ihop siffror kan 

vilken siffra som helst skrivas istället för den som eleven menar att skriva. Uppgiften är 

genomförbar för elever med dyskalkyli eftersom de kan använda sig av räkneramsan för att 

komma fram till rätt svar på uppgifterna. Det kan då tänkas vara en ineffektiv strategi att räkna upp 

från ett till rätt svar med hjälp av den vanliga räkneramsan istället för att kunna svara direkt. Att 

lösa uppgiften med en mer effektiv strategi skulle kunna innebära att eleven direkt ser vilket tal 

som kommer efter det angivna talet i räkneramsan. Därmed omfattas aspekten Räkning och 

räkneramsan eftersom elever med dyskalkyli har svårt för att frångå den vanliga räkneramsan, 

enligt aspekten. Enligt det som beskrivs under faktorn Ineffektiva strategier kan elever med 

dyskalkyli alltså ”räkna efter” för att komma fram till rätt svar. Om eleven gör det vid alla 

deluppgifter kommer svarstiden vara betydligt längre än om eleven hade kunnat svara direkt. 

Därför kommer tidsfaktorn i så fall att vara påtaglig. Lång svarstid kan då vara ett tecken på 

dyskalkyli.  

I uppgift 3 (a-d) presenteras en ruta med olika föremål. Elevens uppgift är att räkna de olika 

föremålen och skriva det korrekta talet bredvid en bild på det specifika föremålet. Eleven ska till 

exempel skriva siffran 2 bredvid bilden som föreställer en ballong, eftersom det finns två 

ballonger i rutan. Precis som i de flesta andra uppgifter i de skriftliga uppgifterna ska eleven här 

skriva siffror och tal vilket kan visa på svårigheter inom aspekten Skriva tal. I övrigt liknar uppgift 

3 den första uppgiften i på denna nivå. Uppgiften omfattar delvis aspekten Subitisering eftersom 

eleven ska se hur många av varje föremål som finns på bilderna. Dock finns det inga direktiv på 

hur lång tid varje uppgift ska ta vilket betyder att eleven kan lösa uppgiften genom att räkna 

föremålen ett och ett utan att använda sig av subitisering. Det kan tänkas vara en ineffektiv strategi 

eftersom eleven i så fall inte använder sig av grundläggande matematiska metoder och 

resonemang som nämns under rubriken i de teoretiska utgångspunkterna. Bilderna och figurerna 

i uppgiften kan, precis som i uppgift 1, tänkas vara en form av konkret material som eleven kan 

använda som ett kognitivt verktyg. 

Uppgift 4 (a-c) går ut på att skriva fyra tal i storleksordning med det lägsta talet först, som är 

presenterade i ett moln. Ett exempel från uppgift 4a är talen 4, 7, 3 och 1, som ska skrivas 1, 3, 4 

och 7. Tre olika moln finns och eleven ska således göra liknande uppgift tre gånger. Talen är 

mellan 1 och 9. Uppgiften går ut på att ordna tal i storleksordning vilket innebär att uppgiften 

omfattar aspekten Jämförelse mellan tal. Här visar eleven om den kan se och förstå värdet av talen i 
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uppgiften. Som nämnts i de teoretiska utgångspunkterna kan elever med dyskalkyli uppleva 

svårigheter inom området. Här, liksom i de andra skriftliga uppgifterna i denna avstämning, 

framgår det inte hur lång tid eleven har på sig att göra uppgiften vilket gör att eleven kan lösa 

uppgiften genom att använda den vanliga räkneramsan. Det kan anses vara en ineffektiv strategi i 

detta fall, eftersom uppgiften bygger på en grundläggande metod med ett visst matematiskt 

resonemang. Elever med dyskalkyli kommer då, enligt faktorn Ineffektiva strategier, troligtvis inte att 

använda sig av metoden med tillhörande matematiskt resonemang, utan istället räkna sig fram till 

svaret. Uppgiften omfattar delvis aspekten Skriva tal då eleven ska skriva tal, dock är talen redan 

utskrivna i uppgiften vilket gör att eleven kan skriva av talen om den är osäker.  

I uppgift 5 ingår tre deluppgifter där eleven ska dela upp ett tal i två mindre tal. Det ena talet 

är redan utskrivet och elevens uppgift är att komma fram till vilket det andra talet är. Till exempel 

ska talet 3 delas upp och talet 2 är angivet. Eleven ska då lista ut vilket tal som saknas, i detta fall 

talet 1. I uppgiften framträder inte någon av de fem aspekterna av dyskalkyli helt och hållet. 

Eleven kan visa svårigheter inom aspekten Skriva tal, liksom i de flesta andra skriftliga uppgifterna 

i avstämningen. Elever med dyskalkyli kan uppleva denna uppgift som utmanande, då den bygger 

på en metod där eleven ska tänka i flera led. Det kräver en medveten strategi, vilket enligt faktorn 

Ineffektiva strategier, kan innebära svårigheter för elever med dyskalkyli. Därför skulle denna uppgift 

kunna uppmärksamma om eleven behärskar någon effektiv strategi för att lösa uppgiften. 

Eventuellt kan eleven logiskt koppla att uppgiften kan lösas genom att räkna upp till det rätta 

svaret. Dock kommer troligtvis en elev med dyskalkyli att i denna uppgift i så fall använda 

ineffektiva strategier, som till exempel att räkna på fingrarna.  

Uppgift 6 (a-c) behandlar enkel addition inom talområdet 1-6. Talen är skrivna i rutor och 

eleven ska skriva uträkningen i en tredje ruta. I uppgiften visar eleven om den kan Skriva tal. 

Elever med dyskalkyli kan tänkas lösa uppgiften genom att räkna upp med räkneramsan eller med 

hjälp av fingrarna vilket då är en ineffektiv strategi, eftersom de då inte använder en mer effektiv 

metod. En mer effektiv strategi skulle kunna vara att utgå från en term, lämpligtvis den med 

störst värde, för att sedan addera den andra termen. Strategin bygger på ett matematiskt 

resonemang, vilket elever med dyskalkyli kan ha svårigheter med, enligt faktorn Ineffektiva strategier. 

Läraren kan genom att studera elevernas svar på de skriftliga uppgifterna dock inte se huruvida 

uppgiften löses med hjälp av en effektiv eller ineffektiv strategi, eftersom uppgifterna sker 

skriftligt och enskilt utan krav på skriftligt resonemang. 

7.1.3 Skriftliga uppgifter, nivå M 

Uppgift 1 (a-c) liknar uppgift 2 på nivå L med undantaget att eleven ska skriva de angivna talens 

grannar, det vill säga både talen före och efter de angivna talen. Talen är 4, 7 och 10. Uppgiften 

omfattar samma aspekter av dyskalkyli som i uppgift 2 på nivå L, det vill säga Skriva tal och 

Räkning och räkneramsan. Uppgiften kan lösas genom ineffektiva strategier, som nämnts i uppgift 2 på 

nivå L. Eftersom denna uppgift är mer omfattande då eleven ska nämna både talet före och efter, 
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kan den tänkas vara mer tidskrävande än uppgiften på nivå L. En lång svarstid kan då vara ett 

tecken på dyskalkyli.  

Uppgift 2 (a-b) behandlar talföljder och elevens uppgift är att fortsätta två olika talföljder. 

Den ena talföljden ser ut såhär: 2 4 6 8 _ _ _ och den andra talföljden ser ut såhär: 7 6 5 4 _ _ _. 

Eftersom ena talföljden löses genom ”tvåhopp” och den andra löses genom att räkna baklänges 

kan uppgiften enligt aspekten Räkning och räkneramsan innebära problem för elever med dyskalkyli. 

För att lösa uppgiften kan eleven utföra tvåhopp och att räkna baklänges genom ineffektiva 

strategier om tid ges. Ineffektiva strategier skulle då kunna vara att räkna på fingrarna eller ta hjälp 

av den vanliga räkneramsan och räkna sig fram till varje tal i talföljden. Dock måste eleven först 

identifiera att det är dessa två lösningar som gäller. Det krävs sålunda en matematisk 

resonemangsförmåga och en relativt avancerad strategi vilket elever med dyskalkyli kan ha svårt 

med. Precis som i föregående uppgift omfattar uppgiften även aspekten Skriva tal, eftersom 

eleven uppmanas att skriva siffror och tal. 

I uppgift 3 (a-b) visas två olika tallinjer och elevens uppgift är att fylla i utmarkerade ringar på 

tallinjerna med rätt tal. Den första tallinjen är mellan 0 och 10 och den andra tallinjen är mellan 0 

och 20. Varje tallinje har ett streck för varje heltal med talet i mitten (5 respektive 10) utskrivet. 

Trots att tallinjen är en figur som skulle kunna klassas som ett konkret material i form av ett 

kognitivt verktyg, bygger modellen på ett matematiskt resonemang vilket kan verka abstrakt för 

elever med dyskalkyli. Av den anledningen bedöms tallinjen inte vara ett kognitivt verktyg eller 

konkret material. Avsaknaden av konkret material gör att denna uppgift är abstrakt och därmed 

svårlöst, om eleven inte tidigare arbetat med tallinjer. Har eleven goda kunskaper om tallinjen kan 

uppgiften lösas med hjälp av ineffektiva strategier, exempelvis genom att skriva ut hela räkneramsan 

i tallinjen. Eftersom tallinjerna börjar på 0 och inte på 1, kan det skapa problem enligt aspekten 

Räkning och räkneramsan då eleven tvingas frångå den vanliga räkneramsan. Aspekten att Skriva tal 

omfattas även här, eftersom eleven ska skriva ut tal på tallinjen.  

Uppgift 4 är lik uppgift 5 på nivå L, där olika tal ska delas upp i mindre tal och det ena mindre 

talet är givet. Talen är denna gång något högre än på nivå L. I denna uppgift är talen 5, 7 och 8. 

Precis som i uppgift 5 på nivå L är det ingen av de fem aspekterna av dyskalkyli som framträder 

helt och hållet förutom att Skriva tal. Uppgiften bygger på att eleven förstår matematiska 

resonemang och strategier som kan användas för att lösa uppgiften. Det är dock tveksamt om 

elever med dyskalkyli behärskar det eftersom de, enligt faktorn Ineffektiva strategier, tenderar att inte 

visa förståelse för grundläggande matematiska metoder och de bakomliggande resonemangen. 

Om eleven dock förstår uppgiften kan den lösas med ineffektiva strategier som exempelvis att 

räkna på fingrarna. 

I uppgift 5 (a-b) ska två moln med ett antal tal (inom talområdet 5-31) skrivas i 

storleksordning på raden bredvid. Uppgiften är densamma som uppgift 4 på nivå L men inom ett 

större talområde. Uppgiften omfattar framförallt aspekten Jämförelse mellan tal och kan lösas med 

hjälp av ineffektiva strategier, se uppgift 4 nivå L. Även aspekten Skriva tal omfattas men precis som 
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i uppgift 4 nivå L, finns talen utskrivna i uppgiften vilket betyder att eleven kan kopiera talen som 

de står på pappret. 

Uppgift 6 (a-f) tar upp enkel addition, där svaren ligger inom talområdet 6-10. Skillnaden från 

uppgift 6 på nivå L, är att talen inte är i rutor och att det är högre tal. Precis som på nivå L, kan 

uppgiften lösas med hjälp av ineffektiva strategier. Aspekten Skriva tal omfattas då eleven ska skriva 

svar på frågorna. I övrigt är det ingen annan av de fem aspekterna av dyskalkyli som framträder i 

uppgiften.  

Uppgift 7 (a-f) liknar uppgift 6 med skillnaden att det nu är subtraktion inom talområdet 1-

10. Samma aspekter av dyskalkyli som ovan omfattas och eftersom talområdet ryms inom 

händernas 10 fingrar bör uppgifterna kunna lösas med exempelvis den ineffektiva strategin att räkna 

på fingrarna.  

Uppgift 8 (a-d) handlar om att fylla i det saknade talet i en additionsuträkning, exempelvis 

7=5+_. Uppgiften är något mer abstrakt än de föregående två uppgifterna trots att den behandlar 

samma typ av tal. Då elever med dyskalkyli kan ha svårt för abstrakt matematik kan denna typ 

uppgift vara utmanande, då den bygger på en abstrakt strategi. Om eleven dock förstår hur 

uppgiften ska lösas kan ineffektiva strategier användas för att komma fram till rätt svar. En sådan 

ineffektiv strategi skulle kunna vara fingerräkning. Aspekten Skriva tal omfattas eftersom eleven 

uppmanas att besvara uppgiften med skriftliga tal. 

7.2 Analys utifrån de fem aspekterna av dyskalkyli samt faktorerna konkret 

material, ineffektiva strategier och tidsfaktorn 

Denna del av analysen avser att mer specifikt redogöra för analysverktygets frågor och därmed 

även behandla studiens forskningsfrågor. Utifrån analysens första del sammanfattas 

analysfrågorna var för sig.  

7.2.1 I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten 

Talbenämning och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

I bedömningsstödet förekommer det ingen uppgift som omfattar aspekten Talbenämning på det 

sätt som det beskrivs i de teoretiska utgångspunkterna. Ingen av uppgifterna går ut på att eleven 

ska benämna tal som står skrivna. Rimligtvis hade en sådan uppgift kunnat förekomma bland de 

muntliga uppgifterna.  

7.2.2 I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten 

Jämförelse mellan tal och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan 

ha? 

Aspekten Jämförelse mellan tal förekommer framförallt i bedömningsstödets skriftliga uppgifter. 

Aspekten förekommer i två snarlika uppgifter, i uppgift 4 på nivå L och i uppgift 5 på nivå M. 

Uppgifterna som omfattar aspekten går ut på att storleksordna fyra tal från det minsta till det 
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största värdet. Eftersom det är fyra olika tal som ska placeras i rätt ordning kan det tänkas vara en 

uppgift i att jämföra tal i flera steg; ”Vilket tal är större än det här?” ”Är detta tal större än det 

här?” etcetera. Som beskrivits i de teoretiska utgångspunkterna är Jämförelse mellan tal en aspekt där 

elever med dyskalkyli kan uppleva problematik. Därför kommer elever med dyskalkyli troligtvis 

lösa uppgifterna genom att ta ett tal i taget och jämföra med de andra talen, alternativt använda 

räkneramsan istället för att se storleksordningen på en gång. Eftersom aspekten framförallt 

innebär att elever med dyskalkyli kan ha svårt att förstå innebörden av olika tals värden, är det 

troligt att lösningen på uppgifterna är att använda sig av räkneramsan som en ineffektiv strategi. 

7.2.3 I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten Skriva 

tal och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

I den muntliga delen tas denna aspekt av naturliga skäl inte upp. Däremot tas aspekten upp i alla 

uppgifter i de skriftliga delarna förutom i första uppgiften på nivå L, där eleven enbart behöver 

ringa in rätt tal. Även om eleven kommit fram till rätt svar kan den på grund av svårigheterna 

inom denna aspekt skriva fel, eftersom de kan ha blandat ihop siffror eller missförstått siffrors 

platsvärde. Det är enligt aspekten Skriva tal två av tre inkorrekta sätt att skriva tal på, som elever 

med dyskalkyli tenderar att göra. Att eleven vänder på siffror kan fortfarande ge rätt svar, enligt 

lärarinformationen. 

7.2.4 I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten 

Räkning och räkneramsan och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli 

kan ha? 

I den muntliga delen förekommer aspekten Räkning och räkneramsan vid sex uppgifter av 12 

möjliga. Det är i de sex första uppgifterna vilka behandlar talraden, som aspekten framträder. 

Eleven kan dock nyttja räkneramsan vid andra uppgifter också som en ineffektiv strategi. I den 

skriftliga delen på nivå L, finns det ingen uppgift som omfattar aspekten Räkning och Räkneramsan. 

I den skriftliga delen på nivå M, förekommer aspekten vid två uppgifter. Att räkneramsan är så 

frekvent förekommande i analysens första del, beror på att elever med dyskalkyli kan nyttja 

räkneramsan vid användandet av ineffektiva strategier. Uppgifter kan lösas genom att eleven 

räknar sig fram till svaret genom räkneramsan snarare än att använda en mer effektiv strategi.  

Det kan även tänkas finnas situationer då elever använder andra typer av räkneramsor som till 

exempel att hoppa jämna tiotal, räkna udda tal, räkna jämna tal och så vidare. Dessa räkneramsor 

kan då vara automatiserade precis som den vanliga räkneramsan (1, 2, 3 etcetera) troligtvis är. 

Dock framgår det i de teoretiska utgångspunkterna att elever med dyskalkyli oftast även där är 

långsammare än andra elever, vad det gäller aspekten.  
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7.2.5 I vilken mån och på vilket sätt tar frågorna i bedömningsstödet upp aspekten 

Subitisering och hur relaterar det till de svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

Subitisering tas upp både i de muntliga och i de skriftliga uppgifterna. I de muntliga uppgifterna tas 

aspekten upp i uppgift 8 och delvis i uppgift 7. I de skriftliga uppgifterna förekommer aspekten i 

uppgift 1 och 3 på nivå L. Subitisering är, som nämnts, ett område där elever med dyskalkyli kan 

ha stora svårigheter jämfört med elever utan problematiken. Det är därför troligt att det inom 

uppgifter som omfattar aspekten, kommer att synas tydlig problematik. Elever med dyskalkyli kan 

till exempel komma att behöva längre tid på sig för att svara, i jämförelse med andra elever. Det är 

framförallt i de muntliga uppgifterna om subitisering som problematiken kan bli synlig hos elever 

med dyskalkyli, eftersom läraren då kan lägga märke till hur lång tid eleven behöver för att lösa 

uppgiften. När eleverna besvarar de skriftliga uppgifterna kan det vara svårt för läraren att veta 

hur lång tid varje uppgift tar för varje elev. Trots att det är fyra uppgifter som omfattar aspekten 

är det bara uppgift 8 bland de muntliga uppgifterna som gör det helt och hållet och renodlat. För 

att lösa uppgiften krävs förmåga att subitisera, till skillnad från de andra tre uppgifterna som kan 

lösas på andra sätt om tid ges. 

7.2.6 I vilken mån och på vilket sätt används konkret material och hur relaterar det till de 

svårigheter elever med dyskalkyli kan ha? 

I flera uppgifter i bedömningsstödet förekommer konkret material, framför allt i de muntliga 

uppgifterna. Som nämnts under rubriken i de teoretiska utgångspunkterna, kan konkret material 

vara fysiska föremål men även kognitiva verktyg som finns gestaltade i till exempel bilder och 

figurer. Den första typen av konkret material används i de muntliga uppgifterna medan den 

senare typen av konkret material förekommer i de skriftliga uppgifterna på båda nivåer. Trots att 

konkret material förekommer, varierar sättet att använda materialet. I några av uppgifterna kan 

materialet användas som ett hjälpmedel till att lösa uppgifterna, exempelvis i uppgift 9-12 i de 

muntliga uppgifterna. I andra uppgifter är det konkreta materialet endast en del av uppgiftens 

utförande utan att fungera som ett kognitivt verktyg, exempelvis i uppgift 7 och 8 i de muntliga 

uppgifterna. De uppgifter där det konkreta materialet kan användas som ett sätt att lösa 

uppgifterna är framförallt då det ingår någon sorts uträkning eller korta matematiska resonemang 

som ska besvara uppgifterna. De uppgifter där det konkreta materialet endast finns med för att 

genomföra uppgiften är framförallt de uppgifter som behandlar antal, till exempel subitisering 

eller antalskonstans i de muntliga uppgifterna.  

Det konkreta materialet kan i många av bedömningsstödets uppgifter vara en hjälp för elever 

med dyskalkyli för att lösa uppgifterna, medan de för en elev utan dyskalkyli kan verka 

överflödiga då uppgifterna kan lösas utan hjälp av materialet. Elever med dyskalkyli kan alltså, 

med hjälp av konkret material, klara av att lösa uppgifterna utan att deras dyskalkyli syns.  
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7.2.7 I vilken mån och på vilket sätt kan ineffektiva strategier användas för att lösa 

uppgifterna och hur påverkar det tidsfaktorn samt hur relaterar det till de svårigheter 

elever med dyskalkyli kan ha? 

Ineffektiva strategier kan enligt den första delen av analysen, användas på de flesta uppgifter i 

bedömningsstödet. Framförallt den vanliga räkneramsan kan nyttjas som en ineffektiv strategi. 

Den ineffektiva strategin används då för att elever med dyskalkyli har svårt att följa 

grundläggande matematiska metoder och de resonemang som ligger bakom. En strategi de istället 

kan använda är att ”räkna efter”. I den muntliga delen kan de ineffektiva strategierna vara mer 

synliga för läraren än vid de skriftliga delarna. Detta för att eleven vid de skriftliga delarna kan 

utföra ineffektiva strategier själv och sedan skriva ner rätt svar utan att där visa att en ineffektiv 

strategi har använts. Ett exempel på en sådan ineffektiv strategi är att räkna på fingrarna eller att 

”räkna efter”. Trots att läraren närvarar under den skriftliga delen av avstämningen, kan läraren 

omöjligt ha uppsikt över klassens samtliga elever på samma gång. Om eleven räknar på fingrarna 

eller använder en annan ineffektiv strategi vid de muntliga uppgifterna, kan läraren se och notera 

detta eftersom de utför uppgifterna enskilt. Dock kan fingerräkning, som nämnts under faktorn 

Ineffektiva strategier, ske både fysiskt och mentalt. Den mentala fingerräkningen kan då vara svår för 

läraren att upptäcka, likaså om svaret plockas ur elevens långtidsminne. Den auditiva strategin 

kan också upptäckas av läraren eftersom eleven antingen räknar högt eller rör på läpparna.  

I uppgift 11 i de muntliga uppgifterna får läraren instruktioner om att avbryta uppgiften när 

eleven börjar räkna på fingrarna, vilket som ovan nämnts är en ineffektiv strategi. Vid några av 

uppgifterna, exempelvis uppgift 9 och 11 i de muntliga uppgifterna, uppmanas eleven att förklara 

hur de har tänkt när uppgiften lösts. Eftersom elever med dyskalkyli kan ha svårt för att använda 

grundläggande matematiska metoder, mer avancerade strategier och att förstå tillhörande 

resonemang, kan de ineffektiva strategierna identifieras när eleverna förklarar hur de gått tillväga. 

Att använda ineffektiva strategier på många uppgifter kan vara mycket tidskrävande och eleven 

kan då behöva mer tid än sina klasskamrater, vilket läraren troligtvis märker. Det är alltså här 

tidsfaktorn gör sig påmind och kan vara ett tecken på dyskalkyli. Om tidsåtgången är obegränsad 

kan de flesta av uppgifterna vara genomförbara för elever med dyskalkyli, med hjälp av 

ineffektiva strategier.  

Ineffektiva strategier kan således både vara ett sätt för läraren att se tecken på dyskalkyli hos 

elever, men även en anledning till att dyskalkyli inte upptäcks eftersom svaren på uppgifterna då 

kan vara korrekta.  

7.3 Slutsats och sammanfattning av analys 

Aspekter av dyskalkyli omfattas i näst intill varje uppgift som analyserades. Det indikerar att 

elever med dyskalkyli kommer att uppleva bedömningsstödet svårt och troligen energikrävande, 

såvida eleven inte gissar sig igenom uppgifterna, vilket i sin tur kan påverka antal korrekta svar. 
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Aspekterna Räkning och räkneramsan och Skriva tal är frekvent förekommande i bedömningsstödet. 

Aspekterna Jämförelse mellan tal och Subitisering är mindre förekommande. Aspekten Talbenämning 

förekommer inte alls. Konkret material används i hälften av uppgifterna i den muntliga delen, men 

eleven kan i några fall inte använda sig av materialet som hjälp för att lösa uppgifterna. I de 

skriftliga delarna förekommer endast bilder och tal och inget fysiskt konkret material. Enligt 

faktorn konkret material som tas upp i de teoretiska utgångspunkterna, kan dock bilder och figurer 

fungera som ett konkret material eftersom de då är ett kognitivt verktyg. Eleven kan använda sig 

av ineffektiva strategier för att lösa de flesta uppgifterna vilket kan vara tidskrävande. Vid de muntliga 

uppgifterna kan läraren märka om eleven använder sig av ineffektiva strategier eftersom de sker 

enskilt mellan lärare och elev. Det kan dock vara svårare vid de skriftliga uppgifterna om de 

utförs enskilt i stor elevgrupp. Att lösa uppgifterna med hjälp av ineffektiva strategier är dock 

tidskrävande vilket kan vara någonting som läraren då kan notera, både vid de muntliga och vid 

de skriftliga uppgifterna. Hur svårigheter hos elever med dyskalkyli kan synas är alltså främst 

genom att de antingen inte kan genomföra uppgifterna med korrekt svar men även genom att de 

använder ineffektiva strategier, vilket ofta resulterar i långa svarstider.  

Elever med dyskalkyli kan utföra uppgifterna i bedömningsstödet utan att deras dyskalkyli 

upptäcks genom att använda ineffektiva strategier. Vid de muntliga uppgifterna kan ineffektiva 

strategier användas utan att de blir synliga för läraren om eleverna till exempel använder sig av 

mental fingerräkning. Om läraren inte har uppsikt över eleven när den gör de skriftliga 

uppgifterna kan eleven genom att använda ineffektiva strategier, klara av uppgifterna. Läraren 

bedömer sedan elevens svar som då kan vara korrekta vilket kan göra att insatser inte sätts in.  

Sammanfattningsvis dras slutsatsen att bedömningsstödet ger förutsättningar för skolor och 

lärare att upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. Detta under förutsättning att eleverna hålls 

under uppsikt för att möjliggöra för läraren att upptäcka om eleverna använder sig av ineffektiva 

strategier. Utan uppsikt kan eleverna svara korrekt genom att använda ineffektiva strategier och 

dyskalkylin kan därmed förbli oupptäckt. De ineffektiva strategierna kan även upptäckas genom 

lång svarstid.  



 

 

 

 

39 

8. Diskussion 

Diskussionsavsnittet avser att diskutera analysens slutsatser i förhållande till forskningsöversikt, 

bakgrundsavsnitt och till viss del de teoretiska utgångspunkterna.  

En slutsats från analysen är att de flesta av uppgifterna i bedömningsstödet kan innebära 

svårigheter för elever med dyskalkyli. För att hantera svårigheterna kan elever med dyskalkyli 

använda sig av ineffektiva strategier. De ineffektiva strategierna i sin tur innebär långa svarstider. 

Elever med dyskalkyli kan istället för att bruka ineffektiva strategier även gissa sig fram genom 

avstämningen, vilket ger konsekvensen att det blir många felsvar (Geary 1993, s. 356). Utifrån ett 

elevperspektiv går slutsatsen i linje med det som nämnts i såväl forskningsöversikten som i de 

teoretiska utgångspunkterna. 

Analysen visar att bedömningsstödets uppgifter kan ge lärare och skolor förutsättning att 

upptäcka tecken på dyskalkyli hos elever. Som bland annat Geary (1993, s. 356) menar, är 

ineffektiva strategier och långa uträkningstider tydliga kännetecken för dyskalkyli. Även en hög 

frekvens av felsvar är ett kännetecken, då elever med dyskalkyli, som nämndes ovan, ibland kan 

gissa sig fram (ibid.). De byter ”rätt” mot ”fart” (Sjöberg 2006, s. 109). Huruvida elever med 

dyskalkyli gissar sig fram till rätt svar är dock omöjligt att diskutera utifrån resultat och analys i 

studien, eftersom det där endast kan dras teoretiska slutsatser. För att upptäcka tecken på 

dyskalkyli hos elever, kan läraren som utför avstämningen vara uppmärksam på tidsåtgången och 

om eleverna använder ineffektiva strategier. I forskningsöversikten lyfts bland annat Butterworths 

(2003, ss. 6-7) forskning som visar att tecken på dyskalkyli kan riskera att förbli oupptäckta, 

eftersom resultat på olika test kan likna resultat hos elever utan dyskalkyli. Däremot kan 

utförandet av uppgifterna skilja sig åt och då framförallt tidsmässigt. Det är därmed i snarare i 

processen som dyskalkyli kan upptäckas än i svaren eleven producerar. Butterworth nämner 

bland annat att elever utan dyskalkyli och elever med dyskalkyli kan få samma svar på nationella 

tester trots att räkneprocesser och tidsåtgång skiljer sig åt markant (ibid.). Det framgår inte av 

lärarinformationen för bedömningsstödet (Skolverket 2015) att läraren ska notera elevernas 

svarstider för varje uppgift. Eftersom det inte framgår hur lång tid varje uppgift bör ta, ges ett 

visst ansvar till läraren att själv avgöra när eleven inte visar att den klarar av uppgiften. Det står 

dock skrivet hur lång tid varje del av avstämningen beräknas att ta. Läraren kan då använda 

svarstiden som en indikator för att se om eleven avviker från den beräknade tiden i hög grad.  

Som nämnts i analysen bör läraren vara vaksam under bedömningarna, för att i sin 

professionella yrkesroll kunna uppmärksamma tecken på dyskalkyli. Bäst förutsättning för att 

upptäcka om en elev uppvisar tecken på dyskalkyli kan läraren ha under de muntliga uppgifterna, 

eftersom den utförs enskilt med varje elev. Med kunskap inom området dyskalkyli kan läraren ha 

bättre förutsättningar att känna igen tecken på dyskalkyli hos elever. I ljuset av det som ovan 

nämnts kan en diskussion föras angående lärarens autonomi och omdöme i 
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avstämningssituationen i relation till exempelvis tidsfaktorn som är ett tydligt tecken på dyskalkyli 

(Geary 1993, s. 356). Läraren har troligtvis god kännedom om klassens elever och deras 

matematiska förmågor. Därför bör läraren redan innan avstämningen utförs känna till vilka elever 

som kan komma att visa tecken på dyskalkyli eller på annan problematik. Vid avstämningen kan 

läraren då vara uppmärksam på sådana tecken hos dessa elever. Om läraren i sin professionella 

yrkesroll känner till forskning om dyskalkyli och därmed kan upptäcka tydliga tecken på 

problematiken, kan bedömningsstödet vara ett tillfälle där tecken på dyskalkyli kan upptäckas, 

även bland elever som inte tidigare visat svårigheter inom matematik. Om läraren däremot inte 

har kännedom om dyskalkyli och dess kännetecken, kan problematiken gå läraren obemärkt förbi. 

Som Butterworth (2003, ss. 6-7) tar upp och som nämnts ovan, är detta lätt hänt vid nationella 

tester. Antal korrekta svar behöver inte skilja sig åt mellan elever med dyskalkyli och elever utan 

dyskalkyli. Det är alltså, som nämnts ovan, i processen som tecken på dyskalkyli kan upptäckas och 

inte nödvändigtvis i svaren.  

Som tagits upp på flera ställen i forskningsöversikten är det vanligt att sammanföra dyskalkyli 

med annan problematik som exempelvis dyslexi, ADHD eller svagt arbetsminne (Landerl et al. 

2004, s. 101). Precis som att forskningen inte är enig kring området dyskalkyli (Sjöberg 2004, ss. 

264-265), kan svaga resultat vid avstämningarna riskera att sammanföras med annan problematik, 

trots att det kan handla om enbart dyskalkyli. Därför kan medvetenhet hos lärare om att 

dyskalkyli av flera forskare anses vara skild från annan problematik (Monuteaux et al. 2005, ss. 

88-89) vara fördelaktig. Huruvida resultat av elever med dyskalkyli stämmer överens med 

forskningen i förhållande till annan problematik, är inte möjligt att analysera i denna studie. 

Anledningen till det är att studien inte behandlar verkliga resultat. Endast teoretiska slutsatser kan 

dras från materialet. En diskussion kan dock föras om att en sådan studie som undersöker 

verkliga elevers resultat hade kunnat visa liknande resultat mellan elever i olika typer av 

svårigheter. Viss forskning som behandlar arbetsminne och dyskalkyli, däribland Cowan (2011, s. 

800), pekar till exempel på att dessa svårigheter kan yttra sig på liknande sätt. Det är även en 

anledning till att några inom forskningsområdet menar att det finns ett kausalt samband mellan 

dessa svårigheter (Landerl et al. 2004, s. 103, 122).  

Viktigt att poängtera och någonting som många forskare inom området lyfter, däribland 

Shalev och Gross-Tsur (2001, s. 337), är att personer med dyskalkyli inte visar nedsatt kognitiv 

förmåga och problematik inom andra områden än antalsuppfattning. Antalsuppfattning är en 

förmåga skild från andra kognitiva förmågor eller funktionsnedsättningar (ibid.). Elever med 

dyskalkyli har i regel en normal intelligensnivå och kan vara normal- eller högpresterande i övrigt 

skolarbete, till och med områden inom matematik som inte berör antal, exempelvis geometri 

(Butterworth 2003, s. 42). Att eleven i fråga presterar bra i andra ämnen eller områden inom 

matematik, men visar tydliga svårigheter med ovan nämnda kännetecken i bedömningsstödet kan 

därför vara en indikator för dyskalkyli. Att läraren är uppmärksam på sådana skillnader i 

uppvisade förmågor hos eleven, kan därför vara ett sätt att se tecken på dyskalkyli. Skillnaderna 
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kan då synas i exempelvis elevens svarstid och i processen att lösa uppgifterna med hjälp av 

ineffektiva strategier. Ytterligare en indikator på om elever kan ha dyskalkyli är den genetiska 

kopplingen. Om läraren känner till att ett syskon till en elev i klassen har dyskalkyli kan läraren 

vara uppmärksam på tecken från den eleven. Detta eftersom dyskalkyli, enligt Shalev m.fl. (2001, 

s. 62), kan vara genetiskt. 

Analysen resulterade i slutsatsen att tecken på dyskalkyli kan upptäckas genom 

bedömningsstödet. Bedömningsstödet kan därmed vara ett sätt för skolor och lärare att 

skyndsamt ge elever med dyskalkyli lämpligt stöd, i enlighet med skollagen (Skollag 2010: 800). 

För att undvika att elevers nederlag föder nya nederlag och att en obehaglig känsla för 

matematikundervisningen ska övergå till ångest bör undervisningen för en elev med dyskalkyli, 

enligt Butterworth (2003, s. 37), vara lustfylld och avslappnad. Bedömningsstödet kan då fungera 

som ett sätt att skyndsamt ge stöd till elever med dyskalkyli och eventuellt förhindra att sådan 

matematikångest uppstår eller förvärras. Som tidigare nämnts i bakgrundsavsnittet är ännu en 

anledning till att diagnostisera elever i behov, att eventuellt få ekonomiska resurser tilldelade, 

detta enligt Jess m.fl. (2011, s. 11). Genom bedömningsstödet kan tecken på dyskalkyli upptäckas 

vilket i sin tur kan leda till en utredning och att eleven i fråga får det stöd som den har rätt till.  

Vi är medvetna om att en generaliserande bild framträder genom analysen, utifrån det som tas 

upp i forskningsöversikten och i de teoretiska utgångspunkterna. I verkligheten är dock alla elever 

enskilda individer med unika förutsättningar och i olika behov. Elever kommer således att 

prestera olika i avstämningens uppgifter samt vara i behov av olika anpassningar, baserat på 

bedömningsstödet. Den generaliserande tonen i analysen skulle kunna ses som ett kategoriskt 

perspektiv på specialpedagogiska frågor. Att dyskalkyli av oss erkänns som en diagnos och 

därmed som en ”stämpel” på elever, kan också ses som ett kategoriskt perspektiv på 

problematiken. Anledningen till generaliseringarna är, som nämnts tidigare, att denna studie 

utgått från teorin och inte från verkliga elevers resultat på materialet. Utgångspunkten har då varit 

att dyskalkyli är en medfödd funktionsnedsättning som främst påverkar antalsuppfattningen. Vi 

vill dock mena att ett delvis relationellt perspektiv trots det, kan vara möjligt. Trots att en elev har 

blivit diagnostiserad med dyskalkyli så innebär det inte att den är sin diagnos. Ett relationellt 

perspektiv kan tillämpas genom att omgivningens ansvar betonas. Varje elev ska få de 

anpassningar de är i behov av, vilket står skrivet i skollagen (2010).  
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9. Konklusion 

Den huvudsakliga slutsatsen av analysen är att det är möjligt att upptäcka tecken på dyskalkyli 

genom det nya bedömningsstödet. Eftersom lärares arbete inte är att diagnostisera elever kan 

denna studie bidra med kunskap till lärare om hur de kan upptäcka tecken på dyskalkyli, så att 

lämpliga åtgärder kan vidtas. Dyskalkyli må möjligen inte påverka hela skoldagen i lika hög 

utsträckning som exempelvis ADHD. Dock innebär dyskalkyli svårigheter i ett så pass 

akademiskt viktigt ämne som matematik, att problematiken kan komma att påverka hela barnets 

kommande studie- och arbetsliv. Lärares arbete är att se till att främja alla elevers utveckling och 

bidra till elevernas livslånga lust att lära. Genom att identifiera tecken på dyskalkyli hos elever, 

kan läraren anpassa undervisningen så att matematikångest och bristande självkänsla inte hinner 

uppstå alls eller i alltför hög grad. Bedömningsstödet är inte avsett att upptäcka just tecken på 

dyskalkyli hos elever, utan att upptäcka elever som är i behov av extra anpassningar inom 

matematik. Trots det menar vi att det kan fungera som ett sätt att upptäcka problematik inom 

matematik som kan grunda sig i dyskalkyli. Att identifiera vad problematiken grundar sig i kan 

vara ett stöd för skolor och lärare att ge elever lämpliga anpassningar. Bedömningsstödet kan då 

fungera som en tydlig indikator på att eleven kan behöva vidare utredning. Bedömningsstödet 

behandlar som bekant taluppfattning, vilket är ett område barn med dyskalkyli kan ha svårt för. 

Som nämnts i bakgrundsavsnittet står det i skollagen att lämpligt stöd skyndsamt ska sättas in om 

en elev riskerar att inte nå målen. Därför anser vi att om läraren märker att en elev uppvisar 

tecken på dyskalkyli bör lämpliga insatser sättas in, inte minst en utredning. 

Som nämnts i forskningsöversikten finns det forskningsluckor inom området dyskalkyli, då 

det finns brist på forskning som renodlat undersöker dyskalkyli isolerat från annan problematik. 

Sådana studier skulle därför kunna bidra till enighet inom forskningsområdet, som beskrivits som 

spretigt. Även om det bedömningsstöd som analyserats i denna studie är snarlik det som kommer 

att bli obligatoriskt i höst, skulle en undersökning av det nya, reviderade materialet vara intressant 

att undersöka, eftersom det faktiskt är det som kommer att bli obligatoriskt enligt lag. Då denna 

studie har behandlat bedömningsstödet utifrån ett teoretiskt perspektiv, skulle en praktisk studie 

av samma material även vara intressant att utföra. Det skulle då innefatta empiri där verkliga 

elever testas på materialet för att se om det vi kom fram till i vår studie stämmer.  

I inledningsavsnittet skrevs att vår personliga intention med studien var att fylla våra 

kunskapsluckor inom matematiksvårigheter. Nu med den färdiga uppsatsen i våra händer kan det 

konstateras att vi är en god bit på väg. Vi tror även att studien kan bidra till att fylla andra 

personers kunskapsluckor inom området, hos såväl andra lärarstudenter, lärarkollegor som övriga 

intresserade. Vi hoppas även att studien väckt ett intresse och en inspiration för vidare förkovran.  
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