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Inblick
DYSKALKYLI

Knäck
koden 

Dyskalkyli. Från ifrågasatt begrepp till 
etablerad diagnos. Men bäst stöd får eleverna om 

man ser bortom diagnosen, menar forskare.
Av Annika Larsson Sjöberg

Illustration Graham Samuels

R DET FYRA eller tre pennor på 
bordet? För de flesta skulle svaret komma automatiskt, men för den som har dyskalkyli går det i regel 
inte lika snabbt att uppfatta antalen. Svårigheterna ser olika ut hos olika individer, men så gott som 
alla med dyskalkyli har svårt med antalsuppfattning och att bearbeta numerisk information. I skolan 
är de vanligaste signalerna att eleven räknar på fingrarna länge och utvecklar egna strategier för att 
räkna antal. Och att de halkar efter i matematiken.
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Dyskalkyli eller annat? 

Inblick
DYSKALKYLI

Rickard Östergren är 
 psykolog och forskare vid In
stitutionen för beteendeveten
skap och lärande på Linköpings 
universitet. Han disputerade 
2013 med en avhandling om 
dyskalkyli och konstaterar att 
det kan ha fl era orsaker. Vissa 
har en medfödd svårighet att 
uppfatta antal, medan andra 
har problem med kopplingen 
mellan antalsuppfattning och 
symbolspråk; de har helt enkelt 
svårt att tolka vad siff rorna står 
för.

– Problem med mer all
männa förmågor som stödjer 
utvecklingen på olika sätt, 
exempelvis arbetsminnet, kan 
också påverka. Hos de fl esta 
med dyskalkyli är det troligen 
ett samspel mellan fl era olika 
faktorer, säger han.

DYSKALKYLI HAR gått från att 
vara ifrågasatt till att bli ett allt 
mer etablerat begrepp. Sedan 
1994 är dyskalkyli en interna
tionell diagnos och beskrivs 
i diagnosmanualen ICD10 
som ”en specifi k försämring 
av  matematiska färdigheter 
som inte kan skyllas på psykisk 
utvecklingsstörning eller brist
fällig skolgång.”

Men trots ökad uppmärk
samhet och allt mer forskning 
i ämnet är det inte möjligt att 
fastslå hur stor del av be
folkningen som faktiskt har 
dyskalkyli, då resultatet från 
olika internationella studier 
varierar kraftigt. Snittet landar 
på omkring 4–5 procent, men 
forskare anser generellt att 
underlaget är för dåligt för att 
dra några slutsatser från. 

Ännu fi nns det heller inga 
nationella riktlinjer för hur 
dyskalkyli ska utredas och diag
nosticeras. 

På en del håll i landet ses det 
som en medicinsk angelägen
het, på andra som en pedago
gisk. En del landsting erbjuder 
utredningar av dyskalkyli, 
andra gör det inte. 

När utredningar görs, är det 
av logopeder inom landstinget.

Flest utredningar om  
dyskalkyli i Sverige görs på 
Talkliniken  vid Danderyds 
sjukhus i Stockholm. 

Där arbetar Jonas Wal
fridsson som logoped. Han 
 konstaterar att antalet  remisser 
har ökat snabbt. 2014 utredde 
kliniken 537 personer, jämfört 
med 40 personer år 2004. 

Kliniken tar emot barn från 
årskurs fyra, men de fl esta 
 kommer till kliniken i hög
stadieåldern, då slutbetygen 
närmar sig. 

I utredningen som görs 
 testas förmågor som att upp
fatta exakta antal och jämföra 
mängder, men även språk, 
 minne och logiskt tänkande 
testas, samt förståelsen för 
symboliska antalsrepresen
tationer i form av siff ror och 
fl ersiff riga tal.

– Det är en bred funktions
utredning för att hitta för
klaringen till de svårigheter 
individen har. Är det inte 
dyskalkyli vill vi kunna ge en 
annan förklaring, säger Jonas 
Walfridsson.

AV DEM SOM utreds på Tal
kliniken får ungefär var femte 
diagnosen dyskalkyli. Jonas 
Walfridsson menar att denna 
relativt låga andel vittnar om 
att bättre kunskap om alter
nativa orsaker till räkne och 
matematiksvårigheter behövs, 
både inom skolans värld och i 
vården.

– Många tror fortfarande att 
ju större svårigheter man har 
med ämnet matematik, desto 
större sannolikhet för dyskal
kyli, men så är det inte. Räkning 
och matematik är inte samma 

sak. Svårigheterna visar sig 
också i andra ämnen där räk
ning ingår, säger han.

UTIFRÅN DE HISTORIER Jonas 
Walfridsson får höra från både 
elever och lärare, tycker han 
att skolorna borde bli mer 
fl exibla i sitt förhållningssätt 
till kunskapskraven. Lärare har 
ofta uppmärksammat elevens 
svårigheter men känner sig 
låsta vid formella kriterier. 

Han anser att skolan gene
rellt borde bli bättre på att se 
dyskalkyli som det funktions
hinder det är, för med mer stöd 
kan även dessa elever klara 
skolan bra. 

Rickard Östergren håller 
med, men är samtidigt tveksam 
till att använda diagnoser för 

inlärningssvårigheter i skolan. 
För stort fokus hamnar då 
på eleven och inte på skolan, 
menar han.

– Diagnosen ger en funk
tionsbeskrivning av eleven som 
man redan sett på skolan, fast 
med andra ord. Det gagnar inte 
alltid eleven, säger han.

RICKARD ÖSTERGREN menar 
att man måste hålla isär vad 
som beror på elevens svårig
heter och vad som handlar om 
situationen i klassrummet och 
hur undervisningen går till.

– Det är klart att dyskalkyli 
fi nns. Men det viktiga är inte 
 diagnosen, utan att på individ
nivå analysera och utvärdera 
vad som görs i skolan, säger 
Rickard Östergren. FO
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”Många tror 
att ju större 
svårigheter 
med matema-
tik, desto större 
sannolikhet för 
dyskalkyli.”

Vanliga drag hos personer med dyskalkyli: Svårt att använda de fyra 
räknesätten. Räknar på fingrarna. Räknesvårigheterna har funnits under 
hela skoltiden. Bristande tidsupp fattning och svårigheter att lära sig 
klockan. Svårt att läsa kartor, orientera sig och att hitta i nya miljöer. En 
eller flera personer i familjen eller nära släkten har räknesvårigheter.

Faktorer som talar för en annan förklaring: Svårigheterna uppstår sent. 
Svag teoretisk begåvning och/eller allmänna inlärningssvårigheter. 
 Svårigheter enbart med problemlösning och lästal med mycket text. 
Hög frånvaro, låg arbetsinsats eller negativ inställning till matematik 
som en följd av misslyckanden i ämnet.

Källa: ICD-10, Fokusrapport Dyskalkyli, Stockholms läns landsting 2015

STÖTTA ELEVER 
MED DYSKALKYLI

 Låt eleven använda 
miniräknare, tabeller 

och lathundar. 

 Hjälp eleven att 
utveckla strategier för 

att arbeta mer 
självständigt.

 Fokusera på en sak 
i taget. Undvik omfattande 

slutprov och examinera i stäl-
let ett moment åt gången.

 Förstärk kopplingen 
mellan skolans och 

vardagens matematik och 
se till att ord och begrepp är 

väl förankrade.
Källa: Jonas Walfridsson
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UMEÅ  

Vi bryter 
mantrat att de 
inte kan”
På Umematte får elever med 
matematiksvårigheter chansen 
att börja om. Bit för bit byggs 
deras förmågor och självförtro-
ende upp. Och för de flesta går 
matematiken sedan bra.

Hur långt är det från golvet 
till taket? Hur mycket rymmer 
glaset? 

När de två lärarna Mike 
Bergström och Cicki Nyberg i 
Umeå träffar eleverna som går 
Umematte börjar de alltid med 
att fika och passar på att utmana 
eleverna att uppskatta avstånd 
och volymer.

– Det är jättesvårt för våra 
elever. Nästan alla nior räknar 
fortfarande sju plus fem på 
fingrarna. De har inga huvud
räkningsstrategier och har inte 
automatiserat hur tal kan delas 
upp, berättar Cicki Nyberg.

Umematte startades för 
sju år sedan och är ett samar
bete mellan Umeå kommun, 
Specialpedagogiska skolmyn
digheten och Umeå universitet. 
Initiativtagare var didaktik
forskaren Gunnar Sjöberg, 
som också arbetade i projektet 
tillsammans med lärarna Cicki 
Nyberg och Mike Bergström 
under det första året. Utifrån 
forskning och lärarnas beprö
vade erfarenheter har de hittat 
metoder för att lyfta eleverna.

Umematte är nu en perma
nent verksamhet och det här 

läsåret går fjorton elever från 
årskurs sex och fjorton från 
årskurs nio och läser matte en 
gång i veckan på sin fritid. 

Eleverna kommer från olika 
skolor och samlas på Umeva
toriet, som är en verksamhet 
skapad för att öka intresset för 
naturvetenskap, teknik och 
matematik.

– Bara att komma iväg till 
en annan lokal betyder mycket 
eftersom eleverna har en del 
ångest förknippad med mate
matiken i skolan, konstaterar 
Mike Bergström.

På Umevatoriet delas de in 
i mindre grupper för att på ett 
roligt sätt arbeta med matema
tikens grunder. 

Med hjälp av Mental Träning 
i Matematik (MTM), en metod 
de utvecklat tillsammans med 
forskaren Gunnar Sjöberg och 
som utgår från tankar inom 
idrottspsykologin, bygger 
de successivt upp elevernas 
självförtroende. Precis som en 
tränare som peppar lyfter de 
fram det positiva. Varje tillfälle 
avslutas med att eleverna får 
reflektera över vad de har lärt 
sig.

– De flesta började halka 
 efter redan i ettan eller tvåan 
och tror att de är dummast i 
hela världen. När vi plockar 
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Cicki Nyberg och Mike Bergström 
på Umematte bygger upp elevernas 

självförtroende i matematik.
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fram små beståndsdelar kan vi 
bryta mantrat att de inte kan, 
säger Cicki Nyberg.

För att få gå i Umematte 
behövs ingen särskild diagnos. 
Elevens lärare söker i samråd 
med eleven, som också får 
göra ett test som skickas med 
 ansökan. Vid antagningen 
går man efter vilka som har 
störst behov och verkar mest 
motiverade att jobba med sina 
svårigheter.

– För oss det ointressant 
med en diagnos. Vi försöker 
kart lägga vad eleven kan och 
hur man ska komma över sina 
 svårigheter, säger Mike Berg
ström.

De menar att en diagnos 
säkert kan vara bra för vissa för 
att få en förklaring till svårig
heterna, men de ser också en 
risk för att diagnosen leder in 
i en negativ spiral där eleven 
slutar att anstränga sig.

När läsåret är slut har de allra 
flesta fått så pass stor förståelse 
för matematiken att de uppnår 
ett godkänt betyg i matematik. 
Runt 80 procent klarar också 
av Akursen under första året i 
gymnasiet.

– Vi lär dem strategier och 
de ser också att när de kon
centrerar sig och jobbar hårt 
så går det. Den känslan tar de 
sedan med sig in i den ordinarie 
undervisningen, säger Mike 
Bergström.  

”

”De flesta bör-
jade halka efter 
redan i ettan  
och tror att de 
är dummast i 
hela världen.”

MTM – MENTAL  TRÄNING 
 I MATEMATIK

Metoden bygger på fyra block:
Perspektiv. Eleven får höra andras  

berättelser. Man är inte ensam om sin  
problematik. Kunskapsinhämtande. Förståelse 

för att kognitiv förmåga inte är statisk. Om 
eleven anstränger sig kan situationen  

förbättras. Verktygslåda.Tydliga mål och  
metoder sätts upp för att reglera stress och 
bryta negativa mönster. Affirmationer för 

att stärka en  positiv självbild.  
Tillämpning. I prov situationer får eleven 

träna på de olika teknikerna.
Källa: Umematte

Läs mer:
Mathematical Learning Disability. 

Cognitive Conditions, Development and 
Predictions, doktorsavhandling av Rick
ard Östergren.

Dyskalkyli. Att hjälpa elever med 
specifika matematiksvårigheter, av Brian 
Butterworth och Dorian Yeo.


