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Syftet med studien har varit att skapa en översikt om vad diagnosen dyskalkyli innebär 

genom att granska vetenskapliga artiklar ifrån 2011 - 2017. Syftet besvaras genom 

följande frågeställningar. 

Hur definieras diagnosen dyskalkyli?

Vilka drabbas av dyskalkyli?

Vilka samband finns det till andra diagnoser?

Vad finns det för kritik mot dyskalkyli?

För att få svar på dessa frågor har olika söktjänster använts för att hitta vetenskapligt 

granskad litteratur. Den litteratur som har använts är till mesta del riktad till grundskolans 

år. Då forskningen är mycket begränsad består resultatet endast av internationell litteratur. 

Resultatet visar att de flesta forskarna är överens om att det är en existerande diagnos som 

behöver specialpedagogiska insatser. Dyskalkyli som begrepp syftar på att det finns en 

medfödd svårighet att lära sig matematik, som verkar vara ärftligt betingad. Förekomsten 

av dyskalkyli verkar enligt resultatet vara 3 - 7%. Det finns starka kopplingar till andra 

diagnoser som dyslexi och ADHD. 

Följaktligen finns det ett stort behov av fortsatt forskning kring dyskalkyli, både 

internationellt och nationellt. 

Sökord:dyskalkyli, dyscalculia, developmentaldyscalculia, DD, matematiska svårigheter.
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Inledning

Jag har under min utbildning arbetat på en skola för elever med läs- och skrivsvårigheter.

Eleverna undervisas i mindre klasser och undervisningstiden centraliseras kring just

detta. Enligt min erfarenhet har även många av dessa elever generella

inlärningssvårigheter. Begreppet generella inlärningssvårigheter syftar på att en elev har

märkbara problem i de flesta teoretiska skolämnena (Björnström, 2012, s. 11). 10% av

eleverna i grundskolan har dessa svårigheter. Elever med generella inlärningssvårigheter

inom matematik får problem med sitt abstrakta tänkande ochmatematisk undervisning

blir lidande. Trots detta har jag inte sett några specialpedagogiska insatser i denna

verksamhet i det matematiska ämnet. Denna brist gjorde mig nyfiken och jag började

undersöka olika matematiska svårigheter. Dyskalkyli förekom ofta i litteraturen och jag

började undersöka diagnosen djupare, eftersom jag inom ämnet hade bristande kunskap.

En stor oenighet kring begreppet fanns hos de främsta svenska didaktiska forskarna inom

matematik. Detta ökade mitt intresse för dyskalkyli och varför jag under mina tre år på

lärarutbildningen aldrig hade hört talas om det. Jag frågade fyra förhållandevis

nyutexaminerade lärare i min bekantskapskrets. Allas respons var "vad är dyskalkyli?".

De flesta förstod att det berörde något med svårigheter kring siffror, eftersom det börjar

med dys-, precis som dyslexi, och slutar på -kalkyli.

Syfte

Syftet med denna studie är att skapa en översikt av vad diagnosen dyskalkyli innebär,

genom att granska vetenskapliga artiklar ifrån 2011- 2017. Syftet kommer att besvaras

genom nedanstående frågor. 

Frågor

Hur definieras diagnosen dyskalkyli?

Vilka drabbas av dyskalkyli?

Vilka samband finns det till andra diagnoser?

Vad finns det för kritik mot dyskalkyli?
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Bakgrund

Olika matematiska svårigheter

Det finns flera aspekter av matematiska svårigheter. Adler, barnpsykolog och specialist i

neuropsykologi, menar att svårigheterna kan kategoriseras in i fyra delar.

En elev kan ha problem med flera delar av matematiken vilket Adler(2001, s.28)

klassificerar som generella matematiksvårigheter. En elev med generella svårigheter i

matematik har oftast också problem med de flesta andra ämnen (Adler, 2001,

Björnström, 2012). En elev med generella inlärningssvårigheter presterar alltså lägre

generellt i alla ämnen, men resultaten varierar inte ifrån dag till dag. Att lära sig nya

saker är problemet för eleven. Vidare menar Adler och Björnström att elever med

generella matematiska svårigheter kan utveckla sin förmåga i ämnet genom pedagogiska

insatser. Vid dyskalkyli kan detta vara svårare och kräva mer tidskrävande insatser. 

En annan svårighetet inom matematiken kan vara akalkyli,vilketoftast beror på olika

slags hjärnskador (Adler, 2001, s. 27). En elev med akalkyli har svårt att förstå lättare

matematikuppgifter och får svårt redan vid inlärningen av siffrorna 1-10.

Den tredje delen kallar Adler (2001, s. 27) för pseudodyskalkyli. Sjöberg (2006, s. 106)

kallar istället denna del för mathanxiety. Båda är överens om att det är merparten flickor,

ofta högpresterande i andra ämnen, som drabbas av pseudodyskalkyli. Detta grundar sig

psykosocialt, samt att det oftast är känslomässiga blockeringar med rädsla att göra fel

som skapar svårigheterna (Adler, 1996).

Dyskalkyli är Adlers fjärde och sista kategorisering av matematiska svårigheter. En elev

med matematiska svårigheter ska få specialpedagogisk undervisning och om eleven då

inte förbättrar sina resultat kan det finnas misstanke om dyskalkyli. Dyskalkyli som

begrepp syftar på att det finns en medfödd svårighet att utveckla sina förmågor inom

matematik, som är ärftligt betingad (Björnström, 2012, s. 13).  Adler (2001, 2007) kallar

även detta för specifika matematiska svårigheter.

Det finns eventuellt även en femte svårighet inom matematik, som ska vara språkligt

betingad (Björnström, 2012, Malmer & Adler, 1996, Sjöberg, 2006). Här kan alltså



3

elever med dyslexi, eller andra skriv-och lässvårigheter få besvär med exempelvis ord

som hälften, dubbelt.

Dyskalkyli

Om en elev behöver särskilt stöd i sin undervisning ska detta ges enligt skollag

(2014:456). Om en elev trots detta inte förbättrar sina resultat i matematik inom samma

tidsram som sina klasskompisar och den naturliga utvecklingen kan en misstanke om

dyskalkyli bli aktuell. Björnström (2012, s.13) menar att diagnosen dyskalkyli är ett

biologiskt funktionshinder och ärftligt likt ADHD. Lundberg och Sterner (2009, s. 26)

menar också att dyskalkyli har stark ärftlighet, men även att generella matematiska

svårigheter har liknande ärftlighet och att gränsen mellan matematiska svårigheter och

dyskalkyli är svår att bestämma. Adler (2001, 2007) menar att diagnosen är biologiskt

ärftlig, men att förmågan att räkna och förstå matematik kan utvecklas och förbättras.

Därför menar Adler (2001, s. 37, 47) att diagnosen dyskalkyli endast bör ses som tillfällig

ifrån utredningstillfället och maximalt ett år framåt i tiden.

Butterworth (2010) är den ende som använder begreppet dyskalkylektiker, likt en person

med dyslexi som hänvisas till som dyslektiker. Detta begrepp kommer jag använda mig

av i min litteraturstudie. 

Vissa dyskalkylektiker har stora problem som i hög grad påverkar deras vardag. Dessa

kan leda till sociala problem som till exempel stora ekonomiska skulder och vårighet att

arbeta. Andra individer med diagnosen endast känt sig begränsade under sin skolgång då

de inte uppfyllt lärandemålen. Problem med tidsbedömning, ekonomi och att läsa av

klockan är vanliga (Adler, 2001, s.34). Elever i grundskolan kan få problem med att

planera sin tid för läxor och bedöma i vilken ordning en uppgift ska göras.

Rimlighetsbedömning kan också bli svårare. Att tex föreställa sig olika alternativ på en

lösning och välja den rimligaste kan kännas omöjlig, vilket även kan påverka sociala

relationer. Ekonomi är problem för många med dyskalkyli menar Adler (2001, s. 35).

Eftersom många saknar rimlighetsbedömning är det svårt för en person med diagnosen

att uppskatta priser på allt som har med pengar att göra. De har också svårt att bedöma

avstånd och att t.ex. skilja på 100 och 1000 mil och hur lång tid det tar att köra bil denna

distans. Personer med diagnosen är också oftast mer glömska än andra (Adler, 2001, s.
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36). Det kan exempelvis gälla prioriteringar och Adler framhåller att informationen bör

antecknas för att inte falla i glömska. Därför blir matematiken en stor svårighet för en

person med dyskalkyli. En matematisk uträkning kräver många steg för att bli klar, och

individen glömmer då ofta ett eller flera steg.

Dyskalkyli i skolan

2009 gav Nationellt Centrum för Matematikutbildning ut en forskningsöversikt på

uppdrag av svenska regeringen, där de utreder diagnosen dyskalkyli. Författarna

Lundberg och Sterner (2009, s. 36) kommer fram till att diagnosen bör användas med

försiktighet, på grund av att det inte finns tillräcklig forskning för att stödja teorin kring

dyskalkyli. De menar istället att fokus bör ligga på att eleven med svårigheter får adekvat

undervisning. 

En elev med dyskalkyli, likt dyslexi, är ofta normalbegåvad i andra ämnen. Prestationen i

matematik kan variera dagligen, vilket ofta frustrerar lärare och föräldrar (Adler, 2007, s.

65). Eftersom individens resultat kan variera kraftigt misstas ofta svårigheterna för

koncentrationssvårigheter exempelvis ADHD då omständigheter som ljud kan påverka

individen negativt.

I skolan börjar problemen ofta med att eleven har svårt att urskilja eller uppfatta antal i

en talmängd (Lundberget. al., 2009, s. 7). Detta gör att eleven har svårt att förstå när en

del tas bort ifrån mängden, eller läggs till. Eleven har svårt att se relationen mellan antal

och symbol, t.ex. "5" representerar fem saker utan konkreta material. Dyskalkyli gör det

svårt för eleven att skapa talbegrepp och detta börjar ofta redan vid övning av tallinjen.

T.ex. kan eleven ha svårt att se att skillnaden mellan 6-7 är lika mycket som 9-10. Det går

till viss del att jämföra dyskalkyli med dyslexi, men istället för bokstäver får eleven

problem att skilja till exempel 6 och 9 åt för deras snarlikhet (Adler, 2001. s.30). Det kan

också vara svårt för eleven att urskilja rätt räknesätt och att förstå skillnaden mellan

addition och subtraktion (Björnström, 2012 s. 7).

Adler(2001, 2007) menar att en diagnos som dyskalkyli bör ses som vilken annan

medicinsk diagnos. Söker man medicinsk hjälp hos en läkare bör patienten få en diagnos
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innan den specifika medicinen skrivs ut. Vidare menar han därför att en diagnos inom

den pedagogiska världen bör ses på samma sätt. Med en diagnos kan det pedagogiska

arbetet planeras efter elevens specifika problem. Malmer et. al (1996) och Lundberg et.

al. (2009) är generellt negativa till användandet av diagnosen dyskalkyli, utan hänvisar

till generella matematiska svårigheter. Adler (2001, 2007) och Björnström (2012) menar

båda att dyskalkyli påverkar hur en person fungerar kognitivt. Därför måste

undervisningen skiljas ifrån hur undervisningen planeras för elever med generella

matematiska svårigheter. För dessa elever kan det fungera att automatisera matematik

vilket ofta görs genom upprepning av liknande uppgifter (Adler, 2001, 2007). Detta kan

istället försämra tillståndet av en persons matematiska utveckling vid dyskalkyli. 

Eventuell anledning till dyskalkyli

Den vänstra delen av hjärnan har en större betydelse när det kommer till

matematiskauträkningar. Den högra delen får istället arbeta mer när det gäller lättare

matematiska saker som att till exempel uppskatta antal. I en mindre undersökning visade

det sig att elever med dyskalkyli har en mindre mängd hjärnsubstans i dessa viktiga delar

i hjärnan (Butterworth, 2010, s. 14). Det skulle kunna betyda att människan är född med

en sämre eller bättre matematisk förmåga. Genom tvillingstudier kring dyskalkyli har

resultaten visat att det finns tecken på ärftlighet, men forskningen kring denna studie har

kritiserats hårt (Sjöberg, 2006, s. 97). Magne (1998, s. 120) menar istället att merparten

av de som tycks ha dyskalkyli eller generella matematiska svårigheter inte har några

genetiska underlag för detta. 

Något som ofta nämns som en av de kognitiva anledningarna till dyskalkyli är

arbetsminnet. Björnström (2012. s. 16) definierar arbetsminne som "förmågan att hålla en

viss mängd information aktuell under en kort stund och att använda  den i sitt tänkande".

Dyskalkylektiker verkar ha ett sämre fungerande arbetsminne än andra.

Butterworth(2010, s. 11) hänvisar också till sämre semantiskt minne i kombination med

sämre arbetsminne som de två kognitiva bristerna som ofta skapar en sämre matematisk

arbetsförmåga, alltså dyskalkyli. Björnström (2012, s. 17) menar att arbetsminnet i

kombination med den språkliga, visuella, rumsmässiga, uppmärksamhet och

koncentrationsförmågan alla tillsammans påverkar den matematiska förmågan. De
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kognitiva anledningarna är det som gör dyskalkyli till ett biologiskt funktionshinder

enligt Adler (2001, 2007).  

Metod

Under metod behandlas söktjänster, tillvägagångssätt vid informationssökningen och de

kriterier för det urval som gjorts. Vidare beskrivs också analysen av det material som

samlats in. 

Söktjänster

Jag har använt mig av databaserna PsycINFO, ERIC och PRIMO för att hitta litteratur.

PsycINFO är en databas som är inriktad mot ämnet psykologi, ERIC riktar sig mer mot

pedagogik och PRIMO är en generell forskningsinriktad databas. Jag har även gjort

sökningar efter forskningsartiklar i MathEduc som är en tysk databas för matematisk

didaktik. De flesta artiklar i denna databas visade sig vara skrivna på tyska och jag hade

därför svårt att hitta användbart material i denna databas. 

Sökord

(Figur 1.)

Dyscalculia är den engelska översättningen av dyskalkyli (sefigur 1). Sökningen på

dyscal* tar in olika eventuella böjningar av ordet. Eftersom PsycINFO är en databas

inriktad i ämnet psykologi kändes elev (den engelska motsvarigheten, student) som ett

bra tillägg för att få träffar i skolans värld. AND ser till att båda orden förekommer i

träffarna. Pupil är en synonym på ordet elev på engelska och denna provade jag förstås

också, men med dåligt resultat. Jag har valt 4 artiklar ifrån PsycINFO.

(Figur2.)

Då ERIC är en pedagogiskt inriktad databas behövdes inte ett tillägg på elev göras här (se

figur 2). Träffarna kommer utan tillägget att behandla pedagogisk forskning. Jag



7

avgränsade sökningen med årtal 2011-2017 för att minska träffarna ytterligare. Jag har

valt 4 artiklar ifrån ERIC.

(Figur 3.)

PRIMO har ett brett sökfält och därför valde jag att lägga till att endast söka efter

dyskalkyli i vetenskapliga artiklar och att lägga till årtalssökning (se figur 3). Jag har valt

2 artiklar ifrån PRIMO. 

Vidare sökningar

Efter att ha läst och granskat artiklarna har jag upptäckt att många refererat till Ruth

Shalev och därför valde jag utöver mina 10 artiklar att även inkludera en artikel av

henne. Bland dessa resultat i sökningarna fann jag en artikel skriven tillsammans med

Michael von Aster som tidigare förekommit bland mina sökresultat. Därför valde jag just

denna artikel. Det blev en slumpmässig fördelning av länder representerade i mina 10

valda artiklar, men jag upptäckte snabbt att Sverige eller något av våra grannländer

saknades. Därför valde jag dessutom att lägga till en artikel ifrån Danmark. Artikeln

hittade jag genom att använda söktermer som dyskalkyli i samband med Skandinavien.

Jag har använt mig av sökord även på svenska i sökningen efter artiklar, men med dåligt

resultat. Efter att ha granskat den danska artikeln skriven av Schmidt (2016) påbörjade

jag även ytterligare sökningar av termen numberblindness, då hon själv använder sig av

detta i sin artikel. Sammanlagt har jag valt 12 artiklar. Dessa två sistnämnda artiklar

hittade jag genom sökningar i PRIMO.

Urval

Jag har granskat artiklar vid sökning efter söktjänstens relevanssortering. Efter det har

artiklarna valts ut genom att läsa artiklarnas översiktliga text som kallas för abstract. Jag

har börjat läsa artiklars abstract efter relevanssorteringen och uteslutit artiklar som tar

upp dyskalkyli i samband med andra diagnoser där fokus mest legat på den andra

diagnosen. 

Jag har haft tre kriterier för valda artiklar. Artiklarna ska behandla dyskalkyli utifrån

forskning i ett grundskoleperspektiv eller kring barn och ungdomar med utgångspunkt
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kring diagnosen. Eftersom jag studerar till förskoleklasslärare upp till årskurs 3 har

grundskoleåldern prioriterats vid mitt urval av artiklar. Jag har uteslutit artiklar som tagit

upp dyskalkyli kort och som fokuserat mer på generella matematiska svårigheter eller

andra medicinska diagnoser. Mitt andra kriterium var att litteraturen ska vara

vetenskapligt granskad. Därför har jag bara använt mig av söktjänster med vetenskapligt

granskad litteratur som håller god kvalitet. Mitt tredje kriterium har varit att artiklarna

ska vara publicerade inom tidsspannet 2011-2017. 

Litteraturöversikt

Vidare presentation av urvalet sker under resultatdelen.

(Tabell 1. Litteraturöversikt av valda artiklar.)

Författare Land Publikationsår Tidskrift Titel

Orly Rubinsten, 

Dana Sury

Israel 2011 PLoS ONE Processing Ordinality and

Quantity: The Case of 

Developmental 

Dyscalculia

Li-Chih Wang, 

Hung-Ju Tasi, Hsien-

Ming Yang

Taiwan 2012 Research in 

DevelopmentalDisabilities

Cognitive inhibition in 

students with and without 

dyslexia and dyscalculia

Karin Kucian, 

Michael von Aster

Tyskland 2014 European Journal 

ofPediatrics

Developmentaldyscalculia

Stephanie Bugden, 

Daniel Ansari

Canada 2015 Developmental Science Probing the nature of 

deficits in the 

"Approximate Number 

System" in children with 

persistent Developmental 

Dyscalculia

James Gillum Storbritannien 2017 Educational Psychology 

in Practice

Dyscalculia: issues for 

practice in educational 

psychology

Alice De Visscher 

and Marie- Pascale

Noel

Belgien 2014 Developmental Science Arithmetic facts storage 

deficit: the 

hypersensitivity-to-

interference in memory 

hypothesis
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Liane Kaufmann, 

Michael von Aster

Tyskland 2012 DeutschesÄrzteblatt

International

The Diagnosis and 

Management of 

Dyscalculia

B. William Dharma 

Raja, S. Praveen 

Kumar

Indien 2011 I-manager's Journal on 

Educational Psychology

Findings of studies on 

dyscalculia- a synthesis

NeelkamalSoares, 

Dilip R Patel

USA 2015 Int J Child Adolesc 

Health

Dyscalculia

BanuCangöz, 

ArifAltun, 

SinanOlkun, 

FundaKacar

Turkiet 2013 TOJET: The Turkish 

Online Journal of 

Educational Technology

Computer based screening

dyscalculia: cognitive and

neuropsychological 

correlates

Michael von Aster, 

Ruth Shalev

Tyskland 2007 Developmental Medicine 

& Child Neurology

Number development

and developmental

dyscalculia

Maria Schmidt Danmark 2016 European Journal of 

Special Needs Education

Dyscalculia ≠ maths

difficulties. An analysis

of conflicting positions at 

a time that calls for

inclusivepractices

Materialanalys

Vid analysen av de artiklar som har valts har jag arbetat utifrån ett strukturerat

tillvägagångssätt. Jag har läst artiklarna ett flertal gånger och fört anteckningar under

läsningen, för att se likheter och olikheter mellan artiklarna. Granskningen skapade en

skarp skillnad mellan artiklarna, antingen har de en medicinsk eller pedagogisk

utgångspunkt kring ämnet. Detta skapade en uppdelning av material under analysen. De

medicinska artiklarna tenderar att se mer till den kliniska diagnosen och bestå utav olika

neurologiska tester som gjorts i samband med dyskalkyli. Dessa skiljer sig ifrån den mer

pedagogiska utgångspunkten kring dyskalkyli. De pedagogiska artiklarna tenderar att

mer se till människan som helhet och hur lärandet påverkas av dyskalkyli. Under

analysen av arbetet valde jag därför att skilja dessa åt för att lättare kunna jämföra

artiklarna. Studiens forskningsfrågor har varit i fokus under analysarbetet. Vid mina

anteckningar har jag valt att göra underrubriker för varje artikel med syfte, metod,

resultat och övriga intressanta aspekter. Därefter har jag jämfört mina anteckningar för

varje artikel med varandra för att belysa skillnader och likheter. Resultat är den del som
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jag lagt mest tid på att analysera och jämföra i artiklarna. Efter att ha bearbetat den

information som artiklarna gav växte några olika områden fram som skapade rubrikerna

under resultatavsnittet.

Resultat

Definition av diagnosen dyskalkyli

Dyskalkyliär en funktionsnedsättning av neurogenetiskt ursprung, vilket grundar sig i en

medfödd problematik med den intuitiva förståelsen av antal och siffror (Skovhus, 2013,

s. 23 refererad i Schmidt, 2016, s. 412). Det saknas en tydlig officiell definition av

dyskalkyli och verkar vara det som hindrar många länder ifrån att använda sig av

dyskalkyli som diagnos (Schmidt, 2016, s. 412). Schmidt menar att det behövs en

officiell definition av dyskalkyli som ska användas övergripande för att skilja den ifrån

övriga matematiska svårigheter inom matematik och dyskalkyli. Enligt Kucian och Aster

(2014, s. 3) är det viktigt att poängtera att dyskalkyli är medfött och att det är kroniskt

livet ut. Den individuella förmågan inom matematik kan förbättras, men diagnosen kan

alltså aldrig avskrivas.

Flera artiklar refererar till dyskalkyli som developmentaldyscalculia på engelska, vilket

översatt blir ungefär "utvecklingsdyskalkyli". Detta förkortas DD och används frekvent

som internationellt diagnosnamn för dyskalkyli i skolan. Raja och Kumar (2011, s. 42) är

de enda som förklarar en viss skillnad mellan dyskalkyli och DD. De förklarar dyskalkyli

som att eleven saknar vissa kognitiva eller informationsprocessande strategier som är

nödvändiga för att förvärva aritmetisk kunskap. När en elev dessutom misslyckas att göra

detta inom den naturliga tiden för matematisk utveckling och sekvens bör eleven

diagnostiseras med DD. 

 De flesta med diagnosen dyskalkyli visar svårigheter med förmågan att uppfatta antal 

(Kaufmann, et. al. 2012, s. 768). Detta är en förmåga människan föds med och redan vid 

spädbarnsålder kan barn urskilja om det är ett eller två antal. Efter detta utvecklas en 

mental tallinje, som är viktig i grunden av förståelse inom aritmetik. Båda dessa 

förmågor har dyskalkylektikern svårt med och forskningen är enig om att detta är 
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grunden till problemen dyskalkylektikern har.  Eftersom dessa två i kombination med 

varandra skapar grunden inom matematik får individen ofta svårigheter med matematik 

redan i början av grundskolan. De med isolerad dyskalkyli, alltså utan andra diagnoser, 

har inga svårigheter inom andra ämnen. Diagnoser som mäter den kognitiva förmågan 

hos dyskalkylektikern visar oftast på resultat inom normen för begåvningsnivå (Visscher 

et. al, 2014, s. 434). Mer konkreta exempel på hur dyskalkyli kan ta form är att barnet har

svårt att lära sig klockan, skilja på höger och vänster och använda sig av fingrarna vid 

räkning eller andra icke hållbara räknestrategier i otakt med sin åldersmässiga utveckling 

(Kucian et. al. 2014, s. 3). Att räkna enkla uppgifter inom addition och subtraktion på 

lågstadiet kan ta lång tid (Soares et. al. 2015, s. 20). Elever kan ha svårt med 

generalisering, dvs att använda sig av något i en uppgift och sedan att använda det i ett 

nytt sammanhang. Det kan vara svårt att se ett visst antal och koppla det till det 

symboliska språket inom matematik. Äldre elever kan ha svårigheter med huvudräkning, 

multiplikationstabellen, ekonomi och budget och matematiska regler. Anledningen till en 

så otydlig definition av dyskalkyli är att en dyskalkylektiker kan prestera på en godkänd 

nivå inom vissa delar av matematiken och lågt inom andra, samtidigt som vissa med 

diagnosen presterar lågt inom alla delar (Visscher et. al. 2014, s. 435). Detta skapar 

förstås en ännu mer oklarhet i var gränsen för dyskalkyli går och generella 

matematiksvårigheter. 

Raja och Kumar (2011, s. 43) har valt att dela in dyskalkyli i flera underkategorier utefter

vad dyskalkylektikern individuellt har för matematiska svårigheter. Detta förekommer

inte i andra artiklar, både Kucian och Aster (2014) och Visscher och Noel (2014) menar

att diagnosen är bred och att det är typiskt för dyskalkylektikern att bemästra vissa delar

av matematiken och vissa inte alls, men de delar inte upp diagnosen. 

Orsaker till dyskalkyli

Bara hälften av artiklarna nämner en procentuell förekomst av dyskalkyli. Förekomsten

av DD eller dyskalkyli verkar vara någonstans runt 3-7%. Däremot presenterar Soares

och Patel (2015, s. 18) en betydligt högre förekomst avdyskalkyli. De menar att 3-14% är

drabbade. Vidare förklarar de variationen genom att diagnosmallen är alltför bred och att

kriterierna för dyskalkyli inte utretts tillräckligt. 
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Kaufmann och Aster (2012, s. 77) menar att dyskalkyli ofta förekommer hos de som är

födda för tidigt eller med neurologiska sjukdomar som epilepsi, metaboliska sjukdomar

och genetiska sjukdomar som Williams-Beurens syndrom. Medan DD förekommer att

vara ärftligt och ofta finns hos fler familjemedlemmar. Författarna förklarar inte

skillnaden mellan dyskalkyli och DD och sambanden som presenterats.

Soares och Patel (2015, s. 45) skriver att dyskalkyli har ett neurologiskt ursprung som är

genetiskt, men att detta bör undersökas ytterligare eftersom man helt säkert inte kan

förklara sambandet. Vissa forskare menar att det finns en skillnad i hjärnaktiviteten hos

de med dyskalkyli (Kucian et. al. 2014. s 3). Det har visat sig att de med dyskalkyli ofta

har mindre hjärnsubstans i den delen  av hjärnan som utför matematiska uträkningar

(Rubinsten et. al. 2011, s. 3). Andra förklaringar är ett sämre arbetsminne, fonologiska

problem (som också syns i dyslexi) och automatiseringssvårigheter (Schmidt. 2016, s.

408). 

Aster och Shalev (2007, s. 869) menar att vår förmåga att uppfatta antal är ärftlig och att

denna uppfattningsförmåga har en neurologisk koppling. Det är inte känt i hur stor

utsträckning diagnosen är genetiskt ärftlig, men vid tvillingstudier har det visat sig finnas

en stark koppling (Soares et. al, 2015, s. 19 ). 

Diagnos och eventuell behandling

The National MathematicalAdvisory Panel i USA har erkänt dyskalkyli som diagnos och

gjort särskilda rekommendationer och undervisningsmaterial i de fall där dyskalkyli

förekommer (Soares et. al. 2015, s. 22). Departementet för utbildning i USA har efter

detta rekommenderat tester för elever med alla matematiska svårigheter två gånger om

året för att följa utvecklingen. Även Storbritannien har fått beslut kring hanteringen av

diagnostiseringen av dyskalkyli (Soares et. al. 2015, s. 20). 

Många länder verkar endast ha standardiserade diagnostest för matematiska svårigheter

utan specifikation kring var gränsen går för dyskalkyli trots att de erkänner dyskalkyli

som diagnos (Kaufmann et. al. 2012, s. 771). Problemet är då att avgränsningen mellan

dessa blir upp till avläsaren av testet. Taiwan har istället för ett standardiserat diagnostest

bestämda kriterier för diagnostisering av dyskalkyli som inlärningssvårighet (Wang et. al,
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2012, s. 1455). Cangöz et. al. (2013, s. 33) har konstruerat ett förslag på hur ett

standardiserat diagnostest skulle kunna se ut. Det föreslagna diagnostestet innehåller fem

delar, 1) se grupperingar (se figur 4), 2) jämföra tal (se figur 4), 3) uppskatta antal i en

större kvantitet (se figur 4), 4) placera tal på tallinjen (se figur 4) och 5) enkel aritmetik

(se figur 4). Detta test ska enkelt kunna utföras på en Ipad.

(Figur 4. Förslag på ett standardiserat diagnostest för 6-9 åringar. Cangöz et. al, 2013, s. 37)

I Storbritannien använder man sig av ett liknande test som Cangöz presenterar (Soares et.

al, 2015, s. 20). Detta test är rekommenderat ifrån regeringen och elevens resultat sätts i

förhållande till tiden som det tog att utföra testet.Soares och Patel (2015, s. 20) menar att

det istället räcker med tre delar på ett eventuellt diagnostest. Dessa tre delar skulle vara

att låta eleven sätta ut siffror på en tallinje utan referenser, enkla uppgifter med

subraktion, addition och multiplikation som är åldersanpassade och att jämföra tal, enligt

Cangöz et. al. modell, och kunna säga vilket som är störst respektive minst.
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Problemet med ett standardiserat diagnostest menar Kucian och Aster (2014, s. 6) är att

personer med dyskalkyli har alltför varierande svårigheter inom matematik. Ett

standardiserat diagnostest blir för heterogent. Detta innebär att ett standardiserat

hetereogent test gör det svårt att mäta en individuell diagnos. Vid diagnostisering av

dyskalkyli bör även fler aspekter än den matematiska förmågan vävas in, såsom sociala

faktorer, mental hälsa och individens övriga kognitiva utveckling (Kucian et. al. 2014, s.

5). Det är viktigt att rätt diagnos sätts så tidigt som möjligt för att hjälpa eleven i sin

matematiska utveckling. Upptäcks dyskalkyli tidigt finns det stora chanser att eleven

klarar skolans lärandemål i matematik (Soares et. al, 2015, s. 22). Särskilda insatser efter

diagnostisering bör bestå av individuell anpassad matematisk undervisning (Kucian et. al.

2014, s. 3.). Det är extremt viktigt att eleven känner sig trygg med sin individuella

undervisning utan någon slags prestationsångest. Det har också framkommit genom

forskning att dyskalkylektikern har problem med sitt arbetsminne (Visscher et. al. 2014,

s. 441). Därför kan störningsmoment som ljud eller ett kort avbrott påverka

matematikundervisningen negativt just för individer med dyskalkyli.  

Hela 30-50% av de som har diagnostiserats med dyskalkyli riskerar även mental ohälsa

(Kaufmann et. al. , 2012, s. 771). Vid dåliga resultat i skolan kan självförtroendet

påverkas och en rädsla för matematik eller en motvilja mot skolan utvecklas (Aster et. al.,

2007). En mental oro kan vidareutvecklas i depression eller aggressitivitet. Därför kan

det också vara lätt att missa dyskalkyli hos ett barn som tidigt utvecklat en rädsla för

matematik då oron tar utlopp på många andra sätt. Detta gör det ännu viktigare för

dyskalkylektikern att diagnostiseras tidigt. I vissa fall kan psykoterapi vara något som

både utvecklar den matematiska förmågan och stillar den mentala oron inför matematik

(Kucian et. al. 2014, s. 9). En kombination av psykoterapi och individuellt anpassad

matematikundervisning vore fördelaktig för svåra fall av dyskalkyli där individen ligger

långt efter läroplanens lärandemål.

Kaufmann och Aster (2012, s. 767, 771) är de enda som menar att medicinering i vissa

fall av dyskalkyli är nödvändig. Eftersom det finns ett starkt samband mellan dyskalkyli

och depression kan antidepressiv medicinering vara nödvändig. Mediciner med de

verksamma substanserna amfetamin och metylfenidat som vanligtvis skrivs ut till

individer med ADHD har också visat sig ge bra resultat för dyskalkylektikern genom att
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påverka arbetsminnesfunktionen. Medicinen kan dock inte påverka resultat som bygger

på aritmetiska kunskaper där testpersonerna måste använda sig av olika matematiska

kunskaper. 

Att det finns ett samband till andra diagnoser vet man säkert. 17-70% som har dyskalkyli

har även dyslexi. Dyskalkyli i kombination med ADHD är 11%. Aster och Shalev (2007,

s. 869) visar på liknande siffror, men i  helhet är det 20-60% av de med dyskalkyli som

även har andra inlärningssvårigheter. Detta gör det ännu svårare för pedagoger att

uppmärksamma just dyskalkyli. Soares och Patel (2015, s. 23) menar att barnläkare alltid

bör kopplas in vid misstanke om dyskalkyli, eftersom det finns ett så starkt samband till

andra medicinska diagnoser.

Kritik mot dyskalkyli som diagnos

James Gillum (2012) kritiserar forskningen för att vara för enkelspårig när det kommer

till dyskalkyli. Han menar att den forskning som finns i ämnet är alldeles för medicinskt

inriktad och därför svår för pedagoger och psykologer att förstå och använda sig av. 

Under min sökning av litteratur till denna studie har jag bara mött en ifrågasättande text

gentemot dyskalkyli och det är artikeln skriven av danska Schmidt (2016). All annan

litteratur har varit positiva till att dyskalkyli existerar och att dyskalkyli bör användas

som diagnosnamn. Schmidt (2016, s. 418) säger sig ha undersökt den skandinaviska

synen på dyskalkyli som diagnos. Hon menar att det är en stor oenighet i Skandinavien

kring huruvida dyskalkyli ska användas som diagnosnamn eller om det ska ingå i ramen

för matematiska svårigheter. Det är svårt att dra en eventuell gräns vid diagnosen utav

dyskalkyli eftersom det saknas en tydlig definition, menar hon. Hon refererar till

dyskalkyli som talblindhet (talblindhed på danska) på samma sätt som att vi använder

ordblindhet för att referera till dyslexi. Även om danska regeringen har visat sig vara

eniga om att ett test för dyskalkyli bör användas, så menar Schmidt att detta är ett strikt

politiskt beslut då regeringen tidigare blivit kritiserad för sin syn på svårigheter inom

matematiken i skolan (2015, s. 416). Detta ska påverka synen på danska regeringens

insats i skolpolitik positivt. Vidare diskuterar hon vikten av att faktiskt lyfta kompetensen

kring specialpedagogiska insatser inom matematik i skolan, men att oenigheten kring

dyskalkyli beror på begränsad forskning i området.



16

Diskussion

Diskussionsdelen kommer att omfatta en metoddiskussion, vilket är en diskussion 

angående tillvägagångssättet i denna litteraturstudie. Delen innehåller även en 

resultatdiskussion där resultatet kommer att diskuteras och sättas i förhållande till min 

framtida yrkeskompetens. Som avslut presenteras förslag till fortsatt forskning inom 

ämnet. 

Metoddiskussion

Tillvägagångssättet i denna litteratursökning och materialanalys har starka sidor,

eftersom jag i början av arbetet har fått handledning i hur jag söker information i ämnet

med hjälp av personal på Högskolans bibliotek. Detta för att få ytterligare kunskap i hur

jag skiljer på litteratur och vetenskapligt förankrad litteratur. Genom de söktjänster jag

använt mig av vet jag med säkerhet att sökresultaten är vetenskapligt granskade och

håller hög kvalitet. Det har saknats en representation av svenskt material till urvalet,

vilket beror på att forskningen i Sverige inte kommit särskilt långt i ämnet. Däremot finns

det en vid representation av länder i urvalet vilket ger ett brett perspektiv. Min tanke var

att bara inkludera forskning ett par år bakåt i tiden, men då materialet var begränsat blev

inkluderingen bredare. Forskningen jag presenterat sträcker sig mellan 2011 och 2017.

Efter inkluderingen av artikeln skriven av Ruth Shalev utvidgades spannet något, ifrån

2007 fram till i år. Jag tror att ett större urval hade påverkat innehållet ytterligare och gett

en vidare representation av ämnet.

Mina forskningsfrågor i början av arbetet har hjälpt mig att få en överblick på mitt urval

av forskning. Det gjorde det lättare att jämföra material och att analysera innehållet.

Frågorna har förstås också hjälpt mig att uppnå syftet med litteraturstudien. Det

neuromedicinska fackspråket i vissa av artiklarna var mycket invecklat och gjorde det

svårt för mig som pedagog att förstå. Detta kan förstås ha påverkat resultatet. 

Mina tidigare erfarenheter av dyskalkyli är bristfälliga, eftersom jag varken mött

diagnosen tidigare under min lärarutbildning eller under praktik och vikariat i skolans

värld. Jag hade därför ingen bakgrundskunskap när jag började denna litteraturstudie,
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vilket gjort att jag har fått läsa in mig mycket i ämnet till min bakgrund i studien. Det kan

dock anses positivt att jag hade en neutral syn på diagnosen dyskalkyli. Å andra sidan

tror jag att mer erfarenhet utav matematikundervisning hade hjälpt vid analyserandet av

artiklarna i litteraturstudien. 

Resultatdiskussion

Eftersom det saknas en internationell definition av dyskalkylibygger forskningen på olika

definitioner av dyskalkyli. Det är därför svårt att jämföra studier med varandra eftersom 

grunden i studierna varierar. Det går ändå att dra vissa slutsatser efter att studerat det 

material jag analyserat. Majoriteten av den internationella forskningen tyder på att 

dyskalkyli är ett biologiskt funktionshinder och bör betraktas som sådant.. 

Efter att ha studerat forskningsartiklarna till denna litteraturstudie förefaller det 

sammanfattningsvis vara så attdyskalkyli och DD är två skiljda diagnoser. Det finns inget

definitivt svar på vad skillnaden är, men Raja och Kumar (2011, s. 42) menar att DD 

används när eleven inte lyckas med den matematiska utvecklingen inom den naturliga 

tiden som resten av klasskamraterna gör. Flera av forskarna hänvisar till dyskalkyli och 

DD som två olika tillstånd utan att förklara skillnaden mellan dessa. I svensk litteratur 

som presenterats till denna bakgrund har DD inte nämnts. Underlaget till de studier jag 

analyserat verkar variera kring definitionen av dyskalkylioch gör det till en något oklar 

diagnos. Resultatet för varje enskild forskningsstudie är ändå intressant, men kan ur 

denna aspekt vara svår att jämföra med varandra. Jag tänker att om definitionen av 

dyskalkyli skulle kunna omfattas att gälla internationellt, skulle underlaget av 

forskningen kunna hålla ett högre vetenskapligt värde och forskningsartiklar skulle kunna

jämföras med varandra.

Trots att dyskalkyli och dyslexi har liknande procentuell förekomst saknas det mycket 

forskning kring dyskalkyli. NCM har i uppdrag från Skolverket 2009 granskat den 

dåvarande forskningen och på underlag av detta nekat att diagnosen dyskalkyli bör 

användas i svensk skola (Lundberg et. al. 2009). De menar att vid misstanke om 

dyskalkyli är det svårt att dra en gräns. Vid en eventuell graviditet är kvinnan antingen 

gravid eller inte, men med en diagnostisering av dyskalkyliblir det svårare att bestämma 

var gränsen ska gå, eftersom det saknas en klar definition av diagnosen. Detta 

argumenterar också för att det behövs en tydlig defintion av dyskalkyli. 
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I den bakgrund jag presenterat menar Adler (2001, 2007) att dyskalkyli är biologiskt 

ärftlig, men att förmågan att räkna kan utvecklas. På så sätt motiverar Adler att diagnosen

dyskalkyliendast bör ses som tillfällig ifrån utredningstillfället och maximalt ett år framåt

i tiden. Sammanfattningsvis kan Adlers påstående ses som motsägelsefullt. Hur kan något

vara biologiskt ärftligt, men samtidigt tillfälligt? Förmågan att förstå matematik kan 

förstås utvecklas, men diagnoser som dyslexi och ADHD anses också vara biologiskt 

ärftliga (Adler, 2001, 2007). Dessa är inte övergående, utan individen lär sig att hantera 

sina svårigheter och utvecklar förmågor efter sin individuella utgångspunkt. För mig blir 

då Adlers diagnostiserande endast kunskapsmätande. I min resultatdel presenterar jag 

forskning som istället menar att dyskalkyli bör ses som kroniskt livet ut (Kucian, et. al. 

2014, s. 3). I bakgrunden nämns även Magnes (1998, s. 120) åsikt att merparten av de 

som tycks ha dyskalkyli inte har några genetiska anlag för detta. I resultatdelen 

presenteras forskning som menar att dyskalkyli har ett neurologiskt ursprung som är 

genetiskt (Soares et. al. 2015, s. 45). Detta verkar de flesta forskarna inom området vara 

överens om. Både Magne och Adler är förhållandevis gamla källor, vilket får mig att 

undra om forskningen sedan deras böcker gavs ut har förändrats mycket eller om de 

fortfarande skulle ha haft samma uppfattningar.

Schmidt (2016, s. 416) presenterar i sin artikel att diagnosen dyskalkyli i Danmark ska 

användas och att ett diagnostest ska utformas. Hon kritiserar beslutet och menar att det 

inte är grundat i forskning, utan att det istället handlar om politik. Den danska regeringen 

har enligt Schmidt kritiserats för att ha intresserat sig för lite i skolan och 

specialpedagogiska insatser. Danska regeringen hoppas att ett eventuellt diagnostest ska 

verka positivt på deras politiska agenda. Det har inte diskuterats huruvida detta även 

kommer ge lärare i Danmark mer informationen om diagnosen och hur de ska förhålla 

sig till undervisning vid misstanke om dyskalkyli. Vad tänker regeringen då att värdet i 

en diagnos ska vara?

Som jag tidigare nämnt finns det en uppdelning av forskning kring dyskalkyli, antingen 

neuromedicinskt inriktad eller pedagogisk. Ur en pedagogisk synvinkel är det viktigaste 

hur jag bäst kan hjälpa de barn som lider av dyskalkyli, och inte hur dyskalkyli bör 

förklaras neuromedicinskt. Mitt uppdrag som lärare är att ge alla en likvärdig utbildning 

med individuellt anpassad undervisning (Skolverket, 2016, s. 8). Ifrån mitt perspektiv är 

det därför viktigare att ta hand om elever som är i behov av extra stöd än att argumentera 
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kring ett begrepp. Undervisningen ska individanpassas så att alla elever har en möjlighet 

att nå kunskapsmålen. En diagnos är därför inte det viktigaste, utan medlen för hur lärare 

når målen bör prioriteras. Oavsett dyskalkyli eller matematiska svårigheter är 

svårigheterna individuella och därför måste insatserna vara det också. Däremot kan det 

vara av vikt för eleven att diagnostiseras. De erfarenheter jag har tyder på att för elevens 

självkänsla kan det vara mycket viktigt med diagnostisering. Det förklarar både för 

eleven och för exempelvis föräldrar varför individen har svårigheter inom området. Det 

ger individen ett ord på sina svårigheter och en förklaring till varför hen inte lyckats lära 

sig saker i samma takt som sina klasskamrater. Detta kan hjälpa individen att identifiera 

sig själv och känna en tillhörighet med andra med samma diagnos. Föräldrar kan också 

behöva en diagnos för sina barn för att lättare förstå och veta hur de bäst ska stötta sitt 

barn kunskapsmässigt och emotionellt. 

Utifrån detta perspektiv kan det vara relevant med ettförtydligande och ytterligare 

forskning kring dyskalkyli är viktig för de med matematiska svårigheter, men mindre 

viktigt för mig som pedagog. Egenvärde och självkänsla är idag viktigt genom hela livet 

och en diagnos kan stötta elever med svårigheter i dessa känslor. 

Oavsett diagnos är ingen diagnos homogen, eftersom alla människorär olika. Det är 

också mycket viktigt som pedagog att se till undervisningen vid misstanke om diagnos. 

Metoderna för att genomföra undervisning och vuxnas förhållningssätt är också viktigt 

och får på inget sätt glömmas bort. Många beteenden är en följd utav miljö och 

omgivning. 

Förslag på vidare forskning

Jag anser att det finns ett stort behov av en tydligare definition av dyskalkyli för att vidga

förståelsen för diagnosen, både hos allmänheten och hos yrkesverksamheten inom läkar-

och lärarkåren. Det behövs mer forskning utifrån ett pedagogiskt perspektiv, då

forskningen brister i detta. Det behövs mer klargöranden vad för slags

specialpedagogiska insatser som är betydande för den fortsatta matematiska utvecklingen

för dyskalkylektiker. Det behövs mer svensk forskning kring diagnosen för att klargöra

den svenska ståndpunkten kring dyskalkyli. Det vore också intressant att forska kring hur

elever med diagnosen dyskalkyli upplever sina egna svårigheter och att jämföra dessa

med elever med matematiska svårigheter.
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