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1. Inledning 
Under min praktik i höstas var jag på en gymnasieskola i Västerbotten i en specialklass. Innan 
jag kom in i klassrummet med min handledare visste jag inte någonting om klassen. 
Handledaren hade inte sagt att det var en specialklass. I denna klass, cirka 16 elever, skulle 
jag inte undervisa och bli examinerad, bara följa med handledaren och hjälpa elever om jag 
ville. 
Det var allra första dagen på praktiken. Det var mörkt i klassrummet, musik med hög volym. 
En tjej låg på bänken och brydde sig inte om att läraren kom in. Handledaren tände ljus och 
sänkte ljudet på bandspelaren. Han presenterade mig. Tjejen som låg på bänken fortsatte att 
ligga och frågade mig på ett provocerande sätt: ”Varför vill du bli lärare?!” Och hennes 
kamrater skrattade. 
 Först då, efter möte med denna klass, kom jag på tanken att det är svårt att vara lärare. 
Hur ska jag hantera sådana situationer och handskas med sådana elever? Fast förut hade jag 
varit säker på att lärarjobbet passar mig och att det ska gå bra. 
 Jag skulle undervisa i andra grupper, men denna grupp blev mitt intresseområde. Jag 
följde min handledare varje lektion. Första gången när jag försökte hjälpa en tjej i den här 
gruppen, såg jag att hon skrev och suddade flera gånger samma uppgift – räkna ut 32 + 32, då 
frågade jag henne med syfte att lära: ”Varför suddar du?”  Hon skrek åt mig irriterad och röd i 
ansiktet: ”Jamen, jag rättar bara!” Jag blev ledsen. En annan elev är en 18 årig jättesnäll kille.  
Han räknar mycket, kommer aldrig för sent till lektionen och har boken med sig varje lektion 
(de har läromedel för specialundervisning). Han räknar hela lektionen, men det måste finnas 
någon bredvid honom som säger varje steg som ska han göra. Han har svårt att planera, skilja 
på symboler, läsa stora tal, decimaler och multiplicera t.ex. 0,3× 24, 0,03 × 24, 3× 0,024. Han 
har svårt att komma ihåg. Om man hjälper honom, räknar han. Ibland ser det ut som han kan 
det. Men det är just nu, i detta ögonblick. Nästa träff kan han inte, kommer inte ihåg. Han blir 
ledsen och säger ”Jo, det visste jag väl”.  
 Två andra tjejer sitter alltid tillsammans och ritar eller spelar någonting. De vill inte 
räkna. När jag frågade dem varför, svarade den ena att hon är trött och den andra att matte är 
jättetråkigt. ”Jag hatar matte. Jag har aldrig kunnat bråk, promille, procent och lösa problem”. 
Det kändes att hon hade givit upp. Jag försökte på alla möjliga sätt som jag kunde att 
uppmuntra henne att räkna, men hon svarade:” Det är ingen ide´, det blir fel i alla fall”. De 
känner sig hjälplösa. De litar inte på sitt tänkande och i alla mina försök att få de här tjejerna 
att tänka och räkna frågade de hela tiden hur de ska  göra.    
 Några elever i denna klass kan inte räkna uppgiften utan att se facit. De är 
svarsfixerade. Jag kämpade med en tjej där för att få henne tänka först och sedan försöka lösa. 
Men nej, hon är envis och vill se svaret. Då upplever hon att hon kan. 
 Varje elev i denna grupp har sina svårigheter. Det finns elever i gruppen som inte 
förrän i åk 3 behärskade det första tiotalet på ett sådant sätt att de visste hur man sätter 
samman och delar upp varje tal. Man tycker synd om de ungdomarna. Jag började fundera hur 
jag ska handskas med dem, hur jag ska undervisa dem. Man måste ha speciella kunskaper. 
För att lärare skall kunna möta dessa olika reaktioner och samtidigt finna lämpliga former för 
att hjälpa eleverna, krävs gedigna kunskaper, kände jag. För detta krävs specialpedagogisk 
kompetens i ett brett perspektiv som går utöver nödvändig handikappkunskap om t.ex. 
dyslexi, dyskalkyli etc.  
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Dessa ungdomar har svårigheter i matematik, men inte bara i matematik. En elev har 
neurodiagnos [hon som skrek åt mig]. Några har skriv- och lässvårigheter, några är 
dyskalkyliker, några har sociala problem. Pga. ogynnsamma villkor hemma missade de att 
lära sig grunder på matematik tillräckligt bra och sedan har det blivit svårt att klara den. Vi  
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samarbetar med föräldrar, speciallärare, kuratorer på skolan som med hjälp av läkare 
förbereder åtgärdsprogram, sa klassläraren och min handledare. 
     När man som pedagog möter en funktionshämmad person, känner man sig ofta osäker, 
maktlös och rädd. Klarar jag det här, frågade jag mig. Om jag misslyckas? Jag har inte 
tillräckligt med kunskaper, kände jag.   
  
 
 
 

2. Problem och syfte 
Mitt syfte har blivit att studera matematiksvårigheter: orsaker, diagnos och hjälp. Det 
centrala i mina studier är dyskalkyli.  
 Sedan mitt möte med specialklassen har jag observerat elever med mattesvårigheter 
och försökt ha samtal med dem. Jag har intervjuat personer som jobbar med elever med 
svårigheter i matematik. Jag har läst litteratur som handlar om dyskalkyli, dyslexi och andra 
svårigheter .         
 Jag vill undersöka följande frågor:  

• Vad är dyskalkyli? 
• Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi? 
• Hur känner vi igen dyskalkyli? 
• Vilka hjälpinsatser kan man genomföra? 

 
 
 

3. Metod och material 
Jag har valt att läsa vetenskaplig litteratur som handlar om dyskalkyli och andra 
matematiksvårigheter. Dessutom har jag gjort observationer och samtalat med elever under 
min praktik på en gymnasieskola och Komvux i Västerbotten där jag hade praktik i våras. 
Jag har också intervjuat personer som har erfarenhet av sådant svårt arbete. Eftersom jag 
ska bli gymnasielärare var mina elever gymnasieelever. Men eftersom de kommer till 
gymnasieskolan med sina problem, tänkte jag dessutom undersöka en grundskola. Där 
intervjuade jag två speciallärare och besökte deras klasser, observerade och hade samtal 
med elever. På gymnasieskolan intervjuade jag en speciallärare och en matematiklärare. På 
komvux hade jag en intervju med biträdande rektorn som är ansvarig för SFI, särskola och 
dyslexi och en lärare som har mångårig erfarenhet av dyskalkyliker. Dessutom intervjuade 
jag en elev, tjej från Matte A, och en elev, kille från Fysik B, där jag undervisade. 
Specialläraren rekommenderade mig att intervjua utvecklingsledaren i specialpedagogik i 
resursenheten på kommunen som är just den person i kommunen som utreder och 
diagnostiserar elevernas problem och som har erfarenhet av grundskolelever. 
 Syftet att intervjua just de ovannämnda personerna var att höra vad skolledningen gör i 
detta område och därför har jag valt att intervjua rektorn, höra hur görs utredningar och 
diagnostiseringar, för detta har jag valt att intervjua en utvecklingsledare i specialpedago-
gik, höra hur lärare undervisar elever med matematiksvårigheter och för detta har jag valt 
att intervjua en lärare på Komvux och en lärare i en gymnasieskola, samt höra vad elever 
med matematiksvårigheter upplever och för detta har jag valt att intervjua en tjej och en 
kille.   
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4. Matematikens betydelse och matematiksvårigheter 
 

Vad är matematik för oss? Är det bara att arbeta med tal och siffror? Nej, naturligtvis inte. 
Det är mycket mer än att bara räkna. Det känner vi alla till. I Bonniers lexikon läser man 
följande: ”Matematik är läran om logiska samband mellan abstrakta begrepp som mängder, 
tal, geometriska figurer och funktioner”. Matematik kräver tänkande, logik och 
problemlösningsförmåga samt andra redskap och färdigheter. För många matematiker är 
matematik filosofi, konst, själva livet. Men jag vill inte i mitt arbete tala om högre 
matematik. Utan jag har skolmatematiken i centrum, den matematik som är viktig för 
människor att kunna för att klara sig i vardagslivet. Matematik är ju inget ämne som man 
kan välja bort. I våra vardagliga kalkyler handskas vi mycket med tal i decimalform, 
procenträkningar, statistik och annat som är extra viktigt att kunna. Det finns mycket 
matematik i sportresultat, valutakurser, förmånserbjudanden om varor, resmål etc. 
Vardagslivet består av många situationer, där vi gör överväganden och beräkningar av 
olika slag. Matematik är ju så viktigt för vårt vuxenliv och för den demokratiska 
samhällsprocessen. 
 ”Många vuxna får olustkänslor bara de hör ordet ”matematik”, eftersom det påminner 
dem om misslyckanden och nederlag. Inget annat ämne har heller en så stark och tydlig 
utslagningseffekt som matematik. En bidragande orsak till detta är att kunskaperna i 
matematik är så lätta att mäta, i varje fall de kunskaper av kvantitativ natur som i allmänhet 
prioriteras. Man ser efter hur många exempel som är rätt och hur många som är fel och hur 
långt man hunnit”, skriver G. Malmer i sin bok Bra matematik för alla, sida 89.      

  Även om de, både unga och vuxna elever, är duktiga i andra ämnen och känner att de 
i det stora hela faktiskt är framgångsrika och har vänner, familj, så känner de osäkerheten 
över sig.  

Enligt Gudrun Malmer har personer med svårigheter att läsa, skriva och räkna kanske 
procentuellt inte blivit fler än förut, men konsekvenserna av deras handikapp medför i 
dagens högteknologiska samhälle en svårare situation. ”Det är därför nödvändigt och 
angeläget att så tidigt som möjligt vidta åtgärder för att underlätta och om möjligt avhjälpa 
sådana brister”. ( Malmer, G. Bra matematik för alla. Sida 7)  

Vad menas att ha svårigheter?  Från litteraturen och egen erfarenhet förstod jag att det 
är egentligen ett relativt begrepp beroende på vilka krav och förväntningar som finns 
angivna. I skolan anses en elev ha inlärningssvårigheter då eleven inte når de enligt 
styrdokumenten uppställda målen. 

I Lpo 94 och Kursplan 2000 kan man under Mål att sträva mot läsa: 
Skolan skall i sin undervisning i matematik sträva efter att eleven 

• får tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik 
och använda matematik i olika situationer, 

• förstår och kan använda grundläggande matematiska begrepp och metoder, 
• inser värdet av och kan använda matematikens språk, symboler och 

uttrycksformer,  
• förstår och kan använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera 

samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande.  
 Grundskolans mål är också att ge eleverna sådana kunskaper eller sådan allmän 

bildning att de efter de nio skolåren kan ”fullgöra sina skyldigheter och tillvarata sina 
rättigheter i samhället”. Enligt Peder Haug är kunskaper i matematik en viktig del i detta. 
”Det är lätt att motivera stora delar av innehållet i matematikkursen i grundskolan utifrån 
sådana folkbildningsaspekter och även vad det gäller nyttoaspekten. Att behärska de fyra 
räknesätten, att kunna räkna ut vissa figurers areor och volymer, förstå procentbegreppet 
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tillhör en matematisk allmän bildning”, skriver han i sin bok Pedagogiskt dilemma: 
Specialundervisning (sida 70). 

  ”Matematik betraktas som ett högstatusämne och ställer också stora krav på 
abstraktionsförmåga. En forcerad och alltför formaliserad undervisning kan medföra att 
onödigt många elever anses ha svårigheter, då man i stället borde se det som outnyttjade 
möjligheter. Att matematiksvårigheter uppstår kan alltså i vissa fall tyvärr bero på lärarens 
attityd och förhållningssätt, arbetssätt och arbetsformer”,  skriver Malmer G. i Bra 
matematik för alla ( sida 90 ). 

Vad gör skolan för att lösa problemen?  I min lärarutbildning talades mycket om att vi 
måste göra avsteg från gamla traditionella undervisningsmetoder och arbetssätt till nya. 
Undervisningen ska vara mer individanpassad. Det framgår också i många debatter. I min 
utbildning har vi inte fått någon som helst kunskap om specialpedagogiska problem! Hur 
klarar dagens skola detta, undrar jag. 
 Vilka kunskaper måste vi ha för att undervisa elever som har svårigheter i matematik?  
Efter det att jag började undersöka problemet och intervjua speciallärare och elever i 
skolor, förstår jag att det tyvärr fortfarande forskas för lite om dyskalkyli. Det finns inte så 
mycket forskningsresultat om fenomenet, åtminstone inte på svenska . Det har varit svårt 
att hitta litteratur. Jag tyckte att dyskalkyliker inte får särkilt bra hjälp i skolorna.  Många 
får psykiska besvär till följd av de inte blivit bemötta och hjälpta på rätt sätt.  
 Det finns massor av forskningsarbete om hjärnan och dess specifika funktioner, 
neuropedagogik, matematiksvårigheter och dyslexi och om elever i behov av särskilt stöd, 
men för lite om just dyskalkyli, tycker jag.  
 
 

5. Vad är dyskalkyli och hur känner vi igen den? 
 Från den litteratur som jag har läst, från mina observationer, intervjuer med 
specialpedagogerna och klasslärare och mina samtal med elever förstod jag att dyskalkyli 
innebär bristande förmåga att utföra beräkningar och försämrad eller nedsatt förmåga i 
matematik. Orsaker och symptom skiljer sig åt och dyskalkyli har därför olika varianter 
och grad. Inom dyskalkyli rör det sig om lika många flickor som pojkar som uppvisar 
specifika matematiksvårigheter (Adler, B., Vad är dyskalkyli.s. 40). Det kan jag också säga 
efter mina observationer att genus spelar ingen roll för fenomenet. Det finns lika många 
manliga och kvinnliga dyskalkyliker. Relationstalet mellan könen är 50/50 för dyskalkyli. 
När det gäller dyslexi så utgör pojkarna upp till 80% av totalgruppen.      
 Gudrun Malmer använder uttrycket matematiksvårigheter i stället för termen 
dyskalkyli. ”Men bakom dessa beteckningar döljer sig stora variationer av svårigheter, 
somliga huvudsakligen av pedagogiskt natur, andra av psykosocial natur. Det är ett oerhört 
stort och brett område, där orsakerna fortfarande är förhållandevis dåligt utredda. 
Svårigheterna varierar, och insatta hjälpåtgärder måste anpassas efter de enskilda 
eleverna”, skriver hon i Bra matematik för alla (sida 80). 
     För att klara matematik och kunna hantera matematik måste vi människor kunna 
klassificera, kategorisera, uppfatta antal, ha sådana redskap som talbegrepp/taluppfattning, 
tidskänsla/tidsuppfattning, kunna skilja på storhet, storlek och kunna vara uppmärksamma 
och koncentrera oss. Det är jätteviktigt att ha minne, minneskapacitet och att kunna 
automatisera kunskap, ha förmåga att läsa och skiva, rita av figurer, skilja på symboler, 
läsa kartor (d v s spatial förmåga och visualiseringsförmåga), kunna planera, ha logisk 
förmåga och vara flexibel och ha andra förmågor och färdigheter. Om man saknar något av 
ovannämnda redskap och färdigheter blir det mycket svårt och ibland nästan omöjligt att 
lära sig matematik beroende på hur stora bristerna är. Genom att undersöka och ordentligt 
studera elevens förutsättningar och förmågor, kan man känna igen dyskalkyli. Det är alltså 
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specifika svårigheter, inte allmänna. Elever med specifika svårigheter har inte problem 
med hela matematiken. Elever med specifika matematiksvårigheter skiljer sig påtagligt 
från de som uppvisar mer allmänna problem. Enligt Björn Adler ”är dyskalkyliker som 
regel normalbegåvade men uppvisar problem med delar av den kognitiva processen. De får 
svårt med vissa delar av tänkandet. Detta märks speciellt i ämnet matematik men det är 
vanligt att svårigheterna också syns i såväl vardagssituationer som i de övriga 
skolämnena.” (Vad är dyskalkyli, sid.23) 
 Enligt Malmer finns det många olika faktorer som kan orsaka svårigheter. Man kan 
säga att en del elever har matematiksvårigheter men det är tyvärr alltför många som i 
samband med undervisningen får svårigheter. Olof Magne har i flera sammanhang skrivit 
om matematiksvårigheter (bl a 1973, 1994). Han använder uttrycket dysmatematik och 
uppskattar för sin del antalet elever med matematiksvårigheter till ca 15 procent. I de 
nordiska länderna har även norrmannen Olav Lunde skrivit en serie artiklar i Norsk 
Skoleblad ( Sokelys på matematikkvansker) nr 23- 36, 1998. Hans norske kollega Snorre 
Ostad (1996) anger antalet elever med specifika matematiksvårigheter till 10 procent. 
      På en grundskola besökte jag klasser i åk 3, 7 och 9. Där observerade jag elever och 
insåg att vissa av eleverna visade oförmåga att disponera en sida i ett räknehäfte, att hålla 
reda på rader i boken och hålla ordning på exempel. Vissa hade svårt vid textläsning att 
komma ihåg uppräknade fakta. Flera tyckte att matematik är både svårt och tråkigt. För 
mig är det kännetecknande för elever med matematiksvårigheter att de har ingen 
motivation, lust med och energi till matte.         
 För elever med dyslektiska besvär är det speciellt svårt att hålla ordning på 
sifferföljden i tal. Det sker omkastningar, som kan ha antingen auditiva (hörsel) eller 
visuella (syn) svagheter som orsak. På grundskolan i åk 3, träffade jag elever som har stora 
problem med talen 13-19. Jag sa 13 och eleven skrev 31. Den antalssiffran som han hörde 
först skrev han alltså först hela tiden.   
  Gudrun Malmer säger att ”både förmåga och färdigheter är lyckligtvis påverkbara 
faktorer, där skolans undervisning spelar en avgörande roll. Den bör bidra till att utveckla 
elevernas matematiska tänkande.” (Matematiksvårigheter och dyslexi,s.51) 
 Enligt Teveborg är svårigheterna som eleven har att eleven kastar om och tappar siffror, 
tycker illa om att räkna, gissar svaren på olika tal i stället för att räkna, känner olust när 
många räkneuppgifter presenteras samtidigt, räknar ofta rätt men skriver felaktiga svar, 
upplever att det alltid är svårt och tråkigt att räkna osv. (Teveborg, L. Elever i behov av 
särskilt stöd. Sid. 64) 
 Enligt Alexander Luria från forna Sovjetunionen olika varianter av matematiksvårig-
heter handlar om brister i logisk förmåga, planeringssvårigheter och oförmåga att utföra 
enkla räkneoperationer. (Adler, B., Vad är dyskalkyli sid.38)       
 ”Det förefaller emellertid mycket sannolikt att tillstånd som kan beskrivas som 
dyskalkyli inte endast kan anses vara genetiskt betingat utan kan även uppstå som en 
konsekvens av traumatiska möten med matematiskt stoff och inlärningssituationer. 
Därmed skapas emotionella störningar som på ett olyckligt sätt blockerar inlärning. 
Åtgärder för att såväl diagnostisera som att avhjälpa svårigheterna måste skapas med 
hänsyn till dessa förhållanden”, skriver Malmer i Bra matematik för alla (sida 82). 

  På min praktik och under mina samtal och observationer insåg jag också vilket 
oerhört besvärande handikapp ungdomarna och de vuxna eleverna med svårigheter 
upplevde, eftersom de inte på egen hand kan bedöma situationer, handla, göra jämförelser, 
uttrycka förhållanden, proportioner osv. I mina samtal med elever på Komvux förstod jag 
att för en ganska stor grupp av de här eleverna blev det tvärstopp då de började med 
ekvationer. De förstod inte längre vad de höll på med. 



 9 

6. Intervjuer 
 

Intervju med utvecklingsledaren i specialpedagogik i en av Västerbottens kommuner 
(för grundskolan).   
  Hon har jobbat i 10 år i grundskolan som klasslärare i vanliga klasser, 10 år som 
specialpedagog och de sista 6 åren som utvecklingsledare i specialpedagogik. Hon 
undervisar dessutom specialpedagogik på Umeå Universitet. 
   På min fråga om vad dyskalkyli är och hur hon känner igen dyskalkyli svarade 
utvecklingsledaren att det är specifika svårigheter som eleven kan ha med stor ojämnhet 
mellan dagar och inom samma område, störd tidsuppfattning, t.ex. beräkna, göra 
uppskattningar, klockan, året, svårt att komma ihåg saker, planera sitt eget arbete, hantera 
pengar och hålla ordning (se bilaga 1). Hon sa att eleven kan ha spatiala problem (läsa 
kartan, helhetdelar, svårt att rita av geometriska figurer), svårt att lyssna till gemensamma 
instruktioner och därefter att arbeta självständigt. Hon berättade hur hon jobbar, gör 
utredningar och kartläggningar. Hon sa att hon kollar även läs- och skrivsvårigheter. Hon 
tyckte att man ska kolla helheten, hur inlärningen går överhuvudtaget, elevers 
självförtroende, vad de är bra på, deras egen syn på matten och deras bakgrund. Det är 
kanske matematikundervisningen som har gått fel, tyckte hon. Första syftet i hennes 
utredningar är att hitta rätt nivå och bemötande i matematik hos barnet. ”Ibland händer det 
att barnet har gått 3-4 år med specialpedagoger, men det syns ingen särskild förbättring i 
situationen, sa hon. Jag kollar släkten. Mamma, pappa har kanske problem. Man tittar på 
alla bitar. Om eleven har stora svårigheter kallar vi in en psykolog. När jag går in på 
matematik tittar jag på hur långt eleven har kommit och vilka färdigheter han eller hon 
har”. 
Vidare berättade hon hur man gör åtgärdsprogram och hur de samarbetar med skolor. ”Jag 
beskriver alltid behoven och förslag på åtgärder. Jag har gjort en modell för 
åtgärdsprogram (se bilagor 2 och 3). Där skriver vi elevens behov/önskemål, mål och 
delmål, åtgärder, summering efter analys och kartläggning av elevens skolsituation, 
hemsituation, funktionsnedsättning/diagnoser osv. I modellen ingår också underlag för 
åtgärdsprogram”, sa utvecklingsledaren. 
 Hon ansåg att det är viktigt att föräldrarna ska vara med och sa:  ”Ibland blir det 
föräldrarna jag pratar med först. Utredningar för elever under 18 år görs i samarbete med 
föräldrarna. Jag redovisar utredningen för föräldrarna. De flesta utredningar har jag gjort 
på högstadiet. Barn, föräldrar och skolan ska vara med”. Hon berättade att det är inte så 
många som har dyskalkyli och färre barn upplever matematiksvårigheter jämfört med t.ex 
dyslexi. Hon tyckte att det är vår pedagogik som är fel, inte barnen. 
 Utvecklingsledaren sa att det är både pojkar och flickor som har dyskalkyli, fast 
flickor har sämre självförtroende med matematik. 
Jag som blivande lärare undrade hur man vet att man undervisar rätt, att man gör rätt och 
vad jag ska kunna. Utvecklingsledaren svarade att om eleven har lust och tycker att det är 
roligt, då är det rätt. ” Det är grunden för allt. Lite variation behövs. Ge dem det praktiska 
från mellanstadiet och det konkreta högre upp i åldrarna. Inte bara jobba med läroböcker, 
lämna boken ibland. Koppla till saker som ungdomarna gör”, rekommenderade hon. 
 På min fråga om hon är nöjd med statens, kommunens och skolverkets roll i detta 
område, vilka hjälpinsatser man ska genomföra och vilka man inte kan genomföra pg a 
bristande resurser, sa utvecklingsledaren följande: 

- Vi försöker hitta bra instrument för att titta på elevernas prestation och förutsätt-
ningar. De instrumenten kan vara samtal, observationer, tester. 25 specialpeda-
goger jobbar i vår kommun. Det är för lite. Men vi har NCM (Nationellt centrum 
för matematikutbildning). Vi försöker utveckla kompetensen i matematik. Vi är 
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en styrgrupp. Vi funderar över hur ska vi arbeta för att kunna möta varje barns 
(från 1 år till 19 år) behov. Jag försöker stötta specialpedagoger och vara handle-
dare i deras jobb. Jag är inte så nöjd. Det finns för lite förutsättningar. Jag ser 
mycket mer arbete än vad vi har resurser till. 

 
Sammanfattning: Dyskalkyli är specifika svårigheter som eleven kan ha. För att diagnossätta 
elevens situation ska man kolla helheten, även släkten om det behövs. I undervisningen ska 
man utgå från elevens behov, önskemål och mål. Det är viktigt att föräldrarna ska vara med. 
Läraren ska göra så att eleven har lust och tycker att matematik är roligt.     

    
Intervju med biträdande rektorn på Komvux: 
Rektorn berättade att sammanlagt på Komvux finns det 40 elever med svårigheter och många 
står i kö. Hon sa att skolan har inte råd att ta emot fler elever. ”Vi försöker göra så gott vi kan. 
Men det är finansieringsfrågor. Kommunen kan inte betala mer än den gör. Och dessutom är 
det ett enormt arbete. Det går inte undervisa eleverna i stora grupper, det ger ingenting. Det 
måste finnas få elever i varje grupp, 5-6 stycken max, även enskild undervisning för att kunna 
få något bra resultat. Men vi försöker att så fort som möjligt ta emot dem som står i kö”, sa 
hon.  
På min fråga om de har specialister som konstaterar elevernas tillstånd och sätter diagnos eller 
om eleverna kommer redan med intyg, berättade hon:  ”Dels får vi elever som redan har intyg, 
dels kan vi utreda och diagnostisera med hjälp av specialisten som anställd här på Komvux 
och med kommunens resursenhet. Eleverna har olika problem: dyslexi, dyskalkyli, olika 
störningar och funktionshinder. De anmäler sig och vi är behöriga att testa. De tror själva att 
de har ett problem. Här är arbetsförmedlingen, handledare på SOC, psykologer etc. 
inblandade.” Jag undrade om det finns en speciell klass av dyskalkyliker och rektorn svarade 
att det finns ingen speciell grupp på grund av minskade resurser. Hon nämnde tre lärare som 
har haft de eleverna i sina grupper. ”De har haft 80 elever med dyslexi som lyckats klara 
grund och A-kurser. Några ännu högre”, sa hon.    

- Hur upplever de skolan och undervisningen? 
- Ja, de har välfungerande lokaler med många datorer. Vi har köpt ganska många 

datoprogram som passar den enskilde eleven. De är oftast villiga att lära sig med syfte 
att hjälpa sina barn, arbeta eller fortsätta utbildningen. Vi är faktiskt stolta över att vi är 
den bästa skolan i Västerbotten i detta arbete. 

Sammanfattning: Det finns många vuxna som behöver hjälp, men på grund av bristande 
resurser har skolan inte möjligheter att ta emot dem. Skolan har välutbildade lärare och väl 
fungerande lokaler, men eftersom undervisningen ska ges i små grupper eller enskilt för att nå 
önskade resultat, så står eleverna hela tiden i kö.  

 
 
 

 
Intervju med matematik- och engelskläraren som undervisar i grundkurser 
på Komvux. 
 Hon har mångårig erfarenhet med dyskalkyliker. Så fort jag hunnit säga vad som är 
anledningen till den här intervjun och vad jag är intresserad av, så började läraren med stort 
engagemang att berätta om sitt arbete. Det kändes att hon älskar sitt jobb.  

- Det är jättesvårt, men om man älskar jobbet och om man intresserad så är det väldig 
intressant. Jag älskar mina elever. Jag tror på dem. Jag tycker att det är viktigt att tro på det 
som du gör, tro på sina elever, kunna få dem att tro på sig själva. Självförtroende är den 
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viktiga aspekten för att elever inte ger upp, inte tröttnar så fort och lär sig. Jag blir mycket 
lycklig när de klarar grundkursen.  

- Vilka metoder använder du i din undervisning? 
- Oj, det går inte att säga så enkelt. Det som passar till en, passar inte till en annan elev. 

De är olika och lär sig på olika sätt. Man måste se vad som är lämpligt nu, man måste 
söka vägar och genvägar hela tiden. Man ska aldrig slappna av med dem. Jag gör det 
roligt för dem. Laborerar med fingrarna, ritar, använder alla möjliga sätt. Jag brukade gå 
på Gudrun Malmers föreläsningar. Jag älskar henne. Hon vet vad hon säger. Hon har 
jobbat själv som lärare i många år.  

Matematikläraren visade alla sina böcker som hon läste för att utveckla sin kompetens och 
sina kunskaper. Hon rekommenderade mig att läsa framför allt Gudrun Malmers böcker, 
speciellt Bra matematik för alla, sen Björn Adler och Matti Bergströms Neuropedagogik. En 
skola för hela hjärnan., Björn Adler och Hanna Halmgrens  Neuropedagogik. Hon visade sina 
broschyrer och anteckningar hur hon jobbar, testar, vilka uppgifter hon ger till sina elever och 
så vidare (se bilagor 4-6). Vissa av dem fick jag kopiera. Det som läraren betonade hela tiden 
var att ”Det tar längre tid, dubbelt så länge som med en vanlig elev”. Hon berättade även en 
elevs historia. Tjejen tyckte att hon kunde aldrig klara matte. Lärarna på grundskolan och 
gymnasiet tyckte att hon var dum, matte var inte för henne. Läraren (som jag har intervjuat) 
var väldigt förvånad att ingen inom 12 år hade upptäckt att tjejen har problemet som kallas för 
dyskalkyli och att ingen hade försökt hjälpa henne på ett riktigt sätt. 

 
Sammanfattning: Det är viktigt att läraren älskar sitt jobb och tror på det som hon gör. 
Självförtroende är en viktig aspekt för att eleverna lär sig. Det finns inga bestämda metoder, 
utan läraren måste se vad som passar till den enskilde eleven i varje situation. Elever med 
dyskalkyli och andra svårigheter behöver dubbelt så långt tid för att lära sig, jämfört med en 
vanlig elev.    

 
Intervju med specialläraren på en gymnasieskola i Västerbotten.  
Det finns fyra speciallärare som jobbar på skolan. Jag har samtalat med alla, men en längre  
intervju hade jag med en av dem. Jag undrade hur de jobbar och hjälper eleverna. 
Specialläraren berättade följande: 

- Hit kommer elever från grundskolor och vi vet redan i april-maj vilka som kommer till 
hösten och med vilken diagnos. Målet är att uppnå G i ämnena. De läser Matte A men 
grundkursen. Just nu har vi en elev som har fått diagnosen dyskalkyli. Han kom med IG 
från grundskolan, 9:an. 20 lärare och nätverkspedagoger samarbetar och försöker hitta 
bra arbetsformer. Det viktigaste är utredningen. Vi får från grundskolan rapporter över 
specifika matematiksvårigheter eller allmänna problem. Vi gör en grundlig kartläggning 
hur eleven lägger till och gör åtgärdsprogram. Eleverna har 40 minuter stödlektioner 
varje fredag. Debatten är vem som ska göra diagnos i dyskalkyli: lärare, läkare eller 
psykolog? Ska det vara en pedagogisk diagnostisering med enbart lärare som har 
erfarenhet i ämnet? Det sista föredrar jag personligen. Den som inte har matte i 
bakgrunden kan inte förstå deras problem! Vi hade matteträff förra veckan. Där 
diskuterade vi just detta problem. Vi tycker att föräldrarna ska vara med. Det är viktigt. 
Just elever med dyskalkyli är väldig få. De flesta har dyslexi eller allmänna problem. 
Många av dem uppnår G. 

Vilken metod ska klasslärarna använda i undervisningen för elever med dyskalkyli?, frågade 
jag. 
-  Vi har diskussioner bland lärarna hur vi ska undervisa. Ska man ha en grupp, nivå 

grupper eller…? Vi har en tjej nu med dyskalkyli. För henne har vi PRIV (Program 
Inriktad Individuell Verksamhet). Hon går i vanlig Matte A klass, men läser grunden. 
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Alla elever som kommer med IG och inte är behöriga i kärnämnet, går i Matte A, men 
läraren undervisar grundkursen samtidigt. Det är ett dilemma. Tjejen får 25 minuters 
stödlektion i veckan. Läraren har plockat ut vilken kurs hon ska läsa. Före påsklovet 
hade vi en träff. Det går bra för eleven. Alla PRIV- elever har IG antingen i svenska, 
matte, eller engelska. 

 
Sammanfattning: Klasslärare samarbetar med speciallärare och föräldrar på skolan. 
Speciallärare gör en grundlig kartläggning av elevens situation och gör åtgärdsprogram. Det 
finns en debatt bland lärarna om vem som egentligen ska sätta diagnos: lärare, läkare eller 
psykolog. De har svårigheter också med undervisningen, eftersom undervisningen sker i 
vanliga klasser i Matte A och läraren är tvungen att samtidigt undervisa både Matte A och 
grundkursen för eleverna med matematiksvårigheter.      
 
 

Intervju med matematikläraren på en gymnasieskola i Västerbotten.  
Denna lärare har undervisat matematik i flera år, men var lite förvirrad och visste inte vad ha 
skulle säga i intervjun. Jag sa att det behövs inte så mycket, bara berätta hur han undervisar 
och han berättade följande:  ”Jag har inte en speciell grupp. Det är vanliga grupper med svaga 
och starka elever. De svaga har olika grader av svårigheter. Just nu har jag en elev med 
dyskalkyli. Tjejen har svårt att studera i stora grupper. Hon är den svagaste elev i matematik 
som vi har.  Med enskild undervisning är det möjligt att få henne att koncentrera sig. Det finns 
inga omöjliga elever, om problemet inte är hjärnskada. Annars tror jag att det tar längre tid 
förstås, men det är möjligt att lära dem. De klarar sina svårigheter. Men problemet är att de 
inte kan grunderna när de kommer, addera, attrahera, multiplicera och dividera. Jag blir 
tvungen använda t.ex. fingermultiplikation. Men de är känsliga, ungdomarna och tycker att 
det är löjligt att räkna med fingrarna. Addition går bra, subtraktion blir oftast fel och det tar 
längre tid.”  

     Han berättade att han använder laborativ undervisning kombinerad med vanlig 
undervisning och speciellt forskaren Dagmar Neumans modell. ”Jag rekommenderar dig att 
läsa hennes bok Räknefärdighetens rötter. Jag har jobbat på en annan gymnasieskolan förut. 
Där hade jag några elever som hade det otroligt tungt. De gick Fordon och Estetiska Program. 
De hade svårt att räkna med de första tio talen och att flytta siffror. I början funkar arbetet rätt 
så bra. Ju längre det går, desto svårare. Självförtroendet försvinner, självkänslan hos eleven att 
han inte kan begripa, gör det nästan hopplöst. Därför måste läraren försöka ge eleverna 
självförtroende ,”sa läraren.  

Är det svårt att individanpassa undervisningen? Hur undervisar du?, frågade jag. 
-  Det tar mer energi och tid, men det är inte svårt. Även duktiga elever tänker sällan 

själva. De vill att läraren ska hjälpa hela tiden. I den meningen är killarna bättre än 
flickor. De gillar att tänka och lösa själva. Men betygmässigt har tjejer bättre betyg.  Hur 
undervisar jag? Det spelar egentligen ingen roll. Bara man vet det som är bra, att 
eleverna kommer på grejer, eller att man vet varför det går så dåligt. Den enskilde 
läraren funderar själv på att hitta någon modell som inte är löjlig, t.ex. när det är totalt 
omöjligt lära dem multiplikationstabellen. Tillfälligt möjligt, men det är hemskt 
besvärligt. Man måste tro på det man gör.  

 
Sammanfattning: Med enskild undervisning är det möjligt att få eleven att koncentrera sig. 
Det beror mycket på den enskilde lärarens kompetens att hitta metoder och vägar att lära 
elever. Läraren måste tro på det som han gör och ge självförtroende till eleverna. 
 
  



 13 

 
Intervju med eleven från Fysik B, 30 år.  
På praktiken på Komvux undervisade jag i Fysik B. Denna elev brukade sitta på första 
raden och var aktiv under genomgångar och demonstrationer. Jag hade ingen aning om 
hans svårigheter. Jag fick veta det först när gruppen hade prov (jag var den enda läraren 
därför att handledaren var tjänstledig samma dag). Han kom fram efter ungefär 20 minuter  
och sa att han inte kunde klara provet. Det behövdes längre tid för honom eftersom han är 
dyslektiker. Jag var förvånad över att läraren inte hade tagit hänsyn till hans problem. 
Nästa dag hade jag samtal med eleven om hans problem.  
 Han sa att han hade upptäckt sitt problem själv i januari i år. När han började svenska 
C gick det tungt för honom. En dag hade de en text som handlade om skriv- och 
lässvårigheter. Han kände igen sig själv då, att han upplever samma svårigheter. Han 
anmälde sig och efter testning fick han intyget om funktionsnedsättande specifika läs- och 
skrivsvårigheter som bör föranleda möjligheter att få fullgöra anpassat högskoleprov.  

Upp till 6: an gick inlärningen bra för eleven. Från 7: an gick det tungt.  
- Jag gick först 4-årig teknisk program. Men där fick jag riktigt stopp i studieutveck-

lingen och hoppade av efter ett år. Sen gick jag 3-årig verkstadsskola och läste de allmänna 
ämnena. Matte A och B klarade jag utan problem men Matte C gick tungt. Det var svårt att 
räkna, läsa vad som står i texten och plocka ut grejer. Det tog längre tid. Själva räkningen 
är inte särskilt svårt, det är svårt att komma fram till uträkningen och få ut det viktigaste. 
För en vanlig människa tar det 6-7 minuter att lösa ett problem men för mig tar det dubbelt 
så länge. Jag läser flera gånger, sa eleven. 

Eleven klarar laborationer bra, både i fysik och matte. När det gäller att läsa texter, 
skilja på symboler, enheter, stora tal och skriva har han det svårt. Men han har aldrig givit 
upp. Han har pluggat utan uppehåll hittills. Hans mål är att läsa på universitet.  

      
Sammanfattning: Tyvärr fungerar det fortfarande inte så bra i skolan. Skolan tog inte 

hänsyn till elevens problem. Varken hans tidigare skola eller Komvux . Eleven har en stark 
vilja att lära sig och få högre utbildning. Tack vare sina ansträngningar klarar han sina 
svårigheter. Naturligtvis spelar graden av svårigheter och funktionsnedsättning också en 
avgörande roll. Dyslexi påverkade så att eleven har svårigheter i matematik och andra 
ämnena.  

 
 

Intervju med eleven från Matte A, 19 år. 
Tjejen upplever matematiksvårigheter och tycker att matte är jobbig. På min fråga vad som 
är svårast för henne, vad som hon inte förstår svarade hon: 

- Ja, allt, speciellt bråktal. Jag har svårt att sätta upp talen och få rätt svar. Nu har vi 
momentet Uttryck. Det förstår jag inte. I lågstadiet var det roligare. Från högstadiet har 
det blivit svårare och svårare. När vi började använda bokstäver, x, y, blev det svårare.  

- Om vi tar t.ex. 6+x= 8. Vilket tal är x? 
- x= 2 
- 6x= 18, här då? 
- Hmm… 
- 6x betyder 6× x= 18. Man kan utelämna multiplikationstecknet helt enkelt. 
- Hade det förklarats så, hade jag väl fattat det. 
Jag undrade om hon fick bra hjälp av lärarna i hennes skola och hon sa:  ”Ja, som vanligt, de 
går runt och förklarar om man frågar. Men bråk var något som jag inte kunde komma på. 
Där fastnade jag. Och det är fortfarande så. Läraren förklarar så att du kan, sen glömmer den 
bort. Det sitter inte. Algebra är så svårt.”  Då frågade jag vilken hjälp hon får på Komvux 
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och sa att läraren en jättesnäll, engagerad och läraren har gjort ett helt häfte till henne med 
bråkuppgifter att träna. Eleven tyckte att det hjälper och att hon för första gången får sådan 
hjälp. 
- Vilket program gick du på gymnasiet? 
- Samhällsprogram. I Matte A fick jag första året IG, sen läste jag upp och fick G. Matte 

B – IG, Matte C – IG. I höstas började jag läsa Matte C på Komvux. Det gick inte alls 
och då tänkte jag börja om. 

Jag undrade vad mer som känns svårt för eleven att klara i matten och hon sa:  ”Avrundning 
blir fel oftast. Talen typ 0, 0002 är svåra. Svårt att sätta ihop siffrorna. Svårt att lösa 
problem. 
 
Sammanfattning: Ytterligare en elev som gärna vill lära sig, men den tidigare skolan tog 
inte hänsyn till hennes problem. Eleven tycker att om läraren förklarar på ett enklare sätt då 
fattar hon.        
 
 
 

7. Hjälpinsatser 
 

Från litteraturen och intervjuer förstod jag att de pedagogiska insatserna ska göras i samråd 
mellan klasslärare, specialpedagog och föräldrar och det gäller både de nödvändiga 
förändringar som ska ske inom klassgemenskapen, men också vid behov individuella 
hjälpåtgärder. Resurser är mer än pengar. Resurser är både elevförutsättningar, 
lärarkompetens, kulturellt kapital, institutionell kompetens, utrustningar och så vidare. 
Likväl handlar debatten om resurser om pengar. Pengar ser ut att vara bland annat det allra 
viktigaste på detta område. 

 I det pedagogiska programmet ska lärare utforma ett individuellt matematikprogram, 
stärka barnets självförtroende och underlätta för barnet att följa den gemensamma 
undervisningen genom att särskilt uppmärksamma att barnet ”hänger med” när instruktio-
ner ges osv.  

Enligt Malmer kan emellertid specialpedagogiska insatser ibland vara tillräckliga. 
”Det är dock oroande att dessa på grund av stora nedskärningar ofta blivit alltför begrän-
sade. Det kan medföra att problemen inte upptäcks och åtgärdas i tid utan tyvärr förvärras 
och blir mera resurskrävande”, skriver hon i  Bra matematik för alla (sida 90) . I samma 
bok skriver hon att det är av betydelse för det pedagogiska åtgärdsprogrammet att först ha 
utrett på vilken nivå eleven befinner sig och vad eleven faktiskt redan kan. Detta hänger 
mycket nära samman med de möjligheter eleven har att visa sin kunskap. Tyvärr saknar 
många elever både ord och andra uttrycksformer, varför deras handikapp ibland kan 
förefalla större än vad det egentligen är (sida 90).  

Björn Adler skriver: ”All hjälp är inte bra. Viss form av hjälp kan till och med ha 
negativ effekt. Den kan förvärra och fördjupa problemen. Det är därför viktigt att fokusera, 
inte bara på mängden av övningar som erbjuds, utan framför allt på kvaliteten i 
hjälparbetet.” (Vad är dyskalkyli, s.107.)  
  Ingen av de elever som jag intervjuade och observerade fick rätt hjälp i god tid, på ett 
tidigt stadium. Men samtidigt är alla de lärare som jag intervjuat engagerade och kompe-
tenta lärare. Alla tycker att det är tidsproblem i våra skolor och resursproblem. ”Det är 
skrämmande att så många elever ända upp på gymnasienivå har en alltför dålig läsförmåga 
och av det skälet misslyckas med matematiska uppgifter, speciellt då textuppgifter. Här bör 
man ha betydligt större uppmärksamhet på problemet och sätta in stödåtgärder på ett tidigt 
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stadium. Många elever riskerar annars att tappa både lust och intresse för ämnet och 
bestämmer sig för att de inte kan lära sig matematik. Det innebär såväl nedsatt livskvalitet 
för den enskilde som en förlust för samhället”, skriver Malmer i Bra matematik för alla, 
sida 91.  
 Lennart Teveborg beskriver i sin bok Elever i behov av särskilt stöd de svårigheter hos 
barn och elever som bör föranleda särskild uppmärksamhet från föräldrars, barnomsorgs-
personals och lärares sida, (s.64) och konsekvenser som funktionshindret kan innebära. 
Enligt Teveborg kan konsekvenserna och generellt matematiksvårigheterna innebära 
brister i det sociala samspelet och i kommunikationsförmågan, att barnet känner sig 
underlägset och sämre än sina kamrater, bristande generaliseringsförmåga, bristande 
initiativförmåga på grund av mindervärdeskänslor, svårigheter med jaguppfattning och 
identitet, svårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i andra ämnen där 
matematikfärdigheter är en förutsättning m.m. 
 Enligt Asbjörn Birkemo (2001, Barn med behov av särskilt stöd, sida 142) innebär 
funktionsträning inom specialpedagogikens ram att man lägger tonvikten i arbetet vid de 
områden där eleverna har speciella problem och som är av betydelse för att vara duktig i 
ett ämne. Om eleverna ständigt begår en viss typ av fel när de skriver eller löser 
matematikuppgifter, är det rimligt att ägna speciell uppmärksamhet åt dessa problem och 
öva extra mycket på dem. I matematik kan eleverna ha svårigheter med att läsa den text 
som beskriver räkneuppgifterna, och då kan man behöva träna på sådana texter. Detta gör 
att eleverna blir mer medvetna om vad de gör när de tar itu med ett matematiskt problem, 
och efter hand som eleverna klarar av uppgifterna kan svårighetsgraden ökas. För en elev 
som behärskar de fyra räknesätten, men som rent allmänt har svårt för att räkna med bråk, 
kan man utforma ett program i flera steg. Man kan utveckla förståelsen av begreppet bråk 
och träna addition och subtraktion av bråktal med samma eller olika nämnare. För en elev 
som har svårt med matematiken kan till exempel huvudproblemet vara att eleven inte har 
någon klar förståelse av begreppen multiplikation eller division och därför får problem 
med de olika räknesätten. En annan elev kan förstå de fyra räknesätten, men på grund av 
bristande träning sakna färdigheter i att använda dem när det gäller konkreta uppgifter. 
Eleven förstår vad som ska göras men gör hela tiden enkla räknefel. Båda dessa elever kan 
prestera dåligt i matematik, men deras undervisning måste läggas upp på skilda sätt. 
         För en elev som har svårt att arbeta självständigt kan det bli aktuellt att strukturera 
arbetet genom att dela upp omfattande eller komplicerade uppgifter i enklare delar som de 
får arbeta med i en viss ordningsföljd. Om elever har koncentrationssvårigheter och 
problem med att arbeta organiserat under någon längre tid, kan det bli nödvändigt att ordna 
den sociala organisationen av undervisningen på sådant sätt att man lägger större vikt vid 
lärarstyrning och struktur i det som händer. Det kan i många fall bli nödvändigt att arbeta 
speciellt mycket med motivationen för de elever som har inlärningssvårigheter. Målet är 
att minska elevernas upplevelse av misslyckande och nederlag och bidra till utveckling av 
ett mer aktivt bemästrande av olika färdigheter och ett ökat självförtroende. Att stimulera 
motivationen kan man genom att ordna undervisningen på ett sådant sätt att man använder 
sig av varierande inlärningsmaterial och arbetsformer. Även datorer i undervisningen kan 
stimulera motivationen och förbättra koncentrationen hos många elever med 
inlärningssvårigheter. 

  De pedagogiska stödinsatserna utifrån kartläggning enligt riktlinjerna ska enligt 
Teveborg vara att utforma ett individuellt matematikprogram och stärka barnets 
självförtroende. Han tycker att funktionshindret har inget med barnets intellektuella 
förutsättningar att göra. Mera hjälpinsatserna enligt honom är att läraren ska underlätta för 
eleven att följa den gemensamma undervisningen genom att särskilt uppmärksamma att 
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eleven ”hänger med” när instruktioner ges, underlätta för eleven att tillgodogöra sig 
gemensam information genom att komplettera denna med individuell genomgång m.m. 

Inger Öhlmer tycker att det är viktigt att vinna tid. Hennes motto är att ” Vi måste 
samarbeta för att nå goda resultat. Varken eleven eller läraren är ensam!” 

 
 
 

8. Diskussion 
 

Jag har själv påverkats mycket av den här undersökningen . Jag har fått svaren på mina frågor 
om vad dyskalkyli är, hur man känner igen dyskalkyli, vad skillnaden mellan dyskalkyli och 
dyslexi är och vilka hjälpinsatser man kan genomföra. Jag har fått de nödvändiga kunskaperna 
som läraren behöver för att undervisa elever med specifika svårigheter. Nu känner jag att jag 
kan klara mitt arbete som lärare.  
 

1. Vad är dyskalkyli? 
 Efter min undersökning kan jag säga att dyskalkyli är specifika eller speciella 

matematiksvårigheter med att utföra beräkningar och det upplever elever som har bristande 
förmåga, försämrad eller nedsatt förmåga i matematik. Elever med specifika svårigheter har 
inte problem med hela matematiken. Diagnosen dyskalkyli inrymmer en rad olika varianter av 
specifika matematiksvårigheter. Dyskalkyli är matematikens motsvarighet till läs- och 
skrivsidans dyslexi. Begreppet dyskalkyli är i dagsläget inte helt vanligt och acceptabelt bland 
pedagoger. Många vill fortfarande prata om matematiksvårigheter eller dysmatematik.   

 
2. Vad är skillnaden mellan dyskalkyli och dyslexi?  
Från litteraturen som jag har läst förstod jag att dyslexi handlar om svårigheter med att 

avläsa och tolka de skrivna tecknen. Det handlar om brister i att snabbt och enkelt avkoda 
(läsa) skrivna ord. Dyskalkyli, däremot, berör framför allt svårigheter att hantera och 
genomföra olika typer av matematiska operationer. Det finns en variant av dyskalkyli, som 
kallas dyslektisk dyskalkyli. Det handlar om avläsningssvårigheter d v s svårigheter med 
läsandet som leder till att eleven får problem med matten. 

 
3. Hur känner vi igen dyskalkyli?  
Dyskalkyliker är normalbegåvade men uppvisar problem med delar av den kognitiva 

processen. Det som främst kännetecknar och skiljer dyskalkyli från andra matematiksvårig-
heter är att det rör sig om specifika svårigheter inom vissa delar av matematiken. Eleven har 
svårt att tillräckligt snabbt få fram sifferfakta. Det tar mycket längre tid att räkna ut de olika 
operationerna. Pedagogiska tecken på dyskalkyli är att eleven har svårigheter med avläsning 
och läsning, svårigheter med skrivande, problem med förståelse, problem med talserien och 
sifferfakta, problem med komplext tänkande och flexibilitet. De som har dyskalkyli uppvisar 
ojämnhet i sina prestationer på begåvningstest.  

 
4. Vilka hjälpinsatser kan man genomföra?  
Jag kan dra sådana slutsatser att det är möjligt att hjälpa de eleverna att utveckla sina 

förmågor och färdigheter för att klara matematik, men för detta krävs nödvändiga kunskaper 
och resurser. När det gäller testning ska man se det ur helhetsperspektiv med hänsyn till 
elevernas individuella förutsättningar. Lärare ska försöka få till stånd ett bättre fungerande 
samarbete mellan läkare, pedagoger och psykologer. Framför allt ska de försöka enas om 
vilka insatser som behöver göras. Ju tidigare man i skolan upptäcker att läs- eller 
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räkneprocessen inte utvecklas ”normalt”, desto effektivare blir den insatta hjälpen. Det är 
nödvändigt att arbeta konkret och att anslå tillräcklig tid. Detta moment kan gå 
anmärkningsvärt långsamt. Läraren ska försöka skapa den bästa möjliga miljön för lärande 
och använda undersökande och laborativa arbetssätt. Man måste utgå från den aktuella 
situationen. Bra hjälp innebär stöd i olika former och att minska den upplevda stressen för 
eleven. Eleven blir mer inlärningsberedd och inte minst minnesförmågan förbättras markant 
när det sker en minskning av stressupplevelserna. 

 
Vardagen kan ge oss situationer att behandla i skolmatematiken. Läroplanen anger en 

skyldighet att ta till vara elevernas erfarenheter och kunskaper vunna i vardagen. Å andra 
sidan har vi också i skolan en skyldighet visa hur matematiken kan tillämpas i vardagslivet. 
 Trycket på att organisera särskilda grupper för elever som får specialundervisningen 
har ökat. Samtidigt har antalet speciallärare minskat. Man hävdar att detta leder till att 
kvaliteten på utbudet blir sämre.  
 
 Jag vill hjärtligt tacka min handledare Tomas Bergqvist för goda råd, bra vägledning 
och stöd.  Jag vill tacka alla inblandade på Matematiska Institutionen i Umeå, både lärare och 
övriga inblandade, för all konstruktiv kritik och fina ledtrådar under våra träffar. 
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