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Abstract: 
 
Syftet med denna studie har varit att, utifrån aktuell forskning, undersöka vilka olika sätt att 
beskriva dyskalkyli som återfinns i forskningslitteraturen. För att besvara studiens frågeställning 
har en litteraturstudie genomförts i vilken vetenskaplig forskning inom ämnet har sökts, granskats 
och analyserats. Resultaten visar på en rad olika forskningsinriktningar och intressen som inte alltid 
pratar med varandra. Matematik är en komplicerad process som kräver flera färdigheter och där 
processer i hjärnan är en viktig del och där det efterfrågas mer forskning. Trots att forskningen på 
senare år har närmat sig varandra så råder det fortfarande en stor begreppsförvirring angående 
termen dyskalkyli. Det är svårt att få en enhetlig bild om begreppet dyskalkyli och i litteraturen 
används olika benämningar för i stort sett samma sak. Vidare framkommer det i resultatet att det 
finns ett behov av tvärvetenskaplig forskning för att kunna reda ut om dyskalkyli finns eller inte. 
Resultatet visar att forskare är både positiva och negativa till begreppet dyskalkyli och oavsett 
vilken inriktning forskaren väljer på sin forskning så härstammar övervägande del av all 
forskningslitteratur inom ämnet dyskalkyli från det medicinskt/neurologiska och 
neuropsykologiska området.  
 
 
 
. 
 
 
 
Nyckelord:  Dyskalkyli, bristande taluppfattning, aritmetiska svårigheter, specifika 

matematiksvårigheter 
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1 Inledning  
 
Matematik finns överallt och är något vi i stort sett möter dagligen ofta utan att vi ens reflekterar 
över att det är matematik vi ägnar oss åt (Specialpedagogiska myndigheten 2012). Det kan handla 
om att räkna ut vad vi ska betala i mataffären, läsa av en busstidtabell eller att komma ihåg ett 
speciellt nummer. För de flesta av oss när vi hör ordet matematik så tänker vi på tal och siffror men 
matematik innefattar så mycket mer (Adler 2005:16). För en elev som upplever problem och har 
specifika matematiksvårigheter eller dyskalkyli så innebär detta således inte bara problem med 
skolmatematiken utan även på fritiden. Matematik är nära kopplat till sociala, samhälleliga och inte 
minst tekniska utvecklingen och har betydelse både för hur vi förstår samhällsutvecklingen i stort 
och förmågan att kunna ta riktiga beslut i vardagen (Skolverket 2011:62). Matematiksvårigheter är 
en utmaning som utbildningssystemen över hela världen står inför idag. Att misslyckas med 
skolmatematiken kan således få konsekvenser både för enskilda elever och för samhället i stort 
(Engström 2016:3). Det är viktigt att hjälpinsatser sätts in snarast möjligt för att kunna identifiera 
elevernas olika svårigheter och utforma insatserna så att det ger eleven färdigheter och möjligheter 
att klara av matematiken (Lunde 2011:180; Holgersson 2011; Björnström 2012:4).   
 
Inlärningsproblem i matematik är ett komplext problemområde inte bara grundat på en specifik 
orsak. Skolan står inför ständigt stora utmaningar för att på bästa möjliga sätt kunna stötta elever 
efter varje elevs bästa förmåga. Detta gäller självklart för alla ämnen men när man tittar på 
matematikämnet och att utföra räkneoperationer är det en extremt komplicerad kognitiv process 
som kräver ett stort antal utvecklade färdigheter. Därför blir också inlärningsproblem i matematik 
ett komplext och mångfasetterat problemområde där det sällan går att visa på en specifik orsak till 
svårigheterna (Sjöberg 2006:111). Specifika matematiksvårigheter och dyskalkyli är begrepp som 
handlar om elever i matematiksvårigheter. Viss forskning jämställer dessa begrepp och använder 
olika begrepp men syftar till i stort sett samma innebörd, vilket innebär att en begreppsförvirring 
kan uppstå. Lunde (2011:23) skriver att en elev med generella matematiksvårigheter ofta presterar 
dåligt även i andra ämnen medan för en elev med specifika matematiksvårigheter så beror 
svårigheten på någon speciell orsak som gör att de inte kan lära sig. För att överhuvudtaget ha 
möjlighet att hjälpa dessa elever med rätt hjälp i skolan så är det viktigt att vi vet något om 
begreppen. Mot bakgrund till detta så behöver vi veta vad matematiksvårigheter, specifika 
räknesvårigheter och/eller dyskalkyli är. Lunde (2011:186) menar på att oberoende vad vi väljer 
att kalla dessa begrepp så är det något som vi vet finns och existerar, men hur det yttrar sig råder 
det stor oenighet om.  
 
Alla elever är olika, vi har olika behov, intressen och förkunskaper och vi lär oss på olika sätt 
vilket även stöds i Lgr11 under skolans värdegrund där det står att undervisningen ska anpassas 
efter varje elevs förutsättningar och behov (Skolverket 2011:8). Det är av betydelse att läraren 
skaffar sig kunskap om varje elev för att på bästa sätt kunna ta hänsyn till elevernas olika behov 
och förutsättningar i utbildningen. Elever ska ges den stimulans och ledning som de behöver för 
att kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2014:10). Taluppfattning och tals 
användning är starkt sammankopplat med specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli och 
taluppfattning omfattar även en stor del av det centrala innehållet i ämnet matematik i årskurs 1-3 
(Skolverket 2011:63). Här finns en stor utmaning att få elever med specifika problem med tal och 
siffror att på bästa sätt tillgodogöra sig kunskap inom detta område. Att kunna arbeta problemfritt 
med siffror är nödvändigt för att nå framgång såväl i skolan som på fritiden. Engström (2016:86-
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87) menar att elever med låga prestationer i matematik är en utsatt grupp i grundskolan och att 
detta i hög grad påverkar deras chans att studera vidare. Många hoppar av studierna redan under 
gymnasiet och Engström (2016) skriver vidare att vi fått en motsägelsefull situation, ju mer vi 
satsar på skolmatematiken till exempel genom Matematiklyftet desto mindre uppmärksamhet får 
elever med låga prestationer. Vad det gäller förebyggande och aktiva satsningar som lärare utövar 
så saknas bevis över vilka insatser som verkligen hjälper och menar på att det finns mycket att 
göra ute på skolorna både vad det gäller utvecklingsarbete och forskning. 
 
I Skollagen står det att om läraren misstänker att eleven ej kommer att uppnå kunskapskraven för 
årskurs 3 ska eleven få stöd och anpassning, skyndsamt i ordinarie undervisning (SFS 2010:800). 
Skollagen betonar i kapitel ett och paragraf fyra att ”Utbildningen inom skolväsendet syftar till att 
barn och elever ska inhämta och utvecklas kunskaper och värden […] hänsyn tas till barns elevers 
olika behov. […] ges stöd och stimulans så att de utvecklad så lång som möjligt” (SFS 2010:800). 
Vidare beskriver skollagen i kapitel tre och paragraf tre att ”alla barn och elever ska ges den ledning 
och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån sina 
egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål” (SFS 
2010:800).  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag sett elever i matematiksvårigheter men upplevt 
att de ej haft samma strukturerade åtgärdsplan som till exempel elever med läs- och skriv 
svårigheter. Dyskalkyli beskrivs ofta som matematikens motsvarighet till dyslexi där man syftar 
till att dyslexi handlar om läs- och skrivsvårigheter och dyskalkyli om svårigheter med tal. Under 
min verksamhetsförlagda utbildning så var det ingen elev som var diagnostiserad med dyskalkyli 
och det var ingen som pratade om eller ens nämnde begreppet dyskalkyli. För de flesta lärare verkar 
kopplingen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter självklar medan kopplingen matematiksvårigheter 
och dyskalkyli inte är lika självklar. Denna uppenbara oenighet födde mitt intresse att utforska 
detta närmare. Jag är intresserad av att få mer kunskap inom området och tror att det personligen 
kan vara till stor hjälp i min framtida lärarroll. Jag får nu chans att göra detta genom denna 
litteraturstudie där jag ska titta närmare på litteraturen och se vilka olika sätt att beskriva dyskalkyli 
som återfinns i forskningslitteraturen.  
 

2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur begreppet dyskalkyli beskrivs av olika forskare. Den frågan 
som kommer ställas i detta arbete är: 
 

• Vilka olika sätt att beskriva dyskalkyli återfinns i forskningslitteraturen?  

3 Bakgrund 
 
Detta avsnitt inleds med en beskrivning av begreppen taluppfattning och tals användning. Vidare 
beskrivs vad styrdokumenten säger om taluppfattning och tals användning enligt kursplanen för 
årskurs F-3. Fortsättningsvis beskrivs elevers rätt till hjälp med eller utan diagnos och 
avslutningsvis begreppet dyskalkyli. Alla centrala delar för denna studie. 
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3.1 Taluppfattning och tals användning  
 
Vårt talsystem bygger på ett positionssystem där talområdet 0-9 utgör grunden för barns lärande i 
aritmetik. Varje siffra har ett visst värde genom sin position. Det kallas för Hindu-Arabic 
beräkningssystem som utarbetades av hinduer och kom till Europa via araberna, därav namnet 
Hindu-Arabic. Systemet baseras på: 
 

1. Alla tal är konstruerade från 10 siffror, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9. 
2. Siffrornas värde är baserade på 10-bas systemet eller det decimala talsystemet och är ett 

positionssystem. I ett positionssystem är det siffrornas position i talet som avgör värdet på 
siffran vilket betyder att alla siffror har olika värden beroende på var i talet de befinner sig. 
I ett tal, till exempel 564 så har siffran längst till vänster (5) högst värde, värd 500 då den 
är på positionen hundratal medan siffran längst till höger (4) lägst värde, värd 4 då den är 
på positionen ental.                                       
                                                                                    (Billstein, Libeskind, Lott: 2015:86) 

 
Ahlberg (2001:28) menar att om eleverna ska klara av att utveckla förståelse för tal i högre 
talområden, tal högre än 10 så måste de ha en god kunskap om de grundläggande talområdet. 

3.1.2 Begynnande talförståelse 
 
McIntosh (2008:15) skriver att barns förmåga att uppfatta skillnaden mellan en, två, tre eller fyra 
enheter är en förmåga vi föds med och som på svenska kallas subitisering och som är grunden för 
att uppfatta likheter och skillnader mellan antal. Subitisering är en viktig del i elevernas utveckling 
av taluppfattningen och det handlar om att direkt, utan att räkna klara av att identifiera antalet 
objekt i en liten mängd. Som en slags spontan och ögonblicklig antalsuppfattning. Ett exempel kan 
vara när man utan att räkna ser att det ligger fem pennor på bordet (Sayers & de Ron:2015) Först 
när ett barn klarar av antalskonservation, det vill säga att förstå att föremål som finns i en mängd 
är konstant även om de ändrar plats inom mängden, att storleken på föremålen inte spelar någon 
roll och att när man räknar om föremålen så ändras inte antalet, först då har barnen en bra grund 
att bygga på. Ett yngre barn lär sig ofta räkneramsan utan att förstå kopplingen till antalet, ”hur 
många” och själva räknandet blir en aktivitet, en ramsa och ett sätt att uttala talföljden och siffran 
motsvarar inte ett antal. En fråga om ”vilken hög har mest?” kan uppfattas som vilka föremål som 
är störst till ytan istället för antalet föremål (McIntosh 2008:16; Heiberg, Solem, Alseth & 
Nordberg 2011:26).  
 
Ahlberg (2001:28) och Björnström (2012:20) skriver att ett spädbarn kan uppfatta små grupperade 
mängder vilket visar på att barn redan tidigt har en uppfattning om antal. Barn kan redan mycket 
om tal innan de kommer till skolan och lärandet börjar långt innan skolstarten. Barns matematiska 
kunnande startar alltså mycket tidigare än vid inlärandet av talområden och Ahlberg (2001:28) 
skriver att barnets första möte med matematiskt tänkande uppstår tillsammans med andra 
människor i sociala problemlösningssituationer redan i spädbarnsåldern. 

3.1.3 Vad är taluppfattning?  
 
Taluppfattning är en persons övergripande förståelse för tal och operationer (Reys, Emanuelsson, 
Holmquist, Häggström, Johansson, Lindberg, Maerker, Nilsson, Rosén, Rystedt & Sjöberg Wallby: 



4 
 

1995:23) och bristande taluppfattning är en aspekt av dyskalkyli. Viktiga delar inom området 
taluppfattning är huvudräkning, uppskattning, begreppsförståelse och talhantering. Enligt Reys 
m.fl. (1995:24) kan det kan vara svårt att utvärdera elevers taluppfattning men det är viktigt att 
uppmärksamma detta område som värderas högt och där det ibland antas att eleverna lär sig detta 
mer eller mindre automatiskt. Lunde (2011:68) skriver att mycket av forskningen på senare år har 
fokuserat på talförståelsen (number sense) som att det varit det kritiska vid matematisk förståelse 
och färdighet och att en svag talförståelse skulle vara en utmärkande egenskap hos elever i 
matematiksvårigheter. Lunde (2011:69) skriver vidare att talförståelse definieras på många olika 
sätt men viktiga synvinklar är flyt och flexibilitet när det gäller tal, förståelse av vad talen betyder, 
att kunna avläsa omgivningen och göra jämförelser och kapaciteten att klara av att utföra 
huvudräkning (mental matematik). En elev med god talförståelse klarar av att röra sig mellan 
världens verkliga förhållanden och matematikvärlden med dess tal och symboler. 
 
Viktiga aspekter av taluppfattning som både (Reys m.fl. 1995:25) och Lunde (2011:69-70) tar upp 
är: 
 

1. Förståelse av tals betydelse och storlek – Förståelse av positionssystemet 10 med basen 
10 (Number concepts) 

2. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck och representationer av tal 
(Multiple Representations) – Kännedom om att ett tal kan uttryckas och presenteras på 
många olika sätt. Förmåga att kunna dela upp och sätta samman tal och klara av att ge 
många exempel för samma tal. Detta gör det lättare för eleven att göra beräkningar. Till 
exempel ett bråktal kan skrivas i decimalform eller ett decimaltal kan visualiseras på en 
tallinje. 

3. Förståelse av operationers innebörd och funktion (Effect of operations) – Att förstå 
relationen till en särskild mängd och bedömning av ett resultats rimlighet. Ett exempel, om 
man multiplicerar med ett tal mindre än 1 ger det en produkt mindre än den andra faktorn. 

4. Förståelse och användning av ekvivalenta uttryck (Equivalent Expressions) – Hur man 
förenklar uttryck och utvecklar lösningsstrategier för att förenkla beräkningar. Till exempel 
genom att använda distributiva lagen, 3x9 = 27, 9 kan delas upp i (5+4) vilket ger 3x5 (15) 
+ 3x4 (12) = 27 

5. Strategier för beräkning och antalsbestämning (Computing and counting Strategies) – 
Att klara av att tillämpa en lösningsprocess i en given situation. Till exempel är 29x38 mer 
eller mindre än 400?  

6. Referenspunkter vid mätning (Measurement benchmark) – Förståelse och användning av 
standardiserade, icke standardiserade eller personliga måttreferenser. Till exempel att 1 liter 
mjölk väger ca 1 kg eller att 6 stycken äpplen väger ca 1 kg. 

 
En av orsakerna till det stora intresset för att förstå tal och lära sig grundläggande aritmetiska 
färdigheter, det vill säga egenskaperna hos tal som hur de skrivs och hur de används i addition, 
subtraktion multiplikation och division är att det har en stor betydelse för barnens framtida lärande 
i matematik (Ahlberg (2001:27). Forskningen i ämnet är omfattande. Lundberg och Sterner 
(2009:6) skriver att studier av hjärnan visar att den neurobiologiska basen till förmågan 
taluppfattning är nätverk lokaliserade till den del av hjässloben i båda hjärnhalvorna som kallas 
intraparietala sulcus eller IPS. Taluppfattning kan även handla om en förmåga att kunna visualisera 
tallinjen vilket hjälper oss att klara av att behandla tal eller storheter på denna föreställda tallinje 
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via IPS i hjärnan. Räkning innebär arbete med tal och har betydelse i många praktiska sammanhang. 
Det ligger även till grund för kommande matematik som eleverna ska lära sig längre fram.  
 
Tre viktiga färdigheter för att  barns ska klara av att räkna meningsfullt är: 
 

1. Kunna talföljden – kallas ordinalitet och betyder att talen har en bestämd ordningsföljd 
2. Förstå en – en-korrespondens – klara av att knyta räkneorden till föremålen som räknas ett 

och ett. Alla föremål räknas och räknas exakt en gång. 
3. Förstå att sista talet uttrycker mängdens kardinalitet – sista uppräknade räkneordet 

betecknar inte bara sista föremålet utan anger det totala antalet föremål som räknats (Reys 
m.fl. 1995:26; Lunde 2011:69-70). 

 
Att kunna använda sig av en välfungerande mental tallinje är av stor betydelse för utvecklingen av 
räkneförmågan. Om ett barn av genetiska skäl inte kan länka samman förståelsen av mängd (core 
systems) med de språkliga och symboliska uttrycken för tal (antalsord och siffror) samt med de 
spatiala och ordningsmässiga relationerna mellan tal så kommer inte eleven klara av få till en 
fungerande tallinje vilket då påverkar räkneförmågan negativt. Dessa kognitiva funktioner 
utvecklas under förskole och skolåren och innefattar bland annat språket och arbetsminnet 
(Lundberg & Sterner 2009:7).  
 
Taluppfattning och tals användning är en grundläggande matematisk färdighet och vi umgås nästan 
ständigt med tal. Vuxna tar talen ofta för givna och räknar utan att tänka, det vill säga kunskapen 
är automatiserad (Lunde 2011:65). Att utveckla en bra och funktionell talförståelse är dock ett 
livslångt projekt (Heiberg Solem, Alseth & Nordberg 2011:25). Det tar många år för ett barn att 
uppfatta talkombinationer och att klara av att göra om tal på ett effektivt sätt. 
  

3.2 Styrdokumenten 
 
Kopplingen till matematiksvårigheter och taluppfattning är stark och i Lgr11 under det centrala 
innehållet i matematik i årskurs F-3 så ingår taluppfattning och tals användning som ett eget område 
(Skolverket 2011:56). I kursplanen för ämnet matematik finns fem förmågor som eleven ska ges 
förutsättningar att utveckla genom undervisningen. De olika förmågorna ska utvecklas genom 
kursplanens centrala innehåll. Taluppfattning och tals användning innebär följande: 
 
I årskurs F–3  
Taluppfattning och tals användning  
 

• Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas 
för att ange antal och ordning.  

• Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och 
symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.  

• Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk 
samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.  

• Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.  
• De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  
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• Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och över 
slagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas 
användning i olika situationer.  

• Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar (Skolverket 2011:63). 
 

Taluppfattning är en viktig kunskap och en grundläggande matematisk förmåga att förstå och 
använda tal i olika situationer. Det ger även människan förutsättningar att delta i samhället och en 
kunskap att lättare fatta rätt beslut i vardagslivets olika valsituationer (Skolverket 2011:62). Under 
kunskapskraven för elever i årskurs tre med koppling till taluppfattning och tals användning står 
bland annat att eleverna ska ha erövrat grundläggande kunskaper om naturliga tal och att eleverna 
ska klara av att beskriva tals inbördes relation och förmågan att dela upp tal (Skolverket 2011:67). 

3.3 Dyskalkyli som diagnos 
 
I läroplanen för grundskolan och förskoleklass beskrivs det att ”skolans uppdrag är att främja 
lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Skolverket 
2011:9) vilket också påtalas i Skollagen (2010:800). Skolan ska även ”främja alla elever utveckling 
och lärandet samt en livslång lust att lära” (Skolverket 200:7) samt att ”undervisningen ska anpassa 
till varje elevs förutsättning och behov” (Skolverket 2011:8). Detta oavsett elevens bakgrund, 
tidigare erfarenheter och kunskaper ska elevens lärande och kunskapsutveckling främjas. Därtill 
betonar läroplanen att ”varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få 
erfara den tillfredsställelsen som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter” (Skolverket 
2011:10).  
 
Diagnoser ska inte vara avgörande för om en elev ska ha rätt till stöd och hjälp men kan underlätta 
så att rätt stöd sätts in. Om detta skriver Hjörne och Säljö (2013:71) och påstår att genom att få en 
diagnos accepterad så får man ett erkännande och rätt till olika typer av insatser i skolan. Haug 
(1998:18) menar att diagnoser är osäkra och formas av rådande kulturella värderingar. Han menar 
även att det inte nödvändigtvis finns något samband mellan en diagnos och den undervisning eleven 
behöver. Segregerade och särskiljande lösningar har skapats och idag har neuropsykiatriska 
förklaringar såsom till exempel dyskalkyli fått ett starkt genomslag och även om de är omstridda 
så har de fått en bred användning både i medier och till vardags (Hjörne & Säljö 2013:65). Om en 
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd ges vilket innebär att 
åtgärdsprogram ska utarbetas. I åtgärdsprogrammet ska det tydligt framgå hur skolan avser stödja 
och vilket omfång detta stöd bör ha (Lindqvist & Rodell 2015:21). Anmälningar har ökat markant 
sedan Skollagens införande (Hjörne & Säljö 2013:77).  
 
Skolan och målen skall vara likvärdig för alla samtidigt som den ska vara öppen för mångfald och 
variation. När utbildningen ska anpassas till individuella förutsättningar uppstår ofta problem. 
Läroplanen sätter upp mål men hur eleverna ska uppnå dessa framkommer inte, därför erbjuder 
man specialundervisning. Det finns ett stort behov av specialundervisning för elever med särskilda 
behov men meningarna går isär om vilka åtgärder som är de bästa (Haug 1998:11). 
Det är ofta skolans normsystem som avgör innehållet i den specialpedagogiska verksamheten. Det 
innebär att det som på en skola bedöms som ett problem och kräver specialpedagogiska åtgärder 
inte bedöms lika på en annan skola och där går in under den vanliga pedagogiska verksamheten 
(Persson 2013:107). Viktigt är dock att lärarna behöver förstå varför eleven har svårigheter för att 
kunna ta ställning till vilka extra anpassningar som bäst gynnar eleven (Skolverket 2014:20). 
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3.3.1 Svårigheter kopplade till tal och taluppfattning 
 
Specialpedagogiska myndigheten (2012) skriver att begreppet specifika räknesvårigheter innebär 
att problemet finns inom den primära räkneläran. Ett exempel kan vara att eleven även i de högre 
klasserna fortfarande fastnar i en strategi med fingerräkning även när det gäller de lägre talen som 
1-20. Ett barn som inte klarar av att strukturera om tal vid räkneoperationer använder sig ofta av 
strategin att räkna på fingrarna vilket är tidsödande och ofta leder till ”att man tappar” bort sig i 
räkningen (Ahlberg 2001:31). En gemensam omständighet för specifika räknesvårigheter är just 
svårigheten att snabbt tolka och tillgodogöra sig siffror, tal och antal i olika situationer. Det handlar 
inte bara om problem med till exempel ett speciellt räknesätt utan ett problem där olika svårigheter 
samverkar. Många elever hanterar den grundläggande räkneläran på olika sätt men en pedagog som 
märker att en elev visar prov på svårigheter i sin matematikutveckling bör agera omedelbart. En 
kartläggning är viktig för att kunna göra en utredning av orsakerna till matematiksvårigheterna och 
även för att kunna hjälpa eleven med sina svårigheter på bästa möjliga sätt. Att eleven är delaktig 
i förloppet och själv uttrycker sin mening om vad som fungerar eller inte anses också viktigt. 

3.3.2 Elever i matematiksvårigheter 
 
Problem med matematik väcker alltid oro hos elever, föräldrar och lärare (Björnström 2012:9) och 
man brukar prata om olika former av matematikproblem. Jess, Skott och Hansen (2011:9) beskriver 
vad som kännetecknar elever i behov av särskilt stöd och när det gäller elever i 
matematiksvårigheter och menar på att det finns många olika och ibland motstridiga 
forskningsresultat inom området. Lunde (2011:5) beskriver matematiksvårigheter ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv och menar att olika yrkesgrupper och forskarmiljöer har olika 
utgångspunkter och att man inte samverkar tillräckligt över yrkesgränserna. Detta medför att inte 
alla sidor av problemen i matematiksvårigheter tas upp. Genom att specialpedagogiken använder 
resultat från olika discipliner så blir resultatet varierat och spretigt och visar inte samma mönster. 
Jess mfl. (2011:9) menar på att det är resultaten från de olika disciplinerna som avgör och påverkar 
omfattningen, diagnoser och orsaksförklaringar till elevers matematiksvårigheter.   
 
Även Lunde (2011:4) beskriver matematiksvårigheter som ett komplext område både vad det gäller 
didaktiska och specialpedagogiska frågor och menar att svårigheterna behöver ses ur många olika 
perspektiv eftersom det inte finns något enkelt svar på hur matematiksvårigheter uppstår. Då 
matematiksvårigheter är ett sammansatt problem så skriver Lunde (2011:17) att för att få en 
förståelse så bör man titta tvärvetenskapligt på de följande olika insikterna, medicinsk-
neurologiska, utvecklingspsykologiska, matematikdidaktiska och juridiska. Problemet inom 
forskningsområdet är enligt Lunde (2011:17) att de olika fackgrupperna inte pratar med varandra 
och att de på så sätt inte förstår varandra eller pratar samma språk. 
 
Forskning om hur matematiksvårigheter uppstår brukar delas in i fyra kategorier efter orsak vilket 
både Jess, Skott m.fl. (2011:12), Lunde (2011:58 &76-111) och Ahlberg (2001:14) tar upp. De fyra 
riktningarna som nämns är: 
 

• Medicinska/neurologiska – där man tittar på vad som är skadat eller sönder, till exempel 
en hjärnskada eller någon annan fysisk eller psykisk funktionsnedsättning 
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• Psykologiska, kognitiva – förklaringarna söks istället i otillräcklig motivation eller 
ansträngning hos eleven. Det kan yttra sig som koncentrationssvårigheter, rädsla eller 
andra kognitiva orsaker. 

• Sociologiska – miljöfaktorer, skolsystemet, behandlar elever olika eller att eleven 
kommer från en mindre stimulerande miljö. Förutsättningar för lärande saknas. 

• Didaktiska – barn är olika, undervisningen måste anpassas till eleven, fel 
undervisningsmetoder till exempel för ensidig träning. 

 
Sjöberg (2006) och Lunde (2011:40) skriver om att benämna elever i matematikproblem istället 
för elever med matematikproblem. En liten skillnad på en preposition som får oss att tänka på ett 
annat sätt. Vid användning av prepositionen med när det gäller olika diagnoser så tas det för givet 
att diagnosen finns och är den enda förklaringen till svårigheterna medan vid användning av till 
exempel i matematiksvårigheter så omfattas så mycket mer än bara själva diagnosen. Engström 
(2016:85) skriver att under 1950-1960 talet så såg man på den pedagogiska forskningen ur ett 
kompensatoriskt perspektiv. Det var viktigt att identifiera och dra upp gränser för elevernas 
svårigheter för att kunna ge den bästa hjälpen. Diagnoser blev viktiga och utifrån den kunde sedan 
rätt insatser göras. Idag förs istället diskussionen om inkludering och demokratiskt deltagande och 
Engström (2016:85) menar på att vi idag hellre talar om elever i svårigheter än elever med 
svårigheter. 

3.4 Dyskalkyli i ett historiskt perspektiv 
 
Redan omkring 1910 började en del neurologer finna intresse av att utforska varför personer med 
skador på vänster hjärnhalva hade svårigheter med siffror även om de inte visade avvikelser i de 
språkliga resultaten (Lunde 2011:15). Tio år senare lades hypotesen fram av en forskare vid namn 
Peritz (Lunde 2011:15) att det fanns ett specifikt räknecentrum i hjärnan. Andra forskare menade 
istället att matematiksvårigheter berodde på störningar i olika delar av hjärnan och inte bara i 
räknecentrumet. Lunde (2011:15) menar att denna debatt är något som pågår än idag. Själva ordet 
dyskalkyli är nylatin och består av två ord som satts ihop. Ordet dys syftar till att det handlar om 
svårigheter, det vill säga en dysfunktion och det andra ordet, calculus som ursprungligen kommer 
från grekiskan och som betyder räknesten, ungefär sten som används för räkning. Dessa ord 
tillsammans bildar ordet dysklakyli som alltså innebär svårigheter med själva räknandet (Adler 
2005:22). 1920 var en svensk neurolog vid namn Henschen (Lunde 2011:15) den första att göra en 
systematisk studie av räknesvårigheter. Han använde sig av benämningen acalculia och detta var 
långt innan man började använda sig av termen dyscalculia. Gerstman, var en tysk läkare som under 
1940-talet var den första att använda ordet dyskalkyli och han såg värdet i att skilja på specifika 
matematiksvårigheter och allmänna matematiksvårigheter (Adler 2005:32).  

3.4.1 Dyskalkyli som begrepp 
 
Enligt Nationalencyklopedin beskrivs dyskalkyli på följande sätt ” dyskalkyli är en orsak till stora 
svårigheter att räkna” (Nationalencyklopedin, u.å) 
 
Termen dyskalkyli ökar i användning men trots detta det är det inte en fråga om något väl avgränsat 
och entydigt företeelse vilket gör att forskarna är oeniga om begreppet. Sjöberg (2006:92) menar 
att ökningen av elever i matematikproblem och pedagogernas önskan om en enkel och klar diagnos 
har påverkat att diagnosen dyskalkyli används i skolan. Han menar även att dyslexiforskningen 
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inspirerat till dyskalkyliforskning. Inlärning i matematik och språk är dock två skilda områden och 
menar på att för stora paralleller har dragits mellan dessa diagnoser. Något som forskarna dock i 
stort är eniga om är att dyskalkyli handlar om en sämre taluppfattning och en förmåga att hantera 
tal eller storheter på en tallinje (Lundberg & Sterner 2009:7). 
 
Lundberg och Sterner (2009:4) skriver att  begreppet dyskalkyli ökar i tillämpning men att det 
skulle behövas betydligt mer och grundligare forskning om orsakerna till varför vissa elever har 
svårare att lära sig räkna för att kunna avgöra om det rör sig om dyskalkyli. På senare år har dock 
genetisk, neurobiologisk, neuropsykologisk och epidemiologisk forskning alltmer börjat intressera 
sig för räknesvårigheter. Att det allmänna intresset för specifika räknesvårigheter eller dyskalkyli 
har ökat märks bland annat genom larmrapporter i media och i ett växande antal kliniker för 
utredning av dyskalkyli och inte minst genom bildandet av Dyskalkyliföreningen (Lundberg & 
Sterner 2009:3). 

4 Metod 
 
I detta avsnitt redogörs för studiens utformning, vilka typer av datainsamlingsmetoder som har 
använts samt en redogörelse för vilka urvalsmetoder som använts. Här presenteras även etiska 
överväganden som gjorts i denna litteraturstudie. Material som ingått i studien är artiklar, 
forskningsrapporter och avhandlingar. I den manuella sökningen har tidigare litteraturstudiers 
referenslistor studerats för att hitta eventuella artiklar som rör ämnet (Eriksson Barajas, Forsberg 
och Wengström 2013:74). 
 
I skollagen i kapitel 1, paragraf 5 står det att all utbildning inom skolväsendet skall ”vila på 
vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (SFS 2010:800). Kornhall (2014:77) menar dock på 
att resultat från vetenskaplig forskning ibland kan vara svår att tillämpa direkt i skolverksamheten 
på grund av att forskningen kan upplevas för specialiserad och för akademisk för att lätt kunna 
överföras till generella resonemang i skolpraktiken. Om studiers relevans skriver Eriksson Barajas 
m.fl. (2013:19) och att det finns ett stort behov av systematiska litteraturstudier där resultaten med 
fördel kan användas som underlag för att utveckla undervisningsmetoder i skolan. Kornhall 
(2014:78) menar att systematiserade forskningsöversikter är betydelsefulla och ger en bra samlad 
bild av studierna. 

4.1 Val av metod, studiens design 
 
Metoden är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att inom ämnet systematiskt söka, kritiskt 
granska och sedan ställa samman litteraturen. Litteraturstudien är en sammanställning av data från 
empiriska studier som genomförts tidigare (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013:31). 
Ett villkor för att överhuvudtaget ha möjlighet att genomföra en litteraturstudie är att det finns 
underlag av bra kvalitet som kan fungera som grund för analys och slutsatser (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013:26-27). En litteraturstudie kännetecknas av att den redovisar de metoder som använts 
och är öppen för granskning (Eriksson Barajas m.fl. 2013:28). Enligt Kihlström (2007:226) ska 
examensarbetet ha sin utgångspunkt eller förbindelse med VFU (verksamhetsförlagda utbildning) 
perioden. Materialet för denna studie består av vetenskapliga artiklar samt avhandlingar som är 
kritiskt granskade. Syftet med en litteraturstudie är att sammanfatta relevant och aktuell forskning 
inom valt ämnesområde (Eriksson, Brajas m.fl. 2013:31).  
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I denna litteraturstudie har följande struktur använts för utforma studien: 
• Val av begränsat forskningsområde inom ämnet matematik som ska undersökas med 

tillhörande problemformulering som motiverar studien 
• Kriterier för urval av artiklar och metoder för sökning ska tydligt framträda 
• En tydlig sökstrategi som grundas på nyckelord som är relevanta för studien ska beskrivas 

så att upprepning görs möjligt 
• Resultatet från flera studier och forskare ska om möjligt vägas samman och jämföras  
• De studier som väljs ut ska kvalitetsbedömas och värderas. 
• Resultatet ska analyseras och sammanfattas för att sedan redovisas 

                                                                                                      (Eriksson Barajas m.fl. 2013:27) 
 
Redovisningen av en litteraturstudie skiljer sig från andra metoder då den mestadels bygger på 
analys av texter (Kihlström 2007:227-228). Texter som används i arbetet måste genomgå en kritisk 
granskning då det är av största vikt att de har en grund i vetenskaplig forskning och/eller beprövad 
erfarenhet (Kihlström 2007:233). Kihlström (2007:235) skriver att tillvägagångssättet och vilka 
sökmetoder som använts av det urval av texter som senare väljs ut och som används i det slutgiltiga 
arbetet måste förklaras.  

4.2 Etiska överväganden 
 
Vid en litteraturstudie måste hänsyn tas till de etiska principerna från Vetenskapsrådet och ett 
noggrant val av studier bör göras utifrån dessa aspekter. Enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013:69-
70) är det viktigt att en etisk reflektion görs under själva skrivandet. Detta kan ske genom att välja 
studier som genomgått etisk prövning. I denna studie kan det vara svårt att avgöra om alla artiklar 
verkligen är etiskt granskade. En avgränsning vid läsning av artiklar var dock att ta med endast 
peer-reviewed artiklar vilket innebär att de är alla granskade av sakkunniga inom ämnet för att 
upprätthålla kvaliteten på det skrivna och även med tanke på trovärdigheten. I studien har förutsatts 
att de som skrivit artiklarna följt de etiska aspekterna. Det är även av betydelse att redovisa allt 
material som ingår i studien, arkivera materialet i tio år och att redovisa alla resultat man kommer 
fram till, även de som inte stödjer forskarens egna åsikt. De etiska överväganden i denna 
litteraturstudie har tagits hänsyn till genom att anta att etiska överväganden gjorts och genom att 
redovisa alla artiklar som ingår i studien.  

4.3 Beskrivning av sökprocessen 
 
I följande avsnitt beskrivs hur sökprocessen genomförts. Inledningsvis görs en beskrivning av 
urvalskriterierna, hur urvalsprocessen genomförts och sedan vilken sökstrategi som använts. 
Därefter en beskrivning av vilka databaser som använts och slutligen urvalsprocessens resultat och 
de artiklar som valts ut för att inkluderas i litteraturstudien. 

4.3.1 Urvalskriterier 
 
Avhandlingar, vetenskapliga artiklar och rapporter har lästs. Enligt Eriksson Barajas m.fl. 
(2013:70) är endast vetenskapligt material som är granskat tillåtet att använda vid en 
litteraturstudie. Begränsningen vad det gäller tidsperioden för publicering bestämdes till de senaste 
17 åren (2000-). Detta för att studien på så sätt ska omfatta så aktuell litteratur som möjligt. Urvalet 
av studier är peer reviewed vilket innebär att de är kritiskt granskade av sakkunniga före publicering 
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(Eriksson Barajas, m.fl. 2013:61). Metoden är noggrant beskriven med information om databaser 
och sökord för att få en förståelse för hur arbetsgången varit och även för att litteraturstudien ska 
kunna upprepas av någon annan än författaren och samma resultat ska då uppnås.  Sökorden har 
varit på engelska och svenska vilket har resulterat i träffar med litteratur skrivna på engelska eller 
svenska. 

4.3.2 Databaser 
 
All sökning gjordes via inloggning via biblioteket vid Högskolan Dalarna som gav tillgång till 
många olika databaser och tidsskrifter. Flera olika databaser har använts i sökprocessen: 

• SUMMON - är högskolan Dalarnas söktjänst och går att finna under Högskolans bibliotek. 
I sin samling har biblioteket elektroniska böcker, avhandlingar och artiklar som kan laddas 
ner och läsas online. Högskolan har även abonnemang i andra databaser och det går att göra 
avgränsningar i sökningen som till exempel att endast visa peer- reviewed artiklar eller att 
begränsa sökningen via utgivningsår. 

• ERIC (Education Resources Information Center) via Ebsco - är en internationell databas 
där man kan finna böcker, artiklar och avhandlingar. Genom att söka via Ebsco så ger det 
länkning till högskolebibliotekets elektroniska tidskrifter och ger då en bredare sökning än 
att söka via den fria versionen av ERIC. All litteratur som jag hittade var på engelska. 

• LIBRIS - här kan man finna litteratur som finns på svenska forsknings- och 
högskolebibliotek. Användes i första hand för att hitta böcker till inledning och bakgrund 
och därmed återfinns ingen redovisad tabell för dessa sökningar. 

• Avhandlingar.se - här hittar man svenska doktors- och licentiatsavhandlingar och användes 
för att hitta svenska forskare. En avhandling skriven på svenska hittades här. 

4.3.3 Sökstrategi 
 
Sökorden som valts ut är baserade på litteraturstudiens syfte och frågeställning som är att undersöka 
hur dyskalkyli beskrivs i forskningslitteraturen. Med hjälp av sökorden gjordes sedan systematiska 
sökningar i de olika databaserna. I sökprocessen har olika kombinationer av olika sökord använts 
för att avgränsa antalet sökningar och för att få ett så bra begränsat sökresultat som möjligt. I denna 
studie blev det många träffar på ensamma sökord och därför behövdes en ytterligare avgränsning 
som blev dyskalkyli för svenska sökord och dyscalculia för engelska sökord. Ordvalen valdes både 
på svenska och engelska för att täcka både svensk och internationell forskning. Det visade sig att 
övervägande forskning inom ämnet dyskalkyli är internationella gjorda studier vilket resulterade i 
fler engelska sökord än svenska. För att hitta sökord som passar bra in på studiens frågeställning 
som handlar om att undersöka olika sätt att beskriva dyskalkyli så valdes ord som kan beskriva vad 
dyskalkyli är. Identify betyder på svenska ungefär identifiera, fastställa identiteten av eller att 
känna igen, features handlar mer om drag, vad som är karakteristiskt för ämnet och concept om 
begreppet eller grundtanken. Arithmetic learning disabilities är ett annat sökord som användes och 
som styrker kopplingen taluppfattning och dyskalkyli och som beskrivs utförligt i bakgrunden. 
Detta är även ett ord som många forskare hänvisar till i samband med forskning om dyskalkyli.  
 
Endast peer-reviewed granskade artiklar användes och vad det gäller avgränsning av årtal så 
innebär det att senare forskning kommer med nya resultat vilket motiverar att avgränsa studien till 
att endast omfatta forskning från år 2010 och framåt men då det under studiens gång framkommit 
att relativt ”gamla” uppfattningar fortfarande är aktuella så valdes att ta med litteratur från år 2000 
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och framåt. Vid sökning på Arithmetic learning disabilities gjordes dock en avgränsning från 2010 
istället för 2000 för att få med så mycket aktuell forskning som möjligt.  
 
Sökorden som användes var matematiksvårigheter, dyskalkyli, mathematical difficulties, 
mathematical learning disability, dyscalculia, identify, features, concept och arithmetic learning 
disabilities. Orden identify, features och concept tillsammans med dyscalculia gav en bra 
avgränsning med färre, men användbara artiklar.  
 
Sökningen började med svenska ord i databasen SUMMON men stötte på problem nästan direkt. 
Vid sökning på ordet matematiksvårigheter blev det 29 träffar men vid avgränsning peer-rewiewed 
föll alla bort. Samma sak vid sökning på dyskalkyli, 36 träffar och med avgränsning peer-reviewed 
endast en kvar som inte hade relevans till studiens syfte. Vid vidare sökning i andra databaser 
upptäckte jag att vissa avhandlingar som sållats bort i SUMMON var peer-reviewed. Orsaken till 
detta fick jag reda på efter att bokat tid med bibliotekarie på Högskolan Dalarna och anledningen 
är att i SUMMON så är det bara tidskrifter som är peer-reviewed. Till exempel doktorsavhandlingar 
och licentiatuppsatser ”hamnar mellan stolarna” och räknas som böcker i SUMMON och är alltid 
granskade innan publicering. SUMMON användes i denna studie som komplement vid manuella 
sökningar till exempel sökning på en speciell författare som hittats via en referenslista. 
 
Vissa sökord som till exempel mathematical difficulties gav hela 358 894 peer-reviewed träffar 
vilket är ohanterligt många och de orden behöver en avgränsning för att kunna användas över 
huvudtaget. Vid avgränsning ”and” dyscalculia och åren 2000-2017 gav 875 träffar vilket också är 
för många och alldeles för svårarbetat. Dessa sökningar exemplifierar vikten av att använda rätt 
databas och sökord, se tabellen nedan under urvalsprocessen. Något man redan tidigt kunde se i 
sökprocessen var en tendens att få fler träffar på engelska sökord.  
 
Det finns ett begränsat urval av artiklar på svenska som är vetenskapligt granskade och därför 
gjordes de flesta sökningarna på engelska ord vilket resulterade i nästan bara engelska, peer-
rewiwed artiklar. I den engelska sökningsprocessen användes databasen ERIC Ebsco. Sökningar i 
ERIC gav överlag större antal träffar vilket innebar att dessa var tvungna att avgränsas med fler 
sökord och även genom att begränsa årtalen för att få en hanterbar träffmängd. Vid sökning på 
ordet dyscalculia, peer-reviewed och avgränsing i årtal blev det för många träffar och svårt att få 
en översikt. Då ordet dyscalculia kändes viktigt att ha med i sökningen med tanke på 
litteraturstudiens syfte och frågeställning så användes framöver de engelska sökorden  tillsammans 
med ordet AND vilket innebar att de kombinerades med varandra för att få en tydligare 
avgränsning. Exempelvis Mathematical learning disability and dyscalculia, se tabell nedan under 
urvalsprocessen. 
 
Manuella sökningarna via SUMMON blev ett komplement till de andra sökningarna. De artiklar 
som inte fanns tillgängliga via nätet kunde sökas här eller att söka direkt på författaren som kommit 
från referenslitteratur eller författare som blivit omskrivna i annan artikel. 

4.3.4 Urvalsprocess 
 
Urvalsprocessen har styrts av studiens syfte och frågeställning som var att undersöka vilka olika 
sätt att beskriva dyskalkyli som finns i forskningslitteraturen. Det övergripande kriterium som 
avgjort om litteraturen skulle vara med har varit att studierna handlar om dyskalkyli, 
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matematiksvårigheter och/eller inlärningssvårigheter. Nästa steg som har styrt urvalsprocessen har 
varit att titta efter de fyra inriktningarna: medicinska/neurologiska, psykologiska/kognitiva, 
sociologiska och didaktiska som kommer ifrån bakgrunden och som styrker forskares olika 
inställningar till dyskalkyli. Urvalsprocessen började med att efter varje sökning göra en 
bedömning av de träffar som framkommit. Första gallringen var att välja ut artiklar och rapporter 
utifrån titel som kunde tänkas vara av betydelse för studien och de sparades för vidare läsning. 
Några artiklar som inte bedömdes viktiga med hänsyn till studiens syfte och de som inte fanns 
tillgängliga på internet valdes bort. Vid studien har det vid vissa träffar uppstått problem att 
tidsmässigt hinna fjärrlåna litteratur då jag inte befinner mig i Sverige, så de artiklarna fick också 
sållas bort. Examensarbeten togs bort på en gång och avhandlingarna granskades för kontroll om 
de var doktorsavhandlingar eller licentiatavhandlingar. Vid vidare läsning av det urval som var 
kvar lästes ”abstracts” eller sammanfattningar och ytterligare fler artiklar plockades bort. 
Resultaten från sökningarna skrevs ner och sparades. Vid nästa steg lästes utvald litteratur 
översiktligt och här bedömdes det om de skulle vara med i studien eller ej. Det förekom flera 
dubbleringar då flera av artiklarna gav träff i flera sökningar. 
 
 
Nedan presenteras tabeller som ett resultat av databassökningarna. 
 
Tabell 1 Sökning i SUMMON 
 
Sökord Avgränsing 

 
Antal 
träffar 
 

Urval 
utifrån 
rubrik 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

Matematiksvårigheter - 29    
Matematiksvårigheter  Peer-

reviewed 
- - - - 

Dyskalkyli - 36    
Dyskalkyli Peer-

reviewed 
1 1 - - 

Mathematical 
difficulties 

Peer- 
reviewed 

358 894 - 
(för stort 
urval) 

- - 

Mathematical 
difficulties 

Peer-
reviewed 
”and” 
dyscalculia 
År 2000- 

875 - 
(för stort 
urval) 

- - 

 
Tabell 2 ERIC via Ebsco 
 
Sökord Avgränsing Antal 

träffar 
Urval  
utifrån 
rubrik 

Urval  
utifrån 
abstract 

Urval  
efter läsning 

Mathematical Peer-
reviewed 

424 -   
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learning 
disability 

(för stort 
urval) 

 År 2000-
2017 

335 3 
(började men 
insåg att det 
är för stort 
urval) 

3 3 

 AND 
dyscalculia 

30 23 15 
(2 fjärrlån) 

13 

Dyscalculia  115 - 
(för stort 
urval) 

  

Dyscalculia Peer-
reviewed, år 
2000-2017 

69 - 
 

  

Identify AND 
dyscalculia 

Peer-
reviewed 

6 4 3 3 
(varav 1 
dubblett) 

Features AND 
dyscalculia 

Peer-
reviewed 

5 5 5 
(1 fjärrlån) 

4  
(varav 1 
dubblett) 

Concept AND 
dyscalculia 

Peer-
reviewed 

22 20 15  
(4 fjärrlån) 

11  
(varav 7 
dubletter) 

Arithmetic 
learning 
disabilities 
AND 
dyscalculia 

Peer-
reviewed 
2010-2017 

35 13 12 
(1 fjärrlån) 

12 
(varav 6 
dubletter) 

 
Tabell 3 Avhandlingar.se 
 
Sökord Avgränsning Antal 

träffar 
Urval 
utifrån 
rubrik 

Urval 
utifrån 
abstract 

Urval 
efter 
läsning 

Dyskalkyli  3 3 3 3 
Dyskalkyli och 

matematiksvårigheter 
1 1 1 1 (dubblett) 

Matematiksvårigheter  3 2 1 1(dubblett) 
 
 
Totalt valdes 34 stycken artiklar och avhandlingar ut efter läsning av abstracts (exklusive 
dubbleringar). Alla dessa gick att hitta i fulltext direkt i databaserna. De texter som inte hittades 
hade sen tidigare redan sållats bort. De 34 artiklarna lästes översiktligt och en bedömning gjordes 
av om litteraturen beskriver resultat från empiriska studier inom utbildningsvetenskap. 
Urvalsprocessen har styrts av studiens syfte och frågeställning som är att titta efter vilka olika sätt 
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att beskriva dyskalkyli som återfinns i forskningslitteraturen och det övergripande kriterium som 
avgjort om litteraturen skulle vara med har varit att studierna handlar om dyskalkyli, 
matematiksvårigheter och/eller inlärningssvårigheter. Nästa steg som har styrt urvalsprocessen har 
varit att titta efter de fyra inriktningarna: medicinska/neurologiska, psykologiska/kognitiva, 
sociologiska och didaktiska som kommer ifrån bakgrunden och som styrker forskares olika 
inställningar till dyskalkyli. Ett annat kriterium i urvalsprocessen har varit att litteraturen eller 
studierna bör beskriva resultat från empiriska studier, egen forskning inom ämnet 
matematiksvårigheter/dyskalkyli. Efter denna genomgång var det 15 artiklar kvar som bedömdes 
vara relevanta för litteraturstudien. Efter att ytterligare ha läst igenom litteraturen där centrala 
resultat noterades återstod sex artiklar och två doktorsavhandling som i nästa avsnitt redovisas som 
slutgiltig vald litteratur för litteraturstudien. 
 
De artiklar som valdes bort är först och främst inte med på grund av att litteraturen inte varit en 
undersökande studie, eller med ett syfte som inte var relevant till denna studie. I urvalet fanns till 
exempel från början en del artiklar om hur man bäst bemöter elever diagnostiserade med 
dyskalkyli. Ett väldig intressant område men som inte är relevant för denna studie och därför valdes 
bort.  

4.3.5 Manuell sökning 
 
Genom litteraturförteckningar från avhandlingar och kurslitteratur så har även en manuell sökning 
gjorts. ”Tunga” namn inom ämnet, Butterworth, Shalev och Kosc återfinns i många olika 
avhandlingar och därmed gjordes manuella sökningar på namnen i databasen SUMMON via 
Högskolan Dalarnas bibliotek. Koscs avhandling från 1974 försökte jag beställa men den gick 
dessvärre inte att få tag på via Högskolan Dalarnas bibliotek. De hjälpte till och undersökte om det 
var möjligt att få tag på den via deras kontakter men tyvärr ingen lycka där heller. Både Butterworth 
och Kosc hittades även vid sökningar i ERIC Ebsco. Butterworth under sökorden concept and 
dyscalculia och arithmetic learning disabilities och Kosc under concept and dyscalculia. 
Forskningsöversikten av Lundberg och Sterner hittades även den via manuell sökning i SUMMON. 
Denna forskningsöversikt har använts i bakgrunden och i resultatdiskussionen.  
 
Följande artiklar har hittats och använts i studien via manuell sökning 
 
Tabell 4 Manuell sökning 
 
Använd text Typ av text Hittad i Sökning 
Shalev, R. (2004) 
Developmental 
Dyscalculia 

Tidskriftsartikel i 
Journal of Child 
Neurology 

Summon@Dalarna Sökord: Development 
dyscalculia Shalev 
and Gross-Tsur 
Avgränsning 2000-
2004 

Butterworth, B. 
(2005) The 
development of 
arithmetical abilities 

Tidskriftsartikel i 
Journal of Child 
Psychology and 
Psychiatry 

Summon@Dalarna Sökord: Development 
of dyscalculia 
Butterworth 
Avgränsning 2004-
2005 
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Lundberg, I., Sterner, 
G. (2009) Dyskalkyli 
– finns det? 

Forskningsöversikt  Summon@Dalarna NCM – Nationellt 
centrum för 
matematikutbildning 

 

4.4 Sökresultat  
 
Sex stycken artiklar och två doktorsavhandlingar bedömdes vara intressanta med utgångspunkt i 
litteraturstudiens syfte och frågeställning. Sökningen av ny litteratur upphörde när sökorden ledde 
till relevanta artiklar som passade in på frågeställningen. Därpå vidtog kvalitetsgranskning och 
innehållsanalys av den utvalda litteraturen. I avsnittet som följer så beskrivs kvalitetsgranskningen 
av de utvalda artiklarna och avhandlingarna. 

4.4.1 Kvalitetsgranskning av utvald litteratur 
 
I en litteraturstudie är det viktigt att genomföra ett bra urval och en kvalitetsbedömning av de 
utvalda artiklarna. Eriksson Barajas (2013:114) skriver att vid kvalitetsbedömningen är det viktigt 
att utgå från vissa krav som även bör redovisas. I denna studie har kvalitetsgranskningen av utvald 
litteratur genomförts utifrån följande övergripande frågor:   
 

• Vilket är syftet med studien/undersökningen? 
• Vilka resultat erhölls?  
• Är resultaten giltiga?                                  (Eriksson Barajas, m.fl. 2013:114) 

 
Dessa frågor har ställts till den utvalda forskningen och samtliga bedöms vara av god kvalitet. 
Vidare granskades när studien genomfördes, vad som studerats, om frågeställningarna är tydligt 
beskrivna och om undersökningsgruppen är representativ för studien. Ett annat kriterium var att ett 
huvudresultat och en slutsats/slutdiskussion fanns med. Alla artiklar som valdes ut har genomgått 
”peer-review” och har således blivit oberoende granskade och godkända för publicering i 
vetenskapliga tidskrifter. I sju av artiklarna presenteras ett tydligt syfte i samband med trovärdig 
litteratur och resultaten presenteras och analyseras utifrån studiens syfte. En av de utvalda studierna 
(Lundberg & Sterner 2009) var en forskningsöversikt och där resultaten är baserade på tidigare 
forskning och inte från egna undersökningar. Eriksson Barajas m.fl. (2013:25-26) menar att en 
allmän litteraturstudie kan vara otillförlitlig då litteratur kan väljas utifrån författarnas egna 
ståndpunkter. Efter noga övervägande och då det framkom att översikten har en låg relevans för 
studien togs beslutet att inte ta med forskningsöversikten utan istället använda den i bakgrunden 
och i diskussionen.  
 
Sammanfattningsvis konstateras att alla utvalda studier har hög relevans för denna studie då de har 
tydligt beskrivna syften, genomförandet beskrivs detaljerat, urval och undersökningsgrupp 
beskrivs och de har trovärdiga resultat. Etiska aspekter för studiernas genomförande beskrivs sällan 
i detalj men alla har genomgått ”peer reviewed”, oberoende granskning och bedömdes därför ändå 
hålla hög kvalitet. 

4.4.2 Presentation av utvald litteratur 
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I tabellen nedan presenteras de artiklar som valts ut för att ingå i denna litteraturstudie. Artiklarna 
är skrivna på engelska eller svenska. Två av studierna är longitudinella och har samlat in data under 
flera år för att möjliggöra beskrivning över en längre tidsperiod. 
 
Tabell 5 Utvald litteratur 
 
 Författare År Titel Publicering Land Typ av studie 
1 Butterworth 

B. 
2005 The 

development of 
arithmetical 
abilities 

The journal of child 
psychology and 
psychiatry 

UK Kvalitativ studie 

2 De 
Visscher, 
A., Noel, 
M-P. 

2014 Aritmetic facts 
storage deficit: 
the 
hypersensitivity 
to interference 
in memory 
hypothesis 

Developmental 
science 

Belgien Kvalitativ studie 

3 Mazzocco, 
M., 
Feigenson 
L., 
Halberda J. 

2011 Impaired 
Acuity of the 
Approximate 
Number 
System 
Underlies 
Mathematical 
Learning  
Disability 
(Dyscalculia) 
 

Society for Research 
in Child 
Development 

USA Kvalitativ 

4 Shalev, 
R.S., 
Manor, O., 
Kerem, B., 
Ayali, M. 

2001 Developmental 
dyscalculia is a 
familial 
learning 
disability 

Journal of learning 
Disabilities 

Israel Kvalitativ 

5 Shalev, 
R.S. 

2004 Developmental 
Dyscalculia 

Journal of Child 
Neurology 

Israel Kvalitativ 

6 Sjöberg G. 2006 Om det inte är 
dyskalkyli – 
vad är det då? 

Doktorsavhandling 
Umeå Universitet 

Sverige Multimetodstudie 
ur ett 
longitudinellt 
perspektiv 

7 Skagerlund, 
K. 

2016 Magnitude 
Processing in 
Developmental 
Dyscalculia  
A 
Heterogeneous 

Doktorsavhandling 
Linköping 
Universitet 

Sverige Empirisk studie 
Kvalitativ 
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Learning 
Disability with 
Different 
Cognitive 
Profiles  
 

 

4.4.3 Analys av utvald litteratur 
 
Efter kvalitetsgranskningen av litteraturen påbörjades analysen som gjordes på samtliga artiklar 
och avhandlingar. Genomförandet av analysen har skett med hjälp av en innehållsanalys. Eriksson 
Barajas m.fl. (2013:147) skriver att arbetssättet i en innehållsanalys kännetecknas av att 
systematiskt och stegvis klassificera data. På så sätt underlättas möjligheten att identifiera mönster 
och teman. Litteraturstudien har som syfte att undersöka hur begreppet dyskalkyli beskrivs av olika 
forskare och i ett försök att få svar på forskningsfrågan, vilka olika sätt som återfinns i 
forskningslitteraturen, så har de fyra olika riktningarna, medicinsk/neurologiska, 
neuropsykologiska/kognitiva, sociologiska och didaktiska inriktningarna använts i 
analysförfarandet. Dessa områden är beskrivna i bakgrunden och är områden som alla måste 
beaktas för att få en förståelse för elever i matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli. I ett första 
steg analyserades sökresultatet utifrån studiens syfte att undersöka hur dyskalkyli beskrivs av 
forskarna. I ett andra analyssteg användes sedan de fyra olika riktningarna för att jämföra de resultat 
som presenterades i studierna. Vid analys av litteraturen har även beaktning tagits om en koppling 
till matematiksvårigheter och eller dyskalkyli och taluppfattning finns.  
 
Under analysen fokuserades på vad som beskrivs i artiklarnas resultat, diskussioner och slutsatser 
för att hitta kopplingar till syftet med litteraturstudien. Det som ansågs relevant sparades och 
antecknades och därefter påbörjades en sortering och sammanställning av litteraturen utifrån de 
fyra olika synsätten, medicinskt/neurologiskt, psykologiskt/kognitivt, sociologiskt och didaktiskt. 
 
Nedan följer en beskrivning i tabellform av litteraturen uppdelad efter de fyra inriktningarna och 
vilket undersökningsområde de olika studierna behandlar. 
 
Tabell 6 Sammanställning av innehållsanalys av utvald litteratur 
 
Författare År Undersökningsområde Synsätt 
Buttterworth 2005 Aritmetik, definitioner, 

orsakssamband med 
andra diagnoser 

Medicinskt/neurologiskt 

Shalev 2001, 2004 Genetik, IQ Medicinskt/neurologiskt 
Mazzocco m.fl.  2011 ANS-Approximativa 

nummersystemet, 
medfödd förmåga att 
uppfatta tal 

Medicinskt/neurologiskt 

De Vissher och 
Noel 

2014 Arbetsminnet Medicinskt/neurologiskt 
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Skagerlund 2016 Heterogen 
inlärningssvårighet 

Psykologiskt/kognitivt 

Sjöberg 2006 Miljöns betydelse, 
elevens berättelse i 
fokus 

Sociologiska/didaktiska, 
tvärvetenskapligt 
angreppssätt 
 

 

5 Resultat 
 
I det här avsnittet presenteras resultatet från de olika studierna om begreppet dyskalkyli. Resultatet 
presenteras genom att börja med de medicinskt/neurologiska förespråkarna inom forskningen för 
att sedan gå vidare med det neuropsykologiska och avsluta med de sociologiska/didaktiska. 
Didaktik handlar om analysen och förståelsen av faktorer som påverkar undervisning och lärande 
och hur man går tillväga för att lära ut eller hur undervisningen anpassas till eleven. I 
urvalsprocessen valdes en del av dessa studier bort, dels för att det visade sig inte ha genomförts 
en egen undersökning, dels för att begränsa omfånget och även för att rikta in studien mer på vad 
dyskalkyli är. I resultatdelen har därmed det sociologiska/didaktiska perspektivet slagits samman. 
I resultatdiskussionen som följer efter redovisningen av själva resultatet belyses bristen på 
kommunikation mellan forskningsområden och en problematisering av artiklarna eller forskarna 
emellan. Redogörelsen av artiklarna består av en kort sammanfattning av själva studien och där det 
utifrån frågeställningen i litteraturstudien lyfter fram forskarens inställning och förklaring till 
begreppet dyskalkyli. 

5.1  Medicinskt/neurologiskt synsätt  
 
Butterworth (2005:3-18) undersöker i sin studie utvecklingen av aritmetiska förmågor och 
kopplingen aritmetik och specifika matematiska svårigheter. Räkning och enkel aritmetik anses i 
studien som en grundläggande matematisk färdighet och störningar i den aritmetiska förmågan kan 
då kopplas som en trolig orsak till dyskalkyli. Butterworth anlägger ett kategoriskt perspektiv i sin 
forskning vilket förklarar att medicinska och biologiska orsaker är framträdande. Studien berör 
endast ett specifikt problemområde, i detta fall aritmetik och utifrån studien framkommer att 
Butterworth anser att dyskalkyli finns och härstammar från störningar i den aritmetiska förmågan 
som kan leda till brister i taluppfattningen. Artikeln berör forskning på spädbarn, 
neuropsykologiska studier av begreppet dysklakyli och nervsystemet men även genetiska faktorer. 
Resultaten i hans undersökningar stöder i stort sett idén att förmågan att lära sig aritmetiska 
färdigheter är en medfödd förmåga. Butterworth (2005:3) betonar att aritmetiska kunskaper inte 
bara är viktigt för enskilda barn utan för hela samhället och bakgrunden till hans forskning är viljan 
att förstå hur dessa kunskaper förvärvas eller inte förvärvas.  

5.1.2 Aritmetik  
 
Metoden som Butterworth (2005:3) använder sig av är en jämförelse av aritmetisk förmåga som 
härrör från medfödda specifika kognitiva färdigheter till exempel medfödd antalsuppfattning som 
ställs mot generella kognitiva förmågor. En studie inom området kognition kan handla om hjärnans 
olika funktioner såsom tänkande, uppmärksamhet, minne och inlärning. Butterworth (2005:3) 
ställer sig frågan om det är kognitiva förmågan i allmänhet såsom resonemang, kort och långsiktigt 
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minne som hjälper oss att lära oss eller om taluppfattning en förmåga som vi föds med och som 
hjälper oss att uppfatta likheter och skillnader mellan antal. I studiens resultat framkommer att 
förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter är en medfödd förmåga med koppling till 
taluppfattningen. 

5.1.3  Arbetsminne och samband med andra diagnoser 
 
Butterworths studie visar också på ett eventuellt samband med andra diagnoser till exempel dyslexi 
och ADHD. Enligt tidigare studier är det bevisat att elever i matematiksvårigheter förekommer 
tillsammans med andra diagnoser men Butterworth (2005:14) menar på att hur de olika diagnoserna 
påverkar varandra inte är tillräckligt bevisat för att man med säkerhet ska kunna säga att det finns 
en relation de emellan. I sin studie tar Butterworth upp svårigheter med arbetsminnet och att sämre 
arbetsminnesresurser leder inte bara till svårigheter att utföra beräkningar utan kan också påverka 
inlärning av aritmetiska fakta. Utifrån studien så anser Butterworth (2005:14) att det inte blir 
tillräckligt tydligt att dela in dyskalkyli i undergrupper som neuropsykologiska eller allmänna 
kognitiva förmågor förrän man kan bevisa att de är olika funktioner med olika mönster och att man 
kan förklara relationen de emellan och om de påverkar varandra vid förmågan att hantera siffror. 
Som avslutning i sin studie skriver Butterworth (2005:15 ) att det fortfarande finns stora luckor i 
vår kunskap om vad som orsakar dyskalkyli och det behövs mer detaljerad forskning på hjärnan 
hela vägen från spädbarnsåldern upp till högre åldrar för att fylla dessa kunskapsluckor.   

5.1.4 Genetik och IQ 
 
Shalev m.fl. (2001:59-65) behandlar i sin studie genetikens roll vid dyskalkyli och man tittar på 
aritmetiska, läsning- och uppmärksamhetsstörningar hos syskon och föräldrar till barn med 
diagnosen dyskalkyli. Kriterierna för att de skulle vara diagnostiserade med dyskalkyli var att de 
hade en IQ högre än 85, dålig prestanda i aritmetik och stor skillnad mellan aritmetisk prestation 
och IQ. Gruppen bestod av 39 barn med dyskalkyli, 21 mödrar, 22 fäder, 90 syskon och 16 andra 
släktingar. Slutsatsen av resultatet var att 66% av mödrarna, 40% av fäderna, 53% syskon och 44% 
av andra släktingar hade dyskalkyli. 
 
Resultatet i studien (Shalev m.fl. 2001:62) visar att i de flesta familjer med någon med diagnosen 
dyskalkyli så är det minst en annan familjemedlem som också har dyskalkyli. Reultatet grundar sig 
på 148 familjemedlemmar varav 52% av barnen var diagnosticerade med dyskalkyli. Resultatet 
utifrån studien indikerar en familjepåverkan eller genetisk påverkan och att den är nästan tiofaldig 
högre än förväntad i jämförelse med den allmänna befolkningen (Shalev m.fl. 2001:63). Detta tyder 
på att genetiken spelar roll vid utveckling av dyskalkyli. Studien visade också att IQ inte kunde 
innebära en riskfaktor eftersom det inte fanns några signifikanta skillnader mellan IQ-värdena av 
deltagare med eller utan dyskalkyli. Enligt studien så påverkade inte uppmärksamhetsproblem 
resultatet och var därför inte en påverkande faktor (Shalev m.fl. 2001:62). I avhandlingen 
framkommer även tydligt att Shalev m.fl har uppfattningen att dyskalkyli är en hjärnskada och att 
de har ett tydligt medicinskt/neurologiskt synsätt på sin forskning. Forskningen på genetikens roll 
vid utveckling av dyskalkyli visar ett tydligt samband mellan genetik och dyskalkyli.  

5.1.5 Dyskalkyli - en svårighet att utföra matematiska beräkningar 
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I sin studie (Shalev m.fl. 2001:59) beskrivs dyskalkyli som att det inom befolkningen finns en 
undergrupp av barn som inte förvärvar aritmetiska färdigheter på ett typiskt sätt. Några av dem har 
problem med att lära sig de aritmetiska tabellerna, andra förstår aldrig algoritmer för addition, 
subtraktion, multiplikation och division, och andra har fortfarande problem med att förstå 
begreppet tal eller kan inte skriva, läsa eller identifiera det rätta ordet till siffran. Dessa barn har 
enligt Shalev dyskalkyli, en inlärningssvårighet som hindrar förvärv av aritmetiska färdigheter. 
Shalev (2004:765-771) skriver att det finns en normal variation i vår förmåga att hantera siffror 
men för de personer med särskilt stora svårigheter används ibland en diagnos, dyskalkyli. Termen 
dyskalkyli eller developmental dyskalkylia definieras som en svårighet att utföra matematiska 
beräkningar och kan inte förklaras av lågt IQ, bristande utbildning eller sensoriska 
funktionsnedsättningar det vill säga en nedsättning i ett eller flera sinnen exempelvis nedsatt syn, 
hörsel, talförmåga eller dövblindhet.  
 
Enligt författaren är det första man bör göra vid misstanke om dyskalkyli att undersöka barnets 
aritmetiska förmåga (Shalev 2004:768). Neurobiologiska och statiska underlag av det så kallade 
sjukdomsförloppet visar på att dyskalkyli är en hjärnskada men i studien nämns även dålig 
undervisning och brister i miljön som en del av de bakomliggande orsakerna till dyskalkyli (Shalev 
2004:765). I artikeln framkommer att 5-6% av befolkningen har diagnosen och att den är lika vanlig 
hos pojkar och flickor. Prematuritet, för tidigt född och låg födelsevikt kan vara orsaker till att 
dyskalkyli uppstår (Shalev 2004:768). Dyskalkyli är en bestående inlärningssvårighet och sträcker 
sig från grundläggande aritmetiska fakta eller kunskaper till att klara av att utveckla strategier för 
att lösa aritmetiska övningar. Shalev ser dock detta som en kortsiktig förklaring till dyskalkyli 
begeppet och menar på att den långsiktiga prognosen för dyskalkyli ännu inte är bestämd och ligger 
framför oss i framtiden att undersöka. Det behövs mer forskning framförallt av den 
neuropsykologiska processen. Forskning på individer med dyskalkyli och deras familjer kan vara 
en väg att gå för att få ledtrådar för att bättre kunna identifiera dyskalkyli i framtiden (Shalev 
2004:769). 

5.1.6  Studie av Approximativa nummersystemet (ANS)  
 
I denna relativt nya studie av Mazzocco m.fl. (2011:1224-1237) undersöks ett specifikt område, 
ANS och dess koppling till matematiska svårigheter. Mazzocco m.fl. rör sig inom samma 
forskningsområde som Butterworth (2005) och delar uppfattningen att förmågan att lära sig 
aritmetiska färdigheter är medfödd. Även denna artikel har ett medicinskt/neurologiskt synsätt. 
Artikeln är intressant då den visar på att forskning fortfarande pågår och stödjer tidigare forskning 
från Butterworth. Artikeln stärker även intrycket av att mycket av den senare forskningen och 
ökade uppmärksamheten för dyskalkyli kommer främst från modern hjärnforskning. I denna studie 
är det ett försök att avbilda hjärnans aktivitet för att se om det finns stora skillnader i ANS. 
 
I studien jämförs 71 nionde klassare utvalda från en longitudinell studie som sträcker sig från 
Kindergarten (förskoleklass) till att eleverna är 14-15 år. Under åren av studien blev eleverna 
testade individuellt och testerna varierade under åren men innehöll alltid en kombination av 
matematik och allmänna bedömningar (Mazzocco m.fl. 2011:1226). I sin studie har Mazzocco, 
Feigenson och Halberda (2011:1224) försökt visa på en nedsatt synlighet av ANS (Approximate 
Number System) och kopplingen till matematisk inlärningssvårighet. ANS är ett grundläggande 
kognitivt system som finns redan hos spädbarn och som tros ligga till grund för senare matematisk 
förmåga. Det har med antalsuppfattning att göra och att man till exempel kan förstå att en samling 



22 
 

med bollar är tre till antalet utan att behöva använda siffran ”3”. Det innebär också att man kan se 
skillnad på en hög med två respektive fyra bollar, det vill säga man kan avgöra var det finns mest 
utan att räkna.  Övergripande målet för forskningen är att förstå de processer som är involverade 
när elever använder numerisk information. En forskningsfråga i studien var varför många barn har 
matematiska inlärningssvårigheter trots en bra skolgång (Mazzocco m.fl 2011:1224). I sin studie 
finner de belägg och en förklaring till att stora enskilda skillnader finns i ANS när det gäller elever 
med matematiska inlärningssvårigheter.  
 
Den aktuella studien tyder på att matematiska inlärningssvårigheter till viss del beror på en brist i 
det approximativa nummersystemet (ANS) (Mazzocco m.fl. 2011:1234) som stöder icke-verbala 
numeriska representationer och som har blivit kopplat till IPS (Intraparietal sulcus) som befinner 
sig i parietal lobe delen i hjärnan och som i sin tur är kopplat till vår medfödda förmåga att uppfatta 
tal. Denna förmåga sker via en mental tallinje som etableras tidigt i hjärnan. IPS befinner sig i 
högra tinningloben i hjärnan och IPS är viktig för att skapa denna mentala tallinje. Hos 
dyskalkyliker har man funnit att IPS har en lägre aktivitet. Resultatet från studierna visar att elever 
med matematiska inlärningssvårigheter har till viss del sämre ANS precision i jämförelse med de 
andra grupperna vilket stödjer hypotesen att stora enskilda skillnader finns i ANS (Mazzocco m.fl. 
2011:1234).   

5.1.7 Svårigheter att komma ihåg aritmetiska fakta 
 
De Visscher och Noels studie (2014) syftar till att testa 101 barn i fjärde klass som håller på att lära 
sig multiplikationstabellen. Urvalet av eleverna var ifrån tre olika fransktalande grundskolor med 
en bakgrund från den övre medelklassen. I klassrummet fick de utföra tre aritmetiska uppgifter där 
eleverna skulle hämta informationen snabbt och med exakthet (De Visscher & Noel 2014:436). De 
två första övningarna bestod av en multiplikationsövning och en enkel additions övning. Det var 
övningar som var tänkta att eleverna skulle klara av ”flytande” det vill säga utan problem. 
Resultaten utifrån övningarna användes sedan för att bedöma barnens förmåga att hämta aritmetisk 
information eller fakta kunskaper ur minnet (De Visscher & Noel 2014:439).  
 
Studien är intressant då den undersöker om det finns en eventuell förklaring till varför människor 
med dyskalkyli har svårt att komma ihåg aritmetiska fakta såsom grundläggande egenskaper hos 
tal, till exempel hur de skrivs eller fungerar under räknesätten addition, subtraktion, multiplikation 
och division eller som i denna studie förmågan att hämta aritmetiska fakta ur minnet. Enligt 
författarna delar aritmetiska fakta många funktioner i hjärnan (De Visscher & Noel 2014:434). Det 
finns ingen del av hjärnan som bara arbetar med matematiken utan olika delar används och 
samarbetar när vi löser olika sorters uppgifter. Detta kan skapa störningar hos vissa elever och på 
så sätt resultera i att de får stora svårigheter att lagra aritmetiska fakta. Studiens resultat tyder på 
att olika områden i hjärnan aktiveras och att vid problem med arbetsminnet så berörs flera olika 
delar av hjärnan.  
 
Sammanfattningsvis så visar denna studie att barn som har svårt att hämta aritmetiska fakta ur 
minnet är extra känsliga när information som hämtas från olika funktioner i hjärnan och deras vägar 
korsar varandra. Detta sker när eleven först har memorerat fakta som senare ska plockas fram ur 
minnet. Ett tydligt exempel är inlärning av multiplikationstabellen där eleven först memorerar alla 
fakta, det vill säga alla tal i de olika tabellerna för att sedan vid räkning lätt kunna plocka fram 
informationen ur minnet. I studien har elever som upplever problem med detta jämförts med en 
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kontrollgrupp där denna hämtning av talen sker automatiskt ur minnet. Forskarna tolkar detta som 
att aritmetiska faktaproblem delar många funktioner eller vägar i hjärnan och att dessa funktioner 
korsar varandra när man memorerar dem (De Visscher & Noel 2014:440). Personer som är känsliga 
för dessa korsningar i hjärnan får svårare att lagra aritmetisk fakta i minnet. Denna studie berör 
flera områden inom aritmetiken och forskarna är medvetna om att sambanden mellan olika delar i 
hjärnan bör undersökas ytterligare i framtida studier. I studien framkommer att forskarna anser att 
detta är viktig information och att det är klart värt att överväga denna hypotes vid diagnos och 
behandling av dyskalkyli som är orsakat av aritmetiska fakta problem (De Visscher & Noel 
2014:441).   

5.2 Psykologiskt/kognitivt synsätt 
 
Skagerlund (2016) står till skillnad från Butterworth (2005) och Shalev (2001) för en forskning 
med inriktning på kognitivt psykologiskt perspektiv och menar att dyskalkyli är inlärningssvårighet 
som kännetecknas av svåra svårigheter att förvärva åldersrelaterade matematiska färdigheter och 
som inte kan hänföras till otillräcklig utbildning, språkkunskap eller motivation. Det berör ca 3-6% 
av befolkningen, vilket betyder att många kämpar för att lära sig matematiken i så stor utsträckning 
att det påverkar övergripande välbefinnande och den akademiska utvecklingen (2016:1). Han anser 
dock att vår förståelse av dyskalkyli begreppet är ofullständig och att det finns konkurrerande 
hypoteser angående dyskalkylins egenskaper och sambanden de emellan. Syftet med den aktuella 
avhandlingen är att bidra till en förståelse av begreppet dyskalkyli ur ett kognitivt psykologiskt och 
kognitivt neurovetenskapligt synvinkel. Genom sin undersökning visar Skagerlund (2016:33) att 
orsakerna till begreppet är allt annat än homogen och ger en större förståelse på flera nivåer. 
Undersökningen är gjord ur ett kognitivt psykologiskt perspektiv och målet är att förstå hur eller 
om dessa neurokognitiva processer har samband med till exempel matematiska förmågor.  
 
Skagerlund (2016:33-34) skriver i sin studie att dyskalkyli tidigare har behandlats som en homogen 
inlärningssvårighet och ifrågasätter detta genom sina tester och menar på att det kanske rör sig om 
olika sub-undergrupper istället. En grupp som har problem med att hämta aritmetiska fakta och en 
annan som har generella svårigheter med matematik. Om dessa två grupper visar liknande 
kognitiva brister av generella förmågor eller talbehandlingsförmåga, kan man argumentera för att 
de matematiska svårigheterna härrör från ett gemensamt ursprung. Det ger trovärdighet till att 
dyskalkyli är homogen med avseende på det sambandet, men om dessa två grupper visar olika 
mönster av kognitiva brister, som belyses av analyserna så representerar dessa grupper sannolikt 
inte samma population. Av den orsaken bör dyskalkyli mer uppfattas som ett heterogent tillstånd 
som kännetecknas av olika underliggande kognitiva svårigheter.  
 
Det genomfördes tre test eller systematiska undersökningar utifrån olika hypoteser. Ett test 
genomfördes på 10-13 åringar som delades in i tre grupper efter deras matematiksvårigheter. En 
grupp med aritmetiska problem men i övrigt duktiga i matematik, en grupp med elever som har 
problem med allt inom matematik ämnet och en grupp med ”normalt” begåvade elever i matematik 
(Skagerlund 2016:44-45). När detta forskningsprojekt startades första gången 2011 var hypotesen 
att dyskalkyli är en homogen inlärningssvårighet orsakad av ett enda kärnunderskott som kan 
hänföras till en neurokognitiv dysfunktion i och runt IPS (Intraparietala sulcus, en del av hjässloben 
i båda hjärnhalvorna). Resultat från studierna visar istället att dyskalkyli är en heterogen 
inlärningssvårighet, där barn kan tilldelas olika undergrupper av dyskalkyli. I studien identifierades 
minst två undergrupper, en som kännetecknas av specifika svårigheter med hantering av tal och en 
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annan subtyp som lämpligare bör betecknas som MLD, mathematical learning disabilities det vill 
säga matematiska inlärningssvårigheter och denna handlar inte endast om förmågan att hantera tal. 
Dessa undergrupper bör i framtida studier undersökas grundligare och även se om eventuella 
samband med andra diagnoser finns (Skagerlund 2016:71).   

5.3 Sociala/didaktiska perspektivet 
 
Sjöberg (2006) står i sin studie för ett annat perspektiv/synsätt angående dyskalkyli nämligen det 
sociala/didaktiska perspektivet och ser mer till kopplingarna emellan de olika perspektiven. I sin 
doktorsavhandling följer Sjöberg (2006:26) 13 elever under sex år med stora svårigheter inom 
matematikämnet. Syftet med avhandlingen är att undersöka problemområdet från två aspekter. 
Först och främst genom att undersöka begreppet dyskalkyli genom en litteraturöversikt från 1992 
och framåt. Det andra perspektivet har som utgångspunkt en fallstudie där syftet var att ge en 
detaljerad bild av eleven med matematikproblem.  
 
Vid analys av Sjöbergs avhandling framkommer att han först kritiskt granskar en smal men 
vedertagen förklaringsmodell för att sedan öppna upp för olika förklaringar till elevernas problem 
och detta sker hela tiden med elevens egen berättelse i fokus. Sjöberg (2006:21) skriver att det finns 
försök till ett större samlat grepp på hela området angående matematiksvårigheter men ofta 
begränsas studierna till ett smalare fält av problemområde där det ibland kan vara svårt att relatera 
resultaten till det stora sammanhanget. I avhandlingen framkommer att dyskalkylibegreppet i 
Sverige har en stark ställning som förklaringsmodell för elevers problem i matematik och 
avhandlingens inledande syfte är att genom en forskningsöversikt klargöra om dyskalkyli är en 
huvudförklaring till problemens uppkomst. Sjöberg (2006:23) skriver dock att begreppet vilar på 
en svag vetenskaplig grund, och därför utökades studien med ytterligare ett övergripande syfte, 
vilket var att beskriva eleven i matematikproblem och kartlägga vilka utmärkande- respektive 
särskiljande drag som finns mellan dessa elever och dem som inte har problem med grundskolans 
matematik undervisning.  
 
Avhandlingen visar på att resultaten som pekar mot dyskalkyli som en indikation på svårigheter i 
matematik inte är entydiga. Snarare har eleverna inte lagt ner tillräckligt med kraft och tid på sitt 
arbete med matematik. Resultaten av studien motbevisar inte en existens av dyskalkyli som 
begrepp, men resultaten som kommer fram är att diagnostisering av dyskalkyli bör utformas med 
försiktighet eller inte alls. Vidare är det hela miljön som måste undersökas, inte bara eleven med 
de matematiska inlärningssvårigheterna. Sjöberg (2008:14) uppmanar att diagnosen dyskalkyli ska 
användas med stor försiktighet, eller kanske inte alls, och arbetet med att strukturera upp fältet och 
enas om terminologi och kriterier för diagnostisering av elever med matematikproblem bör 
prioriteras.  
 
I studien framkommer att Sjöberg som forskare och utifrån studiernas resultat har blivit stärkt i 
uppfattningen att förklaringen till elevers matematikproblem inte primärt skall sökas ur ett 
medicinskt/neurologiskt eller neuropsykologiskt perspektiv. Dyskalkylibegreppet bör snarare 
tonas ned och vi bör istället ge utrymme för ett mer tvärvetenskapligt angreppssätt där elevens hela 
situation beaktas. Vid beteckningen ”med matematikproblem” i doktorsavhandlingen anses 
begreppet dyskalkyli har en alltför diffus benämning och att det finns andra sätt och andra 
förklaringar till att elever har problem i matematik än att bara benämna det vid dyskalkyli (Sjöberg 
2006:111).  
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5.4 Sammanfattning av resultaten 
 
Här är en sammanfattning av resultaten med inriktning mot att besvara forskningsfrågan, vilka 
olika sätt att beskriva dyskalkyli återfinns i forskningslitteraturen? 
 
Syftet med studien var att undersöka hur begreppet dyskalkyli beskrivs av olika forskare och utifrån 
studiens resultat framkommer att det inte är lätt att definiera matematiksvårigheter eller dyskalkyli 
då olika vetenskapsgrenar eller forskare har olika förklaringsmodeller för inlärningssvårigheter när 
det gäller matematikämnet. Det finns ingen samstämmighet forskare emellan vad dyskalkyli är. 
Övervägande forskningslitteratur härstammar från medicinskt/neurologiska området även om 
senare forskning även beaktar det pedagogiska/psykologiska och sociala aspekterna. Vidare 
framkommer att varje artikel har ett specifikt problemområde som studerats och på så sätt anläggs 
ett mer kategoriskt perspektiv där ofta medicinska och biologiska orsaker är framträdande. Vid 
studier grundade på det medicinska/neurologiska synsättet genomförs olika screeningar och tester 
av elever i matematikproblem och jämförs med kontrollgrupper av elever som upplever problem i 
mindre grad eller inte alls. Matematik kräver att vissa hjärnstrukturer fungerar utan problem och i 
studierna har man studerat hjärnan för att se om man kan hitta avvikelser som kan kopplas till de 
specifika inlärningsproblemen. Övergripande målet för de medicinsk/neurologiska studierna i 
denna litteraturstudie har varit att förstå vad som händer i hjärnan eller de processer som berörs när 
elever använder numerisk information och utifrån resultaten få en förklaring till vad dyskalkyli är. 

5.4.1 Brist på kommunikation mellan forskningsområden 
 
I studien har framkommit att olika vetenskapsgrenar eller forskare har olika förklaringsmodeller 
för inlärningssvårigheter när det gäller matematikämnet vilket leder till en förvirrad tolkning av 
begreppet i litteraturen. Då det inte finns någon entydig definition och genom användning av olika 
definitioner så skapas det lätt begreppsförvirring. Vidare framkommer att forskarna själva 
efterfrågar mer forskning inom området vilket tyder på att det finns många outforskade områden 
inom ämnet.  
 
Ett annat problem som belyses är olika benämningar av samma begrepp. Samma benämningar är 
en förutsättning för att kunna göra en rättvis bedömning av vad dyskalkyli är. Sjöberg (2006:98) 
tar upp exempelet developmental dyskalkyli (DD)som man ofta stöter på när man läser olika 
forskningsrapporter. DD ändrades till mathematics disorder i DSM-IV som är 
klassifikationssystemet för sjukdomstillstånd för psykiatrisk ohälsa men Sjöberg (2006:98) menar 
på att begreppet DD trots denna ändring ofta används inom den neuropsykologiska litteraturen. 
Shalev m.fl. (2001) använder sig av begreppet Developmental dyskalkyli men inte som någon 
entydig definition och Sjöberg (2006:98) påpekar att Shalev använder sig av ett antal olika 
definitioner på developmental dyskalkyli, varav han menar på att ingen är generellt accepterade i 
forskarvärlden. Butterworth (2005:12-13) menar att vid screeningar av elever vid utredningar så 
används olika test som ser väldigt olika ut och som testar olika saker. Detta gör det svårare för 
forskare att veta hur man ska definiera dyskalkyli. Shalev (2004:768) däremot menar att det första 
man bör göra vid misstanke om dyskalkyli är att undersöka barnets aritmetiska förmåga och det 
rätta sättet att göra är att använda standardiserade aritmetiska tester. Att resultaten från tester eller 
screeningar många gånger är oförenliga beror enligt Skagerlund (2016:28) på olika tillvägagångsätt 
och olika tolkningar av resultaten.  
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Shalev (2004:766) efterlyser i sin avhandling allmänt accepterade kriterier för problemområdet och 
i Sjöbergs (2006:95) avhandling nämns att ett flertal författare exempelvis har valt att sätta 
likhetstecken mellan dyskalkyli och arithmetic learning disabilities andra har satt likhetstecken 
mellan mathematical disability/difficulties, specific arithmetic disabilities, learning disabilities in 
mathematics or mathemtics disorder och dyskalkyli. Begrepp som alla mer eller mindre används 
synonymt med dyskalkyli. Det förekommer även att forskarna låter bli att kommentera vilka 
urvalsmetoder eller kriterier de använt sig av för att välja ut sina undersökningspersoner med 
diagnosen dyskalkyli (Sjöberg 2006:95).  

5.4.2 Vad säger forskningen om dyskalkyli 
 
Efter att ha läst och analyserat ett antal forskningsartiklar så har det även framkommit att, oavsett 
vilken inriktning forskaren väljer så härstammar övervägande del av all forskningslitteratur inom 
ämnet dyskalkyli från det medicinskt/neurologiska och neuropsykologiska området. Vidare att den 
tidigare forskningslitteraturen innan och runt 2000-talet är mer inriktad mot 
medicinska/neurologiska området, till exempel (Kosc 1974; Shalev 2004 & Butterworth 2005) 
medan senare forskning även beaktar det pedagogiska/psykologiska och sociala aspekterna 
(Skagerlund 2016; Lundberg & Sterner 2009; Sjöberg 2006).  
 
Matematiksvårigheter är ett överordnat, generellt begrepp och en elev som är diagnosticerad med 
dyskalkyli upplever just svårigheter i matematikämnet. Vid användning av dyskalkyli i de olika 
studierna så syftar det till en elev i matematiksvårigheter. Utifrån De Visscher och Noels studie 
(2014) som har ett medicinskt/neurologiskt perspektiv så benämns en person med dyskalkyli som 
att ha svårigheter att komma ihåg aritmetiska fakta såsom grundläggande egenskaper hos tal, till 
exempel hur de skrivs eller fungerar under räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och 
division eller att hämta aritmetiska fakta ur minnet. Detta innebär att en elev diagnosticerad med 
dyskalkyli har svårt att förstå matematikens grunder, till exempel att snabbt uppfatta antalet i en 
mängd eller att med någorlunda lätthet kunna utföra addition och subtraktion. Forskarna är inte 
eniga om begreppet dyskalkyli men något som forskarna dock i stort är eniga om är att dyskalkyli 
handlar om en sämre taluppfattning och en förmåga att hantera tal eller storheter på en tallinje. 
Shalev (2004:765-771) skriver att det finns en normal variation i vår förmåga att hantera siffror 
men för de personer med särskilt stora svårigheter används ibland en diagnos, dyskalkyli eller 
deveopmental dyskalkylia. Till skillnad från Shalev och Butterworth så menar Sjöberg (2006:23) 
att dyskalkyli begreppet vilar på en svag vetenskaplig grund och att problemområdet är mycket 
komplext och att det finns många olika förklaringar till matematikproblemens uppkomst. 
Butterworth (2005:3) anser däremot att räkning och enkel aritmetik är en grundläggande 
matematisk färdighet och störningar i den aritmetiska förmågan anses som en trolig orsak till 
dysklakyli. I studien framkommer att förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter är en medfödd 
förmåga. Denna syn att dyskalkyli är en inlärningssvårighet som hindrar förvärv av aritmetiska 
färdigheter delas av Shalev m.fl. (2001:59). Resultatet i Skagerlunds (2016:33-34) studie visade att 
de två undersökande grupperna i matematikproblem visade olika mönster av kognitiva brister och 
av den orsaken bör dyskalkyli mer uppfattas som ett heterogent tillstånd som kännetecknas av olika 
underliggande kognitiva svårigheter. 

5.4.3 Har dyskalkyli genetiska orsaker? 
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I Shalev m.fl. (2001:63) studie bekräftas att dyskalkyli är en genetiskt bestämd inlärningssvårighet. 
Även Butterworth (2005) bestyrker detta och betonar att dyskalkyli är ärftligt medan Skagerlund 
(2016) betonar det kognitiva psykologiska perspektivet och ställer sig kritiskt till genetisk 
påverkan. Skagerlund anser att bilden av diagnosen dyskalkyli är för ensidig av andra forskare och 
med en för stark tro att dyskalkyli härstammar från genetiska och neurobiologiska orsaker. Sjöberg 
(2006:99) tar upp att i forskningslitteraturen så finns det ingen enighet om huruvida dyskalkyli 
skulle kunna vara ärftligt och skriver att antalet publikationer i ämnet är få. Shalev m.fl. (2001:63) 
har i sin studie funnit ett samband mellan genetik och dyskalkyli och resultatet utifrån studien 
indikerar en familjepåverkan eller genetisk påverkan och att den är nästan tiofaldig högre än 
förväntad i jämförelse med den allmänna befolkningen (Shalev m.fl. 2001:63). Detta tyder på att 
genetiken spelar roll vid utveckling av dyskalkyli. Sjöberg (2006:99) däremot är tveksam till detta 
och tar i sin studie upp Magne, svensk forskare med en forskningsverksamhet inom fältet låga 
prestationer i matematik som sträcker sig från 1953 till 2003 och menar på att Magne i sin forskning 
skriver att de genetiska orsakerna är tvivelaktiga (Sjöberg 2006:99).  

5.4.4 Vikten av fortsatt forskning 
 
Avslutningsvis så framkommer det i studierna att trots att forskningen på senare år har närmat sig 
varandra så råder det fortfarande en stor begreppsförvirring angående termen dyskalkyli eller 
developmental dyskalkylia. Oavsett alla meningsskiljaktigheter om diagnosen dyskalkyli så visar 
resultatet i studien att begreppet används inom forskningen och skapar kunskap om samband 
mellan matematisk förmåga och hjärnan. Något som noterats i studien är att även om artiklar och 
forskare i denna studie har studerats utifrån olika perspektiv så är forskarna överens om vikten av 
hjärnforskning och att lärandet sker i hjärnan och att det är viktigt att studera hur detta lärande går 
till.  
 
Exempel på det är De Visscher och Noel (2014:434) studier som visar att aritmetiska fakta delar 
många funktioner i hjärnan och även resultatet från studien från Mazzocco m.fl. (2011:1234) som 
visar att hos dyskalkyliker har man funnit att IPS har en lägre aktivitet. Resultatet från (Mazzocco 
m.fl. 2011:1234) studier visar att elever med matematiska inlärningssvårigheter har till viss del 
sämre ANS precision i jämförelse med de andra grupperna vilket stödjer hypotesen att stora 
enskilda skillnader finns i ANS. Något annat intressant med denna studie är att den visar på ett nytt 
sätt att se på forskningen, att olika delar av hjärnan aktiveras vid problem i matematik. Detta är 
även något som Skagerlund (2016:54) tar upp och betonar i sin diskussion i sin avhandling. 
Skagerlund (2016:16) som i sin avhandling ser begreppet mer ur ett psykologiskt/kognitivt 
perspektiv betonar att för att förstå hur människor kan engagera sig och lära sig eller misslyckas 
med att lära sig matematik måste vi också förstå hur hjärnan fungerar. Även Butterworth (2005:14) 
efterfrågar mer forskning om hjärnan och dess kopplingar och anser att det inte blir tillräckligt 
tydligt att dela in dyskalkyli i undergrupper som neuropsykologiska eller allmänna kognitiva 
förmågor förrän man kan bevisa att de är olika funktioner med olika mönster, att man kan förklara 
relationen de emellan och om de påverkar varandra vid förmågan att hantera siffror. 

6 Diskussion 
 
I detta avsnitt presenteras två diskussionsdelar. Den första delen behandlar metoden för 
litteraturstudien, problematiken kring den och dess för- respektive nackdelar. Den andra delen 
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innefattar en diskussion kring det forskningsresultat som behandlats i studien med återkoppling till 
bakgrunden.  

6.1 Metoddiskussion 
 
Det finns inga regler för hur många studier som ska ingå i en litteraturstudie men ett bra 
tillvägagångssätt är att försöka hitta och inkludera all relevant forskning inom området (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013) och vid själva arbetsprocessen bör olika steg följas. I denna studie så fanns det 
väldigt mycket litteratur inom ämnet och i början av själva sökprocessen blev det ”för” många 
träffar på generella sökord som till exempel Mathematical learning disability. Detta medförde att 
sökorden behövdes begränsas med AND dyscalculia eller OCH dyskalkyli för att få ner träffarna 
till en hanterbar mängd. Av den anledningen kan studier utelämnats som inte använt dysalculia 
eller dyskalkyli som begrepp. En annan aspekt är att på grund av den stora mängden litteratur kan 
någon ”viktig” artikel missats redan vid själva utsållningen och läsning av artikelns titel eller 
abstract. Bedömning av artiklarnas relevans utifrån titeln var det första steget i urvalsprocessen och 
de artiklar som blev bortvalda redan där kan ändå ha haft relevans för studien vilket kan ses som 
en brist i studien och för studiens validitet. I ett försök att kompensera bortfallet så har ”smalare” 
sökord använts som till exempel concept som sökord och sedan AND dyscalculia. I denna studie 
användes sökningar från fyra olika databaser och även val av databaser kan ha varit avgörande för 
resultatet. En annan aspekt är att en studie som denna är tidsbegränsad och innebär att det kan 
finnas forskningsresultat som på grund av tidsbristen inte tagits upp i studien men som skulle 
kunnat ha relevans för studien, vilket också kan ses som en svaghet. 
 
Studiens generaliserbarhet ökar då metoden är tydligt beskriven med ett noggrant beskrivet 
tillvägagångssätt och med grafiska tabeller som förtydligar sökprocessen. Alla artiklar innefattar 
empiriska studier vilket även det ökar studiens generaliserbarhet. Sökningar i samma databaser och 
med samma sökord och avgränsningar kommer att visa samma resultat som i denna studie vilket 
stärker studiens reliabilitet. 
 
Eriksson Barajas m.fl. (2013:55-56) betonar vikten av att behålla ett neutralt perspektiv när man 
skriver en studie. Detta har beaktats vid skrivandet och sökandet har koncentrerats till 
vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte och där de mest relevanta till studiens syfte valts ut 
utifrån tidigare kunskap. Endast granskat material har tagits med så kallad peer-reviewed artiklar, 
avhandlingar eller böcker. Studien ger ingen fullständig bild av området men då detta är en relativt 
liten studie så är det inget som det görs anspråk på heller. 
 
Då övervägande del av forskningslitteraturen om dyskalkyli utgår från det medicinskt/neurologiska 
perspektivet och med kopplingar till hjärnforskning så är många texter tunga och med mycket 
fackspråk vilket nästan förutsätter en förkunskap om ämnet för att överhuvudtaget kunna ta till sig 
texterna. Språket är övervägande på engelska vilket gör läsningen än tyngre. Många gånger är man 
tvungen att söka upp ord och benämningar genom källor utanför texterna. Detta gällde framförallt 
texter om hur hjärnan fungerar, detta för att överhuvudtaget kunna ta till sig innehållet i texterna. 
Begreppet dyskalkyli har många olika benämningar på engelska vilket gör det hela än mer 
förvirrande. Olika uttryck används för i stort sett samma sak vilket inte är självklart om man inte 
är väl insatt i ämnet och det skapade en hel del förvirring i början av studien. Detta kan innebära 
att vissa delar av studierna inte till fullo helt förstods. 
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6.2 Resultatdiskussion 
 
Barn kan ha problem i matematik på många olika sätt, vissa har problem med aritmetiska fakta 
andra med procedurer och strategier och vissa har problem inom hela området. Både i bakgrunden 
och i de granskade studierna framkommer det dock att dyskalkyli är starkt kopplat till tal och 
taluppfattning. De Visscher och Noel (2014) undersöker i sin studie varför elever med dyskalkyli 
har svårt att komma ihåg aritmetisk fakta såsom grundläggande egenskaper hos tal till exempel hur 
de skrivs eller fungerar under räknesätten addition och subtraktion. Mazzocco m.fl. (2011) rör sig 
inom samma forskningsområde och menar att förmågan att lära sig aritmetiska färdigheter är 
medfödd. Även Lunde (2011:68) betonar att det finns en nära koppling mellan svårigheter kopplade 
till tal och taluppfattning och elever i matematiksvårigheter och/eller dyskalkyli. När barn börjar 
skolan så har de kommit olika långt i sin utveckling när det gäller talbegreppet. Lundberg och 
Sterner å andra sidan (2009:15) påvisar att denna skillnad i utveckling kan bero på att en del barn 
har dyskalkylisk läggning men att det även kan bero på en bristfällig stimulans under förskoleåldern 
och att sambandet mellan de kunskaper man lär sig tidigt och de man ska lära sig senare är större 
när det gäller matematik än för till exempel läsning. Räkning är en kunskap som behöver mycket 
övning för att bli erkänd. Elever som har en outvecklad taluppfattning eller som fått undermålig 
övning kan följaktligen ha räknesvårigheter utan att för den skull ha dyskalkyli. Räknesvårigheter 
kan också ha sin grund i en bristfällig undervisning (Lundberg & Sterner 2009:10). Lundberg och 
Sterner (2009:4) är således inte lika övertygade om att dyskalkyli handlar om en ärftlig förmåga att 
behandla tal och kvantiteter. De menar att det är svårt att avgöra i praktiken om det beror på 
ärftlighet eller om andra faktorer som till exempel dålig undervisning och/eller undermålig 
stimulans har en lika avgörande roll (Lundberg & Sterner 2009:4).  
 
Både Shalev (2001) och Butterworth (2005) är två forskare som båda framträder med ett 
medicinskt/neurologiskt förhållningsätt och som bestyrker genetikens roll. Trots att deras forskning 
genomfördes i början av 2000-talet och nu börjar bli ”relativt” gammal så refererar många andra 
forskare fortfarande till deras forskning. I studien av Butterworth (2005) som valdes ut i denna 
studie så har Butterworth (2005)  blivit citerad i inte mindre än i 160 artiklar vilket tyder på att han 
är välkänd inom forskarvärlden och det förklarar kanske också varför övervägande studier om 
ämnet dyskalkyli har ett medicinskt/neurologiskt perspektiv. Det visar på  att förhållningssättet 
som de förespråkar fortfarande är aktuellt. Skagerlund (2016) som står för den ”nyare” forskningen 
menar till skillnad från Shalev (2001) och Butterworth (2005) att vissa forskare har en alldeles för 
ensidig bild av diagnosen och en för stark tro på att den bara härstammar från genetiska och 
neurobiologiska orsaker. 
 
En annan aspekt som ofta dyker upp vid läsning om matematiksvårigheter är arbetsminnet. 
Matematiska inlärningssvårigheter kan innebära en begränsad förmåga att lagra och hämta 
aritmetiska fakta ur minnet. Denna förmåga är viktig för att klara av att lösa enkla aritmetiska 
uppgifter. Studien av De Visscher och Noel (2014) handlar om att flera områden i hjärnan berörs 
vid problem med arbetsminnet. Denna studie studerar sambanden med flera olika områden och 
kopplingarna däremellan och på det sättet så skiljer sig denna studie från andra studier som bara 
studerar ”sin del”. Detta visar också att den nyare forskningen tittar på olika områden och ett 
eventuellt samband de emellan. I många av studierna efterfrågas mer forskning inom området och 
Skagerlund (2016) betonar vikten av de tekniska framstegen och skriver att en central teori inom 
kognitiv psykologi och kognitiv neurovetenskap är betydelsen av hjärnaktiviteten och att vi med 
de snabba tekniska framsteg som gjorts de senaste åren nu börjar förstå de neurokognitiva 
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mekanismerna som underlättar matematisk tanke. För att förstå hur människor kan engagera sig 
och lära sig, eller misslyckas med att lära sig matematik, måste vi också förstå hur hjärnan fungerar 
(Skagerlund 2016:16). Även om mycket återstår att upptäckas om hur hjärnan bearbetar matematik 
så framgår i studierna att forskare nu har börjat kartlägga de olika berörda områdena och deras 
specifika funktionella roller. Trots alla meningsskiljaktigheter om diagnosen dyskalkyli så används 
begreppet inom forskning och skapar på så sätt kunskap om samband mellan matematisk förmåga 
och hjärnan vilket ändå hjälper forskningen framåt. 
 
Matematiksvårigheter är ett överordnat, generellt begrepp och en elev som är diagnosticerad med 
dyskalkyli upplever just svårigheter i matematikämnet. Diagnosen dyskalkyli innebär således en 
elev i matematiksvårigheter. En elev diagnosticerad med dyskalkyli har svårt att förstå 
matematikens grunder, till exempel att snabbt uppfatta antalet i en mängd eller att med någorlunda 
lätthet kunna utföra addition och subtraktion. Björnström (2012:14) och Adler (2005:19) menar att 
en elev med specifika matematikproblem skiljer sig ifrån en elev med allmänna inlärningsproblem 
på så sätt att en elev med allmänna inlärningsproblem ofta behöver mer tid på sig generellt och 
presterar jämnt över tiden medan en elev med dyskalkyli inte klarar vissa delar inom matematiken 
medan andra delar går bra. Resultaten utifrån de studerade studierna tyder på att en dyskalkyliker 
ofta är normalbegåvad men får problem med den kognitiva processen som behövs vid arbete med 
matematik. En dyskalkyliker kan uppleva problem med övriga skolämnen och även i 
vardagssituationer. Svårigheterna kan visa sig som problem med tidsuppfattning, att planera och 
att komma ihåg överenskommelser, svårigheter att lära sig klockan eller multiplikationstabellen 
(Skagerlund 2016:1). 
 
Forskarna har olika inriktningar på sin forskning vilket gör att det inte finns någon enhetlig bild 
över resultaten om vad dyskalkyli är men något som forskarna är relativt eniga om är antalet, hur 
många som är drabbade av särskilda matematiksvårigheter. Genom att dyskalkyli inte är ett 
entydigt fenomen så är det svårt att göra en beräkning av hur vanligt det är men Shalev (2004) har 
försökt sig på en uppskattning baserad på undersökningar av ett stort antal elever och som visar på 
att fem till sex procent är drabbade av någon form av dyskalkyli.  Skagerlund (2016:53) nämner 
tre till sju procent vilket innebär att en väsentlig del av befolkningen är drabbade och kämpar med 
matematiksvårigheter i sådan grad att det påverkar det vardagliga livet. Även Sjöberg (1996:99) 
nämner fyra till sex procent och refererar till forskning från bland annat Kosc(1974) och Shalev 
(2001). Sjöberg (2006:93) skriver i sin forskningsöversikt över dyskalkylibegreppet att om 
diagnosen dyskalkyli finns så skulle det förklara problemen i matematik för cirka sex procent av 
eleverna.   
 
I studien har framkommit att det är många olika inriktningar och intressen bakom de olika 
rapporterna. Man studerar ”sin del” och är helt fokuserad på den delen men gör inte alltid 
kopplingar mellan olika forskningsinriktningar. Bristen på kommunikation mellan både 
forskningsområden och olika fackgrupper är något som Lunde (2011:17) tar upp i sin bok och anser 
att detta kanske är en anledning till olika benämningar för samma sak. Björnström (2012:13) 
skriver att i Sverige är begreppet dyskalkyli kontroversiellt och ganska så oprövat och ett problem 
med begreppet är just att det inte finns någon entydig definition och genom användning av olika 
definitioner så skapas det lätt begreppsförvirring. Då matematiksvårigheter är en sådan sammansatt 
område så påverkar det utvecklingen inom forskningsområdet och Lunde (2011:17) menar på att 
det nog bara kan förstås utifrån en kombination av medicinsk-neurologiska insikter och kunskaper 
inom utvecklingspsykologi, kognition, matematikdidaktik, specialpedagogik och juridik (Lunde 
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2011:17).  Något som spär på denna begreppsförvirring är att området matematiksvårigheter med 
eller utan diagnos engagerar och intresserar många olika yrkesgrupper från läkare, 
neuropsykologer, pedagoger i skolan och även föräldrar till barnen i matematiksvårigheter. Även 
Sjöberg (2006:95) lyfter fram begreppsförvirring inom området och att området intresserar och 
engagerar många olika yrkesgrupper. Han nämner även att vissa barn idag får en diagnos, 
exempelvis dyskalkyli, utan att de som ställer diagnosen har tillräckliga kunskaper om 
problemområdet Sjöberg (2006:95).  
 
Vad innebär då informationen från denna studie utifrån artiklarna för mig som blivande lärare? Har 
det någon betydelse om jag tar till exempel Shalevs (2001) eller Sjöbergs (2006) perspektiv? 
Utifrån Shalevs (2001) perspektiv skulle jag säga att han anser att dyskalkyli är en vedertagen och 
vetenskaplig bevisad diagnos som är viktig för att få rätt hjälp med matematiksvårigheterna medan 
Sjöberg (2006) anser att dyskalkylidiagnoser bör användas med försiktighet och att eleven bör få 
hjälp vare sig med eller utan diagnos. Båda forskarna skulle säkerligen vara eniga om att en 
kartläggning är viktig för att kunna göra en utredning av orsakerna i matematiksvårigheter men att 
skillnaderna ligger i just om det är viktigt för eleven, skolan och för mig som pedagog att få en 
dyskalkyli diagnos för att kunna ge den rätta hjälpen. Shalev (2004) belyser det viktiga i att tidigt 
få en korrekt bedömning baserad på tester medan Sjöberg ser det hela mer ur ett elevperspektiv och 
att svårigheterna kan bero på andra faktorer än just de neurologiska och att testerna i sig kan vara 
ett onödigt stresspåslag för en redan stressad elev. Olika synsätt när det gäller testningar av elever 
kan innebära en ideologisk konflikt. Det positiva med tester är att eleven får en förklaring på sina 
problem och att det skapar argument för extra hjälp och stöd. Som det ser ut idag finns inga 
allmänna diagnoskriterier men det verkar som att neurologer har tolkningsföreträde när det gäller 
diagnosen dyskalkyli. Sjöberg (2006: 94) skriver att det framträdande synsättet i den aktuella 
litteraturen som han studerat behandlar matematiksvårigheter eller dyskalkyli ur ett kategoriskt 
perspektiv, detta till skillnad från ett rationellt perspektiv och att det kategoriska perspektivet har 
många likheter med den välkända neuropsykologin. 
 
Det är en stor utmaning att få elever i matematiksvårigheter att utvecklas på sin nivå, inte minst 
med tanke på elevers olika förutsättningar. Elever ska ges den stimulans och ledning som de 
behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2014:10). Viktigt är att lärarna 
förstår varför eleven har svårigheter för att kunna ta ställning till vilka extra anpassningar som bäst 
gynnar eleven (Skolverket 2014:20). Det lägger en stor vikt på hur undervisningen utformas och 
lärarens yrkesskicklighet. Alla elever är olika och lär på olika sätt och detta förutsätter att läraren 
har goda kunskaper i ämnet som undervisas och även om elevernas förkunskaper.  
 
Idag finns dyskalkylitester som till exempel Talkliniken på Danderyds sjukhus utför men hur 
tillförlitliga är testresultaten ur ett elevperspektiv? En dyskalkyli diagnos ska inte vara avgörande 
för om en elev ska ha rätt till stöd och hjälp men kan underlätta så att rätt stöd sätts in. Genom att 
få en diagnos accepterad så får man ett erkännande och rätt till olika typer av insatser i skolan vilket 
gynnar eleven. Haug (1998:18) menar å andra sidan att diagnoser är osäkra och formas av rådande 
kulturella värderingar och att det inte nödvändigtvis finns något samband mellan en diagnos och 
den undervisning eleven behöver. Segregerade och särskiljande lösningar har skapats och idag har 
neuropsykiatriska förklaringar såsom till exempel dyskalkyli fått ett starkt genomslag och även om 
de är omstridda så har de fått en bred användning både i medier och till vardags (Hjörne & Säljö 
2013:65). När det gäller de delar som handlar om tal och siffror, talbegrepp eller antalsuppfattning 
så bör detta kanske utföras av den som känner eleven bäst, nämligen pedagogen men vilket 
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perspektiv som jag som pedagog väljer beror mycket på skolans inställning till diagnoser och hur 
avgörande de är för eleven i svårigheter för att få den hjälp som den så väl behöver. 
 
Ett dilemma som ofta uppstår i skolans värld är olika behov, krav och värderingar inom skolan 
(Lindqvist & Rodell 2015:35). Skolan och målen ska vara likvärdig för alla samtidigt som den ska 
vara individualiserad och undervisningen och miljön ska anpassas till elevernas olikheter. De olika 
lösningar som stödjer sig på ett kompensatoriskt synsätt har ofta sin grund i pedagogiska, 
medicinska och pedagogiska forskningen och eleven ska erbjudas extra avpassad stöd för att 
utjämna elevens svaga sidor (Lindqvist & Rodell 2015:34). En elev som har problem i matematik 
har säkerligen varit ett objekt för specialpedagogiska insatser och det är ofta skolans normsystem 
som avgör innehållet i den specialpedagogiska verksamheten. Det innebär att det som på en skola 
bedöms som ett problem och kräver specialpedagogiska åtgärder inte bedöms lika på en annan 
skola och där går in under den vanliga pedagogiska verksamheten (Persson 2013:107). 
 
Att misslyckas med skolmatematiken innebär en belastning och kan genom knäckt självkänsla 
sprida sig till andra områden så som läsning eller skrivning. Litteraturen som studerats visar även 
att det finns ett samband mellan räknesvårigheter och senare framgång i livet men att orsakerna till 
matematiksvårigheterna är långtifrån klarlagda. För de flesta lärare verkar kopplingen dyslexi och 
läs- och skrivsvårigheter självklar medan kopplingen matematiksvårigheter och dyskalkyli inte är 
lika självklar. Detta kan kanske bero på just att dyskalkyli som begrepp inte är vedertaget och att 
även forskarna är oeniga i frågan. På många håll kräver man en formell diagnos för att en elev ska 
få särskilda hjälpinsatser. Detta betyder inte nödvändigtvis att det är ett berättigat krav. Varje elev 
har rätt att få den pedagogiska hjälp han eller hon behöver alldeles oberoende av formell diagnos. 
Men en god pedagogisk insats kräver att man har kartlagt elevens svårigheter så att hjälpen 
verkligen kan anpassas till elevens behov (Lundberg & Sterner 2009:17). Kanske är det viktigt att 
sluta diskutera om dyskalkyli är en diagnos eller inte och se till elevens bästa och istället försöka 
hitta orsakerna till inlärningsproblemen i matematik. 

7 Förslag till fortsatta studier 
 
Genom denna studie har det framkommit att forskare många gånger själva i sin avhandling 
efterfrågar mer forskning inom området. Detta tyder på att det finns en hel del outforskade 
områden. Efter att ha tagit del av forskningslitteratur så verkar det som om forskare studerar sitt 
perspektiv eller sin ”del” och det förs inte en dialog med varandra utanför sitt egna 
forskningsområde. Då övervägande forskningslitteratur om dyskalkyli härstammar från det 
medicinskt/neurologiska området så skulle det vara intressant att få ta del av en forskningsstudie 
gjord av forskare med olika perspektiv och med en slutsats av kopplingarna där emellan.  
 
Det skulle även vara intressant att få ta del av mer forskningslitteratur översatt till svenska språket. 
De flesta avhandlingar idag är skrivna på engelska. De är tunga och svårlästa med mycket 
fackspråk. För att nå fram till pedagoger som är de som jobbar närmast barnen i matematikproblem 
och för att de ska kunna ta till sig en sådan här forskningslitteratur så behöver den vara mer 
lättförståelig och lättillgängligt. Dyskalkyli eller en elev i matematiksvårigheter är ett otroligt 
viktigt område och det vore roligt och givande att läsa en ”nyare” och mer lättillgänglig studie på 
svenska gärna med kopplingar mellan medicinskt/neurologiskt och det sociala/didaktiska 
perspektiven. 
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Denna studie har gett insikter om att dyskalkyli eller särskilda matematiksvårigheter är ett 
komplext område och att en elev i matematiksvårigheter kan kännetecknas på olika sätt. Det vore 
därför intressant att genom en empirisk forskning undersöka hur lärare på skolor uppmärksammar 
elever i matematikproblem. Hur arbetar de, använder de sig av begreppet dyskalkyli, screeningar 
eller andra metoder för att identifiera dessa elever och hur viktigt är det med en diagnos för att 
eleven ska få den hjälp den så väl behöver. 
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