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– Under föreläsningen har du möjlighet att skicka in frågor digitalt.

– Gå in på www.slido.com och uppge Event code: #Kompetento

– Gilla andras frågor som du tycker är intressanta för större chans 

att de tas upp och blir besvarade.

http://www.slido.com/
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Något om mig

– Har arbetat på Talkliniken sedan 2011, med dyskalkyliutredning 

större delen av tiden sedan 2013

– Huvudförfattare till SLL:s ”Fokusrapport dyskalkyli” (2015)

– Har hållit i dyskalkylikursen 7,5 hp vid Uppsala universitet

– Sakkunnig inom dyskalkyli i samband med UHR:s utredning av 

anpassningar av Högskoleprovet
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Talkliniken, Danderyds sjukhus

▪ Sveriges största logopedklinik, med närmare 90 anställda

▪ Fem-sex heltidstjänster inom dyskalkyli (delvis äv. dx/dk)

(Heltidstjänst dyskalkyli = 126 utredningar/år)

▪ Huvudmottagning på Danderyds sjukhus. Ett tiotal satellit-

mottagningar i norra länsdelen
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Tar emot patienter inom områdena…
- Språkstörning

- Talsvårigheter (stamning, skenande tal, dyspraxi etc.)

- Oralmotoriska svårigheter och ätproblematik hos små barn

- Röststörningar

- Dyslexi/dyskalkyli

- Neurologiskt betingade språk-, tal- och sväljsvårigheter (afasi, dysartri och dysfagi)

- Bedriver också språkförskoleverksamhet, samverkar med olika avdelningar, håller föräldrautbildningar
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Matematik i vår tid 
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Tiden ska räcka till mycket …
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Dyskalkyliutredning – en kort historik

– Har genomförts på Danderyds sjukhus sedan sent 90-tal

– Inledningsvis som komplement till dyslexiutredningar

– Med tiden ett självständigt inslag i vårdutbudet

– Kraftig remissökning över tid

– Har nu stabiliserats på omkring 500 remisser på årsbasis
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Varför utreder logopeder räkne- och 
matematiksvårigheter?
– Mer långsökt än dyslexi måhända, men samtidigt en nära koppling 

(symboldysfunktion). Matematiken har en betydande språklig komponent

– Logopeder med neuropsykologisk skolning (A.R. Luria)

– Få psykologer verksamma inom området

– Tradition

– I utlandet: olika upplägg, med i gränslandet medicin/psykologi/pedagogik
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Vem får utreda matematiksvårigheter?

– Socialstyrelsen: ”Den som anser sig ha kompetensen”

– Regleras inte närmare i lag

– Viktigt skilja mellan pedagogisk utredning/kartläggning och 

medicinsk dito

– Endast legitimerad medicinsk personal får ställa diagnos
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Dyskalkyliutredning i Reg. Stockholm

– Klassas som specialistlogopedi, ingår ej i Vårdval Logopedi 

(2008) till skillnad från exempelvis språkliga utredningar och 

dyslexi

– Samtliga dk-remisser inom Region Stockholm måste ställas     

till Talkliniken. Om remissen går till annan landstingsdriven eller 

privat mottagning ska den omdirigeras. Vårdgaranti gäller.

– Utredning görs från skolår 4. Ingen övre åldersgräns, men i 

vuxen ålder ofta i samband med studier eller inför byte av 

arbetsplats eller arbetsuppgifter



12

Dyskalkyliutredning nationellt
– Få sjukhus/regioner har i dagsläget dyskalkyli i sitt vårdutbud                        

(Stockholm, Östergötland, Skåne, Örebro – enstaka utr. görs på vissa håll.) 

– Vissa kommuner erbjuder dyskalkyliutredning, däribland Uppsala och Västervik. 

Ibland finns kompetens i Elevhälsoteam.

– Talkliniken har under en längre tid mottagit dk-remisser från andra delar av 

landet. Tydlig ökning sedan 2015 (§ i Nya patientlagen)

– C:a 25 % av remisserna kommer idag från andra regioner

– På vissa håll finns privata alternativ - ofta kostsamt
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Varifrån kommer remisserna?

▪ Allra främst Skolhälsovården/Elevhälsan (70-80 %)

▪ Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- och ungdomsmedicinska 

mottagningar (BUMM)

▪ Primärvården (uppskattningsvis 10-15 %)

▪ Vuxenpsykiatrin

▪ Andra logopeder, privatpraktiserande eller kommunanställda psykologer
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Diskussionsfråga

– Varför remitteras så mycket fler flickor 

än pojkar? Trenden skiljer sig kraftigt 

från inom de flesta andra logopediska 

diagnosområden
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Diagnosfördelning 2018 (t.o.m. 18-10-31)
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Många har matematiksvårigheter –
betydligt färre lider av dyskalkyli
– I dagsläget förhållandevis ovanligt att utredningen visar på dyskalkyli

– 40-50 % av de inremitterade har redan en annan känd diagnos inom 

språk eller neuropsykiatri – kan samtidigt ha dyskalkyli, men 

diagnostiken försvåras

– Matematiken ställer krav på en rad olika kognitiva förmågor och 

samverkan mellan olika hjärnområden

– Många har en allmänbegåvning (konstaterad eller misstänkt i interv. 70-

85
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– Många har normala numeriska kärnförmågor, men uppvisar 

stora kunskapsluckor

– Flera har också utvecklat en emotionell relation/känslomässiga 

blockeringar gentemot matematik
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Ett särdeles komplext område – vad är vad?

Förklaringar till räkne- och/eller matematiksvårigheter 

kan ligga på flera plan. Ofta i kombination:

Inre och yttre förutsättningar

- ”Matteuseffekten”

Egen arbetsinsats/motivation/intresse

- Färdighetsämne – färdighet > < motivation

Emotionell relation

- Inställning/attityd – tidiga erfarenheter, förväntningar - psykiska pålagringar, 

ångest

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKaWu_f-jcgCFULXLAodAxIIGg&url=http://psychology.about.com/od/mindex/g/motivation-definition.htm&bvm=bv.103388427,d.bGg&psig=AFQjCNEv7LedOQNEtUsTkgb9zrUPU3Bwyg&ust=1443126311442126
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Helhetstänk kring räkne- och mat.svh.

– Har räknesvårigheterna/de matematiska inlärningssvårigheterna 

funnits sedan skolstart?

– Har pedagogiska kartläggningar/utredning. gjorts? Vad visar de?

– Finns andra, mer sannolika förklaringar än dyskalkyli till dessa 

svårigheter? Allmänt mående? Koncentration? Begåvning?

– Rådgör med andra pedagoger – har eleven problem med siffror 

och andra matematiska moment i andra ämnen, teor./praktiska?

– Prata med eleven själv och målsman. Finns det poänger med att 

remittera eleven för en räkneutredning? 

– Använd gärna Underlag inför utredning av räkneförmåga

(www.ds.se) som beslutsunderlag!

http://www.ds.se/
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Problem som kan förekomma i andra ämnen

- NO/SO – fy/ke, geografi (beräkningar, numeriska och rumsliga 

resonemang, förhållanden, kartor, skala)

- Bild, slöjd, tekn. (form, symmetri, mätning, proportioner, 

ritningar, mallar)

- Idrott (orientering, koordination, balans – dans?)

- Hemkunskap (recept, proportioner, enheter/omvandling)

- Musik (noter, takter, rytmer)

- (Språk (grammatik))
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Dyskalkyli – vad är det egentligen?
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Inte så nytt som man kan tro...

– Begreppet dyskalkyli myntades 1919 (S.E. Henschen, svensk 

neurolog). 100-årsjubileum (konferens/symposium i höst på DS)

– Termen akalkyli (förvärvade räknesvårigheter till följd av 

hjärnskada) kom något senare

– Ladislav Kosc, Tjeckoslovakien (1974). I den första systematiska 

studien på området definierades sex presumtiva subkategorier 

av räkne-/matematiksvh med förmodad neurobiologisk grund. 

”Developmental Dyscalculia”.

– Dyskalkyli har funnits som medicinsk diagnos i drygt 30 år; 

DSM-III-R (1987): Diagnoskod 315.1, ”Mathematics Disorder”



Dyskalkyli – mer än räknesvårigheter.   Räknesvårigheter – mer än dyskalkyli

http://goto.glocalnet.net/matematik/natural.html
http://www.pixgallery.com/i/DFU5U2
http://2.bp.blogspot.com/-umzxdoiqir8/TyuWO-id2tI/AAAAAAAAH5I/pT9HDv2m49Q/s1600/Hage.jpg
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Diagnosdefinition, Dyskalkyli enligt 
ICD-10 (F81.2)

“Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter 

som inte kan skyllas på psykisk utvecklingsstörning eller 

bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna innefattar 

bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter 

såsom addition, subtraktion, multiplikation och division 

snarare än de mer abstrakta matematiska färdigheter som 

krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa 

beräkningar.”
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Diagnosdefinition, Blandad 
inlärningsstörning enligt ICD-10 (F81.3)

”En mindre väldefinierad restgrupp av tillstånd där både 

räkne-, läs- och stavningsfärdigheter är klart påverkade 

men där störningen inte enbart kan förklaras av psykisk 

utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Denna 

kategori ska användas vid tillstånd som uppfyller kriterier 

från F81.2 (dyskalkyli) tillsammans med kriterier från 

F81.0 (dyslexi) eller F81.1 (specifik stavningssvårighet).”
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Diagnosdefinition, Dyskalkyli enl.
DSM 5 – Specific learning disorders 
(315.1)

”A. Förmågan att räkna, mätt med standardiserade, 

individuellt genomförda tester, är klart under den 

förväntade nivån för personer i samma ålder, med 

motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant utbildning.”

”B. Störningen enligt kriterium A försvårar i betydande 

grad skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver 

räkneförmåga.”



28

Kommentar till diagnoskriterierna

▪ Diskrepanskriterier – diskrepans generell begåvning/matemat-

isk förmåga – hur mäter man matematisk förmåga??

▪ Definitionerna tar ingen hänsyn till underliggande orsak till 

svårigheterna, utan baseras på beteendesymtom

▪ Definitionerna tar inte heller någon hänsyn till att dyskalkyli är  

ett synnerligen heterogent tillstånd
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En diagnos som fått ökad uppmärksamhet …
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… men ännu hörs ibland kritiska röster

▪ Under längre tid har en skepsis funnits gentemot begreppet och diagnosen dyskalkyli:

”En etikett på de elever som har det svårast med matematik.”

”Stoppa bluffen dyskalkyli” (E-S. Källgården, Matematikbiennalen 2011)

▪ Om det inte är dyskalkyli – vad är det då? (G. Sjöberg, 2006) 

”Varför ska personer utan matematikdidaktisk bakgrund utreda matematiksvårigheter?”

▪ Uppfattningen är trots allt att acceptansen ökat
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Diskussionsfrågor

Hur förhåller man sig idag till diagnosen på lärarutbildningen och i skolan?

Är du själv skeptisk till diagnosen dyskalkyli? I så fall varför?
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Fokusrapport dyskalkyli (2015)

- Beställare: Vårdgivarstöd, Stöd för Evidensbaserad medicin, 

HSF, SLL

- Bakgrund: den kraftiga remissökningen. Få ställda diagnoser. 

Kartläggning/utredning primärt skolans eller sjukvårdens ansvar?

- Evidens - forskningsläge

- Prevalens (hur vanligt är dyskalkyli?)

- Vårdkedja, aktuellt utredningsförfarande, behandl, hjälpmedel

- Önskvärt scenario om framtida förfaringssätt, ansvarsfördelning 

och omhändertagande av individer med räknesvårigheter
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Rapporten kan läsas digitalt eller 
rekvireras kostnadsfritt

www.vardgivarguiden.se
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Sex aktuella teorier om dyskalkyli

1.1. The Defective ANS hypothesis (Dehaene, S., Piazza. M, Wilson, A.J.)

1.2. The Defective OTS hypothesis

2. ATOM-teorin (A Theory Of Magnitude) (Walsh, V.)

3. The Defective Numerosity-coding hypothesis (Butterworth, B.)

4. The Access Deficit hypothesis (Rousselle, L. & Noël, M-P.)

5. The Domain General Cognitive Deficit hypothesis (Geary, D.C., Hoard, M.K.) 

6. The Multiple Deficits Account (kombinerade drag från ovanstående teorier) (Fias, W., 

Menon, V., Szucs, D)
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–Alla dessa teorier har erhållit 

åtminstone visst empiriskt stöd, 

vilket talar för att dyskalkyli är ett 

heterogent tillstånd där 

svårigheterna kan ta sig olika 

uttryck mellan individer, men även 

individuellt över tid
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Prevalens (förekomst i en population)

▪ Svårbedömt!

- Allmänt vedertagen definition saknas, både i Sverige och globalt sett

- Forskare har skilda uppfattningar om vilka svårigheter som ska inrymmas i 

dyskalkylibegreppet - begränsad konsensus

▪ 17 kända prevalensstudier (USA, Tyskland, Israel, 

Storbritannien, Slovakien, Indien, Belgien, Grekland, Iran, 

Holland, Kuba)

- Ingen prevalensstudie har hittills genomförts i Sverige eller övriga Norden

▪ Siffror från 1,3 – 10,3 % anges. M = 5,4 % (skilda definitioner)

- Andelen med en renodlad numerisk svårighet är sannolikt betydligt lägre
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Diskussionsfråga

– Har du någon gång mött en elev med räknesvårigheter, eller 

inlärningssvårigheter i matematik, som du inte kunnat se någon 

riktigt logisk förklaring till?
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Vilka förmågor testas i utredningen?
Både domänspecifika och generella kognitiva förmågor:

– Antals- och mängduppfattning

– Koppling antal/symbol (räkneord och siffror)

– Förståelse av siffrors värde, positionssystemet, taluppfattning

– Aritmetik (aritmetiskt flyt, aritmetiska fakta/verifikation, strategier, metoder)

-------------------------------------------------------------------

– Processhastighet

– Auditivt korttids- och arbetsminne

– Visuell perception, visuellt minne

– Rumsuppfattning/spatial förmåga

– Problemlösningsförmåga/logik

– (Förståelse av klocka, språkförståelse, läshastighet/förståelse)
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Ett urval av tester
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Panamath

– Testa gärna ditt ANS!                                                                            

Sök Panamath Online Test
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När ställs diagnosen dyskalkyli?
▪ När räknesvårigheterna ”alltid” funnits, är dokumenterat 

motståndskraftiga mot intervention och utgör ett tydligt hinder i såväl 

studier/arbetsliv som i vardag

▪ Grundläggande numeriska problem i linje med någon av de dominer-

ande orsaksteorierna stärker diagnostiken, men är inget absolut 

kriterium. Helheten väger tyngst

▪ När svårigheterna inte bättre förklaras av andra primära begränsningar 

såsom lindrig mental retardation, svag teoretisk begåvning, språkliga 

svårigheter eller neuropsykiatrisk problematik - alternativt avsaknad av 

eller otillräcklig skolgång

▪ Viktigt att komma ihåg: dyskalkyli kan, liksom dyslexi, förekomma 

parallellt med annan diagnos såsom språkstörning, dyslexi, AD(H)D 

eller autism
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Differentialdiagnostik/andra förklaringar
– Koncentrationssvårigheter, neuropsykiatriska diagnoser

– Dyslexi, språkstörning

– Otillräckliga kunskaper i undervisningsspråket

– Inlärningsförsening, men ej tydligt avvikande utveckling

– Svag teoretisk begåvning

– Prematuritet, vissa medfödda syndrom

– Automatiseringssvårigheter, ”mekanisk” inlärning, missuppfattningar, avsaknad av 

kontext, förstår ej syfte och tillämpning, svagt vardagsförankrade kunskaper

– Bristande färdighetsträning, bristande motivation, kunskapsluckor

– Blockeringar, ångest, urholkat självförtroende, nedstämdhet/depression

– För sent insatta pedagogiska insatser för elever med försenad räkneutveckling

– Bristande stöd och kontinuitet i skolan - täta lärarbyten



43

Vad händer efter utredningen?

▪ Pedagogiska åtgärder i skola

- Gemensam återlämning till patient, vårdnadshavare, pedagoger, 

(elevhälsoteam, skolledning)

▪ Vanliga rekommendationer

- Låt eleven utnyttja sina styrkor, t.ex. verbala, logisk-analytiska eller visuella

- Avlastning - färdighetsträning sällan mödan värd, kunskaperna befästs ej. 

Fokus på matematik ”bortom siffrorna”

- Prioritera centrala begrepp, resonemang, vardagsanknytning och problem-

lösning. Konkret/laborativt material

- Ta hänsyn till problem i andra ämnen som kan antas vara en konsekvens      

av tillståndet

▪ Hjälpmedel i vardagen (tidshjälpmedel, appar?)
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– Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

– Undantagsbestämmelsen/Pysparagrafen. I vilken mån kan den 

tillämpas?
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En bra räknare är till hjälp för många!
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Andra hjälpmedel då?

– Det enda relevanta hjälpmedlet med förskrivningsrätt är 

tidshjälpmedel

– I övrigt har vården inget att erbjuda utöver rådgivning, främst 

gällande förhållningssätt till svårigheterna. Några appar kan 

dock rekommenderas
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Medicinska/neurovetenskapl. metoder:

▪ Arbetsminnesträning (CogMed, Minneslek etc.)

▪ Riktad matematikträning på dator (Vektor, antalsuppfattning, 

taluppfattning, aritmetik) på ett lekfullt sätt. Planeter/nivåer etc.

▪ (((Transkraniell elektrisk stimulering)))

▪ (((Farmakologisk behandling (Metylfenidat))))
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Pedagogik: tidig upptäckt – tidiga insatser

▪ Avvikande räkneutveckling uppmärksammas tidigt av skickliga 

pedagoger i förskola, förskoleklass eller lågstadium

▪ Vänta och se om bitarna faller på plats – NEJ!

▪ Avvakta med symboler och abstraktion – grunderna måste först 

finnas på plats

▪ Konkret och laborativt material med mening och tydlig struktur
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Numicon
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Andra mtrl, bed. och träningskoncept

▪ ”Catch Up Numeracy” – ett intensivträningsmaterial för att bygga 

grundläggande taluppfattning och andra baskunskaper

▪ Förstå och använda tal (Alistair McIntosh, NCM)

▪ Vektor – datorbaserat material utvecklat av T. Klingberg, neuroforskare

▪ Albert – obs, kostar!

▪ Intensivträning i matematik – Natur och Kultur

▪ Kahn Academy (Bill & Melinda Gates Foundation) – gediget material, 

men på engelska

▪ Umematte - ett koncept för elever som under längre tid upplevt 

misslyckanden i matten

▪ YouTube: Petter Berglin (matematiklärare)
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Kompensation

– Räknare med dubbelradig display

– Lathundar (t.ex. enheter och omvandling)

– Bildstöd

– Eget framtaget material

– Anpassningar i undervisning och provsituationer (mindre grupp, 

annan mattebok, förlängd tid, prov med tillgång till lathund etc.)



52

Dyskalkyliutredningens betydelse

▪ Terapeutiskt värde – bli lyssnad på av en utomstående, 

möjlighet till samtal och bekräftelse

▪ Få en förklaring (viktigt för många!) - kan innebära chans till 

nystart

▪ Ökad insikt kan leda till minskat eget skuldbeläggande 

▪ Förstå sina styrkor och svagheter – vad ska man jobba på? 

▪ Vägledning för pedagoger, information till högskola, arbetsgivare 

eller myndighet
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Hur fånga motivationen hos den som upplevt 
långvariga misslyckanden?
– Raserat förtroende, känslomässigt motstånd? Behöver återuppbyggas/ 

övervinnas stegvis, tar tid!

– Lär känna eleven. Förtroende avgörande – viktigt visa genuint intresse 

– Kom in på matematik ”bakvägen”, via något eleven är intresserad av

– Avdramatisera matematik, försök visa på enkla vardagstillämpningar 

som eleven kanske inte reflekterat över

– Börja helt kravlöst – låt elevens framsteg styra i vilken takt du bygger  

på med nya moment. Tydliggör de framsteg som sker!

– Tryck på vad eleven kan och inte på vad hon/han inte behärskar

– På sikt: tydlig målbild, fortlöpande återkoppling, få eleven att själv 

reflektera över sin inlärning
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Tack för uppmärksamheten!


