Matematiksvårigheter

Dyskalkyli
Vad det är och hur du lever med det

Svårt med siffror?
Du är inte ensam.
Att ha svårt med matematiken är
förmodligen lika vanligt som att ha
svårt med att läsa och skriva. En
brittisk studie från 1999 visar att 20
procent av den vuxna befolkningen
har allvarliga problem med räkningen.
En internationell undersökning visar
att situationen är densamma i många
andra länder. (Källor: Moser report och
IALS)

Matte och intelligens
Matten är ett ämne som vi ofta
kopplar samman med intelligens.
Många med matematiksvårigheter
betraktar sig själva som dumma,
även om de är normalt begåvade
och klarar andra områden bra. Den
som är dålig i matte får ofta dåligt
självförtroende.

Matten svåraste skolämnet

Problem i vardagen

Närmare 12 procent av eleverna i årskurs 9 blev inte
godkända i matematik våren 2016. Bortsett från ämnet
svenska som andraspråk är matematik det ämne som
eleverna har svårast att klara. Elevernas kunskaper i
matematik försämrades under flera år, men internationella
studier från 2015 visar på ett trendbrott. (Källor: Skolverket,

Många tycker att
skolmatematiken är
svår. Vissa har så stora
svårigheter att de får
problem i vardagen.
Det finns vuxna som inte
kan uppskatta hur mycket
de ska betala när de köper
två liter mjölk, som inte
har en aning om vad det
innebär att priset på tröjan
är nedsatt med 20 procent
och som inte kan läsa en
busstidtabell.

PISA och TIMSS)

Skolan måste också granskas
En elevs svårigheter är skolans svårigheter. Många elever
skulle aldrig få problem om undervisning och skolmiljö var
anpassad efter elevernas behov. Skolan är skyldig att se över
undervisningssituationen, och att åtgärda när något brister.

Mycket kan orsaka räknesvårigheter
Många saker kan sätta käppar i hjulet när vi ska räkna.
Allmänna inlärningssvårigheter, koncentrationssvårigheter
och dåligt arbetsminne är några exempel. Olika yttre faktorer
kan också bidra, till exempel stojigt klassrum och stressad
lärare. De flesta med dyslexi får kämpa extra med matten i
skolan eftersom uppgifterna ofta presenteras i text, och för att
man kastar om siffror på samma sätt som bokstäver.
Det är inte ovanligt att den som har dåliga erfarenheter från
skolmatematiken har utvecklat blockeringar inför matematik,
och skyr allt som har med siffror att göra.

Tidiga insatser viktiga
Precis som vid dyslexi, går effekterna av dyskalkyli att mildra.
Räknelekar och spel i tidiga år stärker barnens taluppfattning.
Tyvärr finns inte mycket forskat om hur man bäst tränar
små barns taluppfattning, och därmed är det ont om bra
pedagogiskt material.

Omslagsbilden: Lena
Wennersten är medlem i
Dyslexiförbundet och har
utbildat sig till frisör. Hon säger
att matten alltid ställt till med
stora problem i skolan och hon
har verkligen fått kämpa för att
få förståelse. Medlemskapet i
Dyslexiförbundet har varit ett
stöd.

Dyskalkyli – en sorts räknesvårigheter
I vissa fall är det svårt att hitta en förklaring till allvarliga
matematiksvårigheter. Om svårigheterna inte har andra
neurologiska, kognitiva eller pedagogiska orsaker, kan det
handla om dyskalkyli.
Alla är inte överens om vad dyskalkyli är för något, eller ens
om att det existerar. Men allt fler forskare och specialister
sluter upp bakom en teori om att vissa personer föds med
en nedsatt förmåga att uppfatta antal och mängder, och
därmed riskerar att utveckla dyskalkyli.

Barn kan leka och
spela sig till en bättre
taluppfattning.

Uppgifterna om hur många som har dyskalkyli varierar,
från ett par procent upp till fem, sex. Det finns forskning
som visar att dyskalkyli är ärftligt på samma sätt som
dyslexi. Fortfarande krävs mycket forskning innan det finns
ett säkert svar på vad dyskalkyli är och vad det beror på.

Hur kan jag få
hjälp med mina
räkneproblem?
Lästips:
Dyskalkyli & Matematik
Björn Adler, Nu-förlaget (2007)
Handbok för pedagoger. 290 s.
Dyskalkyli - Att hjälpa elever med specifika
matematiksvårigheter
Brian Butterworth & Dorian Yeo, Natur & Kultur Akademisk (2010)
Om att undervisa konkret och strukturerat. 124 s.
När siffrorna skapar kaos
Olav Lunde, Liber (2011)
Matematiksvårigheter ur ett specialpedagogiska perspektiv. 239 s.
Alla kan lära sig matematik
Ingrid Olsson / Margareta Forsbäck, Natur & Kultur (2008)
Tips på lekar och övningar för barn, även för föräldrar. 80 s.

Du har rätt att bli bemött med
förståelse och att få hjälp.
Prata med lärare eller
specialpedagog på din skola
eller vuxenutbildning. Eller
med handläggaren på
arbetsförmedlingen, om du är
inskriven där. Annars kan du
förklara ditt problem för
husläkaren och be om en
remiss till någon som utreder
räknesvårigheter. Det kan
dock vara svårt att få en
utredning inom landstinget.
Kontakta Dyslexiförbundet för
mer information.

Värt att veta om dyskalkyli
Markus Björnström, Lärpocket, Natur & Kultur (2012)
Vad skiljer dyskalkyli från andra matematiksvårigheter? 48 s.
Matematik – en mänsklig rättighet
Ann-Louise Ljungblad, Argument (2006)
Alla har rätt till kunskaper i matematik, 50 s.
Att räkna med barn i specifika matematiksvårigheter
Ann-Louise Ljungblad, Argument (1999)
För pedagoger. Att se problemen och att hjälpa, 222 s.
Räknesvårigheter och lässvårigheter under första skolåren
Ingvar Lundberg / Görel Sterner, Natur & Kultur (2006)
Hur hänger dyskalkyli samman med dyslexi? 175 s.
Om det inte är dyskalkyli – vad är det då?
Gunnar Sjöberg, Doktorsavhandling Umeå universitet (2006)
Författaren söker andra förklaringar än dyskalkyli. 270 s.
Även gratis i digital form på http://uma.diva-portal.org

Utnyttja hjälpmedel
Den som har specifika
räknesvårigheter lägger
mycket energi på enkel
räkning och får mindre kraft
och tid över till att lösa det
verkliga problemet. Därför är
det viktigt att skolan tidigt
tillåter hjälpmedel som
tabeller, faktakort, pärlband
och miniräknare. Matematik
är så mycket mer än att vara
snabb på de fyra räknesätten.

Tecken på räknesvårigheter/dyskalkyli:
r Svårt att uppfatta antal och mängder
r Svårt att få siffror att fastna i minnet
r Problem att lära sig multiplikationstabellen
r Svårt att använda de fyra räknesätten
r Räknar långsamt
r Räknar på fingrarna
r Svårt att lära sig klockan
r Dålig tidsuppfattning
r Problem att hantera pengar
r Svårt att planera och organisera

Vem utreder räknesvårigheter?

Viktigt att utreda

Det finns inga klara riktlinjer för hur en utredning ska se ut
eller vem som ska göra den.

Oavsett om matematiksvårigheterna beror på
dyskalkyli eller något annat,
är utredning viktigt. En bra
utredning ringar in styrkor
och svagheter. Syftet är
framförallt att ta reda på hur
personen bäst kan gå vidare
för att utvecklas inom
området som kärvar: går
svårigheterna att träna bort,
finns det alternativa vägar för
att nå målen eller behövs
kompensatoriska verktyg eller
hjälpmedel?

Skolan måste enligt skollagen se till att elever som har svårt
att klara skolarbetet utreds och att åtgärdsprogram upprättas.
I första hand är detta därför en uppgift för lärare och
specialpedagoger. Det finns också specialutbildade
pedagoger som utreder dyskalkyli. Läs-, skriv- och
räkneförmågan bör utredas. I vissa fall finns det skäl att
göra en mer omfattande utredning, som när en elev inte
gör framsteg trots åtgärder.
Även vissa logopeder och psykologer gör dyskalkyliutredningar. För en sådan utredning krävs remiss från
skolhälsovård eller husläkare – annars får man bekosta
utredningen själv.

Siffrorna stoppar inte Douglas
Att prata med Douglas Granlöf är
spännande. Han är intresserad av
människor och samhället, och oavsett
om samtalet glider in på filosofi,
historia eller religion har han något att
tillföra. Han vill bli något stort, kanske
politiker.

“Vi som har
dyskalkyli
passar inte in
i skolan. Det
är inget fel på
vår intelligens,
men vanlig
undervisning
fungerar inte för
oss.”

Först tänker han studera på
universitetet. Men så var det det här
med matten. Douglas kan inte räkna.
För honom saknar siffrorna innebörd,
de bara hoppar runt i huvudet och vill
inte fastna. Plus, minus och gånger går
inte automatiskt. I affären använder
han miniräknare för att kontrollera att
pengarna räcker. Är en vara nedsatt
med 20 procent har han ingen aning
om vad det betyder. Han frågar, eller
gissar.
– Det kan bli lite roulette av det hela,
säger han och skrattar.
Matematiken i grundskolan blev ett
misslyckande. Varje termin försökte
lärarna hjälpa Douglas genom att
repetera grunderna. När han ändå inte
förstod, trodde de att han gjorde sig
till och tappade tålamodet. Resultatet
blev att Douglas fick ångest inför
matte och började hata siffror.
I åttan tog han saken i egna händer.
Han trodde att inte någon kunde
hjälpa honom, och skulle han komma
vidare i livet var han tvungen att fuska
med matten.

Så han fuskade sig till godkänt i matte
och tog sig in på gymnasiet. Men där
blev situationen ohållbar och han
hoppade av. Douglas vände sig till en
logoped och efter en utredning får han
diagnosen dyskalkyli.
– Diagnosen hjälpte mig att förstå
mina svårigheter bättre. Nu vet jag att
jag kan komma vidare med rätt hjälp.
Det är de enkla räkneprocesserna som
tar all energi från Douglas. När han
får använda miniräknare och tabeller
får han tid och kraft över till att förstå
och lösa den matematiska uppgiften.
Douglas har börjat läsa på Komvux
och ska ta itu med gymnasiematten.
Han har blivit lovad två lärare, varav
en kan det här med dyskalkyli. Han
ska få använda redskap och få mer tid
på sig. Douglas är tacksam, men
samtidigt upprörd över att det är först
på Komvux som han får bra hjälp med
matten.
– Vi som har dyskalkyli passar inte in
i skolan. Det är inget fel på vår
intelligens, men vanlig undervisning
fungerar inte för oss.
Douglas är inte knäckt av sina
erfarenheter – snarare sporrad.
– Mina räknesvårigheter ska inte
hindra mig från att gå vidare.

Stödjer personer med funktionsnedsättningarna
läs- och skrivsvårigheter / dyslexi och
matematiksvårigheter / dyskalkyli samt tillvaratar
och bevakar deras intressen. Dyslexiförbundet
bildades 1979 och är sedan 1990 en erkänd
organisation för funktionsnedsatta, för föräldrar
och andra intresserade.
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Förbundet arbetar med information, råd
och stöd, påverkan och intressepolitik samt
föreningsverksamheter som möten,
föreläsningar, studier, läger med mera.
Dyslexiförbundet är en mötesplats där
medlemmar kan utbyta erfarenheter och
stötta varandra. Förbundet har cirka 8.000
medlemmar i ett 60 -tal lokalföreningar och
distrikt.
Skriv-Knuten är Dyslexiförbundets
informations- och rådgivningsverksamhet.
Hit kan barn, ungdomar, vuxna, föräldrar och
lärare med flera vända sig för att få kunskap,
information, råd och stöd om hjälpmedel,
rättigheter och möjligheter. Skriv-Knuten
bedriver även fortbildningsverksamhet för
lärare och andra och genomför även årligen
en tvådagars Dysleximässa. Skriv-Knuten
drivs med stöd av Skolverket.
Orden på jobbet är ett arvsfondsprojekt som
undersöker hur läs-, skriv- och sifferhanteringen
ser ut på dagens arbetsplatser. Särskilt för
personer med dyslexi och dyskalkyli. Här
uppmärksammas problem och sprids lösningar
för anställda, arbetsgivare, fackförbund och
myndigheter.
Läs mer: www.dyslexi.org/ordenpajobbet
Läs & Skriv är Dyslexiförbundet tidning, som
kommer ut med fyra nummer per år. I tidningen
samt på Dyslexiförbundet hemsida finns mer
information.

www.dyslexi.org

Vill du stödja
Dyslexiförbundets
arbete? Alla
bidrag, stora som
små, är välkomna.
Bg: 764-4354
Swish: 1235020607

