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1 Bakgrund

Under senare år har jag alltmer kommit att intressera mig för elever med specifika
matematiksvårigheter och vad som ligger  bakom när en i övrigt normal- eller
högpresterande elev uppvisar stora svårigheter i matematik.  I samband med kursen
Matematik och lärande 21-30 poäng gjorde jag en fallstudie av en elev som har
uppenbara svårigheter i matematik. Jag fann då att det var svårt att hitta adekvat
litteratur, inte minst när det gäller forskning bedriven av pedagoger. Det mesta som
finns är av psykologer och neurologer. När jag nu fortsätter mina studier vill jag gå
vidare och fördjupa mig inom den litteratur som finns inom området specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli.
Eftersom min erfarenhet som lärare omfattar grundskolans år 1-6 har jag också
inriktat mitt arbete på dessa åldrar.

2 Syfte

Syftet med min undersökning är att göra en litteraturöversikt över litteratur inom
området specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli för att senare kunna gå vidare i
mitt arbete med att undersöka orsaker till dessa svårigheter och försöka finna
lösningar som förebygger och eller "botar".

3 Metod

Den metod jag använt mig av är att genom litteraturlistor och sökningar på Internet
försöka få fram den litteratur som behandlar området specifika matematik-
svårigheter/dyskalkyli. Den främsta källan är en bibliografi, Literature on Special
Educational Needs in Mathematics, ( Magne, 2000 ), som innehåller ca 5000 titlar,
varav en ganska stor del är artiklar i olika tidskrifter. Utifrån denna har jag gjort en
kvantitativ studie över hur litteraturen fördelar sig mellan de olika områdena, som
bibliografin är indelad i, när det gäller matematiksvårigheter och också tittat på hur
de olika inriktningarna fördelar sig över tid. Jag har också gjort en kvalitativ studie
av en del av den litteratur jag kunnat få fram med hjälp av litteraturlistor och
sökningar. Härvid har jag begränsat mig till litteratur utkommen under den senaste
tioårsperioden, från 1991 till 2000, då jag förutsätter att tidigare undersökningar av
vikt finns med i bakgrundsmaterialet till dessa senare undersökningar.
Jag har också haft kontakt med Olof Magne, fil.dr, docent och forskare i pedagogik
med inriktning på matematiksvårigheter, för att diskutera frågan och få hjälp med var
den i bibliografin angivna litteraturen finns att tillgå.
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4 Definitioner

Dyskalkyli betyder specifika matematiksvårigheter. På engelska är termen
Developmental Dyscalculia, dvs en utvecklingsbar dyskalkyli.

När det gäller specifika matematiksvårigheter/ dyskalkyli varierar definitionerna:

I Nationalencyklopedin (1991, s 213) definieras dyskalkyli som

Specifika räknesvårigheter som kan innefatta problem med att skriva siffror
i rätt ordning, problem med att uppfatta och avläsa numeriska uttryck eller
svårigheter att utföra enkla räkneoperationer. Ibland kan störningar i räkne-
förmågan uppstå i speciella delar av hjärnan.

Adler (1996) delar upp matematiksvårigheter i fyra grupper varav en är
dyskalkyli. Elever med dyskalkyli kännetecknas av en mycket ojämn förmåga. De
har specifika svårigheter med specifika delar av matematiken utan att det i någon
högre grad berör andra funktioner som läsning och skrivning.

American Psychiatric Association (1987) har följande definition:
"Developmental dyscalculia is a primary cognitive disorder of childhood affecting
the ability of an otherwise intelligent and healthy child to learn arithmetic", enligt
Groos-Tsur, Manor & Shalev (1993)

Chinn & Ascroft (1998) definierar dyskalkyli som inlärningssvårigheter enbart
relaterade till matematik.

Kosc (1974) betonar enligt Gross-Tsur, Manor & Shalev (1993) mera hjärnans
funktion och definierar dyskalkyli som " a structural disorder which has its origin in
a genetic or congenital disorder of those parts of the brain that are direct anatomico-
psychological substrate of maturation of the mathematical abilities.

Magne (1980) definierar dyskalkyli som sammanfattningen av en individs
räkneprestationer, vilka placerar henne/honom bland de lägst presterande i
åldersgruppen.

Malmer (1992) definierar dyskalkyli som specifika matematiksvårigheter som
endast omfattar ämnet matematik och där eleven i övrigt presterar genomsnittligt
eller däröver.

Neuman (2000) menar att specifika matematiksvårigheter föreligger om
     - barnet har normal intelligens
     - skolprestationen ligger två år eller mera under åldersgruppen
     - barnet inte har emotionella problem

      - barnet inte har allvarliga syn- eller hörselnedsättningar.

Jag har valt att definiera dyskalkyli som  specifika svårigheter i matematik hos elever
som i övrigt är normal- eller högpresterande, och som inte lider av vare sig psykiska,
medicinska eller emotionella problem.
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5 Litteraturgenomgång

5.1 En kvantitativ studie över fördelningen mellan olika områden av
specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli

Bibliografin Literature on Special Educational Needs in Mathematics ( Magne,
2000) innehåller dels en introduktion, dels en genomgång av litteratur inom området
specifika matematiksvårigheter uppdelad på 38 olika områden. Jag har gått igenom
litteraturen och tittat på dels  hur många titlar som kommit totalt, dels hur många som
kommit sedan 1990, dels hur spridningen ser ut över tid. Av detta menar jag att man
kan utläsa en hel del kring synen på matematiksvårigheter både över tid och vilken
inriktning man haft.
I genomgången använder jag mig av de kategorier på engelska som Magne använder
sig av. Jag anger först antal titlar totalt med antal titlar från 1990 och framåt inom
parentes. Därefter anger jag tidsaspekten och gör eventuella kommentarer kring de
slutsatser jag anser mig kunna dra utifrån materialet i varje kategori.

Ability and mathematics  48 ( 6 ) titlar, den första 1908, därefter en på 1950-talet.

Affect and motivation  289 ( 68 ) titlar. Forskningen tog fart på 1950-talet och är det
område som har flest titlar efter den neurologiska aspekten både när det gäller
området som helhet och den senare forskningen.

Aggressiveness, behavior disorders, criminality, and mathematics  19 ( 6 ) titlar.

Bibliographies  50 ( 21 ) titlar.

Case studies  61 ( 12 ) titlar. Den första kom 1904 och fallstudier har förekommit
under hela 1900-talet även om man kan märka en markant ökning de två sista
decennierna då två tredjedelar av titlarna tillkommit.

Communication  6 ( 4 ) titlar.

Concentration, attention, effort, exertation, and mathematics 19 ( 6 ) titlar. Enstaka
titlar dyker upp då och då från 1949 och framåt.

Content areas: General  6 ( 0 ) titlar: 1903, 1928, 1956, 1957, 1959 och 1980. Här
har man tydligtvis främst koncentrerat sig på att studera specifika moment i stället
för allmänt innehåll.

Content areas: Problem solving  7 ( 2 ) titlar.

Content areas: Number  64 ( 20 ) titlar. Enstaka äldre titlar förekommer, men främst
är det titlar från 1970-80-talen.

Content areas: Calculation  148 ( 34 ) titlar, den första från 1920-talet, därefter
enstaka titlar fram till 1980 då denna inriktning ökar drastiskt.
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Content areas: Geometry. Measurement. Money  40 ( 8 ) titlar. De två första kom på
1960-talet. I övrigt främst på 1970- och 80-talet.

Content areas: Algebra. Functions  54 ( 14 ) titlar. Tre titlar kom på 1920-talet.
Därefter ligger de flesta i slutet av 1970-talet och första halvan av 1980-talet.

Content areas: Statistics. Probability  27 ( 10 ) titlar, ingen före 1972.

Content areas: Computers. Calculators  83 ( 34 ) titlar, en 1976, övriga av
förklarliga skäl under 1980- och 90- talen.

Curriculum  60 ( 24 ) titlar. Den första kom 1908, därefter enstaka fram till slutet av
1980-talet. Detta skulle kunna tolkas som att läroplanerna varit stabilare tidigare och
att det under senare år skett ständiga förändringar som gjort att man intresserat sig
mer för betydelsen av läroplanernas förändringar. Detta stämmer i så fall väl överens
med det Olof Magne sade vid vårt samtal den 10 april 2001, då han menade att allt
fler forskare skyller en del av de dåliga resultaten i matematik på läroplanernas och
främst betygssystemets oklarheter.

Gender  28 ( 15 ) titlar. Den första kom på 1970-talet, vilket stämmer väl överens
med den kvinnoforskning som då växte fram och som sedan utvecklats till genus-
och könsteoretisk forskning. Antalet titlar visar också att intresset för genusaspekten
ökat markant under 1990-talets sista decennium.

Genetic conditions  27 ( 4 ) titlar. De första titlarna inom detta område kom på 1920-
och 30-talen. Den låga siffran på 1990-talet kan tyda på att man nu är på väg att
lämna de genetiska aspekterna och söka förklaringarna till matematiksvårigheter på
annat håll.

Hyperactivity, impulsivity etc  8 ( 2 ) titlar.

Impairments, various multiply disabilities  5 ( 4 ) titlar.

Impairments, as to hearing impairments  127 ( 38 ) titlar, en 1947, en 1957 och ett
stort uppsving på 1960-70-talen.

Impairments,as to visual impairments  61 ( 13 ) titlar, den första 1947.

Impairments, as to cerebral palsy etc  40 ( 17 ) titlar varav Guttman, K. 8 artiklar
under 1990-talet och en 1989.

Individual variations. Individualizing learning  33 ( 12 ) titlar varav en vardera 1916,
1935, 1947 och 1953.

Instructional aids  115 ( 20 ) titlar. Området har rönt stort intresse sedan 1920-talet.

Integration and inclusion  12 ( 7 ) titlar. Den första artikeln kom 1965. Intresset för
området har sedan ökat i takt med att integrering av elever med handikapp i vanliga
klasser ökat under senare år.
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Neurological or neuropsychological characteristics of individuals  408 ( 125 ) titlar.
Detta är det i särklass största området. Denna aspekt av matematiksvårigheter har
intresserat forskarna i mer än 100 år. Den första titeln kom redan 1887, Brandenburg,
S. Ûber Aphasie, och nästa 1892, Contribution a l´étude anatomo-pathologique et
clinique des differentes variétés de cécité verbale. Mer än hälften av alla titlar kom
under 1900-talets två sista decennier - 228 stycken.

Nonverbal disabilities  22 ( 8 ) titlar. Dessa förekommer endast under 1980- och 90-
talen.

Perception and mathematics  61 ( 18 ) titlar, den första 1916.

Planning, strategy, metacognition of students  55 ( 33 ) titlar, de två första 1979.
Detta visar på hur intresset för lärande och metakognition utvecklats under senare år
och blivit ett nytt och viktigt område när det gäller forskning om
matematiksvårigheter.

Problem solving  129 ( 45 ) titlar. Den första kom redan 1923. Antalet titlar från
1990 visar att intresset för problemlösning ökat markant på senare tid.

Social conditions in mathematics. Echology  101 ( 43 ) titlar. Detta område började
man intressera sig för under 1950-talet. Efter en nedgång under 1970-talet ökade
intresset igen för att ligga förhållandevis högt under slutet av förra seklet.

Specific difficulties or underachievment in mathematics  37 ( 16 ) titlar. Den första
kom 1923, sedan kom det 5 stycken under 1960-talet. Intresset för detta område har
ökat under 1990-talet.

Teaching and learning methods in preschool  42 ( 19 ) titlar. Intressant är att den
första kom redan 1923, Beckmann, H. Die Entwicklung der Zahlleistung bei 2 6-
jährigen Kindern. En titel kom 1955/56 och tre under 1970-talet.

Teaching and learning methods in primary education  217 ( 70 ) titlar från 1920-talet
och framåt. Av antalet titlar från 1990-talet kan man utläsa att intresset för detta
område är på stark frammarsch.

Teaching and learning methods in secondary, post-secondary education  63 ( 25 )
titlar. Den första kom 1947, följd av ett par från 1950-talet. Även detta område är på
frammarsch.

Teachers  126 ( 51 ) titlar från 1924 och framåt. Vi kan se att intresset för lärarna
inom detta område ökat markant från 1990 då nästan hälften av titlarna utkommit
under den perioden.

Thinking, active construction, and representation  123 ( 43 ) titlar från 1940-talet och
framåt. Även här ser vi hur intresset ökat betydligt under 1990-talet.

Det område jag främst är intresserad av är det som kan hänföras till rubriken Specific
difficulties or underachievment in mathematics. Som framgår av sammanställningen
är detta inte ett område som rönt tillnärmelsevis samma uppmärksamhet som till
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exempel Affect and motivation eller Neurological or neuropsychological
characteristics of individuals.

5.2   En kvalitativ litteraturgenomgång

I arbetet med litteraturgenomgången stötte jag på en del svårigheter. Den första var
att genom bibliografin finna litteratur som stämmer överens med mitt syfte. Under
rubriken Affect and motivation liksom under flera av de övriga rubrikerna kan det
finnas litteratur som är adekvat för mitt syfte. Jag har dock, efter moget övervägande
och efter mitt samtal med Olof Magne valt att hålla mig till de titlar som finns under
rubriken Specific difficulties or underachievment in mathematics och sedan lagt till
Häggblom (2000) på förslag av Olof Magne.
Jag har även tagit med delar av den litteratur som jag använde mig av vid arbetet
med rapporten på 21-30 poängsnivån och en del titlar från referenslistorna i den
refererade litteraturen. En annan svårighet har varit att få fram de tidskriftsartiklar
som finns med i bibliografin. Det visade sig nämligen att biblioteken i många fall
slutat prenumerera på dessa tidskrifter. Att beställa hem artiklarna från utländska
bibliotek innebär en avsevärd kostnad. En möjlighet vore enligt Magne att resa över
till Danmarks Pedagogiska Bibliotek i Köpenhamn och på plats ta del av artiklarna,
något som dock inte låtit sig göras på grund av tidsbrist.
När det gäller Malmer (1999) har jag valt att ta med henne trots at hon inte finns med
i Magnes bibliografi ( Magne, 2000 ) och trots att mycket av hennes teorier bygger
på erfarenheter och inte alltid är vetenskapligt belagda, eftersom hon dels har ett stort
inflytande på många lärares undervisning, dels för att hon faktiskt refereras även i
vetenskapliga verk. Jag har också använt mig av en del av referenserna i Montis
(1997/ 2000) avhandling.

Häggblom ( 2000 ) Räknespår. Barns matematiska utveckling från 6 till 15 års ålder
är en akademisk avhandling som inte specifikt behandlar matematiksvårigheter, men
som belyser de svårigheter som kan förekomma inom matematiken från förskolan till
högstadiet. Eftersom författaren använder terminologin med låg- respektive
högstadium använder jag mig också av denna i litteraturgenomgången. Avhandlingen
är en longitudinell studie över tio år. Syftet med avhandlingen är att kartlägga och
analysera hur barn löser matematikuppgifter på olika nivåer samt att beskriva hur
kunskaper och färdigheter förändras under skoltiden Häggblom tar också in
könsaspekten och tvåspråkigheten eftersom undersökningen gäller barn i
finlandsvensk skola. Jag har valt att inte redovisa tvåspråkigheten då denna aspekt är
mycket lokalt betingad och endast i undantagsfall kan relateras till våra
invandrarelever.
Häggblom utgår från följande forskningsfrågor

I .  Taluppfattning ( 6, 9, 12 och 15 år )
1. Vilka kunskaper har barn om tal och vilka svårigheter är förknippade

           med barns taluppfattning?
           2.   Hur förändras barns taluppfattning?

II. Räkneoperationer ( 9, 12 och 15 år )
1. Hur utför barn numeriska räkneoperationer och vilka svårigheter

           förekommer vid lösning av räkneoperationer?
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2. Hur förändras barns lösning av räkneoperationer?

III. Textuppgifter ( 6, 9, 12 och 15 år )
1. Hur löser barn textuppgifter och vilka svårigheter är förknippade med

           barns lösning av textuppgifter?
2. Hur förändras barns förmåga att lösa textuppgifter?

För att belysa barns utvecklande av matematisk kunskap och komplexiteten i
inlärningsprocessen lyfter Häggblom fram några specifika karaktärsdrag för
matematiken. Hon diskuterar begreppsbildning och representationsformer för
begrepp, belyser det abstrakta symbolspråket och den specifika terminologin samt
behandlar sambandet mellan konkret och abstrakt tänkande. Hon menar att
matematiken har ett exakt och entydigt språk, som mer tydligt än det naturliga
språket framhäver det tänkta och använder detta i sin analys.
Förmågan att räkna utvecklas inte spontant genom imitation av andras aktiviteter.
Den följer inte heller vissa åldersmönster utan utvecklas genom samspel med en
vuxen. Barns kunskaper om decimalstrukturer, det vill säga vårt tiosystem utvecklas
dessutom olika snabbt hos olika individer.
Undersökningen av taluppfattning visar på stora individuella förändringar i
utvecklingen av barns kunskaper. Hon fann att svårigheterna ökade när talstrukturen
förändrades. Häggblom menar att den minskade lösningsfrekvensen beror på
bristfällig förståelse för stora tal, bråk- och decimalstrukturer samt potensuttryck. På
alla åldersnivåer konstateras språkliga förväxlingar och missuppfattningar.
När det gäller räkneoperationer konstaterar Häggblom att de som svarade fel använde
i stort sett samma strategier som de som svarade rätt, men räknefel, utelämnande av
siffror och omkastningsfel ledde till felsvar. Vissa elever förstod begreppsmodellen,
men saknade skriftlig uttrycksförmåga, vilket ledde till att symbolhanteringen blev
ett hinder i att uttrycka rätt svar. Vid 12 års ålder hade lösningsfrekvensen minskat
betydligt och lösningsfrekvensen mellan 12 och 15 år visade en mycket marginell
ökning. För den subtraktionsuppgift som förekommer  på alla tre åldersnivåerna (
805-798 ) ökar lösningsfrekvensen men når aldrig högre än till 90 %. Däremot
uppvisar eleverna kvalitativt bättre strategier med stigande ålder. Minst 30 % av
eleverna har problem med decimalstrukturen på högstadiet.
I fråga om textuppgifter uppvisade de flesta 6-åringarna god förmåga att lösa enkla
textuppgifter inom talområdet 0-10 och minst hälften löste uppgifter inom talområdet
0-18. De som hade problem var de barn som hade outvecklad talramsa. Barnen
förstod överlag det språkliga innehållet och valde rätt räkneoperation.
Undersökningen visar att semantikens svårighetsgrad påverkar lösningsfrekvensen i
alla åldrar.

När det gäller könsaspekten konstaterar Häggblom att skillnaderna mellan kön
varierar. På lågstadiet tycks flickorna lyckas bättre medan pojkarna har ett litet
övertag på högstadiet.
Kunskapsutvecklingen är så markant under första skolåret och har sådan
överspridningseffekt att vissa barn utvecklar kunskaper även inom matematik som
inte behandlats i skolan.
Resultatet visar också att lösningsfrekvensen minskar med stigande ålder inom
samtliga undersökta områden.
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Språket är en viktig faktor inom matematikinlärningen. Barns olika förmåga att
verbalisera en lösning visar på behovet av en systematisk språklig träning. Denna
ökar inte bara barnets kommunikativa förmåga utan gör också barnets tankar synliga
och möjliga att utvärdera när det gäller lösningar av matematiska uppgifter.

Häggblom drar slutsatsen att barns goda kunskaper i matematik vid skolstarten i
förbindelse med individuella skillnader visar på behovet av variationsrik
undervisning i matematik. Hos de flesta barn ökar kunskaperna under de första
skolåren i enlighet med läroplanens krav, men i och med att komplexiteten i
uppgifterna ökar sker en utslagning så att fler elever får svårigheter. Vissa elever
utvecklar kunskaperna i en långsammare takt än läroplanen föreskriver och hos ett
fåtal sker ingen utveckling alls.

Lerman & Tsatsaroni (2001) anknyter till Basil Bernsteins teorier och diskuterar
hur det faktum att vissa elever systematiskt misslyckas hänger samman med hur den
matematiska texten produceras. De menar att skolmatematiken skiljer sig både från
vardagsmatematiken och den akademiska matematiken. Undersökningar visar att
vissa elever inte känner igen kontexten och därför inte kan lösa uppgifterna.

Lorenz (1994) tar i sin artikel upp vikten av att man analyserar varje individs
situation och problem när det gäller matematiksvårigheter. Han menar att en rad
faktorer såsom klassens sociala struktur, liksom omgivningens, och elevens
personlighet, också kan påverka inlärningen. Diagnosticeringen av
matematiksvårigheterna måste därför ske med en holistisk metod. Vid behandlingen
av dyskalkyli måste man arbeta på två nivåer: Dels för att träna upp förmågor som
verbal förståelse, minne, intuition, och spatial förmåga, vilka är nödvändiga  för att
kunna lära sig matematik, dels arbeta med att få bort felaktiga strategier för att
undvika långvariga luckor och kunskapsbrister vilka kan ge negativa emotionella
effekter.

Malmer (1999) Bra matematik för alla. Nödvändig för elever med
inlärningssvårigheter  präglas starkt av Malmers egna erfarenheter och syftar till att
ge förslag till åtgärder som kan gagna alla elever men som är speciellt nödvändiga
för elever med någon form av inlärningssvårigheter som dyslexi och/eller specifika
matematiksvårigheter. Malmer menar att utslagningen i matematik till stor del beror
på att eleverna inte får den tid som de behöver för att befästa grundläggande begrepp.
Malmer menar också att erfarenheter i kombination med språklig kompetens är
nödvändiga förutsättningar för begreppsbildningen.
Det är lätt att urskilja elever med hög matematisk begåvning och elever med
matematiksvårigheter, men det är betydligt svårare att beskriva och analysera vilka
faktorer som är avgörande och som påverkar utvecklingen. Några egenskaper som
skiljer elever med matematiksvårigheter från andra pekar hon dock ut. Elever med
sämre matematisk förmåga har svårare att hantera information och sämre
minnesfunkton. Detta måste dock medföra att dessa elever har allmänna
inlärningssvårigheter och inte endast specifika matematiksvårigheter.
Malmer menar att en del elever har matematiksvårigheter medan andra får
matematiksvårigheter i samband med undervisningen. Hon menar att dyskalkyli
sannolikt inte endast är genetiskt betingat utan även kan uppstå som en konsekvens
av traumatiska möten med matematiskt stoff  och undervisningssituationer.
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Malmer delar upp orsakerna till matematiksvårigheter i primära och sekundära
faktorer. De primära faktorerna är kognitiv utveckling, språklig kompetens,
neuropsykologiska problem och dyskalkyli ( specifika matematiksvårigheter ). Till
de sekundära faktorerna räknas dyslexi och olämplig pedagogik. Bland annat hävdar
Malmer att de matematiska symbolerna införs alltför tidigt. Eleverna måste först ha
begreppen i form av ord kopplade till erfarenheter innan de kan översätta dem till
kortfattade matematiska symboler.
Studier har visat att elever med matematiksvårigheter i större utsträckning  än andra
elever har

- brister i begreppsförståelse
- felaktiga lösningsstrategier
- brister i taluppfattning
- svårighet att hantera ovidkommande faktorer
- svårigheter att generalisera sina strategier

( Malmer 1999, s. 225 )

Malmer (2000) beskriver i en artikel i Dyslexia nummer 6 2000  hur hon funnit
elever med mycket god logisk-matematisk förmåga, men som på grund av dyslexi
presterat under sin förmåga och därför ansetts ha matematiksvårigheter. Malmer
menar också,  precis som Neuman med flera, att vissa elever får
matematiksvårigheter på grund av dåliga undervisningsmetoder.

Neuman (2000) konstaterar att forskningen om specifika inlärningssvårigheter
främst inriktat sig på läs- och skrivsvårigheter, medan ganska få undersökningar
handlar om specifika svårigheter i matematik.  Olika forskningsområden ger olika
förklaringar till varför specifika matematiksvårigheter uppkommer:

- neurologisk forskning: orsak neurologiska skador
- forskning om psykosociala faktorer: orsak kulturell utarmning eller

               upplevelse av främlingskap
- forskning om lärande: orsak dålig undervisning

Neuman vänder sig mot att man lägger orsaken till svårigheterna på barnet eftersom
detta lätt leder till mer undervisning av samma slag i stället för att ge en annan form
av undervisning.
I sin uppsats ger sedan Neuman en översikt över teorier och forskning om lärande
kopplat till matematikämnet. Neuman avslutar med att konstatera att alla forskare,
utom de som är knutna till den neurologiska eller sociologiska traditionen, är överens
om att det är undervisningen i ämnet, inte ämnet för undervisningen, som barn
missuppfattar när de upplever matematiksvårigheter.

En viktig del av mitt arbete har utgjorts av Kris Montis (1997, 2000) arbeten och
referenser i anslutning till artikeln Language Development and Concept Flexibility i
Dyscalculia: A case Study. Dessa arbeten redovisas för sig nedan.

Montis (1997) Kay: A Case Study of Learning Difficulties in Mathematics and
Reading är en avhandling där Montis följt en elev, Kay, med stora
inlärningssvårigheter. Genom att analysera olika teorier om inlärning och  utveckling
fann hon ett antal element som  förväntades inverka positivt på Kays inlärning.
Montis fann att om man använde sig av dessa teorier när man lade upp arbetet för
Kay, gav detta goda resultat, men att man ofta inte arbetade utifrån dessa teorier i
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klassrummet. De slutsatser Montis kommer fram till i sin avhandling är att negativa
förväntningar, liksom skillnaden mellan vad man vet om inlärning och vad som
faktiskt sker i klassrummet, hindrar inlärningsprocessen. Genom att undersöka en rad
faktorer, inte bara kopplade till matematik kan man finna vad som orsakar
svårigheterna och också anpassa undervisningen så att svårigheterna elimineras eller
minskas.
Avhandlingen refereras också i en artikel i Journal of Research in Mathematics
Education 2000, Vol. 31, sidan 541-556 (Montis, 2000). Utifrån denna referenslista
har jag också läst ett antal böcker och artiklar:

Bley & Thornton (1981) som beskriver olika typer av svårigheter i matematik och
ger förslag till hur man kan arbeta för att lära in momentet i fråga. Denna bok är att
betrakta som en handbok för arbetet med elever med matematiksvårigheter.

Brachachacki, Fawcett & Nicolson (1994) konstaterar i en studie att dyslektiker
inte bara har svårigheter med fonologin utan också när det gäller att känna igen
röster.

Brody (1985) som tar upp frågan om värdet av intelligenstest och som menar att
träningsprogram utifrån sådana före skolåldern inte påverkar intelligensen.

Gross-Tsur, Manor & Shalev (1993) konstaterar i artikeln Developmental
dyscalculia, gender, and the brain att dyskalkyli är relaterat till dysfunktion i både
höger och vänster hjärnhalva och menar att detta skulle vara förklaringen till att ett
förhållandevis stort antal normala flickor får matematiksvårigheter, då flickor anses
mer beroende av  de verbala kognitiva processerna för sin inlärning.

Gross-Tsur, Manor & Shalev (1996) fann i en undersökning av 200 barn i
skolåldern att 6,5  procent av dessa hade specifika matematiksvårigheter. Över en
fjärdedel av dessa barn hade också ADHD-liknande symtom och 17 procent hade
diagnosen dyslexi. Författarna menar att dyskalkyli är ett lika stort inlärningsproblem
som dyslexi och ADHD.

Shalev & Gross-Tsur (1993) hävdar i artikeln Developmental Dyscalculia and
Medical Assessment att medicinska undersökningar måste till i de fall barn med
inlärningssvårigheter inte gör framsteg trots intensiva pedagogiska insatser.

Silver, A.A. & Hagin, R.A. (1990) tar bland annat upp problemet med att det inte
finns klara, specifika definitioner på vad inlärningssvårigheter är. De konstaterar
också att barn med inlärningssvårigheter bäst hjälps genom att man undersöker deras
problem utifrån många olika aspekter såsom biologiska, psykologiska, sociala och
pedagogiska, för att därefter anpassa undervisningen till just det barnets svårigheter.
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6 Resultat och diskussion

Med utgångspunkt i Magnes (2000) bibliografi, Montis (2000) artikel och tips av
Olof Magne har jag gjort ett urval av vad jag förväntat mig vara adekvat litteratur
inom området specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli när det gäller elever som är
normal eller högpresterande i övrigt. Som den kvantitativa översikten i avsnitt 5.1
visar finns det få undersökningar gjorda inom detta område.

Även den kvalitativa studien visar att de flesta studier är relaterade även till andra
orsaker som allmänna inlärningssvårigheter, medicinska/neurologiska orsaker och
eller andra former av psykiska eller fysiska handikapp. I inget fall har jag funnit
exempel på forskning som direkt inriktar sig på renodlade specifika
matematiksvårigheter. Det jag funnit är däremot att flera forskare  poängterar vikten
av helhetssyn och att undersöka alla olika aspekter när man misstänker att en elev har
matematiksvårigheter, inte bara koppla svårigheterna till exempelvis en faktor,
social, neurologisk eller psykisk, som man oftast gjort tidigare. Fler forskare tar
också upp frågan om undervisningens betydelse och vissa menar att dålig
undervisningen kan leda till matematiksvårigheter.

I arbetet med litteraturöversikten har det också visat sig att det är svårt att få fram
litteratur och artiklar. Dels har  de flesta biblioteken slutat prenumerera på de
tidskrifter som behandlar detta ämnesområde, dels är det förenat med stora kostnader
att beställa hem artiklar från utländska bibliotek. Det har också varit svårigheter att få
fram viss litteratur via bokhandeln.

Litteraturöversikten visar att det finns ett stort behov av ytterligare forskning inom
området specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli och att det är långt kvar tills
dessa svårigheter får den uppmärksamhet och de resurser som ägnats området
dyslexi, trots att flera forskare menar att dyskalkyli är ett lika stort problem som
dyslexi.
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7  Sammanfattning

Föreliggande rapport är ett försök till en litteraturöversikt inom ämnet specifika
matematiksvårigheter/dyskalkyli. Rapporten består av två delar: dels en kvantitativ
analys av de verk som ingår i Magnes (2000) bibliografi Literature on Special
Educational Needs in Mathematics där det klart framgår att forskningen kring
specifika matematiksvårigheter är ett eftersatt område; dels en kvalitativ studie av ett
antal böcker och artiklar inom området.
Litteraturöversikten visar att det finns ett stort behov av forskning inom området
specifika matematiksvårigheter/dyskalkyli.
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