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Dyskalkuli – er det et
overset problem?
I de senere år er vi i Danmark begyndt at søge viden om elevers van
skeligheder med at lære matematik; et arbejde, der er stærkt støttet
af en række nordiske kollegaer. Vanskeligheder med at lære mate
matik er et meget komplekst og mangesidigt problemfelt, hvortil der
hverken findes et enkelt svar eller en simpel løsning. Jeg vil i denne
lille artikel forsøge at tegne et overordnet billede af problemfeltet.

Hver eneste dag kan man på de danske
uddannelsesinstitutioner møde børn/
unge/voksne, der slås med matematikken, og for hvem hver matematiktime
er en pinsel. Ifølge undervisningsvejledningen1 til faget matematik har 1012 % af eleverne så store vanskeligheder med matematik, at de har brug for
specialpædagogisk støtte2, og op imod
20 % af eleverne forlader folkeskolen
med begrænsede færdigheder i matematik. OECD undersøgelsen ”Second
International Adult Literacy Survey”
(OECD, 2000; Jensen og Holm, 2000,
Johansen, 2002) viste, at cirka en
tredjedel af den voksne danske befolkning ikke har tilstrækkelige regnefærdigheder (i forhold til OECD’s fastsatte
norm) til at klare sig i nutidens og
fremtidens samfund.

Forklaringsmodel for
vanskeligheder i matematik
Olav Lunde (1997) har opstillet en
forklaringsmodel for vanskeligheder
med at lære matematik. Han skelner mellem: Pædagogiske/didaktiske
årsager, psykologiske årsager; sociologiske årsager og medicinske/neurologiske årsager. Gunnar Sjöberg har i
sin ph.d.-afhandling fra 2006 påpeget,
at næsten al forskningslitteratur om
emnet handler om årsagsforklaringer
søgt i det medicinske/neurologiske
område. Det vil sige, at næsten al
forskning inden for feltet er blevet
gennemført af læger/neurologer og
neuropsykologer. Man kunne forestille
sig, at disse specialister har begrænset
kendskab til, hvad der reelt foregår
i matematikundervisningen og reelt
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mangler viden om, hvilke krav der i
dag stilles til eleverne i skolen. Det
betyder også, at forskning i vanskeligheder med at lære matematik hovedsagligt er begrænset til at omhandle
problemer med talforståelse, de fire
regningsarter og de dertilhørende algoritmeproblemer.
senere år er
For det første derI dei de
nordiske
angives mangel lande blevet skrevet
på konkretiserings en del om emnet
matematikvanskeligmateriale i under heder, hovedparten
visningen som årsag af denne litteratur
til, at nogle elever omhandler årsagsforklaringer, der søges i
bliver påført de tre andre årsagsvanskeligheder. kategorier (se fx en
oversigt over dette i
Johansen, 2006; Bekken m.fl. (2002)
eller Engström, 2004).

Pædagogiske/didaktiske
årsagsforklaringer
Vi har i Danmark haft en vis berøringsangst over for problemet ”matematikvanskeligheder” (Johansen, 2003) ud
fra devisen ”du skal differentiere din
undervisning, for en god matematiklærer har ikke elever med matematikvanskeligheder”. Men alle os, der
underviser i matematik, støder fra tid
til anden på elever, hvor vi bare ikke
ved, hvad vi skal gøre for at hjælpe
dem med at lykkes med matematik. En
af årsagerne til, at vi har haft denne
berøringsangst, er en dyb modvilje
mod at ”stemple barnet” som bærer
(ejer) af vanskelighederne (Jørgensen,
1996).
En måde at undgå denne form for
4

stempling er at anvende den nye
betegnelse, som Hansen mfl.(2006)
indfører i en ny bog om matematik og
specialundervisning: ”eleven i matematikvanskeligheder” i stedet for ”eleven har matematikvanskeligheder”, en
betegnelse som også Gunnar Sjöberg
tager i brug i sin ph.d.-afhandling
(2006).
De pædagogiske/didaktiske årsager er
som betegnelsen siger årsager, der
skyldes forkerte undervisningsmetoder
eller forkerte tilbud til det enkelte
barn. Lunde (1994) angiver 5 forskellige årsager til, at nogle elever
oplever eller bliver påført matematikvanskeligheder. For det første angives
mangel på konkretiseringsmateriale i
undervisningen som årsag til, at nogle
elever bliver påført vanskeligheder. For
det andet viste en dansk undersøgelser fra 1980’erne (Kim Foss-Hansens
undersøgelse), at der er en klar sammenhæng mellem valg af lærebogssystem og vanskeligheder med at lære
matematik. Den tredje er vægtlægning
på mængdelære på begyndertrinnet.
I dag er mængdelære stort set ude af
matematikundervisningen, og på langt
de fleste skoler anvendes en række
forskellige konkretiseringsmaterialer
samtidig med, at der kontinuerligt
udvikles nye (og forbedrede?) lærebogsmaterialer. De to sidste årsager,
som Lunde angiver, kan i mine øjne
stadig give anledning til problemer.
Det er anvendelse af spiralprincippet
og den specialundervisning, som elever i matematikvanskeligheder bliver
tilbudt.
Når stoffet i matematikundervisnin-
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gen er organiseret ud fra spiralprincippet, betyder det, at sandsynligheden
for, at der sker overindlæring af et
stof, før nyt stof præsenteres, reduceres væsentligt.

Psykologiske
årsagsforklaringer

lende sproglige forudsætninger for børn
af anden etnisk baggrund til kunne
følge med i matematikundervisningen
eller manglende erfaringsbaggrund for
at forstå de eksempler, læreren giver for
at forklare et matematisk begreb.
Der kan også være tale om hjemmets forhold til matematikundervisning eller skole i det hele taget, og om
matematikkundskabs status i hjemmet/kulturen.

I mødet med voksne viser det sig, at
matematikangst er en af de væsentligste årsager til, at eleverne befinder
Dyskalkuli som
sig i matematikvanskeHvis en elev har årsagsforklaring
ligheder og er nok en af
de årsager, det er van- specifikke matema Dyskalkuli, også kaldet
skeligst at få bugt med.
matematiktikvanskeligheder, specifikke
Elever, der befinder sig
vanskeligheder, er én af
betyder det, at
i
matematikvanskeen lang række forskelliligheder, mangler ofte eleven er normalt ge betegnelser3, der alle
dækker over det samme.
evnen til at koncentrere
sig om arbejdet og de præsterende i alle Hvis en elev har specimangler ligeledes ofte
andre fag undta fikke matematikvanskemotivation for at lære
gen matematik. ligheder, betyder det,
at eleven er normaltmatematik.
Sjöberg
præsterende i alle andre fag undtagen
(2006) har fulgt en gruppe 8. klasmatematik. Specifikke matematikvanses elever i matematikvanskeligheder,
skeligheder eller dyskalkuli modsvarer
og han konkluderer, at ud fra den
dysleksi på læse- og skriveområdet.
arbejdsindsats denne gruppe af unge
mennesker leverer i matematiktimerne,
“Dyskalkyliker, dvs. de som har dyskaler det forbavsende, hvor meget de rent
kyli, är som regel normaltbegåvade
faktisk formår at lære med kun 30
men uppvisar problem med delar av
minutters reelt arbejde om ugen.
den kognitiva processen. De får svårt
Sociologiske årsagsforklaringer
med vissa delar av tänkandet. Detta
Man taler om sociologiske årsagsformärks speciellt i ämnet matematik
klaringer, hvis eleverne mangler formen det är vanligt att svårigheterna
udsætninger for at lære. Tidligere talte
också syns i såväl vardagssituationer
man om, at elever, der kom fra dårlige
som i de övriga skolämner.” (Adler,
sociale forhold, ofte var understimule2001: 23)
rede og derfor ikke havde tilstrækkelige forudsætninger for at lære mateHar en elev specifikke matematikvanmatik. Måske gælder dette stadig?
skeligheder, kan eleven i værste tilEn sociologisk faktor kan være mangfælde have problemer med at lære sig
5
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tallene fra 1 til 10, og de mest simple
regnestykker 5 + 1 = 6 til trods for
intensiv træning. Er vanskeligheden så
alvorlig, kalder man det for alkalkuli4.
Et typisk tegn ved en elev med
dyskalkuli er, at eleven præsterer
meget forskelligt fra dag til dag, fra
periode til periode. Nogen gange er
eleven i stand til at løse opgaverne med
meget lidt hjælp, og andre dage er det
som om, alt er borte, og man er nødt
til at starte helt forfra. På dette punkt
adskiller elever med dyskalkuli sig
elever med geneEt fjerde kendetegn fra
relle læringsvanskeer vanskeligheder ligheder. Elever med
med abstraktions generelle læringsvanskeligheder vil oftest
processen præstere jævnt over
tid, og disse elever kan forholdsvis
let hjælpes ved at sætte tempoet for
progression ned og eventuelt forenkle
undervisningsmaterialet.
Et af kendetegnene for elever med
specifikke matematikvanskeligheder
er, at de har automatiseringsvanskeligheder. Eleven er ude af stand til at lære
gangetabeller, tier-venner og så videre.
Eleven kan ikke hente faktakundskab
frem fra langtidshukommelsen og kan
ikke huske talremser (Adler, 2001;
Chinn, 1998; Holm, 2002). Bliver eleven stillet opgaven 4 x 3, kan han/hun
ikke umiddelbart hente svaret frem fra
hukommelsen trods megen træning.
Ofte vil eleven blive ved med at tælle
på fingrene lang tid efter, at klassekammeraterne er stoppet med det.
Når tallene bliver for store, vil eleven
ofte få et forkert resultat, fordi det er
vanskeligt at holde styr på tælleprocedurerne ved store tal.
6

Et andet kendetegn er planlægningsvanskeligheder (Adler, 2001:
Holm, 2002; Sharma, 1986). Når eleverne møder problemløsningsopgaver,
har elever med specifikke matematikvanskeligheder problemer med at planlægge opgaveløsningen. Ofte vil eleven
kaste sig ud i opgaven uden først at
overveje, hvordan opgaven vil kunne
løses. Elever med specifikke matematikvanskeligheder benytter sig ofte
kun af ganske få regnestrategier, hvor
tællestrategier er de mest anvendte.
Ostad taler om en strategirigiditet
(2002) og Adler (2001) om rigiditet i
elevens tænkning.
Et tredje kendetegn er vanskeligheder med logisk tænkning. Det kan give
sig udslag i, at eleverne har vanskeligheder med talsystemets opbygning
(Adler 2001; Holm, 2002). Hvis eleven
f.eks. skal skrive hundrede og fem,
skriver eleven 1005 i stedet for 105.
Eleven kan ligeledes have vanskeligheder med at afgøre, hvilket tal der er
størst 7,15 eller 7,9, eller vanskeligheder med, om 8 er større eller mindre
end 80, og om der kan være 50 km til
Århus eller 500 km.
Et fjerde kendetegn er vanskeligheder med abstraktionsprocessen. Eleven
klarer sig måske meget godt så længe,
der er tale om konkret matematikundervisning. Altså mens undervisningen
handler om noget, eleven kan tage og
føle på. Men i det øjeblik, eleven skal
gå fra det konkrete til det abstrakte,
der hvor der enten kun indgår tal og
symboler eller - endnu værre - kun
bogstaver og symboler, der står eleven
af (Adler, 2001; Holm, 2002).
Ifølge Adler (2001) er det muligt at
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gøre noget for at hjælpe elever med
dyskalkuli, og han siger også, at en
eventuel diagnose kun er gyldig i et
år. Men det er klart, at det er en stor
opgave, der kræver såvel en motiveret
elev som en kompetent lærer, hvis en
elev med specifikke matematikvanskeligheder skal forlade folkeskolen eller
en anden del af uddannelsessystemet
med brugbare matematikfærdigheder
og uden sår på sjælen.
Ifølge Sjöberg (2004) angiver man
i international forskning at omkring
4-6 % af befolkningen har specifikke
matematikvanskeligheder.

Andre årsagsforklaringer –
matematikvanskeligheder som
følgevanskelighed
Har eleven en funktionsnedsættelse,
er eleven f.eks. blind eller døv, så kan
dette give anledning til vanskeligheder med at lære matematik (Ahlberg
2004; Foisack, 2002). Et følelsesmæssigt handicap kan give anledning til,
at eleven har svært ved at koncentrere
sig (Herland, 2004). Ligeledes vil generelle indlæringsvanskeligheder og forskellige former for hjerneskader kunne
give anledning til vanskeligheder ved
at lære matematik (Damkjær, 2004;
Jørgensen, 1996).
En stor gruppe af elever, man skal
være opmærksom på, er gruppen af elever med læsevanskeligheder5. Nogle af
eleverne med læse- og skrivevanskeligheder klarer sig rigtigt godt i matematik, men der findes også en gruppe, der
ikke gør. Ifølge en svensk undersøgelse
drejer det sig om cirka 12 % af en elevårgang, der både har læsevanskeligheder og matematikvanskeligheder.

Hvad kan der gøres?
Ifølge Adler (2001) er det vigtigt at
have opmærksomhed på barnet allerede
i førskolealderen. Når børnene i børnehaven begynder at tælle og skrive tal,
vil nogle ganske få børn allerede der
opleve, at det med tal og det at tælle
er vanskeligt. Disse børn kan, allerede
inden de begynder i folkeskolen, have
etableret en form for
blokering over for Skrækscenariet for
matematik.
børn i matematik
De elever, der har vanskeligheder er
dyskalkuli, vil ofte
være meget frustre- alle de timer, de
rede. Særligt fordi bliver sat til at øve
nogle dage kan de, om og om igen
og andre dage drilmed masser
ler det. Det påvirker
i høj grad elevernes af nederlag og
selvværd – de føler forkerte svar.
sig dumme og uduelige. Man kan som lærer let blive
snydt af netop den kendsgerning, at
nogle dage går det let, og andre dage
er det som om glemslens tåger har lagt
sig over det lærte.
Mange elever med dyskalkuli har
vanskeligheder med at hente information fra langtidshukommelsen, det
tager meget lang tid for dem, hvis det
overhovedet lykkes, og det gør dem
hurtigt trætte. Disse elever kan hjælpes ved at lave korte arbejdsperioder
og indlægge mange pauser.
Skrækscenariet for børn i matematikvanskeligheder er alle de timer, de
bliver sat til at øve om og om igen med
masser af nederlag og forkerte svar.
Dette foregår ofte både derhjemme
med mor eller far til at vogte over en,
og i skolens specialundervisning, der
7
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oftest ikke bliver specialundervisning
men en masse ekstraundervisning i
det, som eleven ikke kan, og måske til
trods for en stor indsats fra omgivelserne heller ikke får lært.
Megen specialundervisning i matematik har været træning og træning
af de færdigheder, som eleven ikke
har kunnet tilegne sig. Selvom denne
tendens er ved at ændre sig, og der
anvendes andre metoder i specialundervisningen i dag, så ved vi stadig alt
for lidt om, hvordan vi kan hjælpe det
enkelte barn / den unge eller voksne
med at lykkes med matematik. Men
et skridt på vejen er at gøre lærerne
og pædagogerne opmærksomme på,
hvor komplekst dette problemfelt er,
og hvor vanskeligt det er at vælge det
rette tiltag for den enkelte elev.

Noter

1 Undervisningsvejledningen kan ses på:
www.faellesmaal.uvm.dk/fag/Matematik/
vejledning.html.
2 Undervisningsvejledningen siger intet om,
hvorvidt eleverne rent faktisk bliver tilbudt
specialpædagogisk støtte!
3 Undervisningsvejledningen siger intet om,
hvorvidt eleverne rent faktisk bliver tilbudt
specialpædagogisk støtte!
4 Ifølge Adler (2001) udgør gruppen af alkalkulikere højst nogle få promille af befolkningen, men de findes.
5 Se fx Malmer (1997).
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