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Hva er dyskalkuli/matematikkvansker?

Dyskalkuli er et medisinsk orientert 
begrep som beskriver en alvorlig 
vanske med å lære og bruke 
matema7kk. Begrepet er analogt med 
dysleksi og assosieres med en 
dysfunksjon i sentralnervesystemet.

Matematikkvansker som en 
multifaktorell vanske som 
oppstår i samspill mellom 
elevens innlæringsmåte og 
matematikkens innhold og 
undervisningsform.



• I skolehverdagen vil det trolig være mest hensiktsmessig å bruke den samme terminologien i 
forhold 7l matema7kkvansker som brukes om lese- og skrivevansker, altså betegne spesifikke 
matema7kk-vansker som dyskalkuli, slik som dysleksi brukes om de spesifikke lese- og 
skrivevanskene.



Kjennetegn

•Minnefunksjon
•Språkfunksjon
•Kunnskapslagring
•Strategibruk
•Oppfatning av rom og form



Flere kjennetegn

• strever med å telle baklengs
• har en svak forståelse for tall og overslag
• strever med å huske tallfakta, til tross for mange timers øving
• bare tar i bruk strategien å telle én og én når størrelser er vanskelige å fremkalle fra minnet
• strever med å forstå plassverdisystemet
• mangler mening om et svar er rett eller nesten rett
• glemmer matematiske prosedyrer, spesielt de sammensatte, for eksempel ved divisjon med store 

tall
• alltid velger addisjon som metode
• unngår oppgaver som kan føre til feil svar
• er svak i hoderegning
• viser høy grad av engstelse for matematikk



Når kan vi oppdage de/e?

• Matema&kkvansker utvikler seg som o2est før slu5en av 2. klasse. 
• Det gjelder også for elever som «skjuler» sine vansker, og at vanskene 

først oppdages på et senere &dspunkt. 
• «Forebygging» egner seg altså først og fremst i de to første 

skoleårene, og før skolestart. 
• En elev som har gå5 igjennom 1. og 2. trinn uten «hull» og 

misoppfatninger har de beste forutsetninger for å kunne greie de 
videre skri5ene i grunnlagsmatema&kken.



Lær de unge hvordan de skal tenke, ikke hva de skal tenke.
-Sidney Sugarman



Grunnmur

• Å gjenkjenne informasjon
• Sortere og skille på informasjonen
• Trekke ut det viktigeste i hver tilfelle (abstrahere)
• Sette det hele sammen
• Huske hva man skal gjøre og hvorfor
• Trekke de riktige konklusjonene
• Kunne bruke den samme forståelse om og om igjen på nye 

(matematikk)oppgaver

Det vil si: Vi må ha lært å tenke!



Hvis et barn ikke lærer på måten 
vi underviser på,

må vi undervise på en måte som 
gjør at barnet lærer.



Matematikkurs

Formål:
• Tette hull i kunnskap
• Få grunnleggende ting på plass
Gjennomføring:
• To-tre timer hver uke. Kan tilpasse tidspunkt etter ønske
• Timene kan deles opp i småøkter (15-20 min pr gruppe om mulig)
• 6-8 uker pr kurs
• Kjører kurs på samme vanske/ønske
• 2-6 pr kurs
Hvordan melde på?:
• Spesifikke ønsker pr elev og hvilket tema det gjelder



Kjøreregler

• Begynn all)d med noe eleven KAN.
• Hensyn )l bakgrunn og interesser, erfaringsgrunnlag og 

forutsetninger .
• Er eleven "på" eller "av".
• Ikke gå for fort frem. Først lære, så trene.
• Gi ros - unngå kri)kk.
• Ha det gøy
• Ta pauser



Eksempel 1

• Elever fra mellomtrinnet.
• Tema: plassverdisystemet
• Ingen lekser
• Leker, spill, samarbeid, diskusjonsoppgaver, prak=ske oppgaver.



Hvem får det høyeste tallet?
Hvem får det laveste tallet?

Hentet fra Kittys oppgaver



Skriv tallet som inneholder:



Eksempel 2

• Elever fra småtrinnet
• Tema – grunnleggende begreper og begrepslæring, 

plassverdisystemet
• Ingen lekser
• Leker, spill, samarbeid, diskusjonsoppgaver, prak>ske oppgaver



Cuisenairstaver
• Begreper
• Addisjon
• Subtraksjon
• Mul5plikasjon
• Divisjon
• Brøk
• Desiamaltall
• Prosent
• Klokka
• Geometri
• Det metriske system
• Algebra
• Ligninger
• Posi5ve og nega5ve tall



Cuisenairstaver i digital form
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