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Dyskalkyli

Dyskalkyli innebär specifika räknesvårigheter som 
inte har sin grund i bristande skolgång eller allmänt 
svag begåvning. 

Dyskalkyli kan kännetecknas av stora svårighe-
ter med att automatiskt uppfatta antal och mängd, 
stora svårigheter med de fyra räknesätten, osäker 
tidsuppfattning, svårt att lära sig klockan, svårt att 
sköta sin ekonomi eller dåligt lokalsinne. Svårig-
heterna visar sig redan i förskola eller under första 
skoltiden och är bestående. Dyskalkyli leder till 
besvär i vardagen då det gör det svårt att exempel-
vis läsa busstidtabellen eller räkna ut vad man ska 
betala för mat i affären.

I vissa landsting kan du träffa en logoped för en 
dyskalkyliutredning. Barn kommer i kontakt med 
logoped via remiss från elevhälsan. Vuxna kommer i 
kontakt med logoped via remiss från vårdcentralen. 
I vissa delar av landet finns också ”egen remiss”. 

 
Logopeden kan sedan hjälpa dig att hitta strategier 
och hjälpmedel som kan underlätta räknandet och 
vardagen både i skola och arbete. 
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