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SAMMANFATTNING	
Dyskalkyli innebär att individen har svårigheter att tillägna sig aritmetiska kunskaper 
(dvs. addition, subtraktion, division och multiplikation). Trots att dyskalkyli drabbar 
1,3-10,3 % av befolkningen finns det idag inga nationella riktlinjer om hur det bör 
utredas (Stockholms läns landsting [SLL], 2015). För att bidra till mer kunskap om 
utredning av dyskalkyli är studiens syfte att normera testerna “Skriftlig flersiffrig 
kalkylering” och “Aritmetiskt flöde”. Ett annat syfte är att undersöka eventuella köns- 
samt åldersskillnader i mellanstadiet. Den slutgiltiga studiegruppen bestod av 128 
mellanstadieelever från tre grundskolor i mellersta Sverige. Endast deltagare vars 
modersmål var svenska, fullföljt hela testningen samt fått skriftligt informerat samtycke 
från vårdnadshavare inkluderades i studien. Under testningen användes två tester som 
mäter delar av den aritmetiska förmågan; “Skriftlig flersiffrig kalkylering” och 
“Aritmetiskt flöde”. Normering för testerna togs fram genom deskriptiv analys. För att 
signifikanspröva eventuella skillnader mellan kön och årskurs gjordes en variansanalys. 
Sidak Post hoc test gjordes för att analysera skillnaderna mellan årskurserna. Studien 
visade att årskurs 4 presterade sämre än årskurs 5 och 6 (p = < 0,05). Vidare fann vi att 
flickor presterade sämre än pojkar på testet “Aritmetiskt flöde - subtraktion” (p = 0,01). 
Inga könsskillnader fanns på övriga deltester (p = > 0,05). 
 
Nyckelord: dyskalkyli, aritmetisk utveckling, könsskillnader, normering 
 

ABSTRACT	
Dyscalculia means that the individual has difficulties in acquiring arithmetic skills (i.e.  
addition, subtraction, division and multiplication). Even though dyscalculia affects 1.3-
10.3% of the population there is no national guidelines how dyscalculia should be 
investigated (SLL, 2015). The aim of this study is to standardize two tests and identify 
and compare any differences between genders and ages. The study includes 128 
participants between school years 4-6 in central Sweden. To be included in this study 
the participants should have Swedish as their native language, fulfilled the tests and 
written informed consent from the caregivers. In this study two tests that measure parts 
of arithmetic ability were used; “Written multidigit calculation” and “Arithmetic 
fluency”. To standardize the tests descriptive statistics was made. Analysis of variance 
was computed to compare potential differences between gender and grades. Sidak Post 
hoc test was made to analyze the differences between grades. The results of the study 
were that school year 4 performed lower than school year 5 and 6 (p = < .05). Further 
we found that girls performed lower than boys on the test “Arithmetic fluency - 
subtraction” (p = .01). No differences between genders were found on the other tests. 
 
Keywords: dyscalculia, arithmetic development, gender differences, standardization 
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1. Inledning		
Att hantera numerisk information är på olika sätt en stor del av vår vardag. Vi bearbetar 
till exempel numerisk information när vi slår vår pinkod, betalar med kontanter i 
matbutik eller skriver ner ett telefonnummer. För majoriteten sker detta automatiskt och 
utan möda, men för upp till 10% av befolkningen som har dyskalkyli kan dessa 
vardagliga situationer innebära stora svårigheter. Detta kan påverka individens 
självförtroende samt prestationer i skolan i ämnen som fysik, kemi och slöjd. Det har 
även visats att dyskalkyli kan leda till konsekvenser senare i livet genom bland annat 
högre sjukfrånvaro och lägre inkomst för individen. Det är därför viktigt att hitta dessa 
individer i tidig ålder för att erbjuda insatser. Då det idag saknas nationella riktlinjer om 
hur dyskalkyli ska utredas är det av vikt att utarbeta normdata för kartläggning av 
tillståndet. Vidare behövs mer kunskap om utvecklingen av den aritmetiska förmågan 
samt könsskillnader kopplat till aritmetiska prestationer i Sverige (SLL, 2015). 
 
 

2. Bakgrund	
2.1. Matematisk	och	aritmetisk	förmåga	

2.1.1. Utveckling	av	matematisk	förmåga	och	aritmetik		
Studier pekar på att människor och djur föds med grundläggande kunskaper om 
numerositet (förmågan att känna igen upp till fyra föremål utan att räkna), ordinalitet 
(förmågan att uppfatta att t.ex. talet 2 är större än talet 1), enkel aritmetik (förmågan att 
uppfatta om upp till två objekt läggs till eller tas bort) och preverbalt räknesystem 
(förmågan att kunna räkna upp till 3-4 objekt innan barnet lärt sig tala). Dessa 
grundläggande kunskaper tillhör den normala utvecklingen av matematik hos barn och 
utvecklas gradvis under de första levnadsåren (Geary, 2000). 
 
Det finns olika teorier som rör utveckling av dessa grundläggande matematiska 
kunskaper. För uppfattning och representationer av mängder finns två medfödda 
system; objekt-filsystemet (OTS) och approximativa antalssystemet (ANS) (SLL, 
2015). OTS används för uppfattning av mindre, exakta antal upp till fyra och innebär att 
individen inte behöver räkna för att uppfatta det exakta antalet. Den visuospatiala 
uppmärksamheten är begränsad till att uppfatta upp till fyra antal och individen behöver 
därefter räkna för att få en antalsuppfattning (Feigenson, Carey & Hauser, 2002). ANS 
är en slags medfödd mental tallinje som används för uppskattning, jämförelse och 
representation av större kvantiteter (Skagerlund & Träff, 2016). Tallinjen är initialt 
logaritmisk, men genom ökad kunskap om talsystemet blir tallinjen allt mer linjär. OTS 
och ANS antas utgöra grunden för att förvärva och utveckla det symboliska talsystemet 
genom att symbolerna (siffror, räkneord) kopplas på antalslinjen (ANS) (SLL, 2015). 
En annan teori är antalskodningsteorin där antal (t.ex. objekt), räkneord (fyra) och tal 
(4) översätts till en mental kod som motsvaras av en speciell typ av neuralt nätverk, s.k. 
element. Dessa element aktiveras när individer kommer i kontakt med antal, räkneord 
eller tal (Butterworth, 2010). Detta system antas vara grunden till att individen ska 
kunna förstå antal och kunna förvärva kunskaper om det symboliska talsystemet och 
aritmetik (SLL, 2015).  
 
När barn börjar grundskolan förväntas de lära sig kunskaper inom matematik som inte 
är medfödda, men som bygger på de grundläggande, medfödda förmågorna. Kunskapen 
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barnet får beror på kultur och vad barnet lär sig i skolan (Geary, 2000). Matematik är ett 
ämne som består av många olika domäner (aritmetik, mätning, geometri, algebra och 
statistik). Den första domänen barnet lär sig är aritmetik vilket också är fokus för denna 
studie. Aritmetik handlar om de grundläggande egenskaperna inom matematik, dvs. 
addition, subtraktion, multiplikation och division. Utvecklingen av den aritmetiska 
förmågan tar sig uttryck genom att barnet först använder fingerräkning som stöd. I 
skolan lär sig barnet aritmetik i en hierarkisk ordning där först ensiffriga tal (t.ex. 1+3) 
lärs ut. Därefter lärs aritmetiska flersiffriga tal ut (t.ex. 23+55) och sist aritmetiska lästal 
(Andersson, 2010). Då barnet tillägnar sig aritmetik i en hierarkisk ordning är det av 
vikt för barnet att lära sig matematik på en lägre nivå för att kunna tillägna sig kunskap 
på högre nivå (Träff, Olsson, Skagerlund, & Östergren, 2018). Genom träning kommer 
de flesta barn att lära sig att memorera ensiffriga tal. För att barnet ska kunna lösa 
flersiffriga tal krävs det att barnet kan komma ihåg och hämta ensiffriga tal från 
långtidsminnet (Geary, 2000). Barnet behöver alltså ha befäst grundläggande kunskap 
(dvs. ensiffriga tal) för att kunna lösa svårare tal (dvs. flersiffriga tal) (Geary, 1993). 
 

2.1.2. Vad	förväntas	barn	kunna	inom	aritmetik?	
I industriella länder förväntas barn innan mellanstadiet ha kunskap om räknesystemet, 
10-bassystemet och hur räkneord översätts till siffra. I tidiga årskurser är det vanligt att 
barn exempelvis gör fel när de ska översätta ”tvåhundratio” till arabiska siffror ”20010”. 
Det svåraste barnet lär sig är 10-bassystemet. Vidare förväntas barn utveckla strategier, 
förståelse för 10-bassystemet samt befästa automatisering av aritmetiska fakta för att 
kunna lösa mer komplexa aritmetiska problem (t.ex. 472+982) (Geary, 2000). Enligt 
den svenska läroplanen är centralt innehåll för matematik inom aritmetik i årskurs 4-6 
att ha kunskap om taluppfattning och tals användning (Skolverket, 2011). 
 
2.2. Trippelkodmodellen	
Trippelkodmodellen är en modell för hur numerisk information bearbetas. Modellen 
innebär att numerisk information bearbetas i tre separata representationssystem 
beroende på om den numeriska informationen består av icke-symbolisk magnitud (t.ex. 
“...”), verbala räkneord (t.ex. tre) eller visuella arabiska siffror (t.ex. “3”). Det icke-
symboliska magnitudrepresentationssystemet används för att uppskatta och jämföra tal. 
Detta system innehåller analoga representationer av kvantiteter där siffror aktiveras på 
en tallinje (Dehaene, 1992). Det är genom detta system den semantiska kontexten (dvs. 
betydelsen) ges, vilket har varit användbart för människor för att exempelvis uppskatta 
hur många vilda djur en flock innehåller (Skagenholt, Träff, Västfjäll & Skagerlund, 
2018). Som tidigare nämnts pekar studier på att människor föds med detta system. 
Systemet tros vara oberoende av språk och lägger grunden för aritmetik. Det andra 
representationssystemet används för sifferord, till exempel verbal räkning, 
multiplikation och addition. Då multiplikation och addition verkar vara en del av ett 
inlärt lexikon (såsom månader och alfabetet) antas lingvistisk kompetens, till skillnad 
från det första representationssystemet, vara av vikt för att numerisk information ska 
kunna bearbetas. Det tredje representationssystemet används vid arabiska siffror, 
exempelvis flersiffrig kalkylering. De tre representationssystemen i trippelkodmodellen 
antas vara separerade från varandra, vilket bland annat har visats hos afasipatienter som 
har svårigheter med att räkna men har kvar förmågan att uppskatta och jämföra tal 
(Dehaene, 1992). Vidare har Skagenholt et al. (2018) gjort en fMRI-studie där 
numeriska uppgifter testats på vuxna. Studien visade att olika delar av hjärnan 
aktiverades när olika representationssystem användes. Trots att systemen är separerade 
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från varandra kan den numeriska informationen behöva bearbetas i mer än ett 
representationssystem. Vid komplexa aritmetiska beräkningar kan information först 
behöva gå genom representationssystemet som används för att uppskatta och jämföra tal 
för att få en betydelse av talet. Därefter kan enklare räkne-strategier användas för 
framplockning av aritmetiska fakta från långtidsminnet för att kunna lösa talet (Siemann 
& Petermann, 2018). 
 
2.3. Matematik	och	könsskillnader	
Ett flertal studier har undersökt skillnaden mellan hur pojkar och flickor presterar i 
matematik. Ämnet är kontroversiellt och resultaten har varit spridda. Exempelvis har 
enstaka studier visat att det kan finnas en skillnad mellan könen på mellanstadienivå där 
ibland pojkar är bättre på problemlösning medan flickor presterar bättre på aritmetiska 
uppgifter (Wei et al., 2012). Vidare har det hävdats att pojkar presterar bättre inom 
additions- och subtraktionsuppgifter i årskurs 6-9 jämfört med flickor, men ingen 
märkbar könsskillnad har hittats mellan årskurs 4 och 5 (Martens, 2011). En metaanalys 
rapporterade ingen signifikant könsskillnad inom matematiska uppgifter (Lindberg, 
Hyde, Petersen & Linn, 2010). 
 
2.4. Matematiska	svårigheter	
Ett flertal termer används för att beskriva matematiska svårigheter och grundar sig på 
olika orsaksfaktorer. Matematiksvårigheter är den mest generella termen där svårigheter 
antas bero på låg motivation, bristande utbildning eller sociala problem. Dyskalkyli och 
matematiska inlärningssvårigheter används ofta synonymt i forskningslitteraturen och 
anges ha en neuropsykiatrisk orsak (SLL, 2015). Akalkyli påminner om dyskalkyli men 
har uppkommit efter en förvärvad hjärnskada (Munro, 2013). 
 
2.5. Dyskalkyli		

2.5.1. Definition	och	konsekvenser	
Dyskalkyli innebär att individen har svårigheter med grundläggande aritmetik snarare 
än svårigheter med abstrakta och komplexa beräkningar. Brister inom grundläggande 
aritmetik leder till att individen får svårigheter att exempelvis hantera enkla 
räkneprocedurer, skriva siffror i korrekt ordning och uppfatta numeriska uttryck. Ett 
flertal studier har visat att bristande aritmetisk förmåga leder till att utförandet av 
räkneoperationer tar längre tid samt att alternativa räknestrategier (t.ex. fingerräkning) 
fortfarande används för att lösa uppgifter medan jämnåriga barn går vidare till andra 
räknestrategier (SLL, 2015). Andra svårigheter vid dyskalkyli kan vara spatiala 
svårigheter samt svårigheter att uppskatta tid (Butterworth, 2005; Olsson, 2018).  
 
Dyskalkyli har definierats på olika sätt. Enligt World Health Organization (WHO, 2018) 
definieras dyskalkyli enligt följande:  
 

”Avser en specifik försämring av matematiska färdigheter som inte kan skyllas 
på psykisk utvecklingsstörning eller bristfällig skolgång. Räknesvårigheterna 
innefattar bristande förmåga att behärska basala räknefärdigheter såsom addition, 
subtraktion, multiplikation och division snarare än de mer abstrakta matematiska 
färdigheter som krävs i algebra, trigonometri, geometri och komplexa 
beräkningar”. 
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Enligt DSM-IV är ett kriterium för dyskalkyli att individen måste ha så pass grava 
räknesvårigheter att hen underpresterar på standardiserade matematiktest i förhållande 
till sin ålder (Butterworth, 2005).  
 
Forskning har visat att konsekvenserna av dyskalkyli kan påverka individens 
självförtroende, personliga utveckling liksom prestationer inom skolan. Utöver 
matematik kan ämnen som bland annat slöjd, fysik och kemi påverkas i och med 
dyskalkylin. Även vardagliga situationer som innefattar att slå PIN-kod, telefonnummer 
med mera kan innebära stora svårigheter för individen. I vissa fall kan dyskalkyli senare 
i livet relateras till högre sjukfrånvaro liksom begränsade studievalsmöjligheter (SLL, 
2015). Även lägre inkomst kan bli en följd av att ha räknesvårigheter (Geary, 2011). 
 

2.5.2. Prevalens,	komorbiditet,	ärftlighet	
Dyskalkyli finns hos 1,3 %-10,3 % av befolkningen. Variationen av prevalensen kan 
förklaras av att studier har definierat dyskalkyli på olika sätt. SLL:s fokusrapport om 
dyskalkyli rapporterade att dyskalkyli ofta förekommer tillsammans med andra 
funktionsvariationer enligt klinisk erfarenhet (SLL, 2015). Komorbiditet mellan 
dyskalkyli och ADHD och/eller dyslexi har även konstaterats i forskningsstudier 
(Olsson, 2018; Dirks, Spyer, van Lieshout & de Sonneville, 2008). Prevalensstudier 
som gjorts inom dyskalkyli rapporterar om en samsjuklighet mellan dyskalkyli och 
dyslexi som varierar stort mellan 17-66 % (Dirks et al., 2008; SLL, 2015). 
Komorbiditeten mellan dyskalkyli och ADHD har rapporterats vara cirka 25 % (Gross-
Tsur, Manor & Shalev, 1996).  
  
Det finns även studier som pekar på att dyskalkyli kan ha en ärftlig komponent. Barn till 
föräldrar med dyskalkyli har rapporterats löpa 10 gånger högre risk att få dyskalkyli 
(Shalev et al., 2001).  
 

2.5.3. Orsaksteorier	
Det finns olika orsaksteorier till dyskalkyli. The defective ANS hypothesis menar att 
dyskalkyli orsakas av en störning i ANS och leder till att ingen mental tallinje etableras 
(Olsson, Östergren & Träff, 2016). Studier har funnit att barn med dyskalkyli har 
svårigheter med exakt antalsuppfattning av en mindre mängd objekt (1-4 objekt), vilket 
går i linje med The defective OTS hypothesis (Koontz, 2010; Desoete & Gregoire, 
2006). The defective numerosity-coding hypothesis bygger på antalskodningsteorin och 
menar att dyskalkyli beror på en störning i det neurala nätverket när antal, räkneord eller 
tal ska översättas till en mental kod (Butterworth, 2010). The Access Deficit hypothesis 
menar att dyskalkyli beror på att kopplingen mellan det symboliska systemet (siffror/tal) 
och dess mentala magnitudrepresentationer är defekt (Rousselle & Noel, 2007). The 
Multiple Deficits Account hypothesis menar att dyskalkyli kan bero på flera 
underliggande orsaker, till exempel nedsatt arbetsminne, uppmärksamhet och ANS 
(Fias, Menon & Szucs, 2013). Slutligen menar The Domain General Cognitive Deficit 
hypothesis att dyskalkyli orsakas av nedsättningar i en eller flera generella kognitiva 
förmågor, exempelvis arbetsminne, semantiskt långtidsminne samt exekutiva funktioner 
(Geary, 1993). 
 

2.5.4. Dyskalkyli	och	könsskillnader		
Det finns ett fåtal studier som fördjupar sig i förhållandet mellan kön och dyskalkyli. Då 
studiernas resultat inte är enhetligt är det i dagsläget svårt att påvisa ett samband mellan 
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dyskalkyli och kön. En tysk studie av Dirks et al. (2008) rapporterade att prevalensen 
för dyskalkyli var något högre för flickor än för pojkar i årskurs 4 och 5. I en annan 
studie av Barbaresi et al. (2005) hävdades det motsatta; fler pojkar än flickor var 
diagnosticerade med dyskalkyli oberoende av ålder. Vidare finns indikationer som 
pekar på att prevalensen för dyskalkyli är ungefär densamma för pojkar och flickor i 
lägre årskurser, men tenderar att bli högre för pojkar än för flickor i årskurs 4 och uppåt 
(Badian, 1983; Mazzocco & Myers, 2003). Resultatet för studien av Devine, Soltész, 
Nobes, Goswami och Szücsz (2013) blev att för åldrarna 7-10 upptäcktes ingen 
signifikant skillnad i prevalensen mellan pojkar och flickor som hade dyskalkyli, det vill 
säga ingen könsskillnad kopplat till dyskalkyli. Däremot diskuteras det om 
könsskillnader hos elever med dyskalkyli kan framträda i senare skolår (t.ex. i årskurs 4 
till 6) (Devine et al., 2013). 
 

2.5.5. Dyskalkyliutredning	och	insatser	
Idag saknas information på nationell nivå angående hur dyskalkyli bör diagnostiseras. 
Trots detta är dyskalkyliutredningar ändå något som görs, främst av logopeder. En 
dyskalkyliutredning innebär att individens räkneutveckling och färdigheter kartläggs 
och kan bädda för eventuella insatser. De insatser som ges vid dyskalkyli kan antingen 
vara av medicinsk/neurovetenskaplig eller pedagogisk art. De 
medicinska/neurovetenskapliga insatserna utförs av sjukvården och kan utgöras av 
farmakologisk behandling eller transkraniell elektrisk stimulering. Dessa insatser 
används inte idag, men kan bli aktuella inom vården i framtiden. De pedagogiska 
insatserna utförs oftast av skolan och kan vara bland annat arbetsminnesträning, 
datorträning av grundläggande matematiska färdigheter och begrepp eller intensiv 
undervisning i grundläggande matematik. Kompensatoriska verktyg som kan erbjudas 
vid dyskalkyli är exempelvis tidshjälpmedel, miniräknare och lathundar med 
grundläggande talfakta och enhetsomvandling (SLL, 2015).  
 
2.6. Motiv	med	studien		
Mer kunskap som åldersnormer och kunskap om könsskillnader behövs för att kunna 
bekräfta eller utesluta fynd som kan bidra till diagnosen dyskalkyli. Då skulle 
möjligheterna att ge adekvata insatser till personer med dyskalkyli redan i ett tidigt 
skede förbättras.  
 
 
3. Syfte	och	frågeställningar	
Syfte med studien är att 1) Normera de befintliga testerna “Aritmetiskt flöde” och 
“Skriftlig flersiffrig kalkylering” i årskurserna 4-6, 2) Undersöka köns- och 
årskursskillnader gällande den aritmetiska förmågan i årskurs 4-6.  
 
Frågeställningar:  
1. Hur skiljer sig den aritmetiska förmågan mellan årskurs 4 till årskurs 6?  
2. Finns några könsskillnader i aritmetisk förmåga i de aktuella årskurserna? 
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4. Metod	
4.1. Deltagare	
Målet med studien var att testa 100 elever i grupp, varav minst 30-35 stycken för varje 
årskurs 4, 5, och 6. Rekrytering av deltagare skedde under våren och hösten 2019 
genom att rektorer på privata och kommunala skolor i södra och mellersta Sverige 
kontaktades. Förfrågan skedde via mejl och innehöll ett informationsbrev till skola (se 
bilaga 1) samt informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare (se bilaga 2). Om 
rektorerna inte återkopplade inom två veckor kontaktades berörd person igen via mejl 
eller telefon. Information om studien publicerades även i en facebookgrupp som riktar 
sig till logopeder och logopedstudenter. De skolor som var intresserade av att delta i 
studien skickade ut informations- och samtyckesbrev till vårdnadshavare. 
Samtyckesformuläret skulle lämnas åter till klassläraren inom en vecka.  
 
Inklusionskriterier för studien var att deltagaren var 9-12 år och gick i årskurs 4-6 på en 
grundskola i Sverige. Deltagare som inte fått samtycke från vårdnadshavare, fullföljt 
testningen eller hade annat modersmål än svenska exkluderades. Skolorna kontaktades 
enligt bekvämlighetsurval vilket innebar att författarna kontaktade skolor inom ett 
lämpligt geografiskt område av ekonomiska och tidsmässiga skäl. Särskolor och skolor 
som inte följde svensk läroplan (LGR11) exkluderades. 
 
4.2. Material		
De tester som användes var “Skriftlig flersiffrig kalkylering” samt “Aritmetiskt flöde” 
(se bilaga 3). Testerna är utvecklade av Träff, Olsson, Skagerlund och Östergren (2018). 
Liknade tester har använts i tidigare studier som undersöker barns aritmetiska förmåga 
(Träff 2013, 2017; Andersson, 2010). “Skriftlig flersiffrig kalkylering” består av 16 
uppgifter där hälften var addition och hälften var subtraktion. Uppgifterna ska lösas 
under åtta minuter och består av två till femsiffriga numeriska tal med ökande 
svårighetsgrad. Testet mäter förmågan att beräkna addition och subtraktion. Det har 
visats att svårigheter inom just dessa basala aritmetiska förmågor kan innebära risk för 
att dyskalkyli föreligger (SLL, 2015). “Aritmetiskt flöde” utgörs av tre deltest; addition, 
subtraktion och multiplikation. Varje del ska utföras på en minut. Addition och 
subtraktion innehåller 81 ensiffriga tal och multiplikation innehåller 58 ensiffriga tal. På 
varje deltest presenteras talen vertikalt i tre kolumner. Testet “Aritmetisk flöde” mäter 
hur många uppgifter som löses inom ett visst tidsintervall. Testet har utarbetats utifrån 
kunskapen att tidsfaktorn är en viktig prediktor när det kommer till aritmetiska 
beräkningar. Viss forskning pekar på att personer med dyskalkyli kan ha svårigheter att 
snabbt plocka fram aritmetiska uppgifter från långtidsminnet. De behöver istället 
konstruera svaret på nytt genom att fundera längre och exempelvis räkna högt eller 
räkna på fingrarna (Munro, 2003). Att snabbt kunna hämta fram redan inlärda 
matematiska uträkningar från långtidsminnet är av vikt för att kunna lösa mer komplexa 
aritmetiska problem, som exempelvis 157+356 (Geary, 2000). 
 
4.3. Procedur		
Datainsamlingen pågick under september och oktober 2019. Testning skedde i grupper 
om 15-30 deltagare, förutom vid ett tillfälle då 74 deltagare testades. Samtliga tester 
ägde rum på skolorna. Grupperna med 15-30 deltagare testades i klassrum medan 
gruppen som inkluderade 74 deltagare testades i en aula. Skolorna ansvarade själva för 
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att anordna lämplig lokal/rum under testningen. Under testtillfällena närvarade en eller 
flera lärare i lokalen som kunde hjälpa till vid behov.  
 
Testningen utfördes separat av två testledare (författarna) förutom vid ett tillfälle då 
testningen hölls gemensamt. Testningen inleddes med att testledaren gav deltagarna kort 
muntlig information och instruktioner om själva testutförandet utifrån ett färdigskrivet 
manus, t.ex. att deltagaren inte fick vända blad i förväg. Innan testningen påbörjades 
fick deltagarna möjlighet att ställa frågor då testledarna inte kunde hjälpa deltagarna 
under testningen. Deltesterna utfördes i en förutbestämd testordning för att samtliga 
deltagare skulle testas på samma sätt, där deltagarna först genomförde deltestet 
“Skriftlig flersiffrig kalkylering” och därefter deltestet “Aritmetiskt flöde”. Varje deltest 
innehöll korta skriftliga testinstruktioner. Under deltestet “Skriftlig flersiffrig 
kalkylering” fick deltagarna åtta eller tio minuter på sig att räkna ut uppgifterna på det 
sätt som de ansåg var lättast. Att deltagarna fick olika lång testtid på sig grundar sig i ett 
missförstånd av testledarna som trodde att varje deltagare skulle ha tio minuter till sitt 
förfogande när det i själva verket visade sig vara åtta minuter. I deltestet “Aritmetiskt 
flöde” instruerades deltagarna att lösa så många tal som möjligt under en minut i varje 
del. Tidsåtgången för att ge instruktioner och genomföra båda deltesten var totalt cirka 
30 minuter. Vid ett av testtillfällena testades samtliga elever som fått samtycke i en aula. 
Vid övriga testtillfällen testades samtliga deltagare, inklusive de som ej fått samtycke, i 
helklass. Anledningen till detta beror på att skolan ansåg att det var enklast då inga 
större justeringar i den ordinarie undervisningen krävdes samt för att ingen deltagare 
skulle exkluderats och känna sig utanför.  
 
Bedömning av testerna gjordes genom att svaren jämfördes mot ett facit. Rätt svar 
erhölls vid korrekt svar, fel svar erhölls vid felaktigt svar och inget svar erhölls när 
eleven inte angett något svar alls. 
 
4.4. Databearbetning	och	statistik		
Samtliga testresultat för deltagarna i årskurs 4-6 dokumenterades i ett exceldokument. 
Därefter gjordes en variansanalys (ANOVA) i SPSS för att signifikanspröva eventuella 
skillnader mellan kön och årskurs i testerna “Aritmetiskt flöde” och “Skriftlig flersiffrig 
kalkylering”. Etakvadrat användes för att undersöka effektstorleken mellan kön och 
årskurs. Sidak Post hoc test gjordes för att analysera skillnaderna mellan årskurserna. 
Deskriptiv analys i SPSS genomfördes för att få fram normering där standardavvikelser, 
median och medelvärde redovisades. För att redovisa testernas tillförlitlighet togs ett 
reliabilitetsmått i SPSS fram (Chronbach’s alfa, split-half reliabilitet).  
 
 
5. Resultat		
5.1. Deltagare		
Den slutgiltiga studiegruppen utgjordes av 128 mellanstadieelever i åldrarna 9-12 år 
från tre grundskolor i mellersta Sverige, varav två privata och en kommunal. Efter att 
deltagarna exkluderats utifrån uppsatta exklusionskriterier analyserades information om 
kön och årskurs. Som framgår av punkt 4.3 exkluderades deltagare utan samtycke. Vid 
ett av testtillfällena lämnades tester utan samtycke kvar på en av skolorna. Vid övriga 
testtillfällen strimlades tester utan samtycke. Då testledarna inte noterade hur många 
tester som exkluderats gjordes en skattning av totalt antal testade deltagare samt antal 
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exkluderade utan samtycke. Skattningen gjordes utifrån information som inhämtats från 
skolan. Se figur 1 för information om antal deltagare i respektive årskurs och kön. 
 

 
Figur 1. Flödesschema över antal inkluderade och exkluderade deltagare samt kön och årskurs. 
*Uppgifter för ”Antal testade (totalt)” samt ”exkluderade - ej samtycke” är något osäkra och skattade i 
efterhand på grund av att exkludering skett på plats och inte dokumenterats.  
  
Via samtyckesformulär till vårdnadshavare samlades följande information in om varje 
deltagare:  
• gått om någon årskurs och/eller inte följt den svenska skolgången  
• normal alternativt korrigerad syn och hörsel  
• uttalade eller misstänkta matematiksvårigheter (dyskalkyli eller 

specialundervisning/särskilt stöd i ämnet) 
• diagnostiserad neuropsykiatriska diagnos (t.ex. ADHD och autismspektrumtillstånd) 
• läs- och skrivsvårigheter 
• diagnostiserad språkstörning  
• undervisning i SVA (Svenska som andraspråk) 
 
För att representera den allmänna populationen inkluderades deltagare som var både 
typiskt- och atypiskt utvecklade. I studien var samtliga deltagare typiskt utvecklade 
förutom två stycken från årskurs 6. En deltagare var diagnostiserad med språkstörning 
och en annan deltagare var diagnostiserad med språkstörning, neuropsykiatrisk diagnos 
samt läs- och skrivsvårigheter. 
 
5.2. Resultatbeskrivning	utifrån	frågeställningar	

5.2.1. Normativ	data		
Se bilaga 4 för staninevärden för respektive årskurs på varje deltest. 
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5.2.2. Hur	utvecklas	den	aritmetiska	förmågan	från	årskurs	4	till	årskurs	6?		
 
I tabell 1 visas medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) i antal poäng av skillnader i årskurserna 4-6 på samtliga deltest 
samt reliabilitetsmått för samtliga deltest.  
 
Tabell 1 
Beskrivande statistik för åk 4-6, samt reliabilitetsmått 

 

 Åk 4 Åk 5 Åk 6 Åk 4 – 6 Reliabilitet 

 M SD M SD M SD M SD α  

Aritmetiskt flöde (addition) 22 7 26 7 28 8 25 8 0,81  

Aritmetiskt flöde (subtraktion) 17 6 19 7 21 6 19 7 0,92  

Aritmetiskt flöde (multiplikation) 16 15 21 6 21 6 19 6 0,32  

Aritmetiskt flöde (totalt) 55 17 66 18 70 18 70 18 0,90  

Skriftlig flersiffrig kalkylering 9 3 11 3 12 3 11 3 0,81  
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5.2.3. Finns	det	några	könsskillnader	i	aritmetisk	förmåga	i	de	aktuella	årskurserna?		

 
I tabell 2 visas beskrivande statistik av skillnader mellan flickor och pojkar i årskurs 4-6 på samtliga deltest. 
 

Tabell 2 

Beskrivande statistik för hur pojkar respektive flickor presterade i åk 4-6 på samtliga deltester 
 

 Årskurs 4 Årskurs 5  Årskurs 6 

 Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke         Flicka                     

 M SD M SD M SD M SD M SD M SD Sig. 

Aritmetiskt 
flöde (addition) 

22 6 22 8 28 9 24 5 27 8 28 7 0,53 

Aritmetiskt 
flöde 
(subtraktion) 

18 6 17 7 23 7 16 6 22 7 20 5 0,01 

Aritmetiskt 
flöde  
(multiplikation) 

15 5 16 6 22 5 20 6 21 8 22 5 0,99 

Skriftlig 
flersiffrig 
kalkylering  

9 3 10 3 12 3 10 3 11 
 

3 12 2 0,86 
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5.3. Resultat	på	”Skriftlig	flersiffrig	kalkylering”	
ANOVAn för “Skriftlig flersiffrig kalkylering” visade på en signifikant huvudeffekt av 
årskurs, F(2, 122) = 7,76, p = 0,001, partiell eta kvadrat = 0,113. Sidak post hoc test 
visade att årskurs 4 presterade signifikant sämre än årskurs 5 (p = 0,049) och årskurs 6 
(p < 0,001), medan ingen signifikant skillnad observerades mellan årskurs 5 och 6 (p = 
0,546). Se tabell 1 för medelvärde och standardavvikelse för hur respektive årskurs 
presterade på varje deltest. Ingen signifikant könsskillnad observerades, F(1, 122) = 
0,03, p = 0,859, partiell eta kvadrat = 0,000, och inte heller upptäcktes någon signifikant 
interaktion mellan kön och årskurs, F(2, 122) = 1,18, p = 0,310, partiell eta kvadrat = 
0,019. 
 
5.4. Resultat	på	“Aritmetiskt	flöde	-	addition”	
För “Aritmetiskt flöde - addition” visade ANOVAn på en signifikant effekt av årskurs,  
F(2, 122) = 7,23 och p = 0,00 och partiell eta kvadrat = 0,11. Sidak post hoc test visade 
att årskurs 4 presterade signifikant sämre än årskurs 5 (p = 0,04) och årskurs 6 (p= 
0,00). Ingen signifikant skillnad observerades mellan årskurs 5 och 6 (p = 0,81). Se 
tabell 1 för medelvärde och standardavvikelse för hur respektive årskurs presterade på 
varje deltest. Det observerades heller inga signifikanta könsskillnader, F(1, 122) = 0,40 
och p = 0,53 och partiell eta kvadrat= 0,00. Ingen signifikant interaktion upptäcktes 
mellan årskurs och kön,  F(2, 122) = 1,07 och p = 0,35 och partiell eta kvadrat = 0,02. 
 
5.5. Resultat	på	“Aritmetiskt	flöde	-	subtraktion”	
ANOVAn för “Aritmetiskt flöde - subtraktion” visade på en signifikant effekt av 
årskurs, F(2, 122) = 4,15, p = 0,02, partiell eta kvadrat = 0,06. Sidak post hoc test 
visade att årskurs 4 presterade signifikant sämre än årskurs 6 (p = 0,02). Ingen 
signifikant skillnad mellan årskurs 4 och 5 (p = 0,062) samt årskurs 5 och 6 
observerades (p = 0,42). Se tabell 1 för medelvärde och standardavvikelse för hur 
respektive årskurs presterade på varje deltest. En signifikant könsskillnad observerades 
där pojkar (M = 20,05, SD = 6,652) presterade bättre än flickor (M = 17,94, SD 
= 6,331) i samtliga årskurser, F(1, 122) = 6,52 p = 0,01, partiell eta kvadrat = 0,05. Se 
tabell 2 för medelvärde och standardavvikelse för skillnad i hur pojkar och flickor 
presterade. Ingen signifikant interaktion mellan kön och årskurs upptäcktes, F(2, 122) = 
1,07, p = 0,345, partiell eta kvadrat = 0,017. 
 
5.6. Resultat	på	Uppgift	“Aritmetiskt	flöde	-	multiplikation”	
ANOVAn för “Aritmetiskt flöde - multiplikation” visade på signifikant effekt av 
årskurs, F(2, 122) = 14,41, p = 0,00 och partiell eta kvadrat = 0,19. Sidak post hoc test 
visade att årskurs 4 presterade signifikant sämre än årskurs 5 (p < 0,00) och årskurs 6 (p 
< 0,00), medan ingen signifikant skillnad observerade mellan årskurs 5 och 6 (p = 1,00). 
Se tabell 1 för medelvärde och standardavvikelse för hur respektive årskurs presterade 
på varje deltest. Ingen signifikant könsskillnad observerades, F(1, 122) = 0,00 och p = 
0,99, partiell eta kvadrat = 0,00, och inte heller upptäcktes någon signifikant interaktion 
mellan kön och årskurs, F(2, 122) = 0,552 , p = 0,578, partiell eta kvadrat = 0,009. 
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6. Diskussion	
Resultatet sammanfattas och diskuteras utifrån studiens två frågeställningar. 
 
6.1.			Utveckling	av	den	aritmetiska	förmågan	från	årskurs	4	till	årskurs	6	
På samtliga uppgifter presterade årskurs 4 sämre än årskurs 5 och årskurs 6. Dock 
hittades ingen signifikant skillnad mellan årskurs 4 och årskurs 5 på “Aritmetiskt flöde - 
subtraktion” (p = 0,062). Årskurs 5 presterade sämre än årskurs 6 på samtliga uppgifter, 
men skillnaden som fanns var liten och inte signifikant (alla p > 0.05).  
 
Tidigare studier pekar på att aritmetik utvecklas i en hierarkisk ordning (Träff et al., 
2018). Vidare verkar den aritmetiska kunskapen bli mer befäst i takt med högre 
utbildningsnivå. En studie av Megías (2015) fann att ökad utbildningsnivå resulterade i 
en starkare association mellan operander och svar (till exempel 4 + 6 = 10 där 
operanderna är 4 och 6 och svaret är 10). Samma studie visade även att barn blir 
snabbare på att lösa multiplikationsuppgifter i takt med ökad ålder. Exempelvis behövde 
8- och 9-åringar mer tid på sig för att ge korrekt svar jämfört med 10- till 13-åringar, 
samt att 10- och 11-åringarna behövde mer tid jämfört med 12- och 13-åringarna. 
Utifrån dessa fynd spekulerar Megías (2015) i att automatisering av aritmetisk kunskap 
befästs med ökad utbildningsnivå. Då våra fynd pekar i samma riktning kan en 
anledning till att årskurs 5 och 6 presterar bättre än årskurs 4 bero på att den aritmetiska 
kunskapen blivit mer automatiserad i de högre årskurserna. För att med större säkerhet 
kunna dra en slutsats om anledningen behövs mer studier göras inom området i 
framtiden. 
	

6.2. Könsskillnader	inom	aritmetik	på	mellanstadiet	
För ett test upptäcktes könsskillnader. I testet "Aritmetiskt flöde - subtraktion" visade 
det sig att flickor presterade sämre än pojkar i samtliga årskurser. För de resterande 
testen presterade pojkar och flickor lika bra. 
 

6.2.1. Vårt	resultat	i	förhållande	till	tidigare	studier	
Med undantag från deltestet "Aritmetiskt flöde - subtraktion" hittades inga 
könsskillnader i denna studie, vilket går i linje med slutsatsen från metaanalysen av 
Lindberg et al. (2010). I deltestet "Aritmetiskt flöde - subtraktion" framkom att flickor 
presterade sämre än pojkar. Detta fynd tyder på att en könsskillnad kan finnas, dock 
strider det mot resultaten från Wei et al.'s (2012) studie där flickor presterar bättre än 
pojkar på aritmetiska uppgifter. En möjlig förklaring till att Wei et al. (2012) har funnit 
ett annat resultat kan bero på att studien utförts i Beijing. Som tidigare nämnts påverkas 
matematiska kunskaper av kultur, språk och utbildning. Det har exempelvis visats att 
barn i Europa och USA har svårare att lära sig 10-bassystemet jämfört med barn i 
Asien. Anledningen till detta tros bero på att räkneord i Europa och USA inte stämmer 
överens med 10-bassystemet, exempelvis “tretton” motsvarar “13”. I Asien räknar man 
regelbundet över 10, exempelvis “tio ett” motsvarar “11”. Detta verkar leda till att de 
flesta grundskoleeleverna i Asien får en djupare förståelse för 10-bassystemet, vilket i 
sin tur kan underlätta inlärningen av hur man löser mer lösa komplexa aritmetiska 
problem. I motsats till detta verkar grundskoleelever i Europa och USA ha svårare att 
associera räkneord (t.ex. “tretton”) med de associerade arabiska representationerna (t.ex. 



  
 

14 

“13”), vilket bland annat kan leda till svårigheter att räkna över tio. Trots detta lär sig 
amerikanska och europeiska barn att räkna, men de är långsammare jämfört med 
asiatiska barn (Geary, 2000). I motsägelse till studien av Wei et al. (2012) fann Martens 
(2011) att könsskillnader existerar inom aritmetik och är till pojkars fördel. Studien av 
Martens (2011) fann att pojkar presterade bättre inom addition- och 
subtraktionsuppgifter från årskurs 6-9, vilket går hand i hand med resultatet från vår 
studie. I samma studie hittades ingen könsskillnad mellan årskurs 4 och 5 vilket 
motsäger resultatet i vår studie. Sammanfattningsvis pekar studier inom aritmetiska 
prestationer och könsskillnader åt olika håll och vårt resultat stärker vissa tidigare 
resultat. Några enhetliga svar angående könsskillnader och aritmetisk förmåga finns 
således ännu inte och behöver därför undersökas vidare. 
 

6.2.2. Vårt	resultat	i	förhållande	till	Trippelkodmodellen	
Det kan spekuleras kring varför flickor presterade sämre än pojkar på subtraktion och 
varför inga skillnader hittades på övriga deltester. En möjlig förklaring utgår från 
trippelkodmodellen. Som tidigare nämnts menar trippelkodmodellen att multiplikation 
och addition bearbetas i representationssystemet för verbala räkneord samt att skriftlig 
flersiffrig kalkylering bearbetas i det visuella arabiska siffersystemet (Dehaene, 1992). 
Utifrån vårt resultat och trippelkodmodellen är det tänkbart att subtraktion bearbetas i 
ett annat representationssystem, jämfört med multiplikation, addition och skriftlig 
flersiffrig kalkylering, dvs. det icke-symboliska magnitudrepresentationssystemet. En 
möjlig orsak till att flickor och pojkar presterar olika kan därför bero på att de bearbetar 
subtraktion olika, till följd av att deras representationssystem för icke-symbolisk 
numerisk information ser olika ut. Tidigare studier styrker antagandet om att subtraktion 
och addition bearbetas i olika delar av hjärnan hos både barn och vuxna (Artemenko, 
Soltanlou, Dresler, Ehlis, & Nuerk, 2018; Yang et al., 2017; De Smedt, Holloway, & 
Ansari, 2011). Vidare har det visats att det icke-symboliska 
magnitudrepresenationssystemet är spatialt till dess natur (Dehaene, 1992). Då det visat 
sig att flickor har svårare med spatiala uppgifter jämfört med pojkar kan detta vara 
anledningen till att flickor presterar sämre än pojkar på ”aritmetiskt flöde – subtraktion” 
(Wei et al., 2012). Vidare kan modellen också tänkas förklara varför ingen skillnad 
hittades mellan pojkar och flickor på addition, multiplikation samt flersiffrig kalkylering 
eftersom dessa uppgifter antas bearbetas i två andra representationssystem, dvs. 
representationssystemet för verbala räkneord samt visuella arabiska siffror.   
 
6.3. Studiens	styrkor	och	begränsningar	

6.3.1. Styrkor	
Studien bidrar till information om normvärden som kan användas för utredning av 
dyskalkyli i Sverige. En annan styrka är att testledarna vid bedömning utgick från 
samma facit, vilket bidrog till en minskad risk att svaren bedömdes olika. Vidare kan 
det betraktas fördelaktigt att testerna utfördes i elevernas skolmiljö då eleverna kan ha 
känt sig mer trygga i jämförelse med om testningarna skulle ha utförts på en ny, 
främmande klinik. Slutligen testades fler elever än vad målet var från början vilket är 
fördelaktigt för studien. 
 

6.3.2. Begränsningar	
Studien har utöver styrkor ett antal begränsningar, vilket är indikationer på hur studien 
skulle kunna förbättras. En begränsning med studien var att testmiljön varierade och 
inte alltid var optimal. Då testningarna utfördes i både aula och klassrum kunde 
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avståndet mellan deltagarna variera. Exempelvis satt deltagarna olika nära varandra och 
vissa hade pärmar mellan sig på lärarens initiativ. Störmoment i form av höga ljud av 
andra deltagare förekom, vilket vissa deltagare blev märkbart störda av. Det kan 
spekuleras i om deltagare som testades i aulan presterade annorlunda jämfört med 
klassrumstestningarna. Då ett större antal deltagare testades i aulan upplevde testledarna 
att ljudnivån var högre samt att det var svårare att kontrollera testsituationen. Deltagarna 
som testades i aulan kan även upplevt mer nervositet då testsituationen var ovan.  
 
Under vissa testtillfällen noterade testledarna att några deltagare olovligen öppnat 
testhäftena innan deltesterna påbörjats, vilket kan ha påverkat resultaten då vissa 
deltagare kan ha hunnit börja fundera på svaren i förväg.  
 
Efter genomförd testning var det många deltagare som berättade att de upplevt 
testningen som stressande och jobbig. Detta trots att testledarna vid ett flertal tillfällen 
betonat att deltagarna inte behövde känna prestationsångest utan bara göra sitt bästa.  
 
När det kommer till tidsangivelser för testet “Skriftlig flersiffrig kalkylering” är en 
begränsning att vissa deltagare fått 10 minuter till sitt förfogande jämfört med de 8 
minuter som instruktionerna anger. För att ta hänsyn till att två tidsangivelser använts 
under testningen räknades en kvot för varje deltagare ut mellan antal rätt och tiden till 
förfogande innan analysen påbörjades. Denna kvot multiplicerades sedan med 8 
minuter. Detta ledde till att deltagare som fått 10 minuter på sig fick ett lägre värde 
jämfört med vad de faktiskt presterade.  
 
Ytterligare en begränsning med studien är att samtyckesformuläret som 
vårdnadshavarna fyllde i var otydligt formulerat av testledarna gällande huruvida eleven 
följt svensk skolgång och/eller inte gått om någon årskurs. Den otydliga formuleringen 
tros ha varit anledningen till att många vårdnadshavare missat att fylla i uppgifter om 
detta. På grund av detta har inte hänsyn tagits till denna variabel i analysen, vilket är en 
nackdel då kultur och utbildning i skolan kan påverka aritmetiska prestationer (Geary, 
2000).  
 
Slutligen är en begränsning med studien att antalet deltagare samt exkluderade på grund 
av att samtyckesblankett inte inlämnats är skattat i efterhand. Då testledarna inhämtat så 
noggranna uppgifter som möjligt är det troligen den korrekta, eller ligger mycket nära 
det korrekta antalet. 
 
 
6.4. Generalisering	
Det kan spekuleras hur representativt resultatet är för populationen. Exempelvis har inga 
uppgifter om socioekonomisk status samlats in, något som eventuellt kan påverkat 
resultatet. Vidare hade en av skolorna en tydlig matematisk profil där elever med 
särskilt intresse för matematik sökte sig till skolan. På grund av detta kan eleverna 
tänkas ha en högre matematisk förmåga, vilket kan tänkas ha påverkat resultatet.  
 
6.5. Framtida	forskning	
Det behövs vidare forskning om hur individuella faktorer som kön, arbetsminne, 
modersmål och skolgång påverkar den aritmetiska förmågan och dess utveckling. 
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Vidare krävs ett större antal deltagare och geografisk spridning för att få mer 
tillförlitliga resultat. 
 
6.6. Slutsats	
Studien har påvisat skillnader inom aritmetisk förmåga där elever i årskurs 4 presterar 
sämre än elever i årskurs 5 och 6. Detta går i linje med tidigare forskning som menar att 
aritmetisk förmåga utvecklas och befästs i takt med ökad utbildningsnivå (Megías, 
2015). Gällande könsskillnader presterar flickor sämre än pojkar inom subtraktion, i 
övrigt ses ingen skillnad i den aritmetiska förmågan. En möjlig hypotes till varför 
flickor och pojkar presterar olika utgår från trippelkodmodellen. I framtiden krävs mer 
forskning inom detta för att klargöra orsaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

17 

7. Referenser		
Andersson, U. (2010). Skill Development in Different Components of Arithmetic and 

Basic Cognitive Functions: Findings From a 3-Year Longitudinal Study of 
Children With Different Types of Learning Difficulties. Journal of Educational 

Psychology, 102(1), 115-134. doi:10.1037/a0016838 
 
Artemenko, C., Soltanlou, M., Dresler, T., Ehlis, A-C., & Nuerk, H-C. (2018). The 

neural correlates of arithmetic difficulty depend on mathematical ability: evidence 
from combined fNIRS and ERP. Brain Structure and Function, 223(6), 2561–2574. 
https://doi.org/10.1007/s00429-018-1618-0 

 
Barbaresi, W., Katusic, S., Colligan, R., Weaver, A., & Jacobsen, S. (2005). Math 

Learning Disorder: Incidence in a Population-Based Birth Cohort, 1976–82, 
Rochester, Minn. Ambulatory Pediatrics, 5(5), 281-289. https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1367/A04-209R.1 

 
Butterworth, B. (2005). The development of arithmetical abilities. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 46(1), 3-18. doi:10.1111/j.1469-7610.2005.00374.x 
   

Butterworth, B. (2010). Foundational numerical capacities and the origins of 
dyscalculia. Trends in Cognitive Sciences, 14(12), 534-541. 
https://doi.org/10.1016/j.tics.2010.09.007 

 
De Smedt, B., Holloway, I. D., & Ansari, D. (2011). Effects of problem size and 

arithmetic operation on brain activation during calculation in children with varying 
levels of arithmetical fluency. Neuroimage, 57(3), 771–781. 
doi:10.1016/j.neuroimage.2010.12.037 

 
Dehaene, S. (1992). Varieties of numerical abilities. Cognition, 44(1), 1-42.  https://doi-

org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/0010-0277(92)90049-N 
 
Desoete A, & Gregoire J. (2006). Numerical competence in young children and in 

children with mathematics learning disabilities. Learning and individual 
differences, 16(4), 351-67. https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.lindif.2006.12.006 

 
Devine, A., Soltész, F., Nobes, A., Goswami, U., & Szücsz, D. (2013) Gender 

differences in development dyscalculia depends on diagnostic criteria. Learning 
and Instruction, 27, 31-39. 
https://doiorg.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.learninstruc.2013.02.004 

 
Dirks, E.,  Spyer, G., van Lieshout, E. C. D. M., & de Sonneville, L. (2008). Prevalence 

of Combined Reading and Arithmetic Disabilities. Journal of Learning Disabilities, 
41(5), 460-73. doi:10.1177/0022219408321128  

 
Feigenson L, Carey S, & Hauser M. (2002). The representations underlying infants' 

choice of more: object files versus analog magnitudes. Psychological science, 
13(2), 150-6. https://www-jstor-org.ezproxy.its.uu.se/stable/40063857 

 



  
 

18 

Fias W, Menon V, & Szucs D. (2013). Multiple components of developmental 
dyscalculia. Trends in neuroscience and education, 2(2), 43-7. https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.tine.2013.06.006 

 
Geary, D. C. (1993). Mathematical disabilities: Cognitive, neuropsychological, and 

genetic components. Psychological Bulletin, 114(2), 345−362. 
http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1037/0033-2909.114.2.345 

 
Geary, D. C. (2000). From infancy to adulthood: the development of numerical abilities. 

European Child & Adolescent Psychiatry, 9(2), 11-16. https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1007/s007870070004 

 
Geary, D. C. (2011). Consequences, Characteristics, and Causes of Mathematical 

Learning Disabilities and Persistent Low Achievement in Mathematics. Journal of 
Developmental & Behavioral Pediatrics, 32(3), 250-263. doi: 
10.1097/DBP.0b013e318209edef 

 
Gross-Tsur V, Manor O, & Shalev RS. (1996). Developmental dyscalculia: prevalence 

and demographic features. Developmental medicine & child neurology, 38(1), 25-
33. doi:10.1007/s007870070009 

 
Koontz, K. L. (2010). Identifying Simple Numerical Stimuli: Processing Inefficiencies 

Exhibited by Arithmetic Learning Disabled Children. Mathematical Cognition, 
2(1), 1-24. https://doi-org.ezproxy.its.uu.se/10.1080/135467996387525 

 
Lindberg, S. M., Hyde, J. S., Petersen, J. L., & Linn, M. C. (2010). New trends in 

gender and mathematics performance: A meta-analysis. Psychological Bulletin, 
136(6), 1123-1135. http://dx.doi.org.ezproxy.its.uu.se/10.1037/a0021276  

 
Martens, R., Hurks, P. P. M., Meijs, C., Wassenberg, R., Jolles, J. (2011). Sex 

differences in arithmetical performance scores Central tendency and variability. 
Learning and Individual Differences, 21(5), 549-554. 
https://doi.org/10.1016/j.lindif.2011.06.003 

 
Megías, P., Macizo, P. (2015). Simple arithmetic development in school age: The 

coactivation and selection of arithmetic facts. Journal of Experimental Child 
Psychology, 138, 88-105. https://doi.org/10.1016/j.jecp.2015.04.010 

 
Munro, J. (2003). Dyscalculia: A unifying concept in understanding mathematics 

learning disabilities. Australian Journal of Learning Difficulties, 8(4), 25-32. doi: 
10.1080/19404150309546744 

 
Olsson, L. (2018). Count on me! (Doktorsavhandling, Linköping Universitet, 

Linköping). doi:10.3384/diss.diva-144196  
 
Olsson, L, Östergren, R, Träff, U. (2016). Developmental dyscalculia: A deficit in the 

approximate number system or an access deficit? Cognitive Development, 39, 154-
167. https://doi.org/10.1016/j.cogdev.2016.04.006 

 



  
 

19 

Rousselle L, Noel MP. (2007). Basic numerical skills in children with mathematics 
learning disabilities: a comparison of symbolic vs non-symbolic number magnitude 
processing. Cognition, 102(3), 361-95. https://doi-
org.ezproxy.its.uu.se/10.1016/j.cognition.2006.01.005 

 
Siemann, J., & Petermann, F. (2018). Evaluation of the Triple Code Model of numerical 

processing — Reviewing past neuroimaging and clinical findings. Research in 
Developmental Disabilities, 72, 106-117. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.11.001 

 
Shalev, R.S., Manor, O., Kerem, B., Ayali, M., Badichi, N., Friedlander, Y., & Gross-

Tsur, V. (2001). Developmental Dyscalculia Is a Familial Learning Disability. 
Journal of Learning Disabilities, 34(1), 59-65. doi:10.1177/002221940103400105 

 
Skagenholt, M., Träff, U., Västfjäll, D., & Skagerlund, K. (2018). Examining the Triple 

Code Model in numerical cognition: An fMRI study. PLOS ONE 13(6), 1-35. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199247 

 
Skagerlund, K., & Träff, U. (2016). Number Processing and Heterogeneity of 

Developmental Dyscalculia: Subtypes With Different Cognitive Profiles and 
Deficits. Journal of Learning Disabilities, 49(1), 36–50. 
doi:10.1177/0022219414522707  

 
Skolverket. (2012). Läroplan (Lgr11). Kursplan - Matematik. Skolverket. Hämtad från 

https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-
grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-
fritidshemmet?url=1530314731%2Fcompulsorycw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3Fsubj
ectCode%3DGRGRMAT01%26tos%3Dgr%26p%3Dp&sv.url=12.5dfee44715d35a
5cdfa219f 

 
Stockholms läns landsting. (2015). Fokusrapport Dyskalkyli. Hämtad från 

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/fokusrapport_2015_sll_om_dyskalkyli.p
df 

 
Träff, U. (2013). The contribution of general cognitive abilities and number abilities to 

different aspects of mathematics in children. Journal of Experimental Child 
Psychology, 116, 139-156. http://dx.doi.org/10.1016/j.jecp.2013.04.007 

 
Träff, U., Olsson, L., Östergren, R., & Skagerlund, K. (2017). Heterogeneity of 

Developmental Dyscalculia: Cases with Different Deficit Profiles. Frontiers in 
Psychology, 7, 1-15. doi:10.3389/fpsyg.2016.02000 

 
Träff, U., Olsson, L., Skagerlund, K., & Östergren, R. (2018). Cognitive mechanisms 

underlying third graders’ arithmetic skills: Expanding the pathways to mathematics 
model. Journal of Experimental Child Psychology, 167, 369-387. 
doi:10.1016/j.jecp.2017.11.010 

 
Yang, Y., Zhong, N., Friston, K., Imamura, K., Lu, S., Li, M., Zhou, H., Wang, H., Li, 

K., & Hu, B. (2017). The functional architectures of addition and subtraction: 
network discovery using fMRI and DCM. Human Brain Mapping, 38(6), 3210–
3225. doi: 10.1002/hbm.23585 



  
 

20 

 
Wei, W., Lu, H., Zhao, H., Chen, C., Dong, Q., & Zhou, X. (2012). Gender Differences 

in Children's Arithmetic Performance Are Accounted for by Gender Differences in 
Language Abilities. Psychological Science, 23(3), 320-330. 
doi:10.1177/0956797611427168 

 
World Health Organization. (2018). International classification of diseases for mortality 
and morbidity statistics (11th Revision). Hämtad från https://icd.who.int/browse11/l-
m/en 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

21 

8. Bilagor	
8.1. Bilaga	1	Informationsbrev	till	skola		

  

Informationsbrev till skolor  
Examensarbete om räkneförmåga hos elever i årskurs 4-6 

Vi heter Louice Lundström och Louizé Svensson och vi studerar fjärde och sista året på 
Logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. Vi kontaktar er med anledning av att vi 
behöver rekrytera deltagare till ett examensarbete om räkneförmåga hos elever i årskurs 
4-6. Syftet med examensarbetet är att normera två befintliga tester som mäter 
räkneförmågan samt att undersöka eventuella köns- och åldersskillnader för elever i 
årskurs 4-6. 

Räkneförmågan är ingen enhetlig förmåga utan består av flera delförmågor som 
exempelvis antalsuppfattning, språklig kompetens, arbetsminne, förmåga att förstå 
klockan samt tids- och rumsuppfattning. Vid specifika räknesvårigheter (dyskalkyli) 
förekommer svårigheter att behärska aritmetik (addition, multiplikation, subtraktion och 
division). Svårigheterna ska inte kunna förklaras av bristande undervisning eller 
funktionsnedsättning. Cirka 4-5 % av befolkningen beräknas ha specifika 
räknesvårigheter. Målet med examensarbetet är att med hjälp av resultat från studien 
lättare kunna identifiera barn med specifika räknesvårigheter för att tillgodose deras 
behov under skolgången.  
 
Vi skulle uppskatta om ni lärare som känner barnen och deras färdigheter kan bedöma 
om det finns lämpliga deltagare för studien på er skola. Vi förstår att ni lärare har 
mycket att göra men vore tacksamma om ni ändå kan hjälpa oss med detta.   
 
Vi hoppas ni kan bistå med hjälp med följande punkter: 
  

1. Förmedla bifogat informationsbrev samt ett samtyckesformulär till föräldrarna 
via eleven. 

2. En lärare som är tillgänglig fysiskt eller via telefon under testning och anordna 
lämplig lokal/rum för själva testningen.  

  
Under september och oktober 2019 kommer vi genomföra dessa tester och vårt 
schema läggs helt enligt skolans och elevernas planering. Vi förstår att det kan vara 
svårt att hitta tider under elevernas ordinarie skoltid för denna studie, men vi är flexibla. 
För hela studien behöver vi cirka 100 elever från olika skolor.  
  
Sammanlagt kommer två tester att göras vilket beräknas ta cirka 20 minuter. Testningen 
kommer att utföras av oss på skolan. Vi vill betona att eleverna inte ska känna sig 
oroliga för resultatet och att testningen kan avbrytas när som helst oavsett anledning. 
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Eleverna kommer inte kunna ta del av sina personliga resultat (och inte heller lärare och 
vårdnadshavare), men det sammanlagda resultatet går att läsa om i vårt arbete.  
  
Vi kommer att ringa upp er inom en vecka.  
Ni är välkomna att kontakta oss tidigare om ni är intresserade av att delta samt om ni 
har eventuella frågor om examensarbetet.  
 
 
Tack på förhand! 
 
Bästa hälsningar, 
  
Louice Lundström, logopedstudent                               Louizé Svensson, logopedstudent 
 
Ulf Träff, handledare 
Professor i psykologi vid Linköpings Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningshuvudman: Uppsala Universitet 
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8.2. Bilaga	2	Informationsbrev	till	vårdnadshavare	samt	samtyckesformulär	
 
 

 

Information och samtycke till vårdnadshavare 

Examensarbete om räkneförmåga hos elever i årskurs 4-6  
 
Vi heter Louice Lundström och Louizé Svensson och vi studerar fjärde året på 
Logopedprogrammet vid Uppsala Universitet. Logopeder arbetar bl.a. med att främja 
människors tal och språk, men utreder också läs-, skriv-, och matematiksvårigheter.  
 
Vi kontaktar er med anledning av att vi behöver rekrytera deltagare till ett 
examensarbete vars syfte är att normera två befintliga tester som mäter räkneförmågan 
samt att undersöka eventuella köns- och åldersskillnader för elever årskurs 4-6. 
  
Målet är att med hjälp av resultat från studien lättare kunna identifiera barn med 
specifika räknesvårigheter för att tillgodose deras behov av stöd under skolgången. 
  
Testningen kommer ske i grupp och beräknas ta cirka 20 minuter. Alla test kommer att 
genomföras under ordinarie skoltid eller direkt efter skoldagens slut. De enskilda 
resultaten kommer inte delges till elev, vårdnadshavare eller lärare. Det finns möjlighet 
att ta del av resultatet på gruppnivå i publicerad uppsats.  
 
Hantering av data och sekretess enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) 

• Elevens svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del 
av dem.  

• Studiens resultat kommer att redovisas på gruppnivå. 
• Ansvarig för personuppgifterna är Uppsala Universitet/Linköpings Universitet.  
• Testresultat samt uppgifter om ålder kommer att arkiveras i minst 10 år för 

eventuell framtida publicering i vetenskaplig artikel eller presentation på 
vetenskaplig konferens 

• Deltagare har rätt att begära tillgång till personuppgifterna samt att få dessa 
rättade eller raderade.  

• Du har rätt lämna in klagomål till datainspektionen.  
 
Vår förhoppning är att barnen ska tycka att testningen är rolig och lärorik. Barnet kan 
när som helst välja att avbryta testningen, oavsett anledning. 
  
Vi kommer vara på plats på ditt barns skola under september och oktober 2019.  
  
Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor.  
 
Tack på förhand! 
Bästa hälsningar, 
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Louice Lundström, logopedstudent                               Louizé Svensson, logopedstudent 
 
Ulf Träff, handledare 
Professor i psykologi vid Linköpings Universitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forskningshuvudman: Uppsala Universitet 
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Samtyckesformulär 

 
Jag/vi intygar att jag/vi har tagit del av ovanstående information  
�    Ja 

 
Samtycker du/ni till att ditt/ert barn deltar i undersökningen?  
  
�   Ja 
�  Nej 

 
Om ni samtycker till att ditt/ert barn deltar i undersökning önskar vi att ni fyller i om 
ditt/ert barn har någon/något utav följande:  
 

Mitt barn har: 
• diagnostiserad språkstörning  � 
• diagnostiserad neuropsykiatrisk diagnos (t.ex. ADHD, autism eller Tourettes) � 
• läs- och skrivsvårigheter � 
• hörselnedsättning � 

Om ja; är hörselnedsättningen korrigerad med t.ex. en hörselapparat? � 
• synnedsättning � 

om ja; är synnedsättningen korrigerad med t.ex. glasögon? � 
• matematiksvårigheter (dyskalkyli eller specialundervisning i ämnet) � 
• undervisning i SVA (Svenska som andraspråk) 
• INTE följt den svenska skolgången och ej gått om någon årskurs � 

 
 
 

Vårdnadshavare/Vårdnadshavarnas 
underskrift:_________________________________________________ 
  
Namnförtydligande:_______________________________________ 
  
Barnets namn (Vänligen 
texta):_______________________________________________________ 
  
Skola och klass (Vänligen 
texta):_______________________________________________________ 
  

Samtyckesformulär önskas åter till klassläraren inom en vecka. 
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8.3. Bilaga	3	Tester	
 

Tester 1 och 2a-c 
 
  
  
Namn:____________________________________ 
  
Ålder:_____________________________________ 
 
Kön:______________________________________ 
 
Klass:_____________________________________ 
 
Modersmål:________________________________ 
 
Vänsterhänt: �     Högerhänt: �    
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1. Skriftlig flersiffrig kalkylering 

 
Uppgift 1. Räkna ut så många tal du kan på 8 minuter. Du får räkna 
ut talen på det sätt du tycker är lättast. 
  
1) 57 + 42 = 
  
2) 78 – 43 = 
  
3) 568 + 421 = 
  
4) 658 – 437 = 
 
5) 56 + 47 = 
  
6) 65 – 29 = 
  
7) 745 + 96 = 
  
8) 348 + 278 = 
  
9) 824 – 488 = 
  
10) 4203 + 825 = 
  
11) 8010 – 914 = 
  
12) 11305 – 5786 = 
  
13) 14986 + 19757 =  
  
14) 20234 – 8769 = 
  
15) 2345 + 854 + 687 = 
  
16) 3257 – 236 – 198 = 
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2. Aritmetiskt flöde  
Uppgift 2a. Lös så många uppgifter du hinner på 1 minut. 
 

1 + 6 =      

6 + 9 =   

8 + 4 = 

2 + 5 =   

4 + 9 = 

4 + 3 = 

9 + 3 =         

5 + 6 = 

6 + 1 = 

3 + 2 = 

6 + 4 = 

8 + 5 =   

2 + 6 = 

2 + 8 = 

5 + 7 = 

7 + 4 =   

2 + 1 = 

5 + 4 = 

3 + 8 = 

9 + 5 = 

8 + 3 = 

4 + 5 = 

3 + 6 = 

6 + 8 = 

4 + 8 = 

3 + 1 = 

7 + 9 = 

4 + 6 =       

8 + 1 = 

5 + 5 =   

8 + 6 = 

2 + 7 = 

3 + 4 = 

9 + 8 =          

3 + 9 =   

6 + 2 = 

7 + 3 = 

9 + 4 = 

1 + 4 =   

8 + 9 = 

2 + 3 = 

5 + 9 = 

7 + 6 = 

5 + 2 = 

6 + 7 = 

1 + 8 = 

4 + 1 = 

3 + 5 = 

2 + 2 = 

4 + 7 =   

1 + 1 = 

8 + 7 = 

3 + 3 =   

7 + 8 = 

1 + 2 = 

4 + 2 = 

9 + 6 = 

9 + 1 = 

3 + 7 = 

7 + 7 =   

5 + 3 = 

7 + 1 = 

2 + 9 = 

6 + 5 = 

9 + 7 = 

7 + 2 = 

6 + 6 = 

1 + 5 = 

8 + 8 = 

4 + 4 =   

1 + 9 = 

6 + 3 =   

7 + 5 = 

2 + 4 = 

5 + 8 = 

9 + 2 = 

1 + 3 = 

8 + 2 = 

9 + 9 =   

5 + 1 = 

1 + 7=     
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Uppgift 2b: Lös så många uppgifter du hinner på 1 minut.  
 
7 – 1 =         

9 – 3 =         

12 – 4 =       

7 – 2 =         

15 – 6 =       

13 – 9 =       

7 – 6 =         

12 – 3 =       

10 – 6 =       

5 – 2 =         

11 – 5 =       

8 – 5 =         

12 – 7 =       

10 – 2 =       

13 – 5 =       

7 – 4 =         

11 – 4 =       

9 – 4 =         

8 – 5 =         

14 – 9 =       

11 – 8 =       

16 – 9 =       

12 – 4 =       

8 – 6 =         

11 – 3 =       

14 – 6 =       

9 – 7 =         

  

10 – 6 =       

9 – 1 =         

10 – 5 =       

14 – 6 =       

9 – 2 =         

7 – 3 =         

17 – 9 =       

12 – 3 =       

8 – 2 =         

10 – 7 =       

13 – 4 =       

7 – 4 =         

17 – 8 =       

9 – 6 =         

15 – 7 =       

8 – 3 =         

5 – 2 =         

13 – 6 =       

11 – 4 =       

8 – 3 =         

5 –2 =          

13 – 6 =       

8 – 5 =         

15 – 8 =       

6 – 4 =         

9 – 3 =         

14 – 9 =       

15 – 6 =       

10 – 2 =       

9 – 6 =         

7 – 3 =         

10 –3 =        

16 – 7 =       

8 – 3 =         

11 – 5 =       

13 – 5 =       

9 – 6 =         

12 – 6 =       

7 – 3 =         

11 – 4 =       

9 – 5 =         

12 – 8 =       

18 – 9 =       

9 – 4 =         

11 – 8 =       

7 – 5 =         

8 – 4 =         

14 – 6 =       

16 – 9 =       

8 – 6 =         

15 – 8 =       

10 – 8 =       

9 – 5 =         

19 – 6 =       
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Uppgift 2c. Lös så många uppgifter du hinner på 1 minut. 
 
4 x 2 =         

3 x 3 =         

2 x 7 =         

5 x 3 =         

3 x 2 =         

6 x 4 =         

2 x 3=          

3 x 4 =         

2 x 5 =         

9 x 3 =         

7 x 4 =         

3 x 8 =         

4 x 5 =         

6 x 2 =         

3 x 7 =         

7 x 5 =         

8 x 2 =         

3 x 6 =         

5 x 8 =         

6 x 6 =         

9 x 5 =         

8 x 4 =         

5 x 6 =         

8 x 6 =         

9 x 7 =         

5 x 5 =         

6 x 7 =         

4 x 9 =         

8 x 9 =         

7 x 7 =         

6 x 9 =         

8 x 7 =         

5 x 2 =         

4 x 7 =         

2 x 6 =         

5 x 7 =         

2 x 3 =         

4 x 3 =         

2 x 4 =         

3 x 9 =         

7 x 2 =         

8 x 3 =         

5 x 4 =         

3 x 5 =         

7 x 3 =         

9 x 6 =         

2 x 8 =         

6 x 3 =         

8 x 6 =         

5 x 9 =         

4 x 8 =         

6 x 5 =         

8 x 5 =         

9 x 7 =         

7 x 8 =         

9 x 8 =         

7 x 6 =         

2 x 3 =         
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8.4. Bilaga	4	Normativ	data		
Staninevärden för åk 4  

 Additionsflöde Subtraktions 
 

flöde 

Multiplikations 

flöde 

Aritmetisktflöde 

totalt 

Kalkylering 

 min max min max min max min max min max 

Stanine 1 0 9 0 7 0 8 0 23 0 2 

Stanine 2 10 13 8 9 9 9 24 32 3 5 

Stanine 3 14 17 10 13 10 10 33 40 6 7 

Stanine 4 18 19 14 16 11 14 41 50 8 9 

Stanine 5 20 23 17 18 15 17 51 57 9 10 

Stanine 6 24 27 19 20 18 19 58 66 11 12 

Stanine 7 28 30 21 24 20 23 67 74 13 13 

Stanine 8 31 35 25 31 24 25 75 88 14 15 

Stanine 9 36 81 32 81 26 58 89 220 15 16 
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Staninevärden för åk 5  

 Additionsflöde Subtraktions  
 

flöde 

Multiplikations 

flöde 

Aritmetisktflöde 

totalt 

Kalkylering 

 min max min max min max min max min max 

Stanine 1 0 14 0 6 0 9 0 34 0 6 

Stanine 2 15 17 7 11 10 15 35 45 7 7 

Stanine 3 18 20 12 13 16 16 46 52 8 9 

Stanine 4 21 23 14 17 17 20 53 61 10 11 

Stanine 5 24 27 18 20 21 22 62 69 12 12 

Stanine 6 28 30 21 23 23 24 70 75 13 13 

Stanine 7 31 33 24 30 25 29 76 88 14 14 

Stanine 8 34 44 31 34 30 32 89 108 15 15 

Stanine 9 45 81 35 81 33 58 109 220 16 16 
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Staninevärden för åk 6  

 Additionsflöde Subtraktions 
 

flöde 

Multiplikations 

flöde 

Aritmetisktflöde 

totalt 

Kalkylering 

 min max min max min max min max min max 

Stanine 1 0 11 0 10 0 10 0 35 0 6 

Stanine 2 12 19 11 13 11 13 36 45 7 9 

Stanine 3 20 23 14 16 14 16 46 54 10 10 

Stanine 4 24 24 17 19 17 20 55 65 11 11 

Stanine 5 25 29 20 22 21 23 66 72 12 12 

Stanine 6 30 33 23 26 24 24 73 86 13 14 

Stanine 7 34 36 27 30 25 29 87 90 15 15 

Stanine 8 37 40 31 32 30 32 91 98 16 16 

Stanine 9 41 81 32 81 33 58 99 220 16 16 

 


