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Abstract 

 

Many children in our schools suffer from reading or mathematical disabilities that halt 

their progress and limit their interest in their own education. Researchers from around 

the world agree that there are multiple similarities between these two disabilities that 

imply they are connected. However, it would seem that special teachers separate these 

disabilities and work with them individually, disregarding the implications of the 

research. The purpose of this work is to inquire into the methods and viewpoints of 

special teachers working with reading and mathematical disabilities. This work will also 

seek to compare these methods and viewpoints with those established by recent studies. 

To accomplish this the work has sought to answer critical questions: How do special 

teachers work with students suffering from these disabilities? How is the support 

structure for these students organized and envisioned? What opportunities and limiting 

factors do special teachers perceive in their work? The method for answering these 

questions was to interview 4 special teachers and observe their students during regular 

classes. The results show that the interviewed special teachers share similar viewpoints 

to those expressed by the researchers, but differ in their methods as previously 

mentioned. This indicates that special teachers are unable to effectively work with both 

of these disabilities at the same time, which may be due to a lack of knowledge 

regarding appropriate methods.  
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1 Inledning 

Att ha läs- och matematiksvårigheter kan ha stor påverkan på individens möjligheter att 

fungera i dagens symbolrika och digitaliserade samhälle. Det är viktigt att som pedagog 

förstå bakomliggande orsaker till svårigheterna så att man med rätt pedagogiska insatser 

och en bättre anpassad undervisning ska kunna undanröja hindren. 

 

Bristande färdigheter i läsning och matematik kan få stora konsekvenser för individen, 

men också för samhället. Lära sig läsa, skriva och räkna bidrar till att individen kan 

tolka, beskriva och förstå världen och sin egen situation. I dag lämnar många elever 

grundskolan utan att ha nått målen för godkänt i svenska och i matematik. Statistik från 

SCB visar att antalet/andelen elever som inte nått kunskapskraven i ämnena svenska 

och matematik varit relativt konstant de senaste läsåren:11/12: 13,71 %, 13/14: 10,39 % 

och 15/16: 11,58 %. Det finns elever som har både matematiksvårigheter och läs- och 

skrivsvårigheter, samtidigt som det finns de som har svårigheter med antingen det ena 

eller det andra. Många elever i läs- och skrivsvårigheter upplever svårigheter också i 

matematik. Forskningen om denna dubbla problematik har inte varit särskilt omfattande 

fast det har visat sig att just kombinationsproblematiken ger eleverna än större 

svårigheter att klara av att få godkända betyg (Sterner och Lundberg, 2002). 

 

Under de år jag arbetat inom grundskolan har jag mött många elever som har 

kombinationen läs- och matematiksvårigheter. Dessa elever har ofta varit en av de 

svåraste pedagogiska utmaningarna. Lärarutbildningarna har förändrats under åren och 

lärarna har varierande grad av kompetens att möta dessa elever. Jag har valt att studera 

dessa svårigheter för mitt framtida yrke som speciallärare, eftersom jag kommer att 

möta många elever som har svårigheter i både läsning och matematik och som är i 

behov av särskilt stöd. Inriktningen i min speciallärarutbildning är läs- och 

skrivutveckling och därigenom har mina kunskaper inom matematiksvårigheter varit 

begränsade. Att skriva ett examensarbete som inriktar sig mot båda ämnena anser jag 

vara ett sätt att bredda min kompetens som speciallärare. I litteraturen jag läst påpekas 

bland annat att pedagoger måste fokusera på hur de ska arbeta för att utveckla 
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pedagogiken. Speciallärare och specialpedagoger har en viktig funktion när det gäller 

identifiering av svårigheter och i planering och genomförande av stöd och insatser.   

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Med studien vill jag undersöka hur stödet till elever kan se ut och vad som hindrar samt 

möjliggör det pedagogiska arbetet runt elever i behov av stöd. 

 

Hur arbetar speciallärare med elever som har läs- och matematiksvårigheter? 

Hur utformas och organiseras stödet för elever i behov av stöd i matematik och läsning? 

Vilka faktorer uppfattar speciallärarna hindrar eller möjliggör arbetet med stödet? 

 

2. Bakgrund 

 

2.1 Styrdokument 

 

Specialpedagogik förknippas ofta i skolans verksamhet, med specialundervisning och 

med elever som är i behov av särskilt stöd. Historiskt har specialundervisningen i 

Sverige inneburit att särklasser eller hjälpklasser inrättats; man förordade således 

segregering och avskiljning. Denna utveckling fortsatte och under 1960-talet skapades 

många olika specialklasser för elever som ansågs vara avvikande. Det kunde vara 

hjälpklass, skolmognadsklass, läsklass, observationsklass med mera. Under 1960-talet 

växte kritiken mot specialundervisningen och under 1970-talet presenterades begreppet 

”en skola för alla” som SIA-utredningen lyfte fram (1974:53). Läroplan för grundskolan 

1980 (Lgr-80) präglades av begreppet och en stor del av lärarkåren fortbildades för att 

kunna verka i en skola för alla. Även i läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och 

de frivilliga skolformerna 1994 (Lpo-94) framhålls skolans uppgift att utforma 

undervisningen så att elevernas individualitet gagnas. I takt med att politiska idéer och 

värderingar i samhället har skiftat så har även skolans uppdrag förändrats. Synen på hur 
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skolan ska bemöta elever med särskilt stöd har förändrats under årtiondenas gång. Från 

avskiljning och särskiljning till integrering och inkludering. I Skollagen SFS 2010:800 

står följande: 

 

         Särskilt stöd får ges istället för den undervisning eleven annars skulle ha 

deltagit eller som komplement till denna. Det särskilda stödet ska ges inom 

den elevgrupp som eleven tillhör om inte annat följer av denna lag eller 

annan författning (SFS 2010:800, 3 kap § 7). 

 

För att en elev ska få undervisas enskilt eller i mindre grupp ska det finnas särskilt skäl. 

Skollagen säger att det är rektorns ansvar att besluta om särskilt stöd och att behovet av 

det särskilda stödet skyndsamt bör utredas (3 kap § 4). Enligt Skolverkets allmänna råd 

är tidiga insatser en chans för elever att nå kunskapsmålen (Skolverket, Stödinsatser i 

utbildningen, 2014). Skolans uppdrag är att upphäva skillnader i elevernas 

förutsättningar så att alla elever kan tillgodogöra sig utbildningen på likartade grunder 

(SFS 2010:800).  

 

Enligt Skolverket handlar specialpedagogik om undervisning och socialisation av barn 

och elever i behov av särskilt stöd och/eller med funktionsnedsättning. (Skolverket, 

Stödinsatser i utbildningen, 2014). Specialpedagogiken i förskola och skola har två 

huvudsakliga funktioner: åtgärdande respektive förebyggande. Specialpedagogiska 

åtgärder bör sättas in när den vanliga undervisningen inte anses räcka till. 

 

Det förebyggande arbetet handlar om att så få barn och elever som möjligt ska bli i 

behov av ett särskilt stöd (Skolverket, Stödinsatser i utbildningen, 2014). Särskilt stöd i 

grundskolan ska ges när eleven riskerar att inte nå målen eller av annat skäl behöver 

särskilt stöd (SFS 2010:800).  
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2.2 Matematikfärdigheter 

 

I Lukimat – en nätbaserad inlärnings- och utvärderingsplattform för grundläggande 

läsfärdighet samt för inlärningsberedskap i matematik (http//www.lukimat.fi) skriver 

man  att under barnets första år utvecklas grunden för de matematiska färdigheterna. 

Barnet kan identifiera och skilja små antal (1, 2, 3) från varandra. Detta är en 

förutsättning för att lära sig antalsbegreppen (”ett”, ”två”, ”tre”).  De flesta barn har vid 

3,5 års ålder lärt sig räkneorden ”ett”, ”två”, ”tre” och antalet de motsvarar (1, 2, 3). 

Barn i denna ålder börjar även kunna uppräkna räkneramsan.  De har dock inte ännu 

plockat ut räkneorden som enskilda, meningsbärande delar. Att koppla talraden till antal 

sker ofta när barnet inser att det sista räkneordet som uppräknas anger det totala antalet 

(”ett, två, TRE”) exempelvis ”tre glas på bordet”. Att räkna antal fungerar som grund 

för symbolräknandet det vill säga räkning med siffror och räkneord. I början räknar barn 

addition och subtraktion med konkreta antal och enkla räknehändelser. De använder 

uppräknandet av talraden, fingrarna och föremål som hjälp. Allt eftersom färdigheterna 

utvecklas lär sig barnen nya strategier, exempelvis att komma ihåg vanliga talfakta 

utantill. Talkombinationer automatiseras och räknandet går snabbare. Det är viktigt att 

barn även förstår talets innebörd. När talområdet ökar till tvåsiffriga och ännu större tal 

är det viktigt att förstå talens uppbyggnad, positionssystemet och tiosystemet. 

Gelman och Gallistel (1978) anser att för barnets fortsatta utveckling av sin 

matematiska medvetenhet är följande sju principer nödvändiga: abstraktionsprincipen, 

ett-till-ett-principen, principen om godtycklig ordning (antalskonstans), principen om 

räkneordens ordning samt antalsprincipen eller kardinaltalsprincipen. Dessa färdigheter 

utvecklar barnet i en miljö som erbjuder möjligheter till detta i det sociala samspelet 

samt genom träning. 

 

Flera forskare (McIntosh, 2008; Lunde, 2011; Dyson, Jordan och Glutting, 2011; 

Anghileri, 2006)  är överens om att för att kunna tillgodogöra sig och lyckas i den 

fortsatta matematikundervisningen bör eleverna utveckla en god taluppfattning.  
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Shumway (2011) har uppmärksammat att genom att observera vad elever kan så kan vi 

få en bild av om eleven är på väg mot en god taluppfattning. Dessa elever har följande 

förmågor: 

- De har en förståelse för tal och deras storlek. 

- De ser, uppfattar och kan använda tal som finns i omgivningen. 

- De kan göra jämförelser mellan mängder och använder sig av runda tal och 

mentala tallinjer. 

- De har en flexibilitet att använda och dela upp talen för att räkna och räknar mer 

effektivt. 

- De har en god förmåga att huvudräkna med flyt då de bland annat delar upp tal i 

tiotal och ental. 

- De vet att de kan lösa problem på olika sätt. 

- De använder sig av tidigare kunskaper om tal och strategier för att lösa nya 

problem. 

- De kan uppskatta om lösningar är rimliga. 

- De kan använda sig av olika strategier och metoder för att räkna. 

 

Koponen (2008) menar att de matematiska färdigheterna utvecklas individuellt och 

svårigheter kan visa sig i olika färdigheter hos olika barn. Exempelvis omfattas ett 

större färdighetsområde som räknefärdighet av många färdigheter som samverkar och 

stöder varandra. Enligt Koponen (2008) är det  viktigt att tänka på att matematiska 

färdigheter är hierarkiskt uppbyggda helheter dit nya färdigheter byggs på tidigare 

färdigheter och kunnande. 

 

Krutetskii (1976) definierade matematisk förmåga  som något dynamiskt och 

föränderligt, en potential som man utvecklar i en verksamhet. Krutetskii ansåg att man 

inte skulle fokusera på elevers svagheter utan söka efter elevernas styrkor. Den 

matematiska förmågan är inte en förmåga utan en mångfald av förmågor som kan 

kompensera för varandra inom matematiken. Dessa matematiska förmågor kan 

kategoriseras i tre: förmåga att insamla, bearbeta och bevara matematisk information. 

Matematiksvårigheter på grund av emotionella svårigheter och känslomässiga 

blockeringar stör elevernas lärande. Detta kan påverka självbilden och minska förmågan  
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att lära. Motivationen avtar, upplevelser av maktlöshet och meningslöshet uppstår och 

självförtroendet försvagas (Lunde, 2011; Magne, 1998). Magne (1998) anser att det är 

viktigt att studera hur de positiva upplevelserna vid lärtillfällen uppkommer; tillfällen 

när eleven känner att denne lyckats och känner tillit till sitt eget lärande. 

 

Malmer (2002) har beskrivit elevernas matematiska läroprocess i sex inlärningsnivåer. 

Dessa nivåer är enligt Malmer nödvändiga att utgå ifrån för att uppnå en framgångsrik 

matematikundervisning för alla elever. Nivåerna är följande: erfarenheter, 

konkretisering, representationsformer, abstrakt symbolspråk, tillämpning och 

kommunikation. Malmer kallar undervisningssättet för problemlösningsbaserad 

matematikundervisning. 

 

2.3 Läsförmåga 

 

Att lära sig att läsa är en färdighet som bygger på olika avkodnings- och 

förståelseprocesser. Höien och Lundberg (2013) använder sig av följande 

stadieindelning i läsutvecklingen: 

1. Pseudoläsning: barnet läser omgivningen mer än skriften t ex skyltar, logon. 

2. Det logografiska-visuella stadiet: barnet känner igen vanliga ord som en form för 

bilder. 

3. Det alfabetisk-fonologiska stadiet: barnet har nu en förståelse att ord kan delas upp in 

mindre beståndsdelar, fonem, samt att dessa enheter symboliseras av bokstavstecken, 

grafem. Barnet har även en förståelse av att man genom dessa enheter kan komma fram 

till ordet. 

4. Det ortografisk-morfemiska stadiet: Barnet upptäcker regelbundenheter i ord. 

Avkodningen går snabbare och säkrare utan att barnet behöver tänka medvetet på 

texten. I detta stadium är ordigenkänningen fullt uppbyggd och automatiserad. 

 

Att lära sig läsa innebär enligt Sterner och Lundberg (2002) inte enbart att man först lär 

sig en bokstav i taget och kommer fram till hur avkodning går till, samt därefter så 

småningom får möjlighet att möta sammanhängande och meningsfulla texter. Läsning 



11 

är en sammansatt färdighet som bygger på avkodning, identifiering av skrivna ord och 

förståelse. Detta gäller redan från början. När man förstått innebörden av ett ord man 

ljudat sig igenom och man gjutit liv i ljudföljden så talar man om egentlig läsning 

(Sterner och Lundberg, 2002). 

 

Hoover och Gough (1990) beskriver i sin modell Simple View of Reading vad de anser 

att läsning egentligen är. Det är nämligen en matematisk modell där avkodning 

multiplicerat med språkförståelse ger produkten läsning: Avkodning x Språkförståelse = 

Läsning. Om någon av faktorerna avkodning eller språkförståelse är noll så blir 

produkten, alltså läsningen, också noll. Frank och Herrlin (2016) anser att 

språkförståelsen består av flera delar (bakgrundskunskaper, ordkunskap, språkstruktur, 

verbala resonemang och kunskap om genrer) och att avkodningen måste vara snabb och 

automatisk om all energi ska kunna läggas på läsförståelsen.  

 

Taube (2013) anser att i samhället i dag utgör läsning en basfärdighet som behövs för att 

klara skolgången, för framgång i arbetslivet och för att engagera sig i samhället; läsning 

är en central förmåga som påverkar alla delar av en människas liv. Många faktorer 

påverkar en individs läsutveckling, läsförmåga, självskattade läsförmåga och läsvanor: 

eleven (kön och ålder), familjen (socioekonomisk status och läsvanor), skolan (läraren, 

läsundervisning och klassen), samt språklig och kulturell bakgrund (förstaspråk,  

modersmålsundervisning och födelseland) menar Fredriksson och Taube (2012). 

 

Frykholm (2003) menar att när en vuxen i barnets närhet upptäcker att barnet har 

problem med att lära sig läsa och skriva är det viktigt att sätta in åtgärder tidigt. 

Lundgren (1996) anser att pedagoger ofta väljer en vänta-och-se-attityd som missgynnar 

barn som är sena i sin läsning och skrivning. Forskning visar tvärtom att 80 % av de 

barn som har stora svårigheter i årskurs två, fortfarande har det i årskurs nio (Jacobson, 

1998). 
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2.4 Samband mellan läs- och matematikutveckling 

 

Läsning och räkning har flera gemensamma kännetecken. Skriftspråket och 

matematiken är universella språk som består av enheter som är uttryckta i symboler. 

Bägge systemen är hierarkiskt uppbyggda med regler och logik. Båda hjälper till att 

överföra information, underlätta kommunikation och innefattar regelbundenhet. 

Eleverna måste få tid för att behärska basfärdigheterna och avkodningen för att sedan 

fokusera på förståelsen. Förmågan att handskas med delar och helheter, som ingår i 

talen och skriftspråket, har avgörande betydelse (Sterner och Lundberg, 2002).  

 

Lyytinen, Guttorm, Huttunen, Hämäläinen, Leppänen och Vesterinen. (2005) har funnit 

att bokstavskännedomen i förskoleåldern kan förutspå framtida läsförståelseförmåga. 

Kännetecknen för taluppfattning är lika viktiga för inlärningen i matematik som 

utvecklingen av den språkliga medvetenheten är för läsinlärningen (Vilenius-Tuohimaa, 

2005). Detta skulle innebära att bokstavsinlärning och sifferinlärning, läs- och 

skrivinlärning samt matematisk förmåga delvis skulle förklaras av samma processer. Då 

skulle svårigheter i läsning, skrivning och matematik och kombinationer av dessa 

svårigheter förklaras av brister i dessa processer (Fuchs et al., 2006; Koponen, 2008; 

Lyytinen et al., 2005; Lerkkanen et al., 2005; Räsänen och Ahonen, 1995). Lundberg 

och Sterner (2004) menar att svårigheterna inte har direkt upphov till varandra utan det 

kan finnas något gemensamt som  kräver samma typer av kognitiv verksamhet. 

Gemensamma bakomliggande faktorer kan vara allmän intelligens, arbetsminnet, 

fonologiska problem, att uppnå full automatisering av ordavkodningen, regelrigiditet 

samt ADHD. Även Kulak (1993) jämför läsutveckling och matematikutveckling och 

anser att vägen från fonologisk bearbetning av ord till automatisk ordigenkänning och 

vägen från olika typer av fingerräkningsprocedurer till automatisk framtagning av 

aritmetiska talfakta liknar varandra. Hon påvisar att det finns en generell kognitiv 

process som är viktig när det gäller utvecklingen av både läsning och aritmetik. Den 

involverar att sammanfoga mindre delar av information till större delar som kan hämtas 

ur långtidsminnet snabbt och korrekt. 

 

Vissa faktorer är viktiga för den grundläggande inlärningen av både läsning och 
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matematik. En viktig faktor för att lära sig förstå vårt alfabetiska system är att barnen 

blir medvetna om att talade ord kan delas upp i mindre segment, fonem, och att dessa 

fonem kan sammanföras till hela ord. Att nå fram till denna språkliga insikt och att 

avkodningen blir automatiserad är inte enkelt för alla barn. På liknande sätt måste 

barnen förstå att tal går att dela upp i mindre tal och att dessa kan sammanföras till 

större tal. Grundläggande aritmetik är viktigt att behärska för det underlättar 

utvecklingen av mer komplexa, matematiska kunskaper. Elever som inte automatiserar 

de tio bastalens olika kombinationer kan få bekymmer när man ska arbeta med större 

talområden. Detta kommer även att ha en negativ påverkan på vidare matematiklärande. 

På motsvarande sätt är det betydelsefullt att avkodningen blir automatiserad så fokus i 

läsningen kan ägnas åt läsförståelsen (Lundberg och Sterner, 2006).  

 

Barns kvantitativa kompetens vid skolstarten kan få livslånga konsekvenser. Barn som 

vid skolstarten ligger efter fortsätter att generellt ligga efter sina klasskamrater, och 

matematiska färdigheter i skolan påverkar anställningsmöjligheter och löner i vuxen 

ålder (David, 2013).  

 

2.4.1 Arbetsminne 

 

Arbetsminnet är en viktig del i barns lärande och är avgörande för många dagliga 

klassrumsuppgifter och aktiviteter, t ex att göra mentala beräkningar i matematik efter 

muntliga instruktioner samt att lära sig att läsa (Alloway, 2006).  

 

En viktig komponent i människans kognitiva system är arbetsminnet. Att ha ett väl 

fungerande arbetsminne är av stor betydelse när man ska hålla aktuell information i 

minnet samtidigt som man utför en räkneuppgift eller läsuppgift i huvudet. Har man 

problem med arbetsminnet kan man få problem med både matematiken och läsningen 

(Sterner, 2006). En studie som visade på sambandet mellan god läsning och 

arbetsminne är Dahlins (2013) studie av en satsning med Cogmed, en metod att träna 

arbetsminnet under fem veckor. Man kunde se att arbetsminnet förbättrades och 

betydande förbättringar i läsförståelse gjordes samt att dessa resultat kvarstod tre år 
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senare.  Förutsättningen för att kunna inhämta kunskap är ett välfungerande 

arbetsminne. Exempelvis när man ska lyssna och följa instruktioner, koncentrera sig, 

sätta kunskap i ett sammanhang och arbeta vidare med inhämtad information. Har man 

ett svagt arbetsminne kan man snabbt bli överbelastad, hamna efter och få svårigheter i 

skolan. Över 80 % av barn med låg arbetsminneskapacitet har även svårigheter i läsning 

och matematik (Gathercole och Alloway, 2008). 

 

2.4.2 Fonologi 

 

Enskilda bokstäver i ord har ingen egen betydelse utan står för de enskilda ljuden i 

ordet. Förståelsen av innebörden av bokstäverna kräver en förståelse för att ord består 

av ljud; fonologisk medvetenhet. I första hand om handlar det inte om det skrivna 

språket utan om det talade språkets ljud. För att underlätta barnens möte med 

skriftspråket i skolan bör man stimulera fonologisk medvetenhet i förskolan (Lundberg, 

Frost och Petersen, 1998; Elbro, 2004). 

 

Förmågan att kunna analysera, uppfatta och minnas ljuden i talet/ordet samt att kunna 

skriva talet/ordet man hör kräver fonologisk medvetenhet. Rätt ljud ska kopplas till 

korrekt bokstav/siffra och har en elev svag fonologisk förmåga tyder detta på 

svårigheter i att bedöma skillnader mellan ljud och siffror. Detta är mycket vanligt hos 

elever med dyslexi (Stadler, 1998). 

 

Stanovich (2000) menar att den fonologiska medvetenheten består av två dimensioner, 

ytlig och djup. Den ytliga fonologiska medvetenheten innebär en förförståelse till 

kunskapen om alfabetet, kopplingen mellan språkljud och tillhörande bokstav. Den 

djupare fonologiska medvetenheten kommer först när barnet klarar av att hantera en 

alfabetisk ortografi, ljudinriktad stavning. 

 

Enligt Sterner och Lundberg (2006) kan man bygga upp varaktiga och precisa inre 

ljudmässiga eller fonologiska föreställningar om ord så kan man lära sig nya ord. För 

dyslektiker är detta svårt. Har man svårt att komma ihåg och hålla isär matematiska ord 
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och termer kan man också  få problem med matematiken. Det kan vara svårt för dessa 

elever att lära sig ny vokabulär, matematiska termer som ”addera”, ”subtrahera”, ”fler 

än” och så vidare (Sterner och Lundberg, 2006). 

 

2.4.3 Uppgiftsorientering 

 

Har man en positiv uppgiftsorientering så har man en inre vilja att lära sig, man klarar ut 

något som man inte tidigare kunde. Det innebär också att man har en egen nyfikenhet 

och ett eget intresse som styrs av uppgiftens eller problemets utmaningar. Behovet av 

stöd och bekräftelse finns inte i samma utsträckning (Sterner och Lundberg, 2002). 

Klingberg har forskat kring hjärnan samt lärande och om man kan hitta naturligare, 

roligare och bättre sätt att lära. Något som han även forskat kring är ”grit” som han 

beskriver som drivet mot ett långsiktigt mål, att hålla fast vid något trots motgångar 

under en längre period. Vilken typ av återkoppling barn får efter en prestation kan också 

påverka framtida ansträngningar (Klingberg, 2016). 

 

En god självkänsla och en tro på sig att man ska kunna lära trots svårigheter är minst 

lika viktigt som motivation för att uppnå en god inlärning och läsinlärning. Taube 

(2013) menar att värderingar från betydelsefulla personer som lärare, klasskamrater, 

föräldrar och individens dagliga upplevelser och erfarenheter av sina läsprestationer 

påverkar självbilden som i sin tur påverkar beteendet i läs- och skrivsituationer. 

 

2.5 Läs- och matematiksvårigheter 

 

Enligt Jacobson och Svensson (2006) är avkodningsförmågan mycket viktig för den 

fortsatta läsutvecklingen. Avkodningsförmågan bygger på att fonemisk medvetenhet 

och bokstavskunskap är befäst. Målet med läsning är att förstå det lästa och förstå 

innehållet i det man läst. Brister i avkodningen är ett av de betydelsefulla hindren för 

lässkicklighet och det är av yttersta vikt att elever ges möjlighet att utveckla och 

automatisera avkodningen (Rack, Snowling, Olson, 1992). 
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Att inte uppnå full automatisering när det gäller ordavkodning är utmärkande för elever 

med dyslexi enligt Lundberg och Sterner (2006). Läsningen blir full av fel och mycket 

tröttsam i motsats till en duktig läsare som avkodar automatiskt utan ansträngning och 

läser helt rätt. I matematiken måste vi också automatisera olika funktioner som till 

exempel talfakta, tal och siffror. Vi måste också omedelbart klara av att känna igen ett 

problem som till exempel addition, multiplikation eller subtraktion och att klara av att 

lösa uppgiften utan att behöva tänka på varje steg i operationen. Om en elev har 

svårigheter med att automatisera kognitiva operationer kan eleven få svårigheter med 

både matematik och läsning. 

 

Lässvårigheter kan i många fall få långtgående följder för barnens glädje över att gå i 

skolan, deras självuppfattning, ämnesutveckling, val av utbildning och senare yrke och 

sociala status. Konsekvenserna av lässvårigheten blir gradvis allt allvarligare då allt fler 

utbildningar kräver läsfärdigheter på allt högre nivå (Elbro, 2004). Tidiga insatser i de 

tidiga skolåren minskar behovet av specialundervisning i de högre årskurserna (Höien 

och Lundberg, 2013). Andra studier har visat att förebyggande läsinterventioner ger 

större effekt än stöd som kommer senare när läsinlärningen redan har misslyckats 

(Torgesen och Hudson, 2006; Tunmer, 2008).  

 

Enligt Malmer och Adler (1996) och Adler (2007) kan fyra huvudgrupper av 

matematiksvårigheter urskiljas:  

- Allmänna matematiksvårigheter.  

- Akalkyli – en oförmåga att räkna som kan bero på en mindre hjärnskada.  

- Dyskalkyli – specifika matematiksvårigheter det vill säga en ojämn förmåga att räkna.  

- Pseudo - dyskalkyli – som har sin grund i psykosociala förklaringsmodeller. 

 

Malmer (2002) framhåller att svårigheter egentligen är ett relativt begrepp. Hur många 

elever som har svårigheter och därmed inte når upp till den nivå som förväntas av dem 

beror på vilka krav och förväntningar som finns angivna. I skolan finns kraven och 

förväntningarna angivna i styrdokumentens uppställda mål. Malmer använder sig av 

uttrycket matematiksvårigheter och specifika matematiksvårigheter i stället för termen 
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dyskalkyli. Hon menar att bakom dessa beteckningar (alkyli, allmänna 

matematiksvårigheter, utvecklings- dyskalkyli eller dyskalkyli och pseudo-dyskalkyli) 

döljer sig stora variationer av svårigheter, vissa är huvudsakligen av pedagogisk natur 

andra av psykosocial natur. Svårigheterna varierar och hjälpinsatserna måste anpassas 

efter de enskilda eleverna. 

 

Det är viktigt att identifiera elever med matematiksvårigheter tidigt då det kan göra stor 

skillnad vid det förbyggande arbetet. Elever med matematiksvårigheter har ofta 

långsamma och besvärliga strategier (Lunde, 2011). Insatserna för dessa elever bör vara 

varierande och individanpassade enligt Magne (1998). 

I matematik kan elever lära in missförstånd. För att dessa inte ska bli bestående och leda 

till större svårigheter är det av vikt att lärare snabbt hjälper dessa elever (Ljungberg och 

Sterner, 2009). Förebyggande och tidig hjälp reducerade andelen dåliga läsare från 15 % 

till 1,5 % enligt Vellutino, Scanlon och Jaccard (2003). Tidiga insatser är av betydelse 

enligt Foorman, Francis, Shaywitz, Schaywitz och Fletcher (1997). De tittade på 

effekterna av stödinsatser i olika årskurser. Elever fick hjälp med sina lässvårigheter i 

årskurs 1, 2, 3 , 4,  5 och 6. Bästa effekten av insatsen fick de yngsta eleverna som 

övervann 82 % av eleverna sina lässvårigheter, årskurs 3-4 46 % av eleverna och 5-6 

10-15 % av eleverna. 

 

Ljungblad (2003) och Adler (2001) menar att elever med allmänna matematik-

svårigheter uppvisar generella problem med lärandet, inte enbart matematiken. 

Inlärningen tar då som regel längre tid än normalt. Flera av dessa barn har dyslexi och 

behöver därför hjälp, och en del har något sänkt allmän begåvning. Elever med 

allmänna matematiksvårigheter har ofta ett långsammare tempo i inlärningen. Dessa 

elever visar liknande svårigheter i andra ämnen samt att de är ”jämna”  i sina 

svårigheter och de har samma färdigheter och strategier från en dag till nästa. Kon-

centrationssvårigheter, svårigheter att planera sitt arbete, långsamt arbetstempo och 

dåligt självförtroende kan vara kännetecken för elever med matematiksvårigheter. Även 

känslomässiga blockeringar finns som förklaring till matematiksvårigheterna 

(Ljungblad, 2003; Adler, 2001). 
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Enligt Ljungblad (2016) är Adlers (2007) fyra grupper en heltäckande modell över alla 

elevers matematiksvårigheter och modellen gör det mycket enklare didaktiskt att börja 

jobba individuellt med varje elevs svårigheter.  

 

Adler (2007) anser att den vanligaste förklaringen till matematiksvårigheter är 

känslomässiga blockeringar i kombination med brister i undervisningen. Sjöberg (2006) 

anser att det är två centrala områden i elevernas undervisningsmiljö som eventuellt kan 

förklara elevernas problem, nämligen brist på arbetsro och kommunikationsmönstret 

under matematiklektionerna. Han påtalar att man måste studera hela elevens situation 

som förklaring till misslyckanden i matematikämnet och att det är omöjligt att 

diagnostisera matematiksvårigheter utan att ta hänsyn till elevens kontext. Tänkbara 

orsaker till svårigheterna kan vara stora undervisningsgrupper, inadekvat undervisning 

och föräldrars låga utbildning. En annan orsak som ofta lyfts fram är oro eller i svårare 

fall ångest kopplad till matematikinlärningen. 

 

Om en person helt måste förlita sig på att ramsräkna uppåt eller nedåt kan denna anses 

som handikappad vad gäller snabbhet och korrekthet enligt Chinn och Ascroft (2007). 

Vid multiplikation och division förstärks detta handikapp. Det är viktigt att ha förmågan 

att se mönster och antal utan att behöva kontrollräkna så att matematiska mönster 

befästs i hjärnan. Om en person behöver  ramsräkna varje gång så bildas inte dessa 

matematiska mönster i hjärnan och det kan också bli lättare att lära sig felaktiga mönster 

och svar. Samband mellan tal och deras förhållanden samt talfakta är svåra för till 

exempel dyslektiker. Att de flesta dyslektiker har svårigheter med matematik är något 

som Chinn och Ashcroft sett i sin forskning.  

 

Badian (1999) visade i en stor studie att sambandet mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter var starkt. Av undersökta barn hade 6,4 % matematiksvårigheter 

(räkning och andra matematiska funktioner) medan 4,9 % hade problem med läsningen. 

Lässvårigheterna påverkade matematiksvårigheterna då dessa behöver samverka väl 

med varandra. 
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Knopnik, Alarcon och DeFries (1997) har i sin studie visat att 56 % av de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter också har matematiksvårigheter och att 43 % av de elever 

som har matematiksvårigheter också har läs- och skrivsvårigheter. 

 

Lundberg och Sterner (2002) lät speciallärare och specialpedagoger göra en 

uppskattning över hur stor andel av elever i svårigheter de ansåg hade den dubbla 

problematiken. Deras uppfattning var att ca 12 % kunde anses ha svårigheter med både 

läsning och räkning. Även Miles och Miles (2004) anser att generellt sett tycks 

dyslektiker vara långsamma med att bearbeta specifika baskunskaper i matematik till 

exempel att lära sig talfakta, tabeller och algoritmer. Många dyslektiker lär sig dock 

kompensatoriska strategier för att klara av matematiken och kan lyckas bra med 

kognitivt svårare uppgifter fast de har svårigheter med baskunskaperna. I en holländsk 

studie (Dirks, Spyer och de Sonneville, 2008) kom forskarna fram till att ungefär 7–8 % 

kan ha en dubbel problematik, med både ordigenkänning och aritmetik. 

 

Det finns varierande uppskattningar kring hur vanligt det är med flera 

inlärningssvårigheter samtidigt. Variationen i resultaten kan förklaras med kulturella 

faktorer, mätinstrumentens variationer och kriterierna som använts för definiering av 

inlärningssvårigheterna (Lukimat, 2017, http//www.lukimat.fi). 

 

Det finns forskning som visar att det finns en stark ärftlig koppling mellan matematisk- 

och läsförmåga. I tvillingstudier har man försökt hitta gener som genetiskt påverkar 

läsförmågan och därigenom även gener som påverkar den matematiska förmågan. En 

del av generna som påverkar den språkliga förmågan har visat sig påverka kognitivt 

beteende. Vissa gener kan påverka svagheter i läsningens och matematikens språkliga 

förmåga. Man benämner dessa gener generalistgener och dessa gener är relevanta för 

funktionshinder samt den normala fördelningen av förmågor (Kovas, Harlaar, Petrill 

och Plomin, 2005). 

 

Davies, Kovas, Harlaar, Busfield, McMillan, Frances, Petrill och Plomin (2008) har 

kommit fram till att läs- och matematisk förmåga, läsning och allmän kognitiv förmåga 

samt matematisk och allmän kognitiv förmåga har en stark koppling. Om den genetiska 
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påverkan på  den kognitiva förmågan är av allmän karaktär så är dessa geners påverkan 

på hjärnans funktion sannolikt också av allmän karaktär.  

 

Berch (2005) och Fletcher (2005) anger förmågan att räkna upp talraden som en viktig 

faktor i den matematiska kompetensen. Berch (2005) betonar att först när läsförmågan 

är utvecklad kan man förstå siffrornas betydelse. Då kan man göra jämförelser, hitta 

metoder, upptäcka fel och utveckla problemlösningsstrategier till invecklade 

matematiska problem och tolka resultat. 

 

2.6 Pedagogiska metoder 

 

Konsensusprojektet kring dyslexi sammanställdes av Myrberg (2003) och beskriver hur 

läsforskare i Sverige ansåg att undervisningen kunde se ut för elever med lässvårigheter. 

Extra tid och omsorg, en-till-en undervisning, träning av fonologiska förmågor, att de 

skickligaste lärarna undervisar de elever som har störst problem, tidiga insatser, 

undervisning på den optimala utvecklingsnivån samt upprepad läsning för ökat läsflyt är 

åtgärder som nämns. Även Höien och Lundberg (2013) betonar liknande faktorer såsom 

tidig identifiering och tidig hjälp, fonologiskt grundarbete, explicit undervisning, 

multisensorisk undervisning, överinlärning, automatisering och en god lärmiljö. 

Lärande i och om matematik handlar enligt Sterner och Lundberg (2002) om bland 

annat en förväntan att tal och resultat har betydelse och mening samt innefattar en 

övergripande förståelse för tal och operationer i kombination med förmåga, färdigheter 

och lust att använda denna förståelse på olika sätt. 

 

2.6.1 Klassrumsundervisning 

 

En framgångsfaktor för elevers läs- och skrivutveckling som lyfts i Tjernbergs (2013) 

avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande är lärarnas språkliga 

medvetenhet och hur denna genomsyrar undervisningen. I studien fokuserar Tjernberg 

på lärarnas arbete med enskilda elever som löper risk för läs- och skrivsvårigheter, men 
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även klassrumsundervisningen och lärarnas egna lärande i fråga om framgångsrik 

undervisning. I avhandlingen lyfts lärares yrkesskicklighet och de förutsättningar 

lärarna får för att utveckla fördjupade färdigheter i den pedagogiska miljön. Studien 

framhåller slutligen tre faktorer som särskilt viktiga för att utveckla lärarprofession och 

undervisning: kollegialt samarbete, mentorskap och det reflekterande samtalet. För att 

möjliggöra och utveckla lärarnas medvetna språkarbete krävs att skolans ledning 

strategiskt och långsiktigt skapar förutsättningar för kompetensutveckling inom språk-, 

läs- och skrivutveckling. Tjernberg (2013) lyfter vikten av tidiga och proaktiva insatser 

för elever som löper risk för språklig sårbarhet. ”Vänta-och-se-attityd” är riskabelt och 

kan leda till att svårigheter permanentas och att elever tappar tilltron till sin egen 

förmåga. Det är även viktigt att förebygga svårigheter snarare än att reparera 

misslyckanden i efterhand, eftersom det kan leda till följdsvårigheter som ligger utanför 

de egentliga problemen med att läsa och skriva såsom bristande motivation och låg 

självkänsla. Tjernberg (2013) ger exempel på betydelsefulla inslag i lärandet: 

inlärningen sker i en språkutvecklande kontext där skriftliga och muntliga aktiviteter 

och presentationer är viktiga och betydelsefulla. Muntliga uppgifter har samma status 

som skriftliga. Kombinationen av lärarens tilltro till elevens förmåga att lära sig läsa 

och skriva och högt ställda förväntningar på elevernas insatser är viktigt för elevens 

prestationer.  

 

För att nå ett lyckat resultat för elever med dyslexi och läs- och skrivsvårigheter måste 

skolan ha rätt insikt i hur svårigheterna drabbar eleven och ha kunskap om vilka 

kompensatoriska hjälpmedel det finns, anser Lundgren och Ohlis (2003). Forskarna 

betonar att även om eleven ges dessa möjligheter kan denne behöva fortsatt särskilt stöd 

och anpassad undervisning under hela skoltiden. Detta stöds även av Malmer (2002) 

som beskriver betydelsen av lärarens viktiga roll för att skapa en god lärandemiljö som 

hon anser gynnar elever med inlärningshinder och svårigheter. 

 

Sterner och Lundberg (2006) menar att för att eleverna ska utveckla god taluppfattning 

har läraren en viktig roll. Att eleverna får arbeta muntligt och laborera med åskådligt 

material, kommunicera och knyta an till tidigare erfarenheter för att utveckla abstrakt 

tänkande. Laborativt material kan hjälpa eleven att utveckla förståelse för en 
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matematisk idé till exempel positionssystemet. Eleverna måste då utveckla förståelse för 

alla delbegreppen. Sterner och Lundberg (2006) betonar att de elever som har ett 

begränsat arbetsminne måste särskilt uppmärksammas eftersom de riskerar att fastna i 

långsamma, ineffektiva och osäkra strategier baserade på uppräkningar med hjälp av 

själva materialet. Miniräknaren är ett redskap både för att eleverna ska kunna arbeta 

med problemlösning med verklighetens siffror och tal samt som metodiskt hjälpmedel 

för att utveckla taluppfattning (Sterner och Lundberg, 2006).  

 

Storeygard (2012) anser att lärarens roll är viktig och att pedagogen måste försäkra sig 

om att eleverna vet att de förväntas ta ansvar för sin egen inlärning och även hjälpa 

andra att lära. Det är även viktigt att vara tydlig som lärare med hur man agerar så att 

eleverna vet vad som förväntas och vad som ska göras. Klassrumskulturen ska bygga på 

respekt och acceptans för olikheter. Det ska vara tillåtet att vara frustrerad och känna 

förvirring då det bidrar till att eleverna vågar visa sina kunskaper öppet i klassrummet 

och lär av varandra (Storeygard, 2012).  

 

2.6.2 Kollegialt lärande 

 

Skolverkets definition av kollegialt lärande:  

Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av 

kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig 

kunskap för att utveckla undervisningen. En av de viktigaste 

framgångsfaktorerna för att utveckla undervisningen är att lärare 

tillsammans analyserar och utvärderar sin undervisning. Det innebär att 

diskutera undervisningssituationer och didaktiska frågor, att lyfta upp 

problem och svårigheter samt att kritiskt granska inte bara andras arbete 

utan även sitt eget. Detta skapar goda förutsättningar för en utvecklad och 

förbättrad undervisning (Skolverkets Lärportalen.se). 

Skolverkets satsningar på kollegialt lärande och kompetensutveckling är 

Matematiklyftet och Läslyftet. Bakgrunden till detta var regeringens beslut 2012 att ge 

Skolverket i uppdrag att genomföra en fortbildning med syfte att öka elevers 

måluppfyllelse i matematik. 2016 kom även uppdraget att kompetensutveckla 
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pedagoger i språk-, läs- och skrivutveckling, det så kallade Läslyftet (Skolverket.se). 

 

Clarke (2000) beskriver ett utvecklingsarbete mellan lärare, elever och forskare som 

syftade till att förbättra och utveckla elevers tidiga uppfattningar i matematik: The Early 

Numeracy Research Project (ENRP). Man utgick från aktuell forskning om viktiga 

nyckelnivåer och utvecklingssteg i yngre barns matematikutveckling, arbetade fram och 

beskrev utvecklingspunkter som är viktiga för elevernas lärande. Projektet hade tre 

huvuddelar: 

 

- En forskningsbaserad bas med tillväxtpunkter ”growth points”, för unga elevers 

matematiklärande i tal och räkning, mätning och geometri. 

- En 40 minuters individuell intervju genomförd av alla lärare med samtliga elever 

i början och slutet av skolåret. 

- En utökad kompetensutveckling på central, regional och skolnivå för alla lärare, 

samordnare och rektorer. 

 

Man hade även informationskvällar för föräldrar och matematikkvällar där familjerna 

kunde delta. Resultatet av projektet visade att alla elever hade gjort framsteg både i 

experimentskolorna och kontrollskolorna men eleverna i experimentskolorna presterade 

bättre på varje nivå inom alla studerade områden. En annan viktig faktor som framkom i 

detta projekt var vikten av lärarnas kunskaper om elevernas lärande samt det kollegiala 

lärandet.  

 

Alatalo (2011) såg i sin forskning att lärare och speciallärare/specialpedagoger hade 

luckor i sina grundläggande kunskaper vad gäller identifiering och undervisning av 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa brister försvårar möjligheten att ge rätt stöd 

till eleven då läs-och skrivsvårigheter är ett mycket komplext område och faktorerna 

bakom svårigheterna varierar. Effekter av hur professionell utveckling hos lärarna 

påverkar elever med lässvårigheter har studerats av Scanlon, Gelzheiser, Vellutino och 

Schatschneider (2008). I den tidiga läsinlärningen är riktad klassrumsundervisning av 

betydelse för att minska elevers lässvårigheter. De såg även att om lärarna fick 

fortbildning i undervisning för lässvaga elever så minskade antalet elever med behov av 
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specialpedagogiskt stöd. Åtgärden bedömdes lika effektiv eller effektivare än 

interventioner som kompletterar klassrumsundervisningen. 

 

Lundgren och Ohlis (2003) anser att för elever med lässvårigheter kan det vara 

avgörande med rätt pedagogik och ett tempo som möjliggör att eleven får en grund som 

är ordentligt lagd. Dessa elever behöver lagom tempo för att hitta sin strategi för hur de 

ska använda den i sin kunskapsinhämtning.  

 

2.6.3 Interventioner 

 

Stödinsatsernas kvalitet har stor betydelse för elevers möjlighet att nå kunskapsmålen. 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) har sammanställt forskning om vilka 

stödinsatser och interventioner som främjar elever med svårigheter. Kombinationen av 

träning i läsförståelse, fonetik och fonemisk medvetenhet var den typen av intervention 

som gav bäst effekt i läsförståelse. Denna effekt kvarstod även på längre sikt. 

Kombinationen av explicit och kontextualiserad undervisning (återkoppling på 

prestation via datorprogram med efterföljande rekommendationer på övningar) var 

fungerande metoder för att främja matematisk förmåga för elever i svårigheter. 

Kombinationen av självinstruktion där elever lär sig olika procedurer som stöd för sitt 

lärande och individuellt lärarstöd var fördelaktiga komplement till denna typ av 

stödinsatser. 

 

Forskarna Grosche och Volpe (2013) har undersökt en specialpedagogisk modell som 

kallas RTI (respons-to-intervention). Modellen har främst använts vid läsinlärning men 

även vid matematikinlärning. RTI kommer ursprungligen från USA men har börjat 

användas även i Finland. I denna modell vill man sätta in tidiga insatser och på detta sätt 

förebygga och förhindra att elever hamnar i svårigheter. Modellen är indelad i olika steg 

där första steget innebär att alla elever får evidensbaserad undervisning i klassrummet. 

Elever som behöver mer hjälp för att nå målen får i ett andra steg hjälp i små grupper 

med förstärkt stöd. Det finns ytterligare ett steg för de elever som behöver det. 

Arbetssättet i RTI- modellen är väl förankrat i beprövad forskning som gett positivt 
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resultat, anser Grosche och Volpe (2013). 

 

Inom forskningen finns benämningen TOT-principen, Time on Task det vill säga att om 

eleven lägger ner tid och arbete på att exempelvis räkna matematikuppgifter och övar 

mycket så ökar chansen att eleven lyckas i ämnet. Lundberg och Sterner (2009) menar 

att för att eleven ska få möjlighet till effektiv TOT krävs det en-till-en undervisning. Det 

är viktigt att man fokuserar på det som eleven behöver träna på och att undervisningen 

sker utanför klassrummet vid ett par tillfällen i veckan. Grundtanken för olika 

interventioner med intensivundervisning grundar sig i TOT-principens idé: 

undervisning vid ett par tillfällen i veckan under begränsad tid. 

 

2.6.4 Arbetsminnesträning 

 

För att information ska befästas i långtidsminnet behövs övning och repetition och då en 

samverkan med arbetsminnet är nödvändigt vid läsning är det viktigt att skolan arbetar 

med repetition och i vissa fall överinlärning (Baddeley, 2009).  Arbetsminnets betydelse 

för läsning såg Nevo (2014) i sin forskning om arbetsminnesträningens stödjande roll 

för lärande och läsning. Den grupp som utvecklades mest var de som fick lästräning 

först och sedan arbetsminnesträning samt att lästräningen var tidsmässigt längre än 

minnesträningen.  

 

Butterworth och Laurillard (2011) konstaterar att det i dag inte finns tillräcklig kunskap 

om hur tidig intervention riktad mot dyskalkyli fungerar. Denna typ av träning skulle 

kunna leda till att en person med dyskalkyli så småningom kan räkna likvärdigt som en 

person som inte har dyskalkyli. Träning baserad på övningar i dator ses som något 

positivt: när träning av matematik sker via dator hinner eleven göra fler uppgifter på 

samma tid jämfört med lärarledd träning. Feedbacken i mjukvaran kan vara utformad så 

att den synliggör om elevens svar var korrekt eller felaktigt på ett sätt som gör att eleven 

själv kan bedöma detta. Eleven kan då vara sin egen kritiker. Butterworth och Laurillard 

(2011) jämför intervention vid dyskalkyli med tidig intervention vid dyslexi som ökar 
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effektiviteten utan att de kognitiva processerna blir detsamma som hos en person utan 

dyslexi.  

 

Datorbaserad träning av matematik ses ge många vinster. Samma program kan användas 

både i skolan, hemmet och även också på elevens mobiltelefon. Träningen behöver inte 

ständig övervakning av lärare, vilket kan upplevas som positivt av eleven samtidigt som 

det är ekonomiskt fördelaktigt. Med hjälp av datorbaserad träning kan eleven också få 

feedback utan inblandning av andra människor (Butterworth och Laurillard, 2011). 

 

Enligt Lundgren och Ohlis (2003) bör eleverna få kompensatoriska hjälpmedel och 

anpassade läromedel för att inte hamna ohjälpligt efter i ämne efter ämne trots att de har 

intellektuella förutsättningar att lyckas. Negativa erfarenheter bryter ner 

självförtroendet, motivationen avtar och i vissa fall börjar eleven bete sig stökigt eller 

dra sig undan.  

 

På vilket sätt bör man träna arbetsminnet, med datorprogram eller andra sätt? Det finns 

forskning som påvisar positiva effekter av datorträning (Spencer-Smith och Klingberg, 

2015; Dahlin, 2013). Annan forskning visar att gruppen barn med ADHD hade ingen 

eller lite hjälp av denna typ av träning (Rapport et al, 2013). Dessutom fanns det ingen 

evidens för att andra förmågor som språkligförmåga, läsning eller matematik 

förbättrades av träningen. Det finns annan forskning som tyder på andra sätt att öva eller 

stötta arbetsminnet. Det kan vara att hjälpa elever med att organisera information samt 

ge strategier för detta, tyst upprepning av information, upprepa begrepp flera gånger, 

visuellt stöd samt lära ut visuella strategier (Gill et al, 2003). 

 

2.6.5 Grundlig kartläggning 

 

Flera kommuner har rutiner för regelbundna screeningar som mäter elevers läs- och 

skrivförmåga. Främst screenar man elevers avkodning, läsförståelse av text och 

stavning. De flesta kommuner använder även dessa screeningar för att tidigt identifiera 

elever med behov av stöd och påbörjar kartläggningar från år 1. Genom screeningar i 
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kombination med uppföljningar under arbetet i klassen framkommer elevers kunskaper 

och eventuella behov av stöd.  Enligt Ericsson (2010) är det svåraste inte att hitta elever 

med läs- och skrivsvårigheter utan att veta vilken sorts svårighet eleven har. Det är 

viktigt att skolan tidigt identifierar elever som är i behov av stöd samt att testerna ska 

ligga till grund för vilka stödinsatser som ska sättas in (Wolff, 2011).  

 

Kommuner har även regelbundna kartläggningar inom matematiken och främst screenar 

man skriftligt, muntligt eller observation. Syftet med individuella test är en kartläggning 

av individens starka och svaga sidor samt analyser av vilka hinder som kan ligga i 

vägen för en god läsutveckling eller en god räkneutveckling (Lundberg och Sterner, 

2006). 

 

Skolverkets bedömningsportal innehåller kartläggningsmaterial och stöd till lärare i 

deras bedömning av elevers kunskaper (Skolverket.se). Specialpedagogiska 

skolmyndigheten tillhandahåller en del kartläggningsmaterial för pedagoger (spsm.se). 

Utöver dessa finns det kartläggnings- och screeningsmaterial som kräver genomgången 

kurs samt andra utan detta krav. Exempel på vanliga tester är DLS; diagnostiskt 

material för analys av läs-och skrivförmåga (Hogrefe/Psykologiförlaget), ITPA; Illinois 

Test of Psycholingistic Abilities (Hogrefe/Psykologiförlaget), Logos; diagnostisering av 

dyslexi och andra lässvårigheter (Logometrica), ALP; Analys av Läsförståelse i 

Problemlösning (Studentlitteratur), Mattecirkeln (Natur och kultur), Förstå och använda 

tal (NCM), Diamant; diagnosmaterial i matematik (Skolverket) . 

 

2.6.6 Fonologisk träning 

 

Enligt Gillon (2004) är det viktigt att pedagoger har god kunskap om läsutveckling och 

förstår den fonologiska medvetenhetens betydelse eftersom begränsningar i denna 

senare kan leda till en svag avkodningsförmåga. Att uppmärksamma de fonologiska 

svårigheterna i ett tidigt skede är viktigt enligt Gillon (2004). Fonologisk träning har 

särskild betydelse för yngre barn som ligger i riskzonen för lässvårigheter (Taube, 

Fredriksson och Olofsson, 2015).  
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Fonologisk förmåga kan övas med språklekar och med fonemövningar som till exempel 

Bornholmsmodellen som används från förskolan och framåt (Lundberg, Rosenkvist och 

Jägergård, 2007). Fonologisk medvetenhet kan övas på flera olika sätt exempelvis 

genom att kunna urskilja enskilda ljud i ett ord, kunna urskilja stavelser i ord samt 

plocka ut ett enskilt ljud i ordet och ersätta det med ett annat ljud Lukimat (2017) 

(http//www.lukimat.fi). 

 

I matematik kan fonologisk förmåga tränas genom övningar i att skifta uppmärksamhet 

från betydelsen till formen, en så kallad kognitiv flexibilitet: tal, mängd och position i 

en sekvens. Lundberg och Sterner (2006) ger följande exempel: Ett tal, till exempel 7 

betecknar både en viss mängd (sju äpplen) men också en kardinalposition, det vill säga 

en position i en sekvens (…6, 7, 8…) med bestämda tal före och efter. Talets innebörd 

beror också på vilken position det intar i tiotalssystemet (27 , 371, 752…). Talet 7 kan 

ses som 1+6, 2+5, 3+4, 5+2, 6+1, eller 8-1, 9-2 etcetera eller 14:2, 21:3 etcetera. Det 

krävs en betydande kognitiv flexibilitet för att utveckla en god taluppfattning. 

 

2.6.7 Automatisering 

 

Förmågan att automatisera ordavkodningen innebär att läsaren kan ägna sin mentala 

kraft åt att tolka och förstå textens innehåll och budskap. Denna förmåga behövs även i 

matematiken, exempelvis automatisering av multiplikationstabellen eller tiokamraterna. 

Har man problem med automatiseringsprocesser kan man få svårigheter med både 

läsning och matematik (Sterner, 2012). En automatiserad ordavkodning avlastar ett 

dåligt arbetsminne och är nödvändigt för att uppnå flyt i läsningen (Höien och 

Lundberg, 2013) 

 

Det är viktigt att avkodningen automatiseras för att barnet inte ska få svårigheter med 

textens innehåll. Risken är att alla kognitiva resurser går åt avkodningen i stället (Kamhi 

och Catts, 2014). Goda läsare behöver inte ägna sin uppmärksamhet i första hand mot 

de tekniska aspekterna av läsning utan kan i första hand ägna sin uppmärksamhet åt 
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textens innehåll. Avkodningen behöver vara automatiserad för att detta ska vara möjligt 

(Elbro, 2004). 

 

Automatiserade funktioner är även viktiga i matematiken, där det gäller att snabbt och 

automatiskt få fram talfakta eller andragradsekvationer utan att behöva tänka på varje 

steg. En viktig mekanism som kan förklara sambandet mellan lässvårigheter och 

matematiksvårigheter är att man har ett välfungerande arbetsminne med en effektiv 

fonologisk slinga. Den fonologiska slingan förvarar verbal och auditiv information 

samtidigt som den används för andra kognitiva uppgifter. Även arbetsminnets funktion 

som kontrollerar informationsflödet, styr uppmärksamhet och håller ordning på 

impulser: den centrala exekutiven, är en viktig aspekt. Irrelevanta associationer vid 

räkneuppgifter kan tyda på problem i denna funktion (Lundberg och Sterner, 2006). 

 

Ingvar (2003) menar att automatisering är nyckeln för elever med lässvårigheter. Med 

regelbunden träning av grundfunktionerna i språket kan man nå automaticitet till en 

sådan nivå att man successivt hänger med i läsprocessen. Exempelvis används olika 

typer av interventioner vid träning av automatisering vid läsning. Datorprogram, 

upprepad läsning, högläsning, texter av olika svårighetsgrad är exempel på arbetssätt 

man tillämpar vid träning av automatisering. 

 

Fälth (2013) jämförde elever som tränat bara avkodning, bara läsförståelse eller både 

och. Referensgruppen hade haft ordinarie specialundervisning. Eleverna som tränade 

både avkodning och läsförståelse fick bäst resultat. 

 

Malmer (2002) anser att automatisering i mångt och mycket är huvudräkning och är en 

viktig del i matematikundervisningen. Huvudräkning ger utrymme för både kreativitet 

och fantasi och är en nödvändighet för att göra snabba överslagsräkningar och sortera 

bort orimliga resultat.  
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2.6.8 Uppgiftsorientering 

 

Förutsättningen för att lära sig nya färdigheter är att man är aktiv, motiverad och 

koncentrerad, alltså uppgiftsorienterad. Denna aspekt av inlärning menar Steiner och 

Lundberg (2006) är viktig att belysa när man talar om svårigheter med läsning och 

matematik. Brister i uppgiftsorientering kan bero på dåliga uppväxtvillkor eller 

neurobiologiska orsaker. De menar att det inte finns några enkla pedagogiska knep för 

att framkalla den positiva känsla och koncentrerade mentala mobilisering som ”flow” 

innebär. Den avgörande faktorn var att eleverna ställdes inför uppgifter som var lagom 

utmanande. Kraften i den sociala stimulansen i klassrummet bidrog till en 

meningsskapande gemenskap. Det är viktigt med struktur, tydlighet, matematiska 

samtal, samband, mönster och att ny kunskap relateras till tidigare kunskap och 

erfarenheter samt att eleverna får hjälp att utveckla sitt kunnande i både tal och skrift. 

Eleverna bör få möjlighet att utveckla sin förmåga till uppgiftsorientering: motivation, 

självförtroende och tillit till sin egen förmåga. 

 

3 Material och metod 

 

Här beskrivs valet av undersökningsmetod, etiska ställningstaganden som gjorts och 

tillvägagångssättet i studien. Studiens tillförlitlighet och giltighet presenteras också. 

 

3.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur lärare, speciallärare/specialpedagoger 

arbetar med elever som har läs- och matematiksvårigheter. Hur ser stödet ut och vilka 

hinder och möjligheter finns kring stödet för eleverna? För att få svar på 

forskningsfrågorna har datainsamling skett genom kvalitativa intervjuer med 

verksamma speciallärare samt genom observationer i klassrumsmiljöer där elever med 

läs- och matematiksvårigheter undervisades av ämneslärare.  I kommunen arbetade 
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speciallärarna och specialpedagogerna med samma arbetsuppgifter och hade samma 

uppdrag så jag kommer fortsättningsvis  att använda speciallärare som lärarkategori. 

Kvale och Brinkmann (2014) menar att utmärkande för en kvalitativ forskningsintervju 

är att den har samtalets form där forskaren bland annat intresserar sig för att ta reda på 

deltagarnas uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, attityder eller åsikter. 

Observationer och intervjuer är två kvalitativa metoder som kan ge en mer heltäckande 

bild (Bryman, 2002). Observationsstudierna genomfördes i klassrumsmiljö för att ta 

reda på hur stödet såg ut i det praktiska arbetet  

 

Genom intervjuer och observationer vill studien få fram deltagarnas beskrivningar av 

läs- och matematiksvårigheter, arbetet med särskilt stöd och specialpedagogiskt stöd 

samt faktorer som möjliggör eller hindrar stödet. 

 

3.2 Urvalsgrupp 

 

Den inledande kontakten togs med pedagogerna via mail där de informerades om 

studien och tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Alla åtta 

speciallärare i en kommun kontaktades varav fyra valde att delta. Samtliga var 

verksamma i grundskolorna i samma kommun. Det var tre kvinnliga pedagoger och en 

manlig. Alla hade bakgrund som klasslärare och hade arbetat som speciallärare mellan 

4–19 år. Speciallärare A (kvinna) hade läst till lågstadielärare och sedan till 

speciallärare och hade arbetat i 19 år. B (man) hade läst till grundskolelärare i Finland 

och sedan till specialpedagog i Sverige och arbetat i 15 år. C (kvinna) hade läst till 

grundskollärare sv/so 1-7 och därefter studerat till specialpedagog och arbetat i 10 år. D 

(kvinna) hade läst till grundskollärare sv/so 1-7 och sedan till speciallärare och arbetat i 

4 år.  

 

Klasslärarna som undervisade vid observationstillfällena kontaktades efter 

rekommendation av speciallärare som visste i vilka klasser elever med läs- och 

matematiksvårigheter undervisades. Det var en kvinnlig och en manlig lärare som båda 
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var behöriga i sina ämnen (1–7 ma/no och 1–7 sv/so) och hade arbetat som lärare i 15 

respektive 17 år. 

 

3.3 Genomförande 

 

Intervjuerna genomfördes var för sig på pedagogens skola och intervjufrågorna 

mailades i förväg för att pedagogerna skulle kunna förbereda sig för frågorna. 

Intervjuerna tog cirka 30–40 minuter per pedagog. Under intervjuerna användes en 

intervjuguide. Intervjuerna var semistrukturerade vilket enligt Kvale och Brinkman 

(2014) kräver ett aktivt lyssnande där intervjuaren är uppmärksam på vad som sägs och 

hur det sägs. Samtidigt bör intervjuaren vara öppen för det som framkommer under 

samtalet och beredd att skapa nya frågor. Platsen för genomförandet är av största vikt 

för intervjuns resultat enligt Stukát (2011). Han menar att det ska vara en plats där 

respondenten känner sig trygg och miljön ska vara lugn. 

 

Observationerna genomfördes på en skola där en av specialpedagogerna arbetade. 

Observationen skedde på två svensklektioner och två matematiklektioner. Elever med 

läs- och matematiksvårigheter fanns i de observerade klasserna. 

 

3.4 Analys av data 

 

Redan under en pågående intervju börjar analysen (Kvale och Brinkman, 2014). Då 

tolkar intervjuaren det som respondenten säger och följer upp olika uttalanden med 

följdfrågor. Bearbetningen av de färdiga intervjuerna utgick från inspelningarna. 

Transkriptionen genomfördes på så sätt att korta stycken avlyssnades och skrevs ner allt 

eftersom. De delar som bedömdes vara verkligt relevanta grupperades tematiskt och 

markerades med färger. En tematisk analys (Bryman, 2002) gjordes i teman utifrån 

studiens frågeställningar.  
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För att få svar på vilket stöd elever med läs-och matematiksvårigheter får i klassrummet 

måste jag observera i den faktiska miljön. Jag genomförde observationen i rollen som 

fullständig observatör utan att vara delaktig i gruppen. För att dokumentera 

observationerna använde jag fältanteckningar med fokus på de elever som hade läs- och 

matematiksvårigheter. Dessa anteckningar sammanfattades efter varje 

observationstillfälle med fokus på vilken typ av hjälp och stöd eleverna med läs- och 

matematiksvårigheter fick under lektionen. 

 

3.5 Etiska överväganden 

 

Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principerna har varit grunden i studien. Det 

innebär att informanterna fick information om informationskraven: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets-, och nyttjandekravet innan intervjun började. Jag var 

väldigt tydlig med vad syftet med denna studie var genom att informera om detta vid 

första kontakten. Jag har även informerat om att de hade rätten att avbryta intervjun när 

de ville. Jag informerade även om att alla informanter kommer att vara anonyma i min 

rapport och att intervjuerna endast kommer att användas för denna rapport och därefter 

raderas. Jag informerade även om att pedagoger, elever och skolor avidentifierats. 

  

Familjerna i de berörda klasserna fick ett informationsmail om mina besök i klasserna 

och vad som var syftet med dessa. Där informerades de även om att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att välja att inte delta om de inte vill. De fick även 

information om hur resultaten kommer att användas och avidentifieras. 

 

3.6 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet 

 

Underlaget för studien är litet och kan inte ses som representativt för gruppen 

speciallärare, specialpedagoger och lärare generellt. Studiens reliabilitet får anses låg 

eftersom intervjuaren har ringa erfarenhet.  Studien har dock lyckats fånga upp 



34 

pedagogernas upplevelser och beskrivningar av stödets utformning, metoder, 

möjligheter och hinder i kombination med observationerna i klassrummen. 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun i kombination med observationsstudien syftar till att 

nå kunskap men utan att sträva efter generaliserbarhet eller kvantifiering (Kvale och 

Brinkman, 2014).  

 

4. Resultat 

4.1 Intervjuerna 

 

I resultatet beskrivs först hur speciallärare och specialpedagoger arbetar med elever som 

har läs- och matematiksvårigheter. Därefter beskrivs hur stödet utformas för att stödja 

dessa elever. Sista delen tar upp vad speciallärarna/pedagogerna uppfattar som hinder 

eller möjligheter i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd. 

 

4.1.1 Hur arbetar speciallärare och specialpedagoger med elever som har läs- och 

matematiksvårigheter? 

 

Inledningsvis får specialläraren en signal från läraren eller rektorn om att en elev har 

svårigheter. Därefter träffar specialläraren eleven för att kartlägga styrkorna och 

svårigheterna.  

 

Den vanligaste formen av stöd för elever med läs- och matematiksvårigheter är 

individuellt stöd eller stöd i mindre grupp hos specialläraren. Detta stöd förekom mellan 

1–3 tillfällen i veckan per elev eller elevgrupp.  

 

Ibland är det elever som har försökt och försökt och det är nästan som att de 

har gömt sig. Man måste locka. Jag börjar först att prata om vad dom tycker 

är roligt samtidigt som jag skriver upp i det så kallade gröna området, deras 

intressen, styrkor och var dom känner sig trygga. Sen kan man gå lite på 

halare is och prata om läsningen och matematiken. (A) 
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Jag jobbar mycket med enskilda elever och jag tycker att det inte är det 

bästa sättet utan jag skulle vilja jobba mer med handledning. Det är mycket 

arbete med enskilda elever för att förväntningarna är sådana. 

Förväntningarna är traditioner, så har man arbetat tidigare, och kommer 

både från rektorer och lärare. (B) 

 

Man arbetar mycket med grunderna i läsning och matematik. Elever kan ha brister i 

antalsuppfattning eller taluppfattningen och man har inte befäst grunderna i 

matematikinlärningen. I läsningen ökar man lästräningen och arbetar med olika 

läsinlärningsmetoder exempelvis WIP- Wolff intensivprogram 

(Hogrefe/Psykologiförlaget), Witting metoden (Verti AB), 7 stegsmetoden (Liber), 

Läsinlärning på talets grund (Liber Läromedel). Man varierar texter och svårighetsgrad i 

texter och jobbar med ordkort, memoryspel, ordlistor, alfabetet, stavelser med mera. 

Intensivläsningsperioder är vanligt och man fördelar tiden mellan elever, stadier och 

skolor i perioder. I flera fall har en insats föregåtts av någon form av kartläggning. Det 

kan vara screeningar som gjorts i klassen eller individuella mer omfattande 

kartläggningar för att tydligare se var styrkor och svagheter finns. Olika dataprogram, I-

pad appar och spel som Trugs används också för att variera och stärka träningen i de 

olika delarna av läsningen som behöver tränas och stärkas. 

 

Vid stöd i matematik arbetar man ofta med mindre grupper. Även här har insatsen ofta 

föregåtts av någon form av kartläggning för att identifiera behovet av stöd. I vissa fall är 

multiplikationstabellerna svåra och man övar med lathundar, minnesträning med olika 

spel med mera. Att prata matematik är viktigt då många elever saknar eller har brister i 

det matematiska språket, att undervisa konkret, diskussionsbaserat och strukturerat sätt. 

Man använde exempelvis Numicon (Numicon- räkna med alla sinnen. Liber, 2019) 

talblock (Räkneväskan. Studentlitteratur AB, 2012), pengar, hundraplatta och tallinjer 

för att synliggöra de matematiska momenten man arbetade med och samtalade om. 

Vissa elever som har svårigheter med arbetsminnet tränar detta med praktiska övningar 

och strukturer (göra listor, mindmaps och bildkartor för att få visuellt stöd, använda 

smartphones eller i-pads för minnesanteckningar, fotografering och inspelning som 

hjälpmedel) samt program som Cogmed. Andra sätt att öva och variera träningen av 

matematiska begrepp kan vara konkret material i matematik, miniräknare, i-pad appar, 

datorprogram (Lexia, Lukimat med mera).  
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Introducering av kompensatoriska hjälpmedel väljer man att göra för lite äldre elever då 

behovet av hjälpmedel ofta kommer när textmängderna ökar; talsyntes, läspenna, Daisy 

spelare, inläsningstjänst. 

 

Elever på högstadiet kan vara svåra att motiveras att arbeta med konkret material eller ta 

emot alternativa läromedel och hjälpmedel. De upplever det som pinsamt och vill inte 

sticka ut i gruppen. Dessa elever har i stället använt hjälpmedlen hemma och i grupprum 

med specialläraren.  

 

Stöd är ofta att arbeta med grunderna. Stödet som det ser ut nu är 

brandsläckning och kartläggningar. Tidigare var det mer fördelad 

arbetsbörda och mer tid för eleverna. (C) 

 

Att eleven känner sig delaktig är viktigt anser speciallärarna. De betonar att dialogen 

med eleven är mycket viktig: att eleven blir medveten om sina styrkor och vilka delar 

som man behöver arbeta vidare med samt blir delaktig i sitt eget lärande. Det är även 

viktigt att ge återkoppling till elever för att öka självkänslan och motivationen hos 

eleven. 

 

Det blir också så att lugnet att arbeta ensam eller i liten grupp. Jag har även 

ibland en kuratorroll när vissa elever vill lätta på hjärtat och passar på när de 

får en vuxens uppmärksamhet. (A) 

Oftast får man igång eleven på åtminstone ena delen; läsning eller räkning. 

Därför är den inledande intervjun med eleven så viktig för när man börjar 

arbeta med det som är jobbigt, då måste man känna och veta att aha nu går 

man för långt och gå tillbaks till det trygga så kallade gröna området. Så att 

det inte blir som att man tvingar eleven fram, det kan bli blockeringar då. 

(B) 

 

I de flesta fall gör specialläraren en kartläggning av eleven och förmedlar sedan 

resultatet till läraren med pedagogiska tips. Detta kan ibland hjälpa för att komma vidare 

med eleven.   

 



37 

Jag skulle vilja jobba förebyggande dels med personalen om 

förhållningssätt. Hur man förhåller sig till elever i behov av särskilt stöd. 

Det skulle man kunna jobba jättemycket med. (B) 

 

Kommunen har många elever med annat hemspråk och speciallärarna lyfter fram 

språkets betydelse. Det måste man jobba mycket med: ord, begrepp, läsförståelse samt 

det matematiska språket. Många av eleverna har inte orden och begreppen på sitt 

hemspråk så samverkan med sv2- och hemspråksundervisningen är viktigt. 

Specialpedagogerna lyfter speciellt handledarrollens betydelse. De anser att det alltid 

kommer att finnas elever som har behov av enskilt stöd men att man genom 

handledning skulle kunna nå så många fler. Handledning kanske klingar illa hos vissa 

lärare men att arbeta tillsammans och resonera kring hjälpmedel, material, läromedel, 

lärmiljö, arbetssätt och förhållningssätt gynnar alla säger de.  

 

4.1.2 Hur utformas och organiseras stödet för elever i behov av stöd i matematik och 

läsning? 

 

Speciallärarna tog upp att tidigare fanns det en central elevhälsogrupp i kommunen som 

hade en egen chef. Då fanns planer på att ändra speciallärarnas roll till mer handledande 

och arbeta främjande. Det fanns diskussioner om att satsa mycket på de yngre eleverna 

och främst i läsning och matematik för att bygga en stabil grund för eleverna. Denna 

organisationsform togs dock bort och man återgick till att placera speciallärarna under 

rektorer och rektorsområden. Därmed återgick speciallärarnas arbetsuppgifter till de mer 

traditionella en-till-en med elever. 

 

Det fungerar till en viss del så här också men frågan är om den har någon 

effekt. Forskningen säger att stöd på individnivå inte alltid ger resultat. 

Elever som jag har mött i 1:an och 2:an möter jag igen på högstadiet. Det 

har inte gett önskad effekt om man säger så. (A) 

 

Mesta av stödet är enskilt arbete med eleven. Man har ofta en dialog med läraren och 

rektor om hur man arbetar med eleven. Handledning av lärare sker på eftermiddagar då 

lärarna inte undervisar. Speciallärarna anser att det är viktigt att de är med i dialogen 
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kring eleven så tidigt som möjligt. Tyvärr finns det minst tid och möjlighet till 

handledning och alla önskade mer tid för det i stället för enskild undervisning och 

möten. Speciallärarna upplevde att de hade en tuff arbetsmiljö och hög arbetsbelastning. 

Det var fördelade på flera skolor med många elever i behov av särskilt stöd.  De såg ett 

stort behov av handledning och stöttning av pedagoger speciellt kring anpassningar och 

hjälpmedel. Speciallärarna upplevde att många pedagoger hade lite kunskap om vad de 

kunde göra i klassrummet för att hjälpa elever med svårigheter. Andra pedagoger var 

inte mottagliga för handledning då de trodde att de innebar ytterligare arbetsuppgifter. 

Erfarenheterna var dock övervägande positiva i de fall när man hade lyckats med bra 

anpassningar och såg hur det gynnade flera elever i klassen. 

 

Specialläraren som även arbetade på högstadiet upplevde att det var svårast att få ihop 

pusselbitarna. Schemat styr och hon måste anpassa och fördela sin tid på flera skolor. 

Det är svårt att lyckas lägga tiden på rätt lektion för alla elever som behöver stöd. 

Förflyttning mellan skolorna tar också tid. Det har även varit svårt med utrymmen på 

vissa skolor och det har inte alltid funnits grupprum att tillgå. En annan utmaning har 

varit de elever som inte vill ta emot hjälpen och stödet. De vill inte avvika från mängden 

och vill inte att de andra i klassen ska veta att de har svårt med något skolämne. Där 

hade specialläraren valt att arbeta mest i klassrummet och stöttat under lektionen.  

 

Man håller på att arbeta fram en handlingsplan för läs- och skrivutredning i kommunen 

och man tänker arbeta fram en liknande plan i matematik. Pedagogiska utredningar och 

kartläggningar ska göras och tar mycket av speciallärarnas tid. Tester, diagnoser och 

betyg används som underlag för vidare insatser och utvärdering. Dokumentation av 

behov, insatser och resultat dokumenteras i åtgärdsprogram och individuella 

utvecklingsplaner. Antalet tester och kartläggningar har ökat och de ska vara mer 

omfattande samt i vissa fall har det varit eftersatt och fått göras i efterhand.  

Det är speciallärarna som gör resultatsammanställningar av testen. Under flera år har det 

diskuterats om tidiga insatsers betydelse. Kommunen har en specialpedagog som arbetar 

mot förskolorna men på grund av resursbrister har inte denna satsning lyckats fullt ut. 
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4.1.3 Vilka faktorer uppfattar speciallärarna och specialpedagogerna hindrar eller 

möjliggör arbetet med stödet? 

 

För lite resurser innebär ofta att eleven får vänta. Brandsläckning är inte bra. 

(A) 

Förr hade alla speciallärare lärarexamen i grunden och hade kunskap om 

läsinlärning, matematikundervisning och så vidare. När utbildningen 

förändrades så försvann den kunskapen. Vissa specialpedagoger kan till 

exempel säga att det får klassläraren göra, att det inte ingår i dennes 

uppgifter. (D) 

Att få eleverna att använda hjälpmedel är också svårt. (C) 

 

Faktorer som är svåra att påverka kan skapa hinder för speciallärarnas arbete. Scheman 

som styr för mycket, andra aktiviteter som påverkar, extra möten med mera. Ibland kan 

oklara direktiv från ledningen skapa hinder; vem ska man samarbeta med; mentor, 

ämneslärare? Bristen på speciallärare är stor. I kommunen finns 8 tjänster men endast 4 

är tillsatta.  

 

Idealet vore att det fanns fler speciallärarresurser på alla skolor och att de 

skulle kunna arbeta mycket mer förebyggande. Arbeta ute i klasserna och 

nära eleverna och träffa dem som behöver stöd flera gånger i veckan. (C) 

Man skulle kunna göra så mycket mer om man arbetade mer riktat mot 

klasserna och lärarna. Vad gör eleverna under den tiden som dom inte 

arbetar med specialpedagogen? Den tiden är mycket större och det är den 

tiden man måste fundera och koncentrera sig på. Vad hjälper det att man 

kommer och tragglar läsning en gång i veckan och resten av tiden så struntar 

man i vad som händer. Eleven bara flyter med. Där finns det hur mycket 

som helst att göra om man hade möjligheter. (B) 

 

Det är viktigt att lärarna formar sin undervisning i klassrummet så att den passar alla 

elever anser speciallärarna. Det gynnar fler i klasserna som också kan ha behov av 

specialpedagogiska insatser. 

 

Speciallärarna upplever att de har en viss frihet att planera och fördela sin tid. 

Rektorerna litar på att de vet vad som ska göras och prioriteras. När det kommer in 
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signaler på elev med svårigheter så görs en anmälan till rektorn. Därefter görs en 

utredning av speciallärare. Rektorn beslutar och beviljar om särskilt stöd ska ges. Då 

resurserna är begränsade måste specialläraren föra en dialog med rektorn om vilken 

prioritering som ska göras.  

 

Stödet kan variera, resurserna i arbetslaget, kompetensen hos lärarna då det 

finns obehöriga vikarier. Det påverkar ju arbetet. (C) 

 

Elevhälsomötena upplevs som bra tillfällen till gemensamma samtal kring eleverna. 

Dessa möten sker minst 1 gång per termin vid varje skola. Där träffas rektor, kurator, 

skolsköterska, skolpsykolog, speciallärare samt klasslärare/mentor. Den centrala 

elevhälsan som består av skolchefen, skolsköterskorna, skolpsykologen, kuratorerna, 

studie- och yrkesvägledarna och speciallärarna träffas 1 gång/månad. 

 

Speciallärarna betonar även föräldrarnas betydelse för eleven. Samarbetet mellan skolan 

och hemmet är oerhört viktigt. Speciallärarna brukar delta vid utvecklingssamtal och 

andra möten där deras kompentens efterfrågas.  

 

Möjligheten till fortbildning har varit bra och det har varit kvalité. Man har fått 

utvecklas och få inblick i aktuell forskning. Det har dock varit mycket på eget ansvar att 

få åka på utbildningar. Speciallärarna upplever att de har fått utveckla sig i sitt arbete, 

deras erfarenhet värdesätts och de får fortsätta att utvecklas hela tiden. De anser att 

deras kompetens skulle kunna användas mer för kollegialt lärande och handledning.  

 

Kollegialt lärande är också viktigt. (B) 

 

Kommunen har tagit del av satsningarna Matematiklyftet samt Läslyftet och 

speciallärarna har deltagit i dem som handledare. 
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4.2 Observationerna 

 

Skolan där observationerna genomfördes tillhörde en av de intervjuade speciallärarnas 

område. Skolan är en fsk-9 och särskola fördelade i två byggnader med gemensam 

skolgård. De fyra lektionerna som observerades valdes ut tillsammans med 

specialläraren och de berörda lärarna. Vid varje observation fanns det elever med läs- 

och matematiksvårigheter i klasserna. Båda lärarna hade blivit handledda av 

specialläraren. 

 

4.2.1 Observation 1: matematik 

 

Klassen är en åk 6 och består av 17 elever. Majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Det 

fanns 3 elever med läs- och matematiksvårigheter i klassen. Utöver dessa så fanns det 6 

elever till som hade behov av specialpedagogiska insatser. I klassen fanns även 2 

nyanlända elever som nyligen påbörjat sin inskolning till klassen.  

Lektionen började med att klassrummet där lektionen skulle vara var upptagen av elever 

från år 9 som hade matematikprov. En ledig lokal hittades så småningom och lektionen 

kunde börja. Inledningsvis berättade jag kort vem jag var, varför jag var där och vad jag 

skulle göra. Jag berättade att jag höll på att göra mitt examensarbete i 

speciallärarutbildningen och att denna observation var en del i den. Jag berättade även 

att jag skrev om läs  -och matematiksvårigheter och hur man skulle stötta elever med 

dessa svårigheter. Jag gick sedan längst bak i klassrummet och satte mig ner för att 

börja observationen. Läraren inledde sedan med en gemensam genomgång med 

återkoppling till lektionen innan. De hade arbetat med procent och hon repeterade några 

uppgifter på tavlan. De flesta eleverna följde med i genomgången. Denna genomgång 

tog cirka 10 minuter. Läraren skriver sedan upp lektionens arbete på tavlan; vilka sidor 

som eleverna ska arbeta med under lektionen och därefter får de fortsätta med övningar 

i sina i-pads. Därefter fortsatte lektionen med eget arbete och läraren gick runt i 

klassrummet och hjälpte elever. Eleverna med läs- och matematiksvårigheter kommer 

igång med sitt arbete. De arbetar i ca 10 minuter därefter tappar en av eleverna fokus 

och börjar ropa på läraren. Läraren svarar att hen ska vänta och räcka upp handen om 
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hen behöver hjälp, inte ropa och störa de andra i klassen. Oron sprider sig i klassen och 

fler och fler tappar fokus. De flesta ropar efter läraren i stället för att räcka upp handen. 

Några elever försöker hjälpa varandra medan de väntar på läraren. Detta beteende 

fortsätter under hela lektionen. Vandrande elever, prat, suddkastning med mera. Läraren 

behåller sitt lugn och tillrättavisar, hjälper och lugnar elever som behöver det. Det är 

många elever som behöver hjälp och som inte har tålamod att vänta utan hittar på annan 

sysselsättning. När lektionen börjar vara slut så ber läraren eleverna att plocka ihop sina 

saker, påminner om ett hemprov som ska lämnas in. Därefter är lektionen slut.  

  

4.2.2 Observation 2: matematik 

 

Klassen är en åk 5 och består av 20 elever. Majoriteten av eleverna är flerspråkiga. Det 

fanns 2 elever med läs- och matematiksvårigheter i klassen. Utöver detta fanns det 4 

elever med behov av specialpedagogiska insatser. I klassen fanns även 2 nyanlända 

elever som nyligen påbörjat sin inskolning till klassen. Dessa 2 elever var inte 

närvarande vid observationstillfället. Lektionen är i halvklass med 10 elever (varav 1 

med läs- och matematiksvårigheter). 

 

Lektionen börjar med att läraren kommer in till klassrummet. Eleverna är redan inne i 

klassrummet och läraren ber dem ta fram sina mattehäften, pennor och sudd och sätta 

sig på sina platser. Läraren inleder med att säga god morgon till klassen och registrera 

frånvaron på datorn. Jag berättar sedan vem jag är och berättar att jag håller på att göra 

mitt examensarbete i speciallärarutbildningen och att denna observation är en del i den. 

Jag berättar även att jag skriver om läs -och matematiksvårigheter och hur man ska 

stötta elever med dessa svårigheter och vad jag kommer att göra under lektionen. Jag 

går och sätter mig längst bak i klassrummet och påbörjar observationen. Läraren inleder 

sedan lektionen med att återknyta till en tidigare lektion de haft där de arbetat med 

problemlösningsuppgifter. Hon går igenom och skriver på tavlan stegen som de ska 

arbeta efter. 

 

1. Fundera och försök lösa uppgiften själv. 
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2. Berätta i par för varandra hur ni löst uppgiften och hur ni tänkt när ni har försökt 

att lösa uppgiften. Har ni tänkt likadant?  

3. Vi går igenom uppgiften i helklass. 

Läraren frågar klassen om någon har några frågor om dagen arbete men eleverna verkar 

veta vad de ska göra. Läraren delar ut blad med problemlösningsuppgiften och eleverna 

börjar läsa och försöka lösa uppgiften. Efter en stund är det några elever som räcker upp 

handen och läraren går runt i klassrummet och hjälper dem att komma igång. Läraren 

låter klassen arbeta i cirka 10 minuter och ber sedan eleverna para ihop sig med 

kompisen bredvid för att resonera tillsammans. Läraren går runt i klassrummet och 

noterar hur arbetet går. Efter ytterligare cirka 10 minuter avbryter läraren arbetet och 

startar genomgången av uppgiften. Läraren frågar först klassen om hur uppgiften 

kändes, om det gick bra att resonera tillsammans med en kompis. Därefter frågar hon 

om någon elev vill komma fram och visa hur hen löst uppgiften. Först räcker ingen upp 

handen men sedan kommer några händer upp. Läraren ber en pojke komma fram och 

visa hur han löst uppgiften. Pojken ritar på tavlan men han säger inte så mycket. När 

han har ritat färdigt ber läraren honom att berätta hur han tänkt. Eleven behöver lite 

hjälp av läraren men lyckas berätta lite om hur han tänkt och hur han kommit fram till 

en lösning på uppgiften. Läraren tackar eleven och frågar gruppen om någon annan har 

löst uppgiften på något annat sätt? En annan pojke vill komma fram och berätta hur han 

löst uppgiften. Han är lite modigare och behöver inte lika mycket hjälp av läraren för att 

visa och berätta hur han gjort för att komma fram till ett svar. Läraren tackar eleven och 

denne går tillbaka till sin plats. Hon frågar klassen om det fanns någon som hade 

ytterligare en lösning men det finns det inte. Läraren ber klassen titta på de olika 

lösningarna som nu finns på tavlan. Vilka likheter finns det, vilka skillnader? Läraren 

lyfter speciellt faktorn att det inte finns bara ett sätt att lösa uppgiften utan flera. Hon 

repeterar de matematiska begreppen som använts i uppgiften (division, multiplikation, 

kronor, ören). Efter detta fortsätter klassen med den andra uppgiften på samma sätt. 

Läraren påminner att uppgifterna har ett samband och att de kan använda den första 

uppgiften som hjälp för att lösa den andra uppgiften. Samma mönster upprepas. Läraren 

går runt och observerar i klassrummet och hjälper elever som ber om hjälp eller ser ut 

att behöva hjälp. Efter cirka 10 minuter ber hon eleverna para ihop sig och resonera 

tillsammans. Efter ytterligare 10 minuter samlar hon klassen och påbörjar den 
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gemensamma genomgången. När hon den här gången frågar om någon vill komma fram 

och visa sin lösning på uppgiften är det fler som räcker upp handen. Den här gången får 

en flicka komma fram och visa hur hon löst uppgiften. Alla i gruppen har använt samma 

strategi, så fler elever kommer inte fram och redovisar. Läraren noterar att lektionen 

börjar vara slut och ber eleverna plocka ihop sina saker och informerar dem att de ska 

fortsätta jobba med uppgifterna nästa matematiklektion. Eleverna plockar undan och får 

en liten paus innan nästa lektion börjar med en annan lärare. 

4.2.3 Observation 3: svenska 

 

Klassen är samma grupp och åk 5 som i observation 2 med en annan lärare. 

Läraren kommer in i klassrummet och hälsar på eleverna. Han börjar lektionen med att 

be eleverna hämta sina läsförståelseböcker, penna och sudd och sedan sätta sig på sina 

platser. Under tiden som eleverna hämtar sina saker kopplar läraren in sin dator med 

kanonen och startar skrivprogrammet som han ska använda under lektionen. När alla är 

på sina platser så skriver läraren, samtidigt som han säger samma information muntligt, 

vilka sidor som de ska arbeta med under lektionen. Eleverna öppnar böckerna och 

väntar in att alla är på rätt sida i boken. Därefter får eleverna turvis läsa ett stycke högt 

ur texten. Läraren ger ordet till varje elev och går i den ordningen som de sitter i 

klassen. Efter varje stycke resonerar läraren tillsammans med eleverna om ord och 

begrepp som förekom i stycket som upplästs. Ord som är svåra eller ovanliga skriver 

läraren i sitt skrivprogram som eleverna kan se och tillsammans kommer de fram till 

ordens/begreppens betydelse och gör en gemensam ordlista för lektionen där man 

jobbade med en faktatext om snabba vilda djur. Till texten fanns frågor av varierande 

svårighetsgrad. När hela texten är genomläst och ordlistan är klar får eleverna arbeta 

med frågorna till texten. Ordlistan är hela tiden synlig och eleverna verkar använda den 

och titta på den vid behov. Efter cirka 15 minuter då läraren ser att de flesta i gruppen är 

klara så samlar han gruppen för en gemensam genomgång. Varje elev får turvis läsa 

högt frågan och det svar som de kommit fram till. Efter varje fråga skriver läraren även 

svaret med datorn så att alla kan se och rätta sitt eget svar till exempel stavning med 

mera. Lektionen fortsätter likadant tills uppgifterna är klara. Eleverna är lugna och 

fokuserade på uppgifterna och man ser att det här arbetssättet är de vana och trygga 

med. När alla frågor till texten är klara samtalar läraren lite om texten och uppgiften 
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med eleverna. De flesta tyckte att texten var intressant då den handlade om världens 

snabbaste djur. Sedan var lektionen slut och eleverna plockade undan sitt material och 

gick ut på rast. 

 

4.2.4 Observation 4:svenska 

 

Klassen är samma åk 5 som i observation 2 och 3 men den andra halvan av klassen. 

Gruppen är 8 elever (varav 1 elev med läs -och matematiksvårigheter). 

Läraren släpper in eleverna i klassrummet från rasten. När de har satt sig på sina platser 

berättar jag vem jag är, varför jag är där och vad jag ska göra. En del elever visste redan 

om mig då de hört från klasskamrater att jag hade varit på deras lektion. Jag gick sedan 

och satte mig längst bak i klassrummet och påbörjade min observation. Det märktes 

ganska omgående att den här gruppen var oroligare. Läraren fick säga instruktionerna 

flera gånger innan alla var redo att börja lektionen. Strukturen under lektionen var 

densamma som lektionen före. Turvis läsning, ord och begrepp skrevs upp av läraren 

med förklaringar och synonymer. Den här gruppen var pratigare än den andra och 

samtalen hamnade stundtals vid sidan om ämnet. Läraren fick påtala flera gånger att de 

skulle återgå till uppgiften. Han behövde inte göra detta på ett auktoritärt sätt utan talade 

i vanlig samtalston under hela lektionen. Trots att det var rörigare och pratigare så 

följdes strukturen och uppgifterna blev klara. Eftersom det förekom samtal om texten 

och frågorna mer spontant under lektionens gång så avslutade inte läraren denna lektion 

med detta. När uppgifterna var gjorda så läste läraren högt ur en bok (efter elevernas 

önskemål) och eleverna satt och lyssnade och/eller ritade i sina rithäften. När lektionen 

var slut så plockades saker som använts bort och eleverna gick till matsalen för lunch. 

 

4.2.5 Sammanfattning observationer 

 

Sammanfattningsvis kan man se att den handledning som lärarna fått av specialläraren 

användes i olika utsträckning. Hon hade resonerat med lärarna om behovet av struktur, 

ord/begrepp, visuellt stöd och hjälpmedel. Detta använde lärarna i olika utsträckning. På 

både matematik- och svensklektionerna användes struktur i viss mån. Alla lektioner 
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inleddes och avslutades med att samla gruppen. Man inledde med genomgång av 

arbetsgången inför lektionen och avslutade med sammanfattning av momentet man 

arbetat med. Lärarna var tydliga med vilket material som skulle användas under 

lektionen. Strukturen hölls i olika grad under lektionerna. Lärarna arbetade med begrepp 

i varierande grad. Under matematiklektionerna var det tydlig skillnad mellan 

lektionerna. Den första lektionen med en helklass hade endast en kort genomgång i 

inledningen av lektionen där begrepp nämndes. Därefter förklarade läraren begrepp till 

elever vid behov när hon gick runt och hjälpte under lektionen. Den andra lektionen, 

som var i halvklass, hade mer inslag av arbete med begrepp och där eleverna var mer 

delaktiga. Svensklektionerna var mycket strukturerade, lärarledda och begrepp togs upp 

från texten de arbetade med. Elevernas delaktighet var något större under den andra 

lektionen då de var mer spontana i dialogen med läraren. De hjälpmedel som användes 

under dessa lektioner var lärarens text som uppförstorades för eleverna via kanonen.  

 

6. Diskussion 

 

Syftet med studien har varit att beskriva och analysera hur speciallärare och 

specialpedagoger arbetar med elever med läs -och matematiksvårigheter, hur stödet kan 

se ut och få en bild av vad som hindrar samt möjliggör det pedagogiska arbetet runt 

elever i behov av stöd. 

 

6.1 Hur arbetar speciallärare/pedagoger med elever som har läs- och 

matematiksvårigheter? 

 

Resultatet av denna studie visar att de intervjuade speciallärarna och 

specialpedagogerna arbetar med elevernas läs- och matematiksvårigheter på individ-, 

grupp- och skolnivå, men i huvudsak på individnivå.  

 

Speciallärarnas arbetsuppdrag styrs av speciallärarna själva, rektorerna och i viss mån 

skolchefen. Tidigare hade elevhälsan en egen chef men denna tjänst avvecklades av 
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besparingsskäl. Därefter har kommunens skolchef även varit chef för elevhälsan. 

Ytterligare påverkansfaktorer har varit vakanta speciallärartjänster i kommunen. 

 

Vad uppdraget är och vad som ska ingå är otydligt. Förutsättningarna skiljer sig på 

skolorna vad gäller elevunderlag, tidigare historia, samarbetsmöjligheter samt 

speciallärarnas egna intentioner påverkar också hur uppdraget gestaltar sig. Ingen av 

speciallärarna upplevde att de hade en tydlig arbetsbeskrivning. Otydlighet i uppdraget 

kan skapa spänningar mellan de olika aktörerna i skolan (Partanen, 2012).  

 

Speciallärarna önskade arbeta mer förebyggande men i nuläget var fokus i huvudsak på 

åtgärdande arbete med elever. Vikten av tidiga insatser redan i förskolan framhålls av 

Fouganthine (2012) och Höien och Lundberg (2013). De anser att man redan från start 

ska utgå från att ca 20 % av eleverna kommer att behöva stöd. I skollagen betonas 

vikten av förebyggande och hälsofrämjande insatser: 

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. (Skollagen, 2010:800, 

kap. 2). 

 

I speciallärarnas uppdrag ingår även att ha det övergripande ansvaret för de screeningar 

som görs i klasserna. Man följer handlingsplanen för screeningar som är utarbetad för 

de olika årskurserna. Dessa screeningar gör lärarna i sina klasser och specialläraren 

sammanställer resultaten. Därefter går man igenom de elever som fått låga resultat 

tillsammans med berörd lärare och planerar åtgärder och eventuella insatser som 

behöver göras. Om man bedömer att eleven är i behov av särskilt stöd gör lärare 

och/eller speciallärare tillsammans en sådan ansökan till rektor med en särskild blankett. 

Mycket av speciallärarnas/pedagogernas tid går även till möten av olika slag. De blir 

kallade till utvecklingssamtal, arbetslagskonferenser, elevkonferenser, delgivningar, 

elevhälsoteammöten, Norrbusmöten (rektor, lärare, föräldrar, elev, elevhälsan, socialen 

och en representant från barn- och ungdomsmottagningen), kommungemensamma 

konferenser, speciallärare möten samt månadsmöten med skolchefen.  
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I speciallärarnas uppdrag ingår även att göra läs-och skrivutredningar och 

matematikutredningar. Dessa kartläggningar tar mycket tid och kräver ett omfattande 

efterarbete samt delgivningar av resultaten. Då resultaten av kartläggningar ofta visar på 

behov av särskilt stöd innebär detta även att specialläraren måste möjliggöra detta stöd 

tillsammans med rektor. Partanen (2012) pekar på risker med för mycket utredningar 

och kartläggningar: en så kallad utredningskultur. Detta innebär att man gör ett antal 

utredningar av elever i behov av stöd och utredningarna blir riktade på individen och 

problemfokuserade samt att orsaken till svårigheterna läggs hos eleven. Man missar att 

analysera de andra delarna i inlärningen som klassrumsmiljön och anpassningar som 

kan göras där. Detta kan leda till en negativ utredningskultur som inte bidrar till elevers 

hälsa och lärande. Partanen (2012) förespråkar en salutogen utredningsmodell som 

innefattar följande: behovsfokuserad, framåtsyftande, optimistisk, vardagsnära och 

inkluderande utredningsmodell som också inbegriper arbetet kring åtgärdsprogram som 

kan bedrivas utifrån samma principer. 

 

Handledning är också en del i det dagliga arbetet som speciallärare/pedagog. I vissa fall 

sker handledningen vid inbokade träffar med arbetslag, enskilda lärare eller rektor. 

Största delen av handledningen sker vid spontana möten i korridoren, personalrummet 

och kopieringsrummet. Dessa spontana möten är ofta korta och av informativ karaktär. 

Man bollar snabbt någon frågeställning och nöjer sig med det eller bestämmer en tid för 

möte eller återkoppling. Det kan gälla saker som hjälpmedel, läromedel, pedagogiska 

metoder och kartläggningar. Handledning av annan karaktär sker vid möten där 

specialläraren/pedagogen bidrar med sina kunskaper och sin kompetens. I det forumet 

blir handledningen mer omfattande och elevens helhetsbehov diskuteras och arbetas 

fram. I propositionen Hälsa, lärande och trygghet 2001/02:14, lyfts vikten av lärandet i 

samspel: 

        Det är i lärprocesserna, i relationen mellan lärare och elever, som det mest   

        betydelsefulla i skolan sker. Lärarnas förmåga att etablera goda relationer till  

        eleverna och möjlighet att skapa utvecklande och kreativa lärmiljöer i skolan är    

        förutsättningar för att eleverna skall trivas och utvecklas och nå målen. s.13  
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Att samarbeta med lärarna och att handleda ser speciallärarna/pedagogerna som en 

mycket viktig del i deras arbete. Det är i klassrummet som eleven vistas den största 

delen av skoldagen och därför är det viktigt att det fungerar så bra som möjligt där för 

eleven. Brandsläckning och en-till-en stöd är en del av stödåtgärderna men det som sker 

i klassrummet är ännu viktigare för eleven anser speciallärarna/pedagogerna. Mer tid för 

förebyggande arbete och handledning vore en väg att utveckla detta. Samarbete mellan 

yrkeskategorierna inom skolan leder till bättre förutsättningar att lyckas med det 

specialpedagogiska uppdraget anser Hylander (2014). Eleverna vistas större delen av sin 

tid i klassrummet och därmed blir flexibiliteten mellan ordinarie -och 

specialundervisning nödvändig (Lunde, 2011). 

 

6.2 Hur utformas och organiseras stödet för elever med läs- och 

matematiksvårigheter? 

 

Det huvudsakliga stödet som speciallärarna/pedagogerna ger är enskild undervisning. 

Detta stöd ges i regel 1–2 gånger i veckan till de berörda eleverna eller 3–5 gånger i 

veckan vid intensivträning. Det kan innebära att man arbetar med samma material som 

klasskamraterna men att man går igenom materialet mer grundligt tillsammans med 

eleven. Man för samtal kring ord och begrepp, innehåll och elevens förståelse. Om det 

är en elev med lässvårigheter så kan materialet vara faktatexter som man jobbar med. 

Elever med matematiksvårigheter kan även arbeta i mindre grupper med specialläraren. 

Då arbetar man antingen med samma område som klasskamraterna eller gör uppgifter 

som tränar specifika områden i matematiken. I den lilla gruppen kan man öva med 

konkret material, diskutera olika lösningar och arbeta med uppgifter.  

Elever med läs -och skrivsvårigheter/dyslexi ges ofta en insats genom en 

intensivläsningsperiod på 12 veckor, 30 minuter varje dag. Det material man använder 

är det så kallade WIP Wolff intensivprogrammet av Wolff (2015). Materialet är avsett 

för elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Man arbetar med kopplingen mellan 

fonem och grafem, träning av läsflyt och träning av läsförståelsestrategier. 

Speciallärarna/pedagogerna arbetade även med Trugs material av Jeffrey (2012) där 

man tränar läsflyt med hjälp av strukturerade kortspel, läshäfte och kartläggningshäfte.  
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Även elever med matematiksvårigheter ges intensivundervisning i strukturerad form. 

När man arbetar med intensivundervisning i matematik har man både en-till-en 

undervisning men även mindre grupper, dock inte i samma utsträckning som elever som 

arbetar med WIP-programmet. Det material som man använder är Intensivträning i 

matematik av Olsson (2014), Mattecirkeln av Bergman, Eklund och Österlund (2012), 

samt Diamant diagnosmaterial i matematik, Skolverket (2009). 

Studier visar att det för elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara fördelaktigt att 

arbeta en till en, framför allt med avkodningsträning. En-till-en metoden är en 

undervisning i strukturerad form som visat sig vara en effektiv metod för elever med 

specifika läs- och skrivsvårigheter (Snowling och Hulme, 2011; Höien och Lundberg, 

2013). Konsensusprojektet sammanställd av Myrberg (2003) beskriver viktiga faktorer i 

undervisningen för elever med lässvårigheter: extra tid och omsorg, en-till-en 

undervisning, träning av fonologiska förmågor, skickliga lärare undervisar de elever 

som har störst problem, tidiga insatser, undervisning på den optimala 

undervisningsnivån samt upprepad läsning för ökat läsflyt.  

 

Även elever med matematiksvårigheter gynnas av denna metod då de får vägledning 

och ständig återkoppling under en period. Detta är väldigt positivt för elevens lärande. 

Enligt Sterner och Lundberg (2009) handlar lärande i och om matematik om bland annat 

en förväntan att tal och resultat har betydelse och mening samt innefattar en 

övergripande förståelse för tal och operationer i kombination med förmåga, färdigheter 

och lust att använda denna förståelse på olika sätt. En studie av Sjöberg (2006) visar att 

tidsanvändningen under matematiklektionerna inte var optimal för elever i 

matematiksvårigheter. Det visade sig att eleverna lägger mer tid på ”vila” än 

matematikarbete 

 

Alla intervjuade speciallärarna lyfter vikten av att bygga en relation till eleven, att stärka 

elevens självkänsla och motivation. Dessa faktorer kan ofta vara avgörande för många 

elever med läs-, skriv- och matematiksvårigheter. När man arbetar med elever en-till-en 

så upplever speciallärarna att de får de bästa förutsättningarna för detta. Att eleven får 

snabbt hjälp och återkoppling av en lärare är mycket viktigt anser Lundberg och Sterner 
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(2009). De menar att det finns en risk att elever kan lära in missförstånd som kan 

utvecklas till större svårigheter därför bör hjälp och återkoppling av läraren ske snarast. 

 

Speciallärarna upplever att många elever behöver bli sedda och lyssnade på och att få gå 

och arbeta utanför klassrummet en-till-en eller i liten grupp möjliggör detta. Vissa 

elever behöver prata av sig i lugn och ro för att sedan lättare kunna koncentrera sig på 

uppgiften som man ska arbeta med. Tillitsfulla relationer är ofta viktigt för att lärande 

ska ske enligt Ljungblad (2016). Speciellt elever med matematiksvårigheter kan ha 

emotionella knutar som stör lärandet. Då blir relationen och tryggheten en mycket viktig 

faktor för dessa elever (Lunde, 2011; Magne, 1998). 

 

6.3 Vilka faktorer uppfattar speciallärarna/pedagogerna hindrar eller 

möjliggör arbetet med stödet? 

 

Kommunen har haft svårt att rekrytera behöriga speciallärare vilket har lett till flera 

vakanta tjänster under en längre tid. Pensionsavgångar och personal som valt att söka 

tjänst i grannkommuner med bättre arbetsvillkor och högre lön är faktorer som påverkar 

utvecklingen. Detta i sin tur har lett till att de speciallärare som arbetar kvar i 

kommunen upplever att deras arbetsbelastning ökat ytterligare. Man har även tappat den 

enda specialläraren med matematikinriktning. Konsekvensen av detta upplever 

speciallärarna är att arbetsbelastningen, prioriteringar av vilka elever som ska få särskilt 

stöd samt brandsläckningar har ökat. Fler elever per speciallärare innebär att man måste 

lägga specialstödet i perioder riktat till vissa skolor och alternera. Detta innebär också 

fler möten, mer personal att handleda och fler rektorer att samverka med. 

 

Man ser även konsekvenser av speciallärarutbildningens förändringar i kollegiet. Alla 

har inte läs -och skrivinlärning samt matematikinlärningens grunder i sin 

grundutbildning. Detta kan leda till att vissa specialpedagoger frånsäger sig uppgifter 

och delegerar till klassläraren. Att inte ha en speciallärare med matematikkompetens 

kan leda till att matematiksvårigheterna hamnar i skuggan av läs- och skrivsvårigheterna 
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där den största kompetensen finns. De flesta kartläggningar som då görs är inom läs- 

och skriv och inte matematiksvårigheter.  

 

En stor utmaning upplever speciallärarna är de äldre eleverna som inte tar emot 

hjälpmedel. Dessa elever har i vissa fall utvecklat emotionella knutar till sina 

svårigheter och gör allt för att dölja sina svårigheter och passa in och inte avvika från 

klasskamraterna. Där måste man försöka vara lyhörd och hitta lösningar som eleven kan 

acceptera och hantera. Här är ofta samarbetet med klassläraren och föräldrarna viktigt 

som extra stöd för eleven. Speciallärarna upplevde att lärare som är positivt inställda till 

handledning lyckas oftast bäst med dessa elever. Ofta hittar man tillsammans lösningar 

som fungerar för eleven under lektionerna. Vissa anpassningar kan läraren göra för hela 

klassen och då blir eleven med svårigheter inte utpekad.  

 

Organisatoriska förändringar och prioriteringar påverkar mycket av speciallärarnas 

arbete. Elevernas scheman styr då en del lärare anser att stödet endast ska ges på 

svenska eller matematiklektioner. Andra aktiviteter påverkar också: friluftsdagar, 

idrottsdagar, teaterföreställningar och så vidare. Det gäller att vara flexibel och anpassa 

sig och passa på att jobba med en annan elev eller grupp i stället. Oklara direktiv från 

ledningen kan också skapa hinder. Det kan vara faktorer som prioriteringar av vilka 

elever som ska få särskilt stöd då resurser saknas för att ge stöd till alla som har rätt till 

det samt vem som ska ta prioriteringsbesluten. Vilka rutiner gäller vid beslut om särskilt 

stöd, anpassningar och pedagogiska kartläggningar. Olika skolor inom kommunen har 

olika rutiner och beslutsvägar. Chefskapet kring elevhälsan har också bytts under kort 

tid och det arbetet man planerat och gjort med den tidigare chefen har fallerat under 

nuvarande chef. Detta skapar oro och missnöje inom elevhälsan och deras arbete. 

 

Speciallärarna kallas till många olika möten och ju fler skolor man arbetar på desto fler 

möten blir man kallad till. Detta medför en hög arbetsbelastning för 

speciallärarna/pedagogerna och tar upp större delen av eftermiddagarna i deras 

arbetsdag. När speciallärarna lyft detta till ledningen ombeds de själv göra prioriteringar 

kring vilka möten de ska delta i och inte. Svårigheten med detta upplever de är att det 

finns förväntningar från andra professioner att de ska delta i mötena och att det inte 
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alltid finns tillräckligt med information i förväg om det är relevant för specialläraren att 

delta. 

 

De faktorer som speciallärarna anser möjliggör arbetet med specialpedagogiskt stöd är 

att de har viss frihet att planera och fördela sin tid. Detta upplever de är på gott och ont 

då de ofta innebär att de har dåligt samvete för de elever som blir utan särskilt stöd. Det 

som speciallärarna upplever som ont är att de känner sig otillräckliga och ofta får vara 

mottagare av kritik och missnöje kring resursbristen från föräldrar och lärare. De flesta 

speciallärare försöker hjälpa lärarna med anpassningar i klassrummet för att detta 

gynnar fler elever. På många skolor är lärarna mycket medvetna om hur anpassningar i 

klassrummet lyfter elever och arbetar gärna med detta synsätt. 

Elevhälsomötena är ett bra forum för att få helhetsperspektiv på hur det ser ut i 

kommunen och hur man kan samverka kring stöttning av elever och klasser. Dessa 

möten ser speciallärarna som viktiga förutsatt att ledningen fungerar. Den senaste tiden 

har mötena tyvärr inte haft den karaktären utan fokuserat kring de organisatoriska 

frågorna. 

 

Den mötesform som varit mest givande har däremot varit speciallärargruppens möten en 

gång i månaden. Då har man kunnat ha dialog kring de specifika frågorna som 

speciallärarna arbetar med. Dessa möten har känts extra viktiga under senare tid då 

arbetsbelastningen ökat. 

 

Det som flera speciallärare lyfter som en lyftande och positiv faktor är de fortbildningar 

som de fått gå på. Kommunen har satsat på denna personalgrupp och de utbildningar 

man valt har varit forskningsbaserade och direkt kopplade till det dagliga arbetet. 

Kommunen har även satsat på denna yrkesgrupp i samband med Lärarlyftet. När 

kommunen genomförde satsningarna Mattelyftet och Läslyftet var flera av 

speciallärarna handledare. Detta upplevdes också som positivt och ett tecken på att 

deras kompetens värdesattes. 
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7 Fortsatt forskning 

 

Att ha läs- och matematiksvårigheter kan ge stor påverkan på individens möjligheter att 

fungera i dagens samhälle. Det är viktigt att speciallärare förstår och har kunskaper om 

bakomliggande orsaker till svårigheterna och med hjälp av rätt pedagogiska insatser och 

bättre anpassad undervisning kan undanröja hinder för dessa elever. Forskning om 

denna dubbla problematik har inte varit särskilt omfattande och forskarna är i viss mån 

oeniga om vad det är som orsakar svårigheter i både läsning och matematik (Lundberg 

och Sterner, 2006). Intressant vore att genomföra en liknande studie i en kommun med 

mer jämn fördelning mellan speciallärarnas utbildningsinriktningar: läs- och skriv och 

matematik. Skulle det kollegiala lärandet och de olika kompetenserna berika varandra 

mer?  Dessutom skulle det vara intressant att göra en studie om vilken roll det 

organisatoriska spelar. Det framkommer ganska tydligt i studien att organisationen de 

verkar i spelar en stor roll i speciallärarnas arbete. I ett annat arbete hade det varit 

intressant att ta reda på hur eleverna ser på specialpedagogik, hur de elever som går hos 

speciallärare trivs och vad de tycker att de får ut av det.  
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