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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur en utvald grupp lärare tänker och arbetar 
kring sambandet mellan elevers svårigheter i läs- och skrivinlärning i kombination med 
matematiksvårigheter. Lärare och speciallärare både i Sverige och i Finland som jobbar inom 
dessa områden har intervjuats för att dela med sig av sina erfarenheter. Lärarnas syn och 
arbetssätt kring elevers svårigheter är i vissa sammanhang ganska nyanserade. Inom läs-, 
skriv och matematikinlärningen kan många likheter dras mellan lärarnas syn på problemet och 
deras arbete kring dessa. Synen på kombinerade svårigheter inom dessa ämnen ger en mer 
varierad bild. Trots detta kan man se att de flesta av lärarna uppfattar ett samband mellan 
svårigheter inom dessa ämnen, oklarheterna ligger i orsakerna till dessa samband. Även om 
oklarheter kring orsakerna finns, kan man se att motivationen hos eleverna har stor betydelse 
för elevernas inlärning. För att kunna hjälpa dessa elever på ett önskvärt sätt krävs att 
skolorna får mer resurser i form av fler vuxna i klassrummen. Vuxna som kan hjälpa till med 
den normala undervisningen så att läraren får mer tid till att hjälpa de elever som behöver mer 
hjälp och stöd 
 
Nyckelord: självkänsla, orsaker, förebyggande åtgärder, motivation 
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1. Inledning 
 
 
Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet, vilja och lust 
att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan skall vara att söka 
de bästa samlade betingelser för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Varje 
elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 
tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94). Att som 
barn få känna växandets glädje och känna tillfredsställelse över att göra framsteg och 
övervinna svårigheter är väldigt viktigt. Men om dessa framsteg uteblir och problemen i 
skolan bara växer, hur gör man då? Hur kan man som lärare säkra att alla elever får chansen 
att utvecklas till att bli välmående individer? 
 
Som lärare idag är det viktigt att man har en bra grund att stå på när man möter elever med 
svårigheter. I min utbildning har jag fördjupat mig inom matematik och svenska, men jag 
känner ändå att i vissa delar inom dessa ämnen har jag inte fått tillräckligt med kunskap. Detta 
arbete har därför dels skett på basen av intresset till de båda ämnena men också av behovet 
och lusten att se hur andra lärare jobbar med elever som har svårigheter.     
 
1.1 Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med detta arbete är således att få en inblick i hur några lärare och speciallärare ser på 
och jobbar med elevers svårigheter i läs- och skrivinlärning i kombination med 
matematiksvårigheter. Min målsättning är således att få en inblick i hur ett litet urval av 
rutinerade lärare tänker och jobbar kring dessa problem och kanske se vissa arbetssätt som är 
mera fördelaktiga än andra, samt få tips och egna idéer om hur jag skulle kunna arbeta som 
lärare med tanke på dessa svårigheter.  Med detta som grund ställer jag dessa frågeställningar: 
 

• Hur yttrar sig läs- och skriv och matematiksvårigheter hos barn? 
 
• Vad är orsakerna bakom dessa svårigheter? 
 
• Ser lärare något samband mellan elevers svårigheter i läs- och skrivinlärning och 

matematikinlärning? 
 

• Hur jobbar de i sådana fall med dessa svårigheter och samband? 
 

• Finns det tillräckligt med resurser för arbetet med elevers svårigheter? 
 
 
Syftet var också att se om lärare och speciallärare använder sig av liknande/olika metoder för 
att testa svårigheter och hur de senare jobbar med dessa svårigheter. I och med min flytt till 
Finland väcktes också intresset att jämföra om det finns någon skillnad i synen och 
arbetssätten kring dessa svårigheter mellan svenska och finska lärare  
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2. Litteraturgenomgång 
 
För att få en struktur i litteraturgenomgången har jag vissa fasta punkter som följer hela 
studien. Min litteraturstudie bygger på tre delar, första delen handlar om läs- och 
skrivsvårigheter, andra delen om matematiksvårigheter, i sista och avslutande delen tar jag 
upp forskning som binder ihop de båda problemområden. Material och texter jag har använt 
mig av är böcker vi använt oss av under utbildningen men också facklitteratur. 
 
2.1 Olika typer av läs- och skrivsvårigheter  
 
Är läs- och skrivsvårigheter alltid dyslexi och vad är dyslexi egentligen? Det är svårt att 
bestämma om en person har dyslexi, det finns ingen klar gräns som skiljer dyslektiker från 
andra dåliga läsare. Dyslexi, eller ordblindhet som det tidigare kallats är det överlägset 
vanligaste förekommande handikappet hos barn och vuxna i dagens samhälle. Beroende på 
forskning kan man räkna med att mellan 4-15 procent av vår befolkning lider av detta 
handikapp. Det har gjorts många försök till en definition av vad dyslexi egentligen är, men 
man har ännu inte kommit fram till en definition som alla är överens om, därav den stora 
spannet i frekvens. 
 
Dyslexisymptomen kan jämföras med fetma, man ser att en person är överviktig men man kan 
inte exakt säga var gränsen för övervikt går, det varierar även från kultur till kultur, så det är 
upp till oss att bestämma vad vi anser vara övervikt. Detta behöver inte få så allvarliga 
konsekvenser, men situationen ser däremot annorlunda ut när det gäller läsning. Genom att 
samhället ställer så stora krav på skriftspråklig färdighet,  får dålig läskunnighet allvarliga 
följder (HØien & Lundberg 1999). 
 
Det finns inte några bestämda mått på hur stora svårigheterna ska vara för att en individ ska 
anses vara dyslektiker. Gränsen är flytande, beroende dels på att allmänt accepterad definition 
saknas och dels på att inga säkra mätinstrument finns som kan skilja på om svårigheterna 
beror på dyslexi eller på något annat som t.ex. bristande undervisning och träning (Stadler 
1994). 
 
 Eftersom det är svårt att bestämma vad som är dyslexi och vad som är andra läs- och 
skrivsvårigheter kommer jag i detta arbete för enkelhetens skull mestadels använda mig av 
benämningen dyslexi.  
Variationen av upplevda svårigheter är stor. Det kan vara fråga om att man ser ”hoppande 
bokstäver” eller har bristande förmåga att komma ihåg synintryck av bokstäver (grafem) 
eller komma ihåg vad man hörde, ordens ljud (fonem). Ett kännetecken på dyslexi är 
svårigheten att i rätt ordning (sekvens) förknippa rätt bokstav till rätt ljud, vilket visar sig 
tydligt vid rättstavning och avläsning av ord (Stadler 1994 s 11).  
     
De flesta barn i skolan lär sig läsa och skriva med hjälp av olika pedagogiska metoder, detta 
utan att stöta på större problem. Vissa till och med lär sig på egen hand. Rätt pedagogik och 
tempo kan för barn med dyslektiska anlag vara avgörande för att få en ordentlig grund i läs- 
och skrivinlärningen. Att behöva längre tid betyder ofta att elever inte har erhållit 
”läsverktyget” när kunskapsinhämtningen skall börja. Trots att dessa barns intellektuella nivå 
är normal är det viktigt att de får kompensatoriska hjälpmedel och anpassade läromedel för att 
de inte ska halka efter i ämne efter ämne. Negativa erfarenheter som att inte hänga med gör att 
självförtroendet bryts ned, motivationen sjunker och eleverna kan dra sig undan eller utveckla 
stökiga och störande beteenden.  
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Den som har svårigheter med läsning och skrivning undviker att läsa och skriva eftersom 
arbetsinsatsen ofta känns för stor jämfört med resultatet. Bästa sättet att klara av svårigheter är 
att vara motiverad. Motivation kommer dessvärre inte på beställning. Uppgifter som passar 
barnets förmåga och ett bra undervisningsklimat kan däremot leda till höjd motivation. 
Idag kan de med stora stavningssvårigheter och långsamma läsare finna stort stöd i datorn och 
inlästa läromedel. Elever kan ta till sig kunskap och formulera sina tankar och erfarenheter 
med dessa hjälpmedel. Att få denna hjälp och positiva erfarenheter innebär att elevernas 
motivation stiger och de i slutändan klarar av en större arbetsinsats. På köpet får eleverna 
dessutom kontinuerlig träning av sina färdigheter (Lundgren & Ohlis 2003). 
 
Vanligtvis när folk hör ordet dyslexi tänker de endast på läs-, skriv- och 
matematiksvårigheter. Ibland förknippas ordet bara med omkastning av ord och bokstäver, i 
vissa fall endast med långsam inlärning. Nästan alla ser det som en form av 
inlärningssvårigheter, men detta är bara ett av dyslexins ansikten (Davis & Braun, 1999).  
 
2.1.1 Orsaker till dyslexi 
 
Det är viktigt att skilja mellan dyslexi och andra typer av läs- och skrivsvårigheter eftersom 
alla svårigheter inom läs- och skrivinlärning inte klassas som dyslexi. Ericson skriver; I 
skolan uppvisar många barn svårigheter med att lära sig läsa och/eller att stava rätt jämfört 
med sina klasskamrater. Vissa av dem kan ha specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, 
andra läser och skriver dåligt av andra skäl. Det är viktigt att definiera vad som avses med 
begreppet dyslexi. Dyslexi är en centralnervös, CNS, språklig funktionsstörning, som kan 
påverka barnets förmåga dels att lyssna till och dels att uppfatta språket rätt (Ericson 2001 s 
43).  
 
Icke dyslektiska orsaker till läs- och skrivproblem kan vara reducerad intellektuell kapacitet. 
Detta kan skapa hinder för en normal språkutveckling och minska barnets förmåga att lära sig 
läsa och skriva. Sociala faktorer kan också vara orsaker till varför ett barn får läs- och 
skrivsvårigheter. Att man levt i en främmande eller fattig språkmiljö kan bidra till varför man 
inte hunnit lära sig språket som ska läsas och skrivas i skolan.  
 
Enligt nyare neurologisk forskning antas dyslexi uppstå från någon svaghet i en eller flera av 
de hjärnmekanismer som har betydelse för språkliga funktioner och då i synnerhet för den 
fonologiska förmågan. Vid bedömning av dyslexi ska läs- och skrivfelen och övriga 
svårigheter alltid ses utifrån detta perspektiv (Stadler 1994). 
 
2.1.2 Hur förebygga/jobba med dyslexi? 
 
Många barn med dyslexi som handikapp får tyvärr aldrig chansen att utveckla sina 
begåvningar eftersom de i skolan möts av hinder som utgörs av okunskap om deras problem. I 
skolorna finns också sällan sakkunnig personal som kan ge den hjälp dessa elever behöver för 
att kunna kompensera och överbrygga sina svårigheter istället för att få sitt självförtroende 
slagit i spillror. 
 
Det krävs ett stort mått av varm förståelse och stimulans från lärare, föräldrar och 
omgivningen för att dyslektiska barn ska klara sig psykiskt med en någorlunda bibehållen 
självbild. Också för att deras ofta betydande begåvningsresurser och talanger ska få möjlighet 
att utvecklas och blomma. De måste få hjälp att komma till rätta med sina svårigheter av 
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lärare som har utbildning i att jobba med dyslexi. De måste få alla de hjälpmedel de kan 
behöva, t.ex. datorer och effektiva datorprogram. Att dessa elever har tillgång till skolböcker 
inlästa på band så att de trots sitt läshandikapp inte kommer efter i andra ämnen och begränsas 
i sitt ordförråd är väldigt viktigt. Dessa elever såsom alla, måste mötas med respekt, intresse 
och aktivt stöd för det som de är bra på (Jakobson & Lundberg 1995). 
 
När man ska jobba med läs- och skrivinlärning med dyslektiska barn måste man först ställa 
frågan, vilken metod är bäst? Tyvärr finns det enligt Stadler inget svar på den frågan. 
Eftersom dyslektiker är så olika i sina problem och behov måste de få en skräddarsydd metod 
som baserar sig på just det barnets svårigheter och språkliga förmågor. För att detta effektivt 
ska kunna genomföras krävs att barnets lärare är väl insatt i hur läs- och skrivinlärning sker i 
normala fall. Detta för att elevens starka respektive svaga sidor ska kunna lyftas och utnyttjas 
på bästa sätt. Att läraren känner till och kan använda sig av och även utveckla olika metoder 
är också av stor vikt för att hitta den metod som passar bäst för just det här barnet. 
 
Ett vänligt och inbjudande klimat i skolan är nyttigt för alla barn, men en absolut 
nödvändighet för barn med inlärningssvårigheter. Utöver detta behöver dyslektiska barn 
mycket mera för att tillägna sig läs- och skrivkonsten. Viktigaste är en kompetent lärare som 
känner sina elevers språkliga strategier (Stadler 1994). 
 
Det kan vara svårt för dyslektiska barn att följa med i de gemensamma aktiviteterna i klassen 
eftersom de ofta behöver mycket mer tid än andra elever för att hinna följa med. Därför 
behöver de få en individanpassad metodik där det är möjligt att ha sin egen inlärningstakt och 
att de inte behöver delta i den vanliga undervisningen med arbetsuppgifter som de ändå 
kanske inte förstår eller klarar av.  
 
Idag finns det många olika läsinlärningsmetoder, vissa bygger på att barnen via synintryck ska 
känna igen ord och därefter förväntas kunna läsa texter som innehåller främmande ord. De ska 
förstå sammanhanget genom att göra gissningar utifrån bilder och textsammanhang. Barn med 
god fantasi och bra synminne kan lära sig läsa på detta sätt. Denna typ av metod förutsätter att 
barnet själv har lätt för att göra kopplingar mellan bokstav och ljud. Det är just detta moment i 
läsningen som ofta är svårast för en dyslektiker, därför är denna typ av metod inte att 
rekommendera för barn med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Dyslektiker behöver få mer tid på sig i läs- och skrivinlärningen. Från början behöver de få en 
systematisk och strukturerad undervisning i långsam takt så att de hinner med. Därför är 
ljudbaserade metoder ofta bästa valet för dyslektiker. Läsning och skrivning och inlärningen 
av dessa sker oftast samtidigt, det kan därför vara bra att arbeta med skrivinlärningen utifrån 
ljudanalysövningar (Stadler 1994). 
 
2.1.3 Hur känner man igen dyslexi?  
 
Det finns inget ensamt synligt kännetecken som kan avgöra att en person lider av dyslexi, det 
är när flera karakteristiska kännetecken syns tillsammans och bildar ett mönster en diagnos 
kan ställas. Kännetecknen är delar av ett mönster som kan identifieras, dessa behöver dock 
inte ha samma orsak, utan kan förekomma i olika kombinationer. Är man van vid att jobba 
inom detta område kan man tydligt se dessa kombinationer av svårigheter. 
 
Vanliga kännetecken hos dyslektiker när de läser är att de: 
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• läser långsamt 
• läser trevande eller hackigt 
• läser alltför fort och gissar 
• stannar upp och läser om 
• utelämnar eller läser fel på småord och ändelser 
• gör tillägg t.ex. helt – helst 
• kastar om bokstäver t.ex. bar – bra 
• vänder hela ord t.ex. som – mos 
• drar med tidigare ljud i samma ord t.ex. skrattade – skrattatade 

 
 
Sekundära symptom som följd av lässvårigheter kan hos dyslektiker vara: 
 

• bristande läsförståelse 
• läser lågmält, ibland otydligt 
• känner obehag vid läsning 
• läser ogärna högt när andra hör på 

                  (Stadler 1994) 
 
Om man trots försök till att läsa ändå känner att man inte får ut någonting av det, försvinner 
ofta läslusten och byts istället ut mot olustkänslor vilket medför att man alltmer undviker 
läsning. När intaget av skriftspråket minskar, sker också detsamma med ordförrådet, som i 
vanliga fall brukar öka. Om man skriver och läser lite, blir följden att stavningsförmågan blir 
begränsad. Är man dyslektiker är man dessutom medveten om att man gör felstavningar och 
försöker kanske därför att undvika att skriva. Följden av begränsat skrivande är som i fallet 
med läsning att stavningsförmågan kan försämras istället för att förbättras. 
 
När dyslektiker skriver är det vanligt att de: 
 

• är osäkra på bokstävers form och ljud 
• utelämnar vokaler 
• kastar om konsonanter 
• utelämnar ändelser 
• glömmer prickar och ringar 
• spegelvänder bokstäver och siffror 
• skriver dålig handstil p.g.a. svag motorik 
• skriver otydligt för att dölja stavfel 

                   (Stadler 1994) 
 
Andra kännetecken som man bör vara uppmärksam på vid diagnostisering av dyslexi är: 
 

• sammanblandning av höger och vänster 
• sammanblandning av öst och väst 
• svårigheter att skilja på b och d 
• osäkerheter om tid och datum  
• svårigheter att räkna upp årets månader 
• svårigheter med enkel aritmetik, att få siffrorna i rätt ordning vid addition och 

subtraktion 
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• svårigheter att lära in multiplikationstabellen 
• svårigheter att återge sifferserier i rätt ordning 
• svårigheter att minnas och återge satser 
• svårigheter att uppfatta rim 
        (Citat av Miles Thomas Richard ur Sahlin 1997) 

 
Dessa är faktorer man bör vara observant på vid dyslexiutredningar, men trots att en individ 
har var och en av dessa svårigheter behöver den ändå inte vara dyslektiker, och en dyslektiker 
behöver inte heller nödvändigtvis ha alla dessa svårigheter. 
 
Dyslexi är i många fall kopplat till begåvning, talanger och kreativ fantasi över genomsnittet. 
Enligt forskare är det karakteristiskt att dyslektiker har en dålig eller mycket dålig läs- och 
skrivförmåga, däremot är den intellektuella och kreativa förmågan god eller mycket god 
(Jakobson & Lundberg 1995). Davis och Braun menar att alla dyslektiker inte utvecklar 
samma gåvor, men att det finns mentala funktioner och grundläggande talanger som de flesta 
dyslektiker har gemensamt: 
 

• De kan utnyttja hjärnans förmåga att förändra och skapa varseblivning (den 
grundläggande förmågan). 

• De är mycket uppmärksamma på omgivningen. 
• De är nyfiknare än genomsnittet. 
• De tänker huvudsakligen i bilder istället för i ord. 
• De har stark intuition och är mycket insiktsfulla.  
• De tänker och uppfattar flerdimensionellt (med alla sinnen). 
• De kan uppleva idéer som verklighet. 
• De har livlig fantasi. 
 

(Davis & Braun 1999) 
 
2.2 Olika typer av matematiksvårigheter 
 
Dyskalkyli, specifika matematiksvårigheter eller dysmatematik som vissa forskare kallar det, 
är matematikens motsvarighet till läs- och skrivinlärningens dyslexi. Dessa är begrepp man 
använder om elever som har stora svårigheter i matematik. Även inom matematikområdet är 
variationerna på benämningen av matematiksvårigheter stora. Jag kommer här i min 
litteraturgenomgång för enkelhetens skull endast använda mig av begreppen dyskalkyli och 
specifika matematiksvårigheter samt begreppet allmänna matematiksvårigheter för 
benämningen av lindrigare svårigheter. 
 
Den engelska översättningen av ordet dyskalkyli lyder developmental dyscalculia (en 
utvecklingsbar dyskalkyli). Den är en väldigt bra översättning eftersom den antyder hur 
barnet har det just nu. Dyskalkyli är ingen diagnos för livet, utan ett problem som med rätt 
sorts stöd kan lindras men tyvärr också ett problem som kan förvärras om det inte upptäcks i 
tid eller försummas och fel hjälp ges. Ett problem som är beroende av hur utvecklingen sker 
för barnet. Därför är det viktigt för oss i skolan att ge rätt träning och den hjälp som passar 
just det barnets behov. Det viktigaste som kan göras för ett barn med matematiksvårigheter i 
skolan är att upptäcka och förstå dessa svårigheter, då är man redan en bra bit på väg. Ett barn 
som misslyckas år efter år känner till slut att det inte har någon kontroll över vad det gör och 
ger upp. Om ingenting görs är det här de sekundära svårigheterna kan starta. Barnet kanske 
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blir utåtagerande, skolkar från skolan, blir deprimerat eller att självförtroendet sjunker ännu 
mer. I skolan kan vi vuxna tolka dessa problem på ett felaktigt sätt, vi kanske inte förstår att 
det är just inlärningssvårigheter som ligger bakom barnets fysiska och psykiska illamående 
(Ljungblad 2000). 
 
 Fyra huvudgrupper av symptom har lyfts fram som de mest frekventa hos elever med stora 
svårigheter i matematik. 
 

• Olika former av inlärningssvårigheter såsom låg intelligens, eleven har svårt att göra 
nya associationer, eleven har en låg inlärnings- och abstraktionskapacitet 

 
• Uthålligheten är reducerad och viljekraften är låg, vilket leder till dagdrömmeri eller 

försvagade orienteringsreaktioner 
 

• Affektiva störningar ofta just i samband med matematik, det vill säga att eleven 
ogillar speciellt matematik eller rent av känner specifik ångest inför matematik 

 
• Instabilitet, rastlöshet, hyperaktivitet eller reducerad koncentration 
           (Sahlin 1997). 

 
Att ett barn har specifika matematiksvårigheter kan man säga om barnet presterar under 
förväntad nivå utifrån begåvning och åldersrelevant utbildning. Förmågan att räkna mäts med 
standardiserade, individuellt genomförda tester. En eventuell störning föreligger om 
problemen i betydande grad påverkar skolarbetet eller andra aktiviteter som kräver 
räkneförmåga (Malmer & Adler 1996 s 184).  
 
Flera undersökningar har gjorts där det visar att gruppen elever med matematiksvårigheter 
kan vara större än gruppen elever som har läs- och skrivinlärningsproblem. Resultatet är 
också rimligt med tanke på att matematiken i sin helhet rymmer många olika moment som 
kräver skilda förmågor, byggstenar som måste fungera bra var för sig men också passa ihop 
och samspela på ett välfungerande sätt. Dessa färdigheter påverkar också elevens prestationer 
i andra ämnen i skolan (Malmer & Adler 1996). 
 
Elever med matematiksvårigheter kan enligt Adler delas in i fyra olika grupper beroende på 
grad och art av problem. 
 

• Akalkyli inrymmer en oförmåga att räkna. 
 
• Allmänna matematiksvårigheter. 

 
• Dyskalkyli inrymmer specifika matematiksvårigheter, dvs. en ojämn förmåga, som 

ibland går under namnet utvecklingsdyskalkyli. 
 

• Pseudo-dyskalkyli har närmast sin grund i psykosociala förklaringsmodeller. 
Känslomässiga blockeringar som förklaring till matematiksvårigheterna inryms i 
denna undergrupp.  

(Malmer & Adler 1996 s 185). 
 
Generellt sett kan man säga att det finns två huvudinriktningar när det gäller specifika 
matematiksvårigheter. Den första typen kan kallas lingvistisk dyskalkyli. Hos barnet ligger då 
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de största bristerna i språket med tanke på siffrors och tals innebörd och mening. Kännetecken 
på barn som ligger inom denna inriktning är att det räknar långsamt, vid lindrigare former kan 
barnet dock räkna rätt. Lider barnet av en svårare form av lingvistisk dyskalkyli, får det ofta 
vid lösandet av en matematikuppgift också påtagliga problem med den språkliga förståelsen. 
 
Den andra inriktningen kan kallas perceptuell dyskalkyli. Denna inriktning kännetecknas av 
att barnet i fråga kan räkna snabbt men ofta med många fel. Likaså tappar barnet lätt 
helhetssynen över uppgiften, vilket leder till att barnet har problem med att göra 
rimlighetsbedömning på rätt sätt. Problem med överblick över uppgiften och 
rimlighetsbedömning brukar bli tydligt vid svårare matematik högre upp i skolåren, men kan 
även synas lägre ner i åldrarna genom att barnet har problem med att uppmärksamma växling 
av räknesätt. (Malmer & Adler 1996) 
 
2.2.1 Orsaker till matematiksvårigheter 

 
När det gäller att fastställa orsaker vad som leder till specifika matematiksvårigheter, är 
svårigheten på samma nivå som vid dyslexi. Både biologiskt och pedagogiskt är dyskalkyli 
mycket komplex eftersom också sociala och emotionella villkor spelar en stor roll. I en 
undersökning som matematikforskaren Olof Magne gjort visade det sig att mindre än 20 
procent av dem som hade stora matematiksvårigheter hade någon typ av neurologisk 
dysfunktion (Sahlin 1997). 
 
 Beteendestörningar tycktes orsaka låg prestation i matematik. Störningarna uppvisade vissa 
mönster: 
 

• ett inaktivt mönster (eleven visar passivitet, dagdrömmeri, förtegenhet, eller brist 
på mental styrka) 

 
• ett undandragande mönster (låg sociometrisk bedömning) 

 
• ett omoget mönster (både föräldrar och lärare observerade att barnen generellt 

uppvisat en långsam utveckling och uppförde sig som yngre barn) 
 

• störda arbetsvanor (brist på intresse, dålig anpassning hemma och i skolan, kort 
uppmärksamhetsomfång eller bristande initiativförmåga 

 (Sahlin 1997 s. 26)   
 
2.2.2 Hur förebygga/jobba med matematiksvårigheter? 
 
Elever som är svaga i matematik utarbetar också strategier som de använder i 
problemlösningsprocessen. Många gånger leder dessa strukturer till felaktiga resultat, vilket 
för eleven är vilseledande. Med andra ord tänker och arbetar matematiksvaga elever ofta på 
annat sätt än starkare elever. Det gäller alltså för läraren att komma underfund med elevernas 
tankemönster för att komma åt svårigheterna. (Sahlin 1997)   
 
Som pedagog är det viktigt att man lär sig skilja på barn med allmänna matematiksvårigheter 
och barn med specifika matematiksvårigheter. Elever med allmänna matematiksvårigheter är 
vi idag ganska duktiga på att hjälpa, vi har olika metoder och arbetssätt för att de här eleverna 
ska lyckas så bra som möjligt. Dessa elever hjälper vi med följande saker: 
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• Eleven kanske har ett långsammare tempo och får gå framåt i sin egen takt. 
 
• Det finns matematikböcker idag som är indelade i flera svårighetsnivåer, olika spår 

inom samma kapitel. Då kan man som lärare låta barnet välja det lättare spåret så att 
eleven ändå har tid att diskutera och följa med vid genomgångar. 

 
• För barn som har dyslexi får man som pedagog läsa textuppgifterna högt, ofta flera 

gånger om. Flera av dagens matematikböcker finns också inspelade på band. Detta ger 
eleven möjlighet att lyssna till uppgifterna genom en liten freestyle med öronproppar. 
Då kan eleven själv läsa och lyssna till uppgifterna utan att störa de andra i rummet. 

 
• Eleverna behöver ibland höra genomgångar fler än en gång och även få 

instruktionerna berättade enskilt och i lugn och ro. 
 

• Vissa moment underlättas för de här eleverna om man jobbar laborativt. 
 

• För dessa elever kan nya saker kännas svårt, det kan ta tid innan de verkligen förstår 
vad de håller på med. Det är vanligt att de jobbar mekaniskt till en början innan 
förståelsen för det nya har satt sig. Eleverna vill ofta hålla på med en ny sak under en 
längre tid, så att de känner att de verkligen behärskar den. Det tar olika lång tid för 
olika elever att få den djupa förståelsen för en ny matematisk byggsten, allt från någon 
dag till flera månader. Först när de känner att de behärskar det de håller på med är de 
redo att börja på något nytt. För elever med specifika matematiksvårigheter kan detta 
ta flera år. 

 
• Repetition är viktigt för barn med allmänna matematiksvårigheter. 

 
• Barn med allmänna matematiksvårigheter uppmuntrar och stöttar vi bra. För att dessa 

elever inte ska tappa motivationen gäller det att lärarna är positiva och inte ger någon 
negativ kritik eftersom dessa barn ofta redan har dålig självkänsla och inte alltid tror 
att de klarar nya moment. Att lärarna har en positiv inställning är viktigt eftersom 
elever med matematiksvårigheter ofta fått kämpa ganska hårt och därför sällan har en 
positiv inställning.  

 
För barn med dyskalkyli är det första och kanske viktigaste man kan göra att ge barnen en bra 
struktur på både skoldagen och undervisningen. Att ha ett mönster som barnen känner igen, 
arbetsscheman som liknar varandra och kanske jobba med olika temaarbeten där strukturen är 
densamma. Alltför varierad undervisning kan för elever med dyskalkyli vara stressande 
(Ljungblad 2000).  
 
Vissa elever använder sig av omogna strategier när de räknar, det leder till att de gör många 
fel. Speciellt vid problemlösning där man måste göra beräkningar i flera steg för att komma 
fram till lösningen är detta ett problem. En del elever håller fast vid sina omogna strategier på 
grund av att det funnits eller finns brister i undervisningen. De får inget stöd och hjälp från 
läraren att utveckla och strukturera sina strategier så att de lättare skulle kunna hämta talfakta 
ur långtidsminnet. Här kan vi som lärare hjälpa eleverna genom att stödja dem att hitta 
strategier som passar och hjälper dem strukturera deras räkneprocedurer (Sterner & Lundberg 
2004). 
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2.2.3 Hur bedöma/känna igen matematiksvårigheter? 
 
Ett tydligt sätt att se om en elev har matematiksvårigheter och är i behov av närmare 
utredning är om en elev inte går speciellt mycket framåt i sitt lärande trots mycket 
specialundervisning. En bedömning av svårigheterna, men också barnets möjligheter, är ett 
teamarbete där individerna i barnets närmiljö utgör nyckelpersonerna (Malmer & Adler 
1996 s. 190). 
 
I de tidigare åldrarna är läraren för barnet en självklar auktoritet och en person som betyder 
mycket för barnet. Under de första skolåren kommer läraren ofta eleverna mycket nära och 
skapar sig en bild av barnets färdigheter och kommunikation. Läraren kan också ha en 
uppfattning om elevens förhållningssätt och beteende i olika situationer i skolan. När man gör 
en pedagogisk bedömning är det av stor vikt att se barnet ur ett helhetsperspektiv. Det är 
därför viktigt att den första fördjupade bedömning görs av elevens lärare (Sahlin 1997). 

 
  Barn med specifika matematiksvårigheter utgör än större grupp av elever än vad som 
tidigare antagits. Dessa är en grupp som ofta missförstås. Förutom de allmänna 
matematiksvårigheterna som en del elever har kan man upptäcka dessa problem hos elever 
med dyskalkyli: 
 

• De är väldigt ojämna i sin förmåga, uppgifter som 3 + 4 kan gå lätt att räkna ena 
stunden men fem minuter senare eller nästa dag kan samma uppgift vara omöjlig att 
lösa. Det här är ojämnheter som barn med dyskalkyli inte enbart behöver ha i 
matematik utan de kan även uppstå inom andra ämnen. 

 
• Tidsbegrepp och att lära sig klockan är för dessa barn svårt. Att lära sig digital tid är 

ofta besvärligare än att lära sig använda en analog klocka. Ännu svårare är uppgiften 
att lära sig räkna ut hur lång tid det är mellan två klockslag. Det kan därför vara 
svårt för dessa barn att passa tider/komma in i tid från rasten. 

 
• Korttidsminnet och långtidsminnet är också ofta påverkat, eleverna har svårigheter 

att komma ihåg saker. Trots att barnet ”överinlär” t.ex. inför ett prov så får de ändå 
inte kunskapen att sitta. Även små saker, som att ta med sig rätt saker till nästa 
lektion glöms ofta bort. 

 
• Även om många barn inte har ordning på sina saker i bänken eller i väskan, är det ett 

känt tecken. De vet inte var de har sina papper och behöver ofta hjälp för att leta 
reda på dem. 

 
• I geografi och arbete med kartor kan många barn med dyskalkyli få problem 

eftersom kartor ofta känns abstrakta och de har svårigheter att se hur själva kartan är 
uppbyggd. 

 
• Vardagssituationer som innehåller matematik kan för dessa barn skapa svårigheter. 

De har t.ex. svårt att få ett begrepp om hur mycket pengar de har i plånboken och 
hur mycket de kan handla för. 

 
• Elever med dyskalkyli har ofta svårt att lyssna och ta till sig gemensamma 

instruktioner och sedan jobba självständigt efter dessa. Detta gäller speciellt i 
matematiken. 
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• Andra problem som kan tyda på att ett barn har dyskalkyli är 

koncentrationssvårigheter, uppmärksamhetsproblem, perceptionsproblem eller andra 
stora svårigheter vid inlärande av nya kognitiva moment. Vid sådana fall måste varje 
enskilt fall studeras på djupet för att man skall komma fram till vad just detta barn 
har för svårigheter (Ljungblad 2000).  

 
När det gäller problemlösningsförmåga kan man ofta urskilja ett mönster i hur elevernas 
matematiska svårigheter ter sig. Eleverna:  
 

• Ger snabbt upp 
 
• Litar ängsligt på lärarens initiativ och auktoritära hjälp 

 
• Analyserar problemets innehåll ofullständigt eller från felaktig utgångspunkt 

 
• Använder sig av fel information för lösningen av problemet, eleven söker ledtrådar i 

siffer- eller talkombinationer eller genom att inrikta sig på att välja ett räknesätt, 
snarare än att analysera det språkliga sammanhanget 

 
• Biter sig envist fast vid en lösningsvariant, även om den gång på gång visar sig vara 

en återvändsgränd 
 

• Kastar sig in i numeriska beräkningar innan den språkliga analysen är färdig 
 

• Saknar nödvändig räknefärdighet eller matematisk kunskap 
 

• Avstår från kontroll av lösningen t.ex. genom rimlighetsskattning 
 

           (Sahlin 1997)   
 

Det faktum att språket ofta sätter stopp för eleverna när de löser problem gör att vi måste ge 
stort utrymme för språkträning genom att bland annat tala matematik i undervisningen. Att 
låta barnen i skolan få tala matematik och tillämpa sina kunskaper praktiskt är dessutom ett 
bra sätt att få reda på om barnen har förstått det de sysslar med. Ett annat skäl till att vi ofta 
bör tala matematik är att barnen lägger in olika betydelser i begreppen och att dessa inte 
alltid har samma innebörd som för vuxna (Sahlin 1997 s.21).   
 
 
2.2.4 Matematik som språk 
 
 Som lärare i matematik måste man vara medveten om den betydelse språket har. Här gäller 
det inte bara de textuppgifter eleverna ska arbeta med utan också hur läraren själv utrycker sig 
i sitt språk med eleverna i undervisningen.  
 
För att få reda på elevers kunnande frågar läraren ofta eleven ”hur tänkte du”. Här måste man 
dock vara medveten om att felkällor kan finnas. Att formulera sina tankar i talat språk kan för 
många barn vara svårt. Vissa barn kanske bara rycker på axlarna och ger ett vet inte till svar 
då de inte klarar av att formulera sig rätt. Andra barn kanske använder ord som de känner till 
och tror att läraren vill höra, vilket i själva verket kanske inte är vad de hade tänkt. 
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Det talas ofta om språket som ett instrument för att nå kunskap. När det gäller undervisningen 
i matematik har man med all säkerhet i alltför liten utsträckning tagit hänsyn till den 
varierande språkliga utveckling som finns hos elever. 
 
 Tyvärr uppfattas det matematiska språket som något främmande för många elever, ett språk 
som de inte känner någon gemenskap med. Det matematiska språket är något man använder 
sig av i skolan men som inte hör till verkligheten. Många elever förstår inte detta språk och 
därigenom känner de heller inte någon delaktighet i det som sker. För de elever som lider av 
läs- och skrivsvårigheter kan ett misslyckande inom matematik dessutom förstärka det 
handikapp de redan kämpar med (Malmer & Adler 1996). 
 
2.3 Kombinerade läs-, skriv och matematiksvårigheter 

 
Skriftspråket och matematik har flera gemensamma kännetecken. Båda är universella språk 
som består av godtyckliga representationssystem, uttryckta i symboler. Bokstäverna ”e-l-e-f-
a-n-t” ger inte någon idé om ett stort grått djur med en snabel och siffran 5 ger inte heller 
någon indikering på en ”5-het”. Båda systemen är hierarkiskt uppbyggda, sekventiella, 
omgivna av regler och logik. Båda hjälper till att överföra information, underlättar 
kommunikation och innefattar regelbundenhet (Sterner & Lundberg 2004 s.83)  
 
Det finns många elever med läs- och skrivsvårigheter som också upplever problem inom 
andra områden, lärande i matematik är ett av dessa. Det finns kanske lärare som menar väl när 
de låter eleven arbeta med uppgifter som inte innehåller så mycket text. Forskare menar 
däremot att en matematikundervisning som är anpassad för elever med läs- och 
skrivsvårigheter måste istället vara uppbyggd på ett sådant sätt att det finns språkliga faktorer 
som påverkar och utvecklar elevernas lärande inom både läsning, skrivning och matematik. 
De kunskaper och insikter läraren har om hur lärandet i matematik påverkas av språkliga 
svårigheter är speciellt betydelsefulla för att kunna utforma undervisningen på ett sådant sätt 
att eleverna skall finna lust att lära och bygga upp ett självförtroende inom matematiken.  
 
Att övergå från räknestrategier till automatisering kan jämföras med övergången från 
fonologisk analys till ortografisk ordigenkänning vid läsning. Inom båda områdena börjar 
inlärningen med en relativt ansträngande strategi, räkneprocedurer i aritmetik och fonologisk 
analys vid läsning. Efter en tid av övning och vunnen erfarenhet ersätts dessa ansträngande 
procedurer med automatiserade processer som inte kräver så mycket uppmärksamhet i själva 
utförandet. Att automatiseringen fungerar inom dessa områden är viktigt för att eleven ska 
kunna ägna sina mentala resurser åt förståelse av textens innehåll vid läsning och matematisk 
problemlösning (Sterner & Lundberg 2004). 
 
Att det skulle finnas likheter och samband med svårigheter inom läs- och skrivinlärning och 
matematik har man i senare forskning börjat se en antydan av. Kognitiva studier tyder på att 
representationer av aritmetiska fakta i långtidsminnet stöds av samma fonologiska och 
semantiska minnessystem som är kopplat till ordavkodning och läsförståelse. Om detta 
verkligen är fallet, kan de störda fonologiska processer som bidrar till lässvårigheter också 
vara grunden för svårigheter att hämta talfakta ur långtidsminnet (Sterner & Lundberg 2004 
s. 84). Inom forskningen kring lässvårigheter har automatiseringens betydelse allt mer börjat 
uppmärksammas. Elever med dyslexi verkar ha särskilt stora problem med en god 
automatiserad informationshantering. Inom matematiken är det viktigt att många av de 
delfunktioner som används är automatiserade för att den mentala energin kan användas till 
andra mer krävande funktioner. 
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Undersökningar visar att de faktorer som har störst betydelse för hur väl en elev lyckas lösa 
matematiska textproblem är elevers läsförståelse och kunskaper om olika räkneoperationer. 
En av de största orsakerna till elevers felaktiga lösningar i år 4-9, är att de helt enkelt inte 
förstår innehållet i texterna. Eleverna har svårt att förstå vissa ord och uttryck, vilket leder till 
att de inte kan välja rätt räknesätt. Exempelvis kan 10 mer uppfattas som 10 gånger mer och 
så använder man sig av fel räknesätt. Små men avgörande detaljer i texten kan missförstås och 
skapa problem, man missförstår hela frågan. 
 
För ett par år sedan kom resultatet från det så kallade Pisa-projektet, ett projekt som 
undersökte kunskapen inom läsförståelse, naturvetenskap och matematik hos 15-åringar i ett 
30-tal länder. Resultatet visade att 70 % av de felaktiga lösningarna av 
problemlösningsuppgifter skulle kunna förklarar med bristande läsförståelse hos eleverna. 
Hur eleverna tolkar en text styr deras val av procedurer för att komma fram till en lösning. 
Därför är det viktigt att som lärare i matematik ha förståelse för vilka matematiska kunskaper 
som krävs, men också vad som kan påverka elevens läsförståelse, både positivt och negativt, i 
samband med problemlösning i matematik (Sterner & Lundberg 2004).  
 
2.3.1 Att arbeta med elever som har kombinerade läs-, skriv och  
         matematikinlärningsproblem 
 
För att eleverna ska lära sig att effektivt kommunicera muntligt och skriftligt inom 
matematiken krävs det att undervisningen är tydlig, särskilt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Problem som t.ex. omkastning av siffror när man gör skriftliga beräkningar 
kan vara hindrande för elevernas fortsatta utveckling och matematiska förståelse. Därför är 
det viktigt att läraren inte enbart riktar in sig på att kontrollera elevernas skriftliga arbeten 
utan också: 

• Att läraren lyssnar till hur eleven läser symboler högt. 
 

• Presenterar olika uppgifter uttryckt i matematiska symboler som eleven får lösa 
muntligt, eventuellt använda sig av praktiskt material. 

 
• Att läraren presenterar muntliga uppgifter som eleven sedan får lösa med skriftliga 

symboler.    
 

        (Sterner& Lundberg 2004) 
 
 
Lärare måste bli bättre på att skilja elever med allmänna matematiksvårigheter från elever 
med specifika matematiksvårigheter. Att ha elever med allmänna matematiksvårigheter och 
läs- och skrivsvårigheter kan en lärare klara av genom att anpassa undervisningen, men elever 
som har specifika matematiksvårigheter eller dyslexi måste få specialpedagogisk hjälp, för 
hur mycket en lärare än vill hjälpa dessa barn så räcker tiden inte till. På varje skola ska det 
finnas timmar som ska användas till specialundervisning för de elever som frivilligt vill ha 
undervisning några timmar i veckan i mindre grupp. Dessa barn har rätt till att timmarna 
används på ett bra, pedagogiskt genomtänkt sätt (Ljungblad, 2000 s. 32).   
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3. Metod 
 
I min undersökning ville jag få en inblick i lärares tankar kring elever med svårigheter i läs- 
och skrivinlärning och matematikinlärning. Jag ville också ta reda på hur personal som ställs 
inför elever med dessa problem jobbar för att hjälpa eleverna att utvecklas samt hur man 
jobbar förebyggande med elevers svårigheter inom dessa områden. 
 
3.1 Urval/Datainsamling 
 
Jag bestämde mig för att intervjua både lärare och speciallärare för att få bredare grund i olika 
synsätt och arbetsmetoder personal på skolorna har. Lärare som jobbar tillsammans med 
barnen i klassen får en bra bild av vad eleverna kan och vad de har svårigheter med. Tanken 
med att intervjua speciallärare var att de har djupare insikt i vad svårigheterna orsakas av och 
hur man kan arbeta för att förebygga dessa. Vid intervjutillfällena gjorde jag dock ingen 
skillnad på lärare och speciallärare, utan ställde samma frågor till alla svarspersoner. 
Fördelningen mellan lärare respektive speciallärare har varit jämn. Tre lärare som arbetat med 
elever i år 2 – 6 och tre speciallärare som är aktiva inom samma åldersgrupper. Alla personer 
jag intervjuat hade behörighet för sitt arbetsområde. Deras yrkeserfarenheter varierade mellan 
6- 30 år. Eftersom jag flyttade till Finland i början av skrivandet av detta examensarbete, så 
genomförde jag hälften av intervjuerna i Sverige och resten i Finland.  
 
När jag kom till det skedet att jag skulle börja leta efter personer jag kunde intervjua, 
bestämde jag mig ganska snabbt att jag skulle höra mig för bland de lärare jag kommit i 
kontakt med under mina praktikperioder. Två av lärarna på den skola jag gjorde min sista 
praktik nappade direkt. På den skolan fanns inte tillgång till någon speciallärare, så dessa 
lärare fungerade även som stödlärare ifall det fanns elever som behövde stödundervisning. 
 
Vid det här laget hade jag redan bestämt mig för att flytta till Finland, men jag ville göra 
ytterligare en intervju med en svensk lärare för att få en jämn fördelning mellan lärare i båda 
länderna. Jag ville gärna göra en intervju med en svensk speciallärare, men eftersom jag inte 
varit på praktik hos någon speciallärare frågade jag min handledare om hon kände någon jag 
kunde kontakta. Jag fick namnet på en person som kände till många speciallärare jag kanske 
kunde få intervjua. Efter att jag varit i kontakt med denne person hade jag ett nytt nummer att 
ringa. Specialläraren jag ringde och presenterade mitt ärende för tyckte det lät intressant och 
vi bestämde tid och plats för när intervju nummer tre skulle äga rum. 
 
Redan innan jag flyttade till Finland började jag ringa runt till skolor jag gått i under min 
tidigare skolgång. Jag hade tur och fick direkt positiva svar av två speciallärare. Vi bestämde 
att jag skulle komma förbi deras skolor veckan därpå för att genomföra intervjuerna. Den sista 
läraren jag intervjuade var en klasslärare jag kände sedan tidigare. Vi har varit aktiva inom 
samma idrottsförening under en längre tid, så för att få göra den intervjun behövdes inget 
större övertalningsförsök.  
 
 
3.2 Procedur 
 
Arbetet att få fram en bra intervjuguide började med att jag funderade över vilka typer av 
frågor jag vill ha med För att nå mitt mål i denna studie valde jag att utföra 6 stycken 
kvalitativa eller så kallade fokuserade intervjuer. Med en fokuserad intervju menas den typ av 
intervju där man fångar upp erfarenheter och innebörder ur svarspersonernas vardag. Genom 
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en sådan intervju kan undersökningspersonerna med egna ord berätta om sina erfarenheter 
och synpunkter ur sitt eget perspektiv (Kvale 1997). Eftersom denna typ av intervju ger 
svarspersonen ganska fria händer att berätta om sina erfarenheter, är det viktigt att man på 
något sätt försöker begränsa bredden av intresset bland de svar man får. Judith Bell skriver i 
sin bok Introduktion till forskningsmetodik 2000, att det visserligen är viktigt att lämna en viss 
frihet åt svarspersonen att prata om det som är av intresse för honom, men att det för den som 
intervjuar också är viktigt ha en viss struktur i sin intervju. På det sättet kan man som 
intervjuare vara säker på att alla frågor och områden blir berörda (Bell 2000).  
 
Valet av intervjutyp grundade sig även i andra saker, jag tyckte personligen att en fokuserad 
intervju verkade vara en trevlig intervjuform men också för att jag ansåg att svaren skulle vara 
mer intressanta och fylliga att analysera om jag kom åt svarspersonernas svar uttryckta med 
egna ord kring deras egna tankar. I själva utformningen av mina intervjufrågor hade jag hjälp 
av min handledare som jag diskuterade frågorna med. Till slut kom jag fram till ett antal 
frågor (se bilaga), som jag ansåg skulle ge svar på mina frågeställningar. Eftersom jag ansåg 
att jag fått det stöd jag behövde av min handledare i utformandet av intervjufrågorna, beslöt 
jag att en pilotintervju inte skulle behövas. 
 
Judith Bell skriver i sin bok Introduktion till forskningsmetodik 2000, att det är viktigt att de 
människor som blir intervjuade får komma med förslag till tid och plats för intervjuerna även 
om det inte passar så bra för ens egen del. En intervju som blir avbruten av telefoner som 
ringer och människor som knackar på dörrar förlorar ofta sitt sammanhang (Bell 2000).  
 
Intervjuerna tog efter samråd med svarspersonerna plats på respektive lärares skola efter 
arbetsdagens slut. Vi använde oss av mindre rum ute i skolan för att inte bli störda av andra 
lärare som vistades i skolorna. Den sistnämnda intervjun med min sedan tidigare bekante vän, 
ägde rum i svarspersonens hem kring köksbordet med en kopp kaffe som extra krydda. 
Tidsåtgången har varit 1- 1 ½ timme per intervju.  
 
Under intervjun ställde jag först lite större och mer övergripande frågor som lärarna fick 
berätta sina synpunkter och erfarenheter kring. Vid passande tillfällen ställde jag även 
följdfrågor såsom: kan du ge exempel, för att få svarspersonernas svar lite mer inriktade och 
detaljerade. Eftersom jag skrev ner stödord och kortare meningar under mina intervjuer lät jag 
svarspersonen tänka efter under längre stunder under intervjun. Detta blev en stund för den 
intervjuade att fundera om det var något mer hon ville tillägga samt en stund för mig att 
anteckna det mest intressanta. 
 
Även om en metod där intervjuaren lyssnar och lägger på minnet idag ofta avfärdas som 
subjektiv och tendentiös, får man inte glömma bort att den viktigaste empiriska grunden till 
den psykoanalytiska teorin kom från terapeutens empatiska lyssnande till och ihågkommande 
av terapeutiska intervjuer (Kvale 1997 s.148). Trots att jag inte gjorde några terapeutiska 
intervjuer valde jag som tidigare nämnts att under intervjuerna föra anteckningar och skriva 
ner stödord som jag direkt efter intervjutillfället skrev mer utförligt, dels för att inte glömma 
vad som sagts men också för att få ett bredare material att gå efter i mina analyser. 
 
När jag analyserat de svar jag fått från mina intervjuer har jag först letat efter likheter i 
lärarnas åsikter och arbetssätt. Därefter har jag försökt ta ut det intervjupersonerna varit oense 
om och det som varit intressant hos enskilda personer. I diskussionen resonerar jag senare 
kring olika möjligheter och orsaker till intervjupersonernas svar. 
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4. Resultat/analys 

 
Under den här rubriken kommer jag att försöka återge det resultat jag kommit fram till efter 
att ha analyserat de intervjuer jag gjort. Eftersom jag intervjuat både lärare och speciallärare 
kommer jag även att beskriva de olikheter jag tycker mig se i de två ”målgruppernas” tankar. 
Eftersom jag fick möjligheten att intervjua både svenska och finländska lärare och 
speciallärare, kommer jag också att ta med några av de enligt mitt tycke största skillnaderna i 
hur lärare från de båda länderna arbetar och tänker. Två av de lärare jag intervjuat är 
verksamma på skolor som inte har tillgång till någon speciallärare och är därför ”vanliga” 
lärare som även fungerar som stödlärare i form av att ge extra undervisning åt de elever som 
är i behov av stöd. För att få en struktur i min analys kommer jag att presentera resultatet från 
mina intervjuer i fyra olika problemområden: Hur de tillfrågade lärarna vet att elever har 
svårigheter, hur de jobbar med elevers svårigheter, vad lärarna anser svårigheterna bero på 
och vad de skulle vilja ha hjälp med i sitt arbete med elever med svårigheter. 
 
När jag berättar om någon lärare kommer jag att benämna läraren som hon, även om det gäller 
en manlig lärare. Vid citat av de tillfrågade använder jag L för lärare och SPL för 
speciallärare. 
 
4.1 Hur vet man att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
 
Alla lärare är eniga om att avkodningen är ett problem som finns hos många av de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter. Med problem vid avkodningen menas att läshastigheten är 
långsam och att felfrekvensen hög. Ett problem som tre av lärarna pekade på var att eleverna 
ofta har svårt att höra när det ska vara lång eller kort vokal. Två av lärarna påpekade också att 
många elever har svårt att uppmärksamma språkljuden eftersom de chansläser, eleverna 
känner igen en bokstav men ser inte hela ordet utan säger istället ett ord som de känner till 
och kommer på. Att eleverna chansläser leder till att de inte förstår och kommer ihåg vad de 
läst. Här påpekade dock en lärare att elever som läser knaggligt inte behöver ha problem med 
läsförståelsen, utan att de kan vara noggranna läsare.  
 
Majoriteten av lärarna ansåg att de elever som har störst problem oftast är omogna och att 
dessa elever också har koncentrationsproblem. Det visade sig vara en skillnad i attityden till 
elevers mognad mellan speciallärare och lärare, lärarna ville att elever med svårigheter skulle 
få mer hjälp och resurser tidigare än vad speciallärarna ansåg. 
 
  

”Jag brukar säga till mina kollegor, det löser sig med tiden…, Nä…, men ibland 
gör det faktiskt det” (SPL). 

 
 
Medan lärarna ansåg att man borde vänta och se ungefär en termin på hur eleven mognar, så 
tyckte speciallärarna att man nog kunde vänta upp till ett och ett halvt läsår innan man sätter 
in större resurser.  
 
När det gäller skrivningen anses det absolut största problemet hos eleverna vara att de kastar 
om och lämnar bort bokstäver, speciellt vid dubbelteckning. Ett problem som man inte 
behöver fästa så stor vikt vid är svårigheter med ng-ljudet, eftersom det är ett väldigt svårt 
ljud att förstå sig på. Det är en svårighet inom språkinlärningen som många elever har svårt 
med och är en bokstavskombination som måste mogna in hos eleverna, därför lönar det sig 
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inte att traggla, de lär sig med tiden. Att träna elevernas motorik vid inlärningssvårigheter är 
inte vanligt hos dessa lärare. Endast en av de tillfrågade lärarna nämnde bristande motoriken 
som ett problem hos eleverna. 
 
Sättet att testa elevers svårigheter i läsning och skrivning var liknande bland de tillfrågade 
lärarna i respektive länder. I Sverige använde sig lärarna av så kallade klassrumssituationer, 
de kollade elevernas läs- och skrivförmåga när de går igenom läsläxan och när de plockar ut 
barnen en och en för att lyssna till när de läser. Två av dessa tre lärare använder sig också av 
de nationella prov och diagnoser som finns tillhanda för att kontrollera hur barnen ligger till. 
Man ska inte endast tro att elevernas problem är kognitiva. Speciallärarna med sin utbildning 
och erfarenhet påpekade att man också måste vara medveten om att det kan vara fysiologiska 
orsaker till att elever har problem inom läs- och skrivinlärningen. Synundersökning hos 
eleverna kan i många fall lösa de flesta problem. 
 
I den finländska skolan är testningen mycket mera styrd, här testas alla elever varje höst och 
varje vår. Testen, som innefattar både läsförståelse och mekanisk läsning genomförs av 
skolans speciallärare. Skrivtest genomförs också två gånger per år och sker genom diktamen 
där felfrekvensen på vissa ord kollas i en så kallad Stanine-tabell. Testningen av elevernas 
svårigheter sker till största delen av specialläraren. Det läraren gör inne i klassrummet är 
endast att genom det dagliga arbetet se vilka elever som är i behov av stödundervisning.  
 
4.1.1 Matematiksvårigheter  
 
Inom matematiken är den allmänna uppfattningen hos lärarna att det är svårigheter med 
utantillkunskap så som multiplikationstabellen och ”tiokamraterna” som de flesta elever har 
problem med.  Ett annat problem som nämndes av nästan alla var att eleverna har svårt med 
textuppgifter där eleverna måste plocka ut flera bitar av information för att kunna lösa 
uppgiften. Här har eleverna svårt att avgöra vilka delar av uppgiften de ska ta information 
ifrån, men ofta blir eleverna också osäkra på vilket räknesätt de ska använda sig av. 
 
Ett par av lärarna reagerar på elevernas ojämnheter i förmåga, de menar att detta ställer till 
mycket svårigheter för eleverna, i vissa fall kan eleverna på bara några minuter ha glömt hur 
man räknar en uppgift. ”De har inte förstått mattetänket” (L). 
 
Att eleverna inte har uppgifter att lösa som ligger på deras nivå bidrar naturligtvis till att 
svårigheter uppstår var det flera av lärarna som påpekade. Enligt en speciallärare är 
textuppgifterna i många matematikböcker alldeles för dåligt genomtänkta. ”Först kommer 
flera rader med text, och först i slutet kommer frågan. Det borde vara tvärt om” (SPL). Hon 
menade att frågan i en uppgift borde komma i början, kommer den i slutet så har eleverna 
glömt vad som stod i texten.  
 
En av speciallärarna tyckte inte att hon hade elever med matematiksvårigheter eftersom hon 
anser att mattetänket kommer senare än vad till exempel läs- och skrivinlärningen gör. 
 
På frågan hur lärarna testar om eleverna har svårigheter i matematik menade hälften av dem 
att man genom den dagliga verksamheten och kommunikationen ganska snabbt ser vem som 
har problem. Att se aktiviteten hos eleverna vid gemensam problemlösning är ett test som ger 
bra utslag. Sitter en elev tyst i gruppen så observerar man den eleven noggrant för att se om 
den hänger med. 
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I många matematikböcker finns det kontrollsidor där man kan se om eleverna förstår det som 
gåtts igenom, dessa och små och större prov fanns det också ett par lärare som tyckte var bra 
riktlinjer på hur eleverna ligger i sitt matematiska kunnande. 
 
De två finska speciallärare jag intervjuade ansåg båda att det inte fanns några bra 
svenskspråkigt (finladssvenskt) test att testa elevers matematiksvårigheter.  Deras tester gick 
därför ut på att göra likadant som elevens lärare, vara uppmärksam på hur eleven tänker och 
räknar och sedan i samråd med läraren diskutera vad eleven har problem med.  
 
Vissa av lärarna använde sig av flera material för att få en variation och bredd i testningen av 
elevernas kunskaper. I något fall var det också som riktgivare för hur eleverna låg till när de 
skulle skriva de nationella proven, men även som ett månatligt prov för att eleverna skulle 
repetera ofta. 
 
4.1.2 Elever med kombinerade läs-, skriv och matematiksvårigheter 
 
På frågan om lärarna har elever som både har läs- och skrivsvårigheter och 
matematiksvårigheter, svarade alla lärare jag intervjuade i Sverige att de inte hade sådana 
elever. Alla de finländska lärarna däremot hade elever med problem inom samtliga områden. 
Att bestämma vad som är svårigheter kan som tidigare nämnts vara svårt. Här är det upp till 
var och en av lärarna att bedöma om deras elever har svårigheter 
 
Alla lärare jag intervjuat verkar vara ganska överens om hur de vet att eleverna har 
svårigheter. En del skillnader mellan lärarnas uppfattningar finns men så är naturligtvis också 
fallet när alla lärare har olika bakgrunder och erfarenheter. I Finland verkar det dock som om 
man förlitar sig mer på att det är speciallärarens bit att se till att elever med svårigheter 
uppmärksammas. 
 
 
4.2 Att arbeta med elevers svårigheter 
 
4.2.1 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Det första som fem av de sex tillfrågade lärarna påpekade vid arbetet med elever som har läs- 
och skrivsvårigheter, var vikten av att skapa ett intresse för undervisningen och hela tiden 
uppmuntra eleverna för att de ska höja sitt självförtroende. ”För att eleverna ska lära sig 
någonting är det a och o att själen mår bra” (SPL). Om eleverna ska skapa ett intresse för 
läsning och skrivning menar lärarna att man måste använda sig av rätt material, läsningen ska 
vara kopplad till något som eleverna är intresserade av.  
 
När det gäller att jobba förebyggande med elevers läs- och skrivsvårigheter så hade alla lärare 
ganska olika arbetssätt/förhållningssätt, förutom då i tänket om elevers självförtroende. Alla 
jobbar dock mycket med det positiva hos eleverna. Det som eleverna redan är duktiga på hålls 
fram så de känner att de har något de kan och behärskar.  
 
Att finna balansen hur styrd undervisningen för elever med svårigheter ska vara kan vara 
svårt. Här råder det lite delade meningar mellan lärarna En lärare ansåg det viktigt att ha en 
strikt struktur för hur eleverna ska jobba. Tydliga instruktioner, punkter på vad som ska göras 
och en tidsram så eleverna vet hur mycket tid de har på sig hjälper eleverna känna sig trygga 
och veta vad som krävs av dem. En annan lärare menar dock att i arbetsprocessen när eleverna 
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arbetar behöver man inte vara så noggrann, det är bra att släppa lite på tyglarna. På så sätt får 
eleverna jobba i sin egen takt och slipper pressen från att allting måste vara rätt. Eleverna är 
ändå inte mogna att lära sig skrivregler innan högstadieåldern. 
 
Arbetssätten man använder för barn med läs- och skrivsvårigheter var det ett par av lärarna 
som poängterade. Att ha många metoder och tillvägagångssätt är viktigt för att kunna variera 
undervisningen och närma sig barnet från olika håll och se vilka metoder som fungerar bäst. I 
många fall är det dålig motorik hos barnen som ställer till problem. En av lärarna jobbade 
mycket med ergonomi och övade mycket motoriken hos barnen. Hon använde sig av så 
kallade motorikkort där eleverna ska göra olika övningar. Läraren ansåg att det här är ett sätt 
som eleverna får göra något roligt utan att de vet att det är skolarbete som de håller på med. 
Ofta ger motorikövningar också snabbare resultat än vanligt tragglande. 
 
 Att använda sig av tekniska hjälpmedel såsom datorn anses också fördelaktigt. Med datorns 
hjälp kan eleverna träna specifika moment som de har svårigheter i. Detta är ett sätt som gör 
det möjligt för eleverna att verkligen få insyn i vad de egentligen tränar, en viktig detalj för att 
eleverna ska klara av att koncentrera sig på vad de gör. Koncentrationen  är något som enligt 
lärarna står som grund för många av elevernas svårigheter.    
 
 
4.2.2 Matematiksvårigheter 
 
När de här lärarna jobbar med inlärningssvårigheter i matematik är det viktigaste att 
undervisningen inte blir för svår och därmed blir tråkig. Flera av lärarna försöker att använda 
sig av praktisk matematik så ofta som möjligt. Att variera teoretisk och praktisk matematik 
tror flera av lärarna gör att eleverna senare har lättare att överföra sina kunskaper till teoretisk 
matematik, har man upplevt matematik med flera sinnen så fastnar det bättre. 
 
Att regelbundet lägga in arbetspass där man jobbar med problemlösningsuppgifter och lätta 
kluringar för att göra matematiken roligare är det flera av lärarna som gör. Även lätta 
kluringar är bra att jobba med säger en lärare, då får eleverna känna att de klarar av att lösa 
uppgifter, det höjer deras självförtroende. Att välja rätt läromedel är en sak som flera av 
lärarna nämner. Det finns många matematikböcker som har alltför många sidor med sida upp 
och sida ner med tal som övar den mekaniska räkningen. Två av lärarna påpekar att det är 
viktigt att den mekaniska räkningen flyter smidigt för eleverna men att bara traggla tal i boken 
blir snabbt enformigt och tråkigt och kan på det sättet ge eleverna svårigheter. 
 
För att göra matematiken rolig och intressant för eleverna, varierar lärarna sin undervisning så 
gott det går. Genom varierad undervisning menar lärarna att de också hittar metoder som 
passar för fler elever. 
 
Klassrumsklimatet är ett bra sätt och en viktig detalj när man jobbar med att förebygga 
matematiksvårigheter. Om eleverna känner sig trygga i klassen vågar de också fråga utan att 
behöva vara rädda att de andra barnen ska se ner på dem. I samband med ett bra klimat i 
klassen tycker en av lärarna att problemlösning i grupp är ett bra sätt att jobba med elevers 
svårigheter. Eleverna talar samma språk, så då kan det vara lättare att någon på samma nivå 
förklarar hur man ska göra. 
 
Alla de tillfrågade lärarna anser att matematiken måste få ta tid, det är viktigt att eleverna inte 
skyndas på för mycket eftersom alla tar olika lång tid på sig att lära. Det gäller att vara extra 
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tydlig med instruktionerna när man arbetar med elever som har svårigheter i matematik säger 
att par av lärarna. Eftersom elever med svårigheter ofta har problem med att se rimligheten i 
svaret, kan det lätt bli att de sitter och räknar men inte vet vad de håller på med. Att sätta sig 
ned bredvid eleverna för att se att de kommer igång och är på rätt spår är därför något som 
flera av lärarna gör. 
 
De svenska lärarna säger alla att de speciellt tillsammans med de lite yngre barnen ibland går 
ut för att ha matematik. Det är viktigt att visa eleverna att matematik är något som finns 
överallt och inte bara i matematikböckerna i skolan och att man kan använda sig av nästan 
vad som helst man hittar ute i skogen eller på skolgården. De brukar tillsammans med 
eleverna samla material som de sedan använder till att räknar med. Ofta brukar detta leda till 
ett ökat engagemang och intresse bland elever med svårigheter.  
 
Av de finländska lärarna jag intervjuat var det däremot ingen som nämnde utematematiken 
som ett bra sätt att göra matematiken rolig och mer synlig för att öka intresset för ämnet, och 
därigenom förebygga svårigheter inom ämnet. De finländska lärarna försöker istället att lägga 
en bra grund genom att eleverna får öva mycket på tiokompisarna och positionssystemet. 
Lärarna menar att det är viktigt att denna typ av kunskap fastnar ordentligt eftersom den finns 
med i alla räknehändelser. För att alltför mycket energi inte ska gå åt till själva uträkningarna, 
anser två av de finländska lärarna att den mekaniska räkningen med alla räknesätten måste 
fungera bra. Tragglandet eleverna måste göra för att lära sig ordentligt får de igen sedan när 
de kan koncentrera sig på uppgiften och inte själva räkneprocessen.  
 
 
4.2.3 Kombinerade läs-, skriv och matematiksvårigheter 
 
Eftersom majoriteten av de tillfrågade lärarna hade elever med svårigheter inom läsning och 
skrivning och matematik, så hade de också ibland haft elever som hade svårigheter med alla 
tre bitar. Oftast är det dock att eleverna har svårigheter med antingen läs- och skrivinlärningen 
eller matematikinlärningen. När lärarna jobbar med elever som behöver stöd inom alla bitar är 
det främst problemlösning de använder sig av. Lärarna menar att eleverna då måste läsa 
uppgiften noggrant för att de ska kunna plocka ut den information som krävs att lösa 
uppgiften. På det sättet är eleverna tvungna att koncentrera sig på vad de gör. En av lärarna 
påpekade att man ofta får övertyga eleverna om att all information som behövs finns i texten 
till uppgiften. Dessa elever behöver mycket uppmuntran för att inte ge upp. 
 
Att eleverna måste redovisa sina svar genom att skriftligt förklara hur de gjort är ett sätt som 
flera av lärarna använder sig av för att få eleverna att skriva lite extra. På det sättet måste 
eleverna också tänka till ordentligt och kan då upptäcka om de gjort någon uträkning som inte 
stämmer. Även att låta eleverna skriva egna räknesagor är ett populärt och genomtänkt 
arbetssätt för dessa lärare. Vid skrivandet får eleverna använda sin fantasi till att skriva men 
måste även kontrollera att räkningen blir rätt. Att sedan få dela med sig av sina sagor till de 
andra eleverna gör att eleverna får känna sig stolta över vad de åstadkommit. Räknesagor 
skrivna av elever i samma ålder kan i många fall även vara lättare att förstå än de som är 
skrivna av vuxna.  
 
En lärare kopplar ibland ihop läsning och matematik, eleven får först läsa en text som den är 
intresserad av och därefter kommer de på räkneuppgifter som är kopplade till texten. På det 
sättet ökar intresset för såväl läsningen som matematiken. Vid en lärares skola finns det olika 
mönster och måttenheter målade på skolgården, eleverna kan då under rasten utan att de vet 
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om det jobba med matematik när de är ute och leker. Läraren på denna skola menar att det är 
viktigt för matematikförståelsen att eleverna får prata matematik även på rasterna.  
 
Två av lärarna ansåg att de endast jobbar ämnesvis. För tillfället menar den ena läraren att hon 
inte har någon elev med stora matematiksvårigheter så hon kombinerar inte medvetet de två 
olika ämnena. Den andra jobbar ämnesvis för att hon inte tror att det finns något samband 
mellan svårigheter i matematik och läs- och skrivinlärning. Hon anser att de två ämnena är så 
olika och kräver skilda kompetenser av eleverna. 
 
 
4.3 Orsaker till svårigheterna 
 
Vad är det då som gör att eleverna får svårigheter inom de olika ämnena? 
Det verkar som om orsakerna till elevernas svårigheter har lika många ansikten som 
svårigheterna i sig. 
 
Alla tillfrågade var överens om att det finns många olika faktorer som spelar in på en elevs 
läs- och skrivsvårigheter. I många fall kommer svårigheterna hemifrån, om någon av elevens 
föräldrar har svårigheter med läsning och skrivning så kan det vara att eleven har ärvt dessa 
svårigheter. En lärare menar att även om problemen är ärftliga, så går de att träna bort, kanske 
inte helt men så pass att eleven blir en god läsare. För att detta ska lyckas krävs dock en stark 
vilja och mycket övningstid. Alla är överens om att elever med svårigheter får lägga ner 
mycket mera tid och energi än elever utan problem. 
 
Det är också av stor vikt att eleverna får det stöd de behöver hemifrån. Majoriteten av lärarna 
påpekar att hemmiljön är en viktig faktor till att elever lyckas eller misslyckas. Har en elev 
föräldrar som inte visar något intresse för läsning eller skrivning så kommer eleven högst 
troligt heller inte vara intresserad av det. I många fall beror elevernas svårigheter på att de inte 
är mogna att lära sig vissa saker. Flera av lärarna menar att blir man då tvingad att ändå 
försöka lära sig dessa saker så sänks självförtroendet och svårigheter uppstår när eleverna 
känner att de inte klarar det som förväntas av dem. 
 
En av lärarna menar att eftersom det är en allmän uppfattning att är man svag i svenska så är 
man också svag i de övriga ämnena. Svårigheter kan då uppstå för att eleverna skäms för att 
de är svaga i läsning och skrivning. Svårigheterna kan också orsakas av att eleverna har ett 
svagt språk och litet ordförråd. Då har elever svårt att förstå abstrakta saker som läraren och 
kompisarna pratar om. 
 
Att elever har svårigheter med läs- och skrivinlärningen behöver inte alltid ha kognitiva 
orsaker. Här menas att också fysiska problem kan medföra stora svårigheter. Dålig motorik 
kan vara påfrestande och snabbt leda till irritation och dåligt självförtroende om inte handen 
lyder som man vill när man ska skriva. Problem med hörsel och syn kan skapa stora 
svårigheter om de inte upptäcks och åtgärdas i tid. En elev som gått miste om en längre tids 
undervisning på grund av att den inte hört eller sett vad läraren håller på med får svårigheter 
att hinna upp till de andras kunskapsnivå. 
 
De flesta av lärarna anser att svårigheter i matematiken kan bero på samma saker som 
svårigheter i läs- och skrivinlärningen. Några av lärarna tror att även matematiksvårigheter är 
ärftliga, men att det är mer vanligt att de är överförda. Visar det sig att föräldrarna inte är 
intresserade eller tycker det är svårt med matematik så gäller detsamma ofta också deras barn. 
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En lärare påpekade dock att bara för att en elev är intresserad av matematik betyder det inte 
automatiskt att eleven är duktig, men det underlättar avsevärt om eleven är intresserad trots 
svårigheter. 
 
Även svårigheter med matematiken kan man ofta koppla till omognad hos eleverna. De 
kanske ännu inte är redo för just den sortens matematik, eller helt enkelt att de inte hunnit 
med i undervisningen och därför hamnat efter och problemen uppstår. Svårigheterna kan 
enligt en lärare bero på att elever använder en metod som inte passar dem. Om en elev trots 
otaliga försök ändå inte lyckas uppstår låsningar. Då måste eleven få hjälp att hitta nya 
metoder för att lista ut hur det fungerar.  
 
En av de tillfrågade lyfte fram lärarens roll som orsak till att vissa elever har eller får 
matematiksvårigheter. Hur matematikämnet presenteras är av största vikt för att få barnen 
intresserade. Har en lärare den inställningen att matematik inte är roligt så märks det direkt. 
Om läraren själv inte tycker det är intressant med matematik, kommer knappast eleverna 
heller att vara inspirerade att lära sig.  
 
Lärarna var inte säkra på att kombinerade svårigheter skulle uppstå av någon speciell orsak. 
Två av de finländska lärarna trodde att det kunde bero på koncentrationssvårigheter hos 
eleverna, detta eftersom de båda hade elever vars läsning fungerade bra i andra ämnen men 
när det kom till matematik så fick eleverna plötsligt problem. Den gemensamma tesen för 
båda lärarna varför det är på det här viset är att eleverna har en spärr. Eftersom eleverna 
känner obehag för matematiken så låser sig också andra funktioner i deras hjärnor. Den tredje 
finländska läraren visste inte vad som kan vara orsaken till att elever har problem med alla tre 
delar. På en elev som läraren hade haft gjordes ett intelligenstest som visade på låg 
intelligens, men hon tror ändå inte att det är den största orsaken.  
 
Om man söker efter orsaker till att elever har kombinerade svårigheter var den allmänna 
uppfattningen hos dessa lärare ändå att man får se vad som orsakar problem vid läs- och 
skrivinlärning och vad som orsakar problem vid matematikinlärning och inse att i vissa fall 
följer svårigheterna varandra. 
 
4.3.1 Motivationen hos eleverna 
 
Att eleverna är motiverade är viktigt, inlärningen går mycket smidigare och eleverna tycker 
det är roliga med undervisningen. Motivationen hos elever med svårigheter varierar ganska 
mycket enligt dessa lärare Vissa elever är motiverade trots att de har svårigheter och hos en 
del elever finns den inte alls. Hos många elever med svårigheter varierar motivationen rejält 
även från dag till dag. Ena dagen går allting bra men stöter de på lite problem dagen efter så 
kan hela dagen vara förstörd. Därför kan det även vara svårt för en lärare att hitta källan till 
motivationsbristen. Att hålla motivationen uppe hos elever med svårigheter är en svår uppgift 
enligt dessa lärare, uppgifterna måste anpassas efter elevernas kunskaper för att de inte ska 
stöta på motgångar som eleverna känner är för stora. 
 
Alla lärare nämner att elevernas kognitiva mognad spelar en stor roll, motivationsbristen 
beror ofta på att eleverna inte är mogna för att jobba med vissa typer av uppgifter eller att de 
ännu inte skapat intresse för ämnet i fråga. Två av lärarna menar att motivationsbrist kan vara 
källan till att eleven har svårigheter men det kan också vara tvärtom, att elevens svårigheter 
leder till motivationsbrist. Därför är det viktigt att man noga reder ut vad som ligger till grund 
för problemet. 
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För många misslyckanden hos eleven och för lite uppmuntran och stöd anser lärarna är en 
vanlig orsak till att eleverna inte är motiverade. Det är viktigt att eleverna får respons och 
känner att de duger och faktiskt klarar av skolarbetet. Att även föräldrarna hjälper till att 
uppmuntra eleverna hemma är viktigt för att eleverna ska känna det stöd de behöver för att 
kunna utvecklas och klara av att ta sig an olika saker. En av lärarna anser att man måste reda 
ut vad som ligger som grund för motivationsbristen. Detta är en process som oftast tar väldigt 
lång tid, men när man slutligen hittar problemet så kan det lösa många problem i och med att 
man vet vad som påverkar eleven. För att motivera eleverna är det ett måste att använda sig av 
uppgifter som barnen känner att är roliga och att de är på en sådan nivå att de klarar av att lösa 
dem. 
 
De flesta elever med svårigheter är medvetna om att de har problem anser lärarna. Däremot 
kan de ha svårt att förstå att de behöver lägga ner mera tid än vad elever utan svårigheter 
måste. Hos de lite äldre eleverna börjar man däremot märka att de är medvetna om vad de 
behöver träna på och kommer ibland också självmant och frågar efter sådant material. De 
flesta elever vill öva för att bli bättre anser alla lärare, men här är det också en fråga om 
motivation och vad eleverna känner att de klarar av. 
 
Enbart tanken på att bli bättre räcker inte som motivation för elever som behöver öva mera på 
grund av sina svårigheter menar lärarna. Resultaten kan ligga så långt framåt i tiden att många 
elever på egen hand inte orkar lägga ner den tid och engagemang som krävs. Här är 
engagemanget från omgivningen minst lika viktigt, stöd hemifrån och från skolans sida är 
avgörande för hur mycket eleverna vill jobba med sina problem. Känner de att de har nära och 
kära som stödjer dem så är chansen mycket större att eleverna orkar jobba med sina 
svårigheter. Får eleverna dessutom rätt sorts uppgifter att jobba med så ökar möjligheterna 
ytterligare för att eleverna ska känna att det är värt mödan att satsa mer tid en andra för att bli 
duktigare. 
 
 En av lärarna är av den åsikten att om yngre barn med svårigheter får tillräcklig med 
uppmuntran så brukar de heller inte se sina svårigheter som några problem. Istället ses det 
som något de klarar av att leva med om de får lite hjälp. På samma skola använder man sig av 
portfolio som dokumentations- och utvärderingsform, det hjälper till att göra eleverna mera 
medvetna om hur de utvecklas och vad de behöver öva mera på. 
 
4.4 En fråga om resurser 
 
Skolan är idag en pressad instans där nedskärningar sker hela tiden och lärarna får ta på sig 
fler och fler arbetsuppgifter. Det som alla dessa lärare skulle vilja ha till sina skolor är fler 
vuxna och fler utrymmen till varje klass. På så sätt menar man att det kunde gå att förverkliga 
den undervisning man egentligen vill driva, att alla elever får den hjälp och uppmärksamhet 
de behöver. En annan lärare påpekar att det inte nödvändigtvis skulle behöva vara vuxna i 
form av utbildade lärare, utan vuxna som har någon sorts pedagogisk bakgrund, då kunde 
lärarna ägna mer tid åt de elever som behöver mer hjälp, medan de extra vuxna kan hjälpa de 
övriga eleverna ifall de behöver hjälp. 
 
En av lärarna, som jobbar på en skola där man inte har tillgång till specialpedagog tycker 
naturligtvis att det skulle vara en resurs. Åtminstone i svenska som är så stort ämne skulle alla 
skolor behöva en speciallärare som kan plocka ut elever med svårigheter i mindre grupper. I 
andra ämnen såsom matematik blir det mer tydligt vad eleverna har problem med, så där kan 
man klara sig utan speciallärare. 
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Materiella saker i form av fler datorer och dataprogram speciellt utformade för elever med 
svårigheter diskuteras också av lärarna vid resursfrågan. Inlästa svenskspråkiga läromedel 
finns det enligt en av de finländska lärarna alldeles för lite av. I nuläget finns det ingen 
variationsmöjlighet. Eftersom behovet av intressant undervisning är stort hos elever med 
svårigheter så borde även utbudet av inlästa läromedel vara stort. 
 
Endast en av de sex tillfrågade lärarna var nöjda med de resurser som fanns tilldelade dem. 
Eftersom hon jobbade som speciallärare vid en större skola så fick hon göra upp sin egen 
budget efter vad hon tyckte behövdes. Mer tid per elev och klass var det enda önskemålet.  
 
Det verkar som om lärare och speciallärare jobbar mot samma mål, mer tid åt eleverna, 
lärarna vill ha mera tid och hjälp, medan specialpedagogerna vill ge mer hjälp och tid. Här är 
det naturligtvis som frågan om tillräckliga resurser ger mest utslag. Skulle skolorna ha råd 
med fler vuxna i skolan skulle enligt dessa lärare många elevers problem minskas.    
 
 

5. Diskussion  
 
Skrivandet av detta examensarbete har inte helt flutit på enligt de planer jag hade när jag 
började. De hinder jag stött på kan dock inte helt ses som negativa. Flytten till Finland gjorde 
att jag fick möjligheten att jämföra lärares tankar och arbetssätt i de båda länderna. Även om 
det inte var huvudtanken med denna undersökning så kom jag ändå fram till en del intressanta 
slutsatser. Att byta land mitt i undersökningen borde inte påverka resultatet nämnvärt, 
intervjugruppen blev inte mindre utan bara mera utspridd. Att intervjua lärare från olika 
länder kan även ses som ett sätt att bekräfta att intervjugruppens arbetssätt och åsikter inte 
enbart är regionala. 
 
Under våren gjorde jag även drygt en månads avbrott i mitt skrivande för att vikariera som 
klasslärare. Det gav mig också tid att tänka igenom och försöka se hur min undersökning 
passar in i praktiken. Avbrotten har naturligtvis gjort att jag kommit av mig i mitt skrivande 
och för min egen del även kanske tappat den röda tråden på något ställe. På det stora hela 
anser jag ändå att dessa små avbrott inte påverkat resultatet av min undersökning. 
 
När jag gjorde min analys såg jag ganska snabbt ett mönster som visade på att speciallärarna 
hade lite mera is i magen än vad lärarna hade med tanke på elevernas svårigheter. Lärarna 
tyckte att stödåtgärder och resurser skulle sätts in i ett tidigt skede för elever som lider av 
svårigheter. Speciallärarna däremot ansåg att man inte ska vara för snabb att se problem som 
inte går att lösa utan stödåtgärder. Här tror jag att den extra utbildning riktad mot elever med 
svårigheter som speciallärare har utgör en stabilare grund att stå på när man jobbar med elever 
som har problem.  
 
Gudrun Malmer skriver att det idag är många elever som inte får den hjälp de behöver i tid 
och att vi behöver ha kvar specialpedagoger och speciallärare i skolan för att kunna erbjuda 
alla elever den hjälp de har rätt till (Malmer & Adler 1996). Det jag fått ut av min analys 
pekar ju på att det är lärarna som vill sätta in resurser tidigare än speciallärarna. Här är dock 
min åsikt att speciallärarna fokuserar mera på elevernas mognad och att man bör vänta och se 
hur den framskrider innan man börjar sätta in extra resurser. 
 
I arbetet med litteraturgenomgången fick jag lära mig många nya saker genom att läsa de 
böcker jag hade till mitt förfogande. Många gånger höjde jag på ögonbrynen när jag läste om 
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hur svårigheterna ger sig uttryck hos barn. Författare efter författare radade upp listor på hur 
man känner igen svårigheter hos sina elever. Intresset för vilka svar jag skulle få av 
intervjupersonerna bara växte. De svar jag slutligen fick vid mina intervjuer angående hur 
elevers svårigheter ter sig, var i och för sig intressanta och lärorika, men ändå på något sätt 
självklara och inte alls lika nyanserade och varierade som i litteraturen. På något sätt tror jag 
att lärare som jobbar idag har en viss bild av hur svårigheterna ser ut och märker man att en 
elev har det svårare än andra så letar man efter de tecknen som man känner till.  
 
Min personliga uppfattning är att de tecken på svårigheter som lärarna letar efter är sådana 
som passar in och är mest riktgivande hos de flesta barn med svårigheter. Jag tror dock att det 
i många fall där utredningar görs stannar vid att eleven får en diagnos t.ex. dyslexi. Istället för 
att fortsätta utredningen med att se vilka ytterligare svårigheter eleven har så börjar man 
arbetet med de kunskaper och erfarenheter man har kring dyslexi. Ljungblad skriver att det 
inte är lätt för en ansvarig lärare att både förstå ett enskilt barns problem och dessutom 
praktiskt göra någonting åt det, samtidigt som resten av barnen i klassen också har sina krav 
på rätt bemötande. Kanske kan man hitta bra modeller i klassrummet, men att dessutom kräva 
att klassläraren ska klara den individuella träningen, det är helt omöjligt (Ljungblad 2000)   
 
Många av lärarna menade att elevernas svårigheter uppstår för att de tycker att undervisningen 
är tråkig. Detta är något som jag tror de flesta känner igen, speciellt inom matematiken. 
Intressanta lektioner där undervisningsinnehållet görs konkret, tydligt och med exempel som 
visar att matematiken faktiskt går att använda i praktiken tror jag skulle lösa många elevers 
svårigheter.   
 
På frågan vad lärarna tror att elevernas svårigheter beror på fick jag också många intressanta 
svar. Det jag reagerade mest på var att endast en av de sex tillfrågade lärarna påpekade 
lärarens bidrag till att eleverna har svårigheter. Sterner och Lundberg skriver att det är viktigt 
att läraren ger eleverna de metoder och strategier som behövs för att strukturera sin inlärning 
(Sterner & Lundberg 2004). Sahlin menar att när en lärare anser att ett barn är i behov av 
stödundervisning, kan det lika gärna bero på att läraren själv inte vet vilken sorts undervisning 
barnet behöver eller att läraren inte är medveten om hur stor betydelse hans/hennes roll är i 
mötet med eleven (Sahlin 1997). 
 
Nu tror jag inte att de lärare jag intervjuade anser att alla problem beror på eleven, men det är 
ändå skrämmande att så pass liten del reflekterade över hur viktig deras roll i mötet och 
arbetet med elevernas svårigheter är. Jag märkte också att det i få böcker tas upp hur viktigt 
lärarens förhållningssätt till elevers svårigheter är. Böckerna tar upp metoder och arbetssätt 
hur man ska jobba med elever, men sällan hur läraren ska vara och agera i interaktionen med 
elever. Detta är kanske ett ämne som ska vara underförstått, men för nyutbildade lärare tror 
jag sådan litteratur skulle kunna vara till stor hjälp när man stöter på problem. 
 
I en av mina frågeställningar ställer jag frågan om lärare ser något samband mellan läs-, skriv 
och matematiksvårigheter. En av lärarna trodde inte att det finns något samband mellan 
svårigheterna, därför ansåg hon att hon heller inte behövde planera någon undervisning och 
övningar som tränar båda problemen samtidigt hos eleverna. Efter att ha tagit del av hur hon 
och de andra lärarna jobbade så verkade det ändå inte som om hennes undervisning skiljde sig 
så mycket från de andras. Troligen tänker den här läraren nog inte så mycket på hur hennes 
undervisning och övningar vandrar över ämnesgränserna. 
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Att de svenska lärarna ansåg att de inte hade elever med kombinerade svårigheter inom läs-, 
skriv och matematikinlärning medan alla av de finländska gjorde det beror antagligen på 
problematiken att bestämma vad som är svårigheter. Alla uppfattar fenomen på olika sätt och 
att vi sedan sätter våra egna uppfattningar med i värderingen gör att vi kan få helt olika svar 
angående samma problem. Detta betyder däremot inte att jag helt kan avfärda det faktum att 
det faktiskt kan vara så att det bara var de finska lärarna som hade elever med kombinerade 
svårigheter.  
 
I en artikel i tidningen Skolvärlden skriver Erika Wermling om hur strikt tidsram finländsk 
matematikundervisning har, så strikt att man sällan har tid med problemlösning eller 
laborationer (Wermling, Skolvärlden, 2006). Denna artikel gäller undervisning på 
gymnasienivå, men vad jag har lagt märke till är att så verkar också fallet vara genom hela 
grundskolan. Undervisningen i Sverige är inte lika styrd och lärarna kan därför påverka 
undervisningen mer så den passar eleverna. Att alla finländska lärare hade elever med 
svårigheter både inom läs- och skriv och matematikinlärning medan ingen av de svenska 
lärarna ansåg sig ha elever med kombinerade svårigheter var intressant. Kanske beror det på 
att de svenska lärarnas undervisning är mera varierande, har mer inslag av laborationer och 
problemlösning där eleverna måste använda sig av läsning, skrivning och matematiskt 
tänkande i en och samma uppgift. På det viset är undervisningen kanske mera förebyggande 
för att eleverna ska få svårigheter inom dessa områden.  
 
Arbetssätten som användes vid svårigheter hos eleverna visade sig också variera en del 
mellan de olika ländernas lärare. Här tror jag också att den styrda traditionella undervisningen 
i Finland spelar stor roll. Det finns en viss syn på vilken sorts kunskap som eleverna ska 
förvärva och på vilket sätt detta ska ske. Naturligtvis finns det en likadan syn på vad eleverna 
ska lära sig i de svenska skolorna men sättet på vilken denna kunskap nås är inte lika styrt. 
Detta visade sig på många olika sätt men det enligt mig allra tydligaste, var på vilket sätt 
lärarna testar om elever har svårigheter. Svenska lärare kollar eleverna genom 
klassrumssituationer och samtalar med eleverna om hur de tänkt vid vissa uppgifter medan 
man i Finland överlåter testandet åt speciallärarna. Testerna genomförs regelbundet och är 
väldigt styrda. Elevernas testresultat förs in i olika tabeller som visar vad eleverna kan och 
vad de har problem med. Fördelen jag ser med att använda styrda utvärderingsmetoder är att 
de alltid testar vad de är avsedda att testa, men däremot finns det många saker som förbises, 
som man genom ”klassrumsmetoden” och samtal med eleverna kan uppmärksamma och 
analysera. Arbetsmetoderna varierar ganska mycket, men precis som hos eleverna är det 
också hos lärarna, samma arbetssätt passar inte åt alla. 
 
Att de finländska lärarna inte använder sig av utematematik förvånar mig en aning, dels för att 
det enligt de svenska lärarna verkar ge ett gott resultat i arbetet med elever som har 
svårigheter, men också för att det i den finska läroplanen står att: I undervisningen skall 
mångsidiga och ämnesspecifika arbetsmetoder användas med vars hjälp elevens inlärning 
stöds och styrs. Arbetsmetodernas uppgift är att utveckla förmågan till inlärning, tänkande 
och problemlösning, förmågan att arbeta och fungera socialt och till ett aktivt deltagande…. 
Arbetsmetoderna skall också ge möjligheter till lek, skapande verksamhet och upplevelser 
som kännetecknar de olika åldersgrupperna (Grunderna för läroplanen för den grundläggande 
utbildningen, 2004 s. 17).  
 
När frågan om resurser och hur lärarna skulle vilja fortsätta sitt jobb med elevers svårigheter 
kom upp, var det materiella saker och extra personal som lärarna tyckte de behövde. Ingen av 
lärarna tänkte tillbaka på sig själva. Fortbildning för att få mer kunskap kring elevers 
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svårigheter var det ingen som nämnde. Kanske var det frågans formulering som gjorde att alla 
tänkte på vilken sorts hjälp de kan få utifrån. 
 
5.1 Tankar kring val av metod 
 
I inledningsskedet av denna studie funderade jag kring vilken metod som skulle passa bäst för 
en undersökning som denna. Efter några få överväganden kom jag emellertid fram till att för 
att få ut så mycket information som möjligt är den kvalitativa intervjun den bästa. En metod 
som jag nu i efterhand anser har varit ett bra val. Hade jag valt en kvantitativ metod tror jag 
att många av de nyanserade svar jag fått hade gått förlorade. Genom att jag använt mig av 
intervjuer så har jag även i efterhand kunnat ta kontakt med svarspersonen i fråga för att 
kontrollera ifall det har varit några oklarheter med dennes svar. Något som inte hade varit 
möjligt vid en kvantitativ metod. 
 
Trots att jag inte är någon van intervjuare så känner jag även att detta är en metod som passar 
mig. Skulle jag göra en liknande studie i framtiden tror jag inte att metodvalet skulle bli 
annorlunda. Däremot skulle jag genomföra en pilotintervju, något som jag inte gjorde i denna 
studie, för att undvika vissa oklarheter som uppstod vid det första intervjutillfället. 
 
5.2 Studiens omfattning 
 
Eftersom studien är baserad på intervjuer av sex personer, tre lärare och tre Speciallärare, 
anser jag att man inte redan i detta skede kan generalisera lärares arbetsmetoder och syn på 
kombinerade läs-, skriv och matematikproblem. För detta krävs ett större antal 
intervjupersoner och kanske även intervjufrågor ur ett bredare perspektiv, men som jag tog 
upp i början av denna rapport så är detta en studie utifrån ett fåtal lärares uppfattningar och 
erfarenheter. 
 
5.3 Validitet och reliabilitet  
 
I min studie har jag som bekant valt att först undersöka vad som står i böcker och tidigare 
forskning och sedan göra egna intervjuer med lärare som är aktiva inom de aktuella områdena 
för att jämföra deras svar med det som står i litteraturen. Bell skriver att triangulering innebär 
att information samlas in med hjälp av olika metoder för att kontrollera och säkerställa 
resultaten i en undersökning. På det sättet är det tänkt att undersökningen ska bli så komplett 
som möjligt (Bell 2000). Har man flera infallsvinklar i en undersökning borde också 
validiteten öka eftersom informationen och fakta får understöd från flera håll. 
 
Reliabiliteten hos intervjupersonernas svar anser jag vara hög, dels för att alla lärare jag 
intervjuat har varit aktiva under en längre tid och hunnit skaffa sig erfarenheter och kunskaper 
kring de områden intervjuerna rörde. Men också av den orsaken att frågorna jag ställde inte 
var känsliga av den typen att lärarna behövde vara försiktiga med vad de tyckte och tänkte. 
 
Med tanke på ledande frågor skriver Bell att om man är medveten om att man själv har åsikter 
om ämnesområdet i fråga, måste man vara uppmärksam på hur frågorna formuleras. Att 
framföra frågorna ledande är mycket lättare i en intervju än vad det är i en enkät. Även 
tonfallet man ställer frågan på kan vara avgörande för hur svarspersonen uppfattar frågan 
(Bell 2000). Eftersom jag själv är intresserad men inte insatt i ämnet, såg jag denna studie 
som ett tillfälle att lära mig många viktiga och nya saker. Att vara objektiv i ett ämne anser 
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jag vara lättare när man själv inte är expert inom det. Därför tror jag att min del i styrandet av 
lärarnas svar inte är särskilt stor.   
 
5.4 Resultat i relation till syfte 
 
Med facit i hand tycker jag att jag till stor del uppfyllt mitt mål med denna undersökning, att 
få en inblick i hur ett urval av rutinerade lärare jobbar och tänker kring elever med svårigheter 
inom läs-, skriv och matematikinlärning. Mina förhoppningar om att få ta del av 
välfungerande arbetssätt inom dessa områden har också förverkligats. Ingen av lärarna hade 
någon revolutionerande metod, men dock många bra tips som är väl användbara.  
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6. Slutord 
 
Eftersom tiden för ett examensarbete är så pass knapp hade jag inga förväntningar på att 
komma fram till några banbrytande resultat eller få total insikt i hur lärare tänker och arbetar. 
Men med tanke på studiens omfång tycker jag ändå jag har kommit en liten bit på väg för att 
förstå lärarnas tankar kring elevers arbete i skolan, med eller utan svårigheter. Att få ta del av 
dessa lärares erfarenheter har fått mig att inse att hur mycket en lärare än försöker och jobbar 
med elevernas svårigheter så kanske hon ändå inte lyckas. Jag har också insett hur viktigt det 
är att lärare och speciallärare har nära kontakt med varandra för att uppnå bästa möjliga 
resultat med eleverna. 
 
Arbetet med denna studie har väckt mina tankar kring lärarens roll i elevernas svårigheter. 
själv anser jag att läraren påverkar eleverna på mycket fler sätt än man själv kan ana, därför 
anser jag att det borde bedrivas mer forskning inom detta område.  
 
 
 
 
 
6.1 Till eftertanke 
Om jag vill lyckas med att föra en människa  
Mot ett bestämt mål, 
Måste jag först finna henne där hon är 
Och börja just där. 
 
Den som inte kan det lurar sig själv,  
När han tror att han kan hjälpa andra. 
För att undervisa någon, 
Måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, 
Men först och främst förstå det han förstår. 
Om jag inte kan det, så hjälper det inte 
Att jag kan och vet mera. 
 
(Citat av Sören Kierkegaard ur Ljungblad 2000)  
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Bilaga 1 
 

Kombinerade läs-, skriv och matematiksvårigheter 
 

Intervju  
 
Läs- och skrivinlärningsproblem kan ofta gå hand i hand. Genom denna intervju vill jag 
däremot undersöka om lärare och speciallärare som jobbar med dessa ämnen kan se något 
samband mellan läs- och skrivinlärningsproblem och svårigheter i matematikinlärning. 
 
 
 

1. Har du elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
 

 
2. Vad är det som kännetecknar problemen i läs- och skrivinlärningen? 

 
- Hur testar du om de har svårigheter? (exempel) 
 

 
   

3. Har du elever med matematiksvårigheter? 
 
 
 
4. Vad är det som kännetecknar svårigheter i matematik? 

 
- Hur testar du om de har svårigheter? (exempel) 
 
 
 

5. Har du elever med svårigheter både i läs- och skriv samt matematik inlärning? 
 

- Hur ter sig dessa svårigheter? (exempel) 
 
- Vad tror du att svårigheterna beror på? 

 
 
 

6. Hur jobbar du med att förebygga inlärningssvårigheter i elevernas läs- och 
skrivutveckling? (exempel) 

 
 
 

7. Hur jobbar du för att förebygga inlärningssvårigheter i matematik? 
(exempel) 

 
 
 



 

 
8. Jobbar du någon gång med problemen som en helhet där svårigheterna i de olika 

ämnena är beroende av varandra? 
 
- Om ja, hur jobbar du? (exempel) 

 
 
 

9. Vad tror du det beror på att eleverna har svårigheter i läs- och skrivinlärningen? 
 
 
 

10. Vad tror du det beror på att eleverna har svårigheter i matematikinlärningen? 
 
 
 

11. Hur uppfattar du motivationen hos eleverna med inlärningssvårigheter? 
 

- Är dessa elever svåra att motivera? 
 
- Ifall ja, vad tror ni motivationsbristen kan bero på? 

 
- Hur jobbar ni för att motivera dessa elever? (exempel) 
 
 
 

12. Hur uppfattar du elevernas syn på sitt eget lärande? 
 

- Är de medvetna om sina svårigheter? 
 
- Om ja, hur ställer de sig till dessa problem? 

 
 

13. Hur skulle du vilja jobba med elevers läs- och skrivsvårigheter samt 
matematiksvårigheter, vilken sorts hjälp/resurser skulle du vilja ha? 

  
 
 
 
 


