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Sammanfattning 

 

Syftet med uppsatsen var att kartlägga och granska olika insatser som gjorts inom ramen 

för statsbidraget för ”läsa, skriva, räkna” år 2009, vid fyra gotländska skolor.  Fokus var 

på hur elever i skolår 1-3 och i behov av särskilt stöd kan bli hjälpta av dessa insatser. 

Empirimaterialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger 

och rektorer samt analys av åtgärdsprogram upprättade för elever i behov av stöd i 

svenska eller matematik på skolorna.  Resultaten visade att informanterna välkomnade 

denna satsning på de yngre barnen. Vidare framkom att skolorna bland annat använt 

pengarna på olika sätt; till intensivt individuellt stöd, till undervisning i små grupper och 

till kompensatoriska hjälpmedel.  En slutsats som dragits av detta är att dessa riktade 

pengar har bidragit till att höja kvaliteten på undervisningen av barn i skolår 1-3 med 

behov av extra stöd i svenska eller matematik. 

 

 

 

 

 

Nyckelord: statsbidrag för läsa-skriva-räkna, barn i behov av särskilt stöd, läs- och 

skrivsvårigheter, specialundervisning 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Ett stort tack vill jag rikta till de pedagoger, specialpedagoger och rektorer som deltagit 

i undersökningen. Er välvilja och ert engagemang till att delta i studien har underlättat 

mitt arbete oändligt! För god handledning vill jag även tacka Inger Erixon Arreman. Du 

har bidragit med många värdefulla synpunkter och tålmodigt besvarat mina frågor. 

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till mina studiekamrater som med konstruktiv kritik 

på ett tidigt skede i arbetet fått mig att klargöra mina funderingar och förbättra mitt 

skrivande. 
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Inledning 
 

Vårt samhälle förutsätter idag att människor kan läsa, skriva och räkna. I såväl 

yrkeslivet som privat är vi beroende av att hantera text; alltifrån att läsa reklamskyltar 

och offentlig information till elektronisk post, chat och informationssökning där vi 

måste kunna behärska skrivandet. Likaså stöter vi på flera situationer då vi behöver våra 

matematikkunskaper. Vi behöver passa tider, betala räkningar och kalkylera vår budget 

för att inte riskera att bli hårt drabbade ekonomiskt eller socialt.  

 

Vi vet dock att alla människor inte har grundläggande färdigheter i läsning, skrivning 

och räkning. Det finns flera elever runt om i landet som inte kan läsa eller har svårt med 

matematik när de går ut grundskolan och dessa svårigheter fortsätter sedan i vuxenlivet. 

Internationella undersökningar såsom PISA (Program för internationell utvärdering av 

elevprestationer) och TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study, 

2007) har under 2000-talet visat på bristande resultat i Sverige, i jämförelse med andra 

länder vad gäller läsning och räkning. I läsning handlar det främst om att de svaga 

läsarna fått sämre resultat och i matematik rör det sig om att den genomsnittliga 

matematiska kunskapen inom landet blivit svagare under 2000-talet (PISA 2006).  På 

Gotland når ungefär en fjärdedel av alla elever, och på vissa skolor närmare en tredjedel 

inte upp till målen, enligt Skolverkets (2008) inspektionsrapport. 

 

I syfte att höja måluppfyllelsen i Sveriges skolor har regeringen bland annat infört 

nationella prov i skolår 3 och skriftliga omdömen i alla årskurser för att tydliggöra 

elevers måluppfyllelse, samt återinfört speciallärarutbildningen. Regeringen har 

dessutom satsat flera miljoner kronor på att höja måluppfyllelsen i läsning, skrivning 

och räkning i avsikt att ”stödet till barn som halkar efter i skolarbetet måste bli bättre” 

(Utbildningsdepartementet 2007a). I en treårsperiod med start 2008 delas stora summor 

pengar ut till Sveriges kommuner årsvis i ett riktat statsbidrag År 2009 har totalt 245 

miljoner kronor delats ut, och varje enskild kommun har fått fördela pengarna på det 

sätt som de tycker passar bäst. Regeringens syfte med pengarna har varit att särskilt 

fokus ska läggas på barn i behov av särskilt stöd, och i första hand ska stödet ges till 

barn i skolår 1-3 (SFS nr: 2008:754). 

 

Min hemkommun Gotland har tilldelats 1 370 109 kr för år 2009 att fördela på resurser 

så att alla barn ska kunna nå målen i läsning, skrivning och räkning (Skolverket 2009a). 

Resurserna kan, enligt statliga direktiv, läggas på bland annat personalförstärkning, 

kompetenshöjande insatser eller på läromedel. För Gotlands del går alla medel till de 

enskilda skolorna under förutsättning att de äskar pengar och ger en beskrivning av vad 

de vill göra med summan de tilldelas. Samtliga skolor som äskat pengar nämner att de 

ämnar använda hela summan eller delar av den till personalförstärkning. Några satsar 

extra pengar på specialpedagoger eller speciallärare medan andra satsar pengar på att 

anställa extra personal.  

 

Barn- och utbildningsförvaltningen vid Gotlands kommun har uttryckt ett behov av att 

utvärdera dessa satsningar. Man vill veta vilken effekt som kan ses av pengarna och om 

det märks någon skillnad i hur skolorna använder pengarna och vilken effekt det får på 

elevernas resultat. Mot denna bakgrund syftar detta examensarbete till att granska och 

undersöka kommunens användning av pengarna vid några skolor. Granskningen är 

viktig för att kunna se om de statliga medel som satsats verkligen kommer dem som 

främst tillägnats pengarna, d.v.s. yngre skolbarn i behov av stöd i läsning, skrivning 
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eller räkning, tillgodo. Det är också intressant att veta om det finns några planer på hur 

man på skolorna ska arbeta med att stärka måluppfyllelsen i läsning, skrivning och 

räkning efter att satsningen är över. Relevant är också hur de pedagoger som jobbar med 

det praktiska arbetet ”på golvet” märker att det satsats stora summor pengar på deras 

arbete. Min förhoppning är att studien kommer såväl förvaltningen som personal på 

skolorna tillgodo. 

  

För mig som blivande speciallärare, är det viktigt och särskilt intressant att se närmare 

på hur barn med läs- och skrivsvårigheter respektive matematiksvårigheter kan bli 

hjälpta på olika sätt, för att skaffa mig kunskap inför min kommande yrkesutövning. 

Min avsikt är att närmare undersöka hur pedagoger ser på arbetet med barn i behov av 

särskilt stöd i svenska och matematik, vilket förhoppningsvis kan ge mig en nyanserad 

bild av specialpedagogers och speciallärares roll i detta arbete. Eftersom min utbildning 

är inriktad på läs- och skrivsvårigheter kommer jag att främst uppmärksamma detta 

område, men jag kommer även att beröra svårigheter med räkning. 

 

 

 

Syfte 

 

Studiens övergripande syfte är att kartlägga och granska olika insatser som gjorts inom 

ramen för statsbidraget för ”läsa, skriva, räkna” år 2009, vid fyra skolor på Gotland, 

samt vilka effekter dessa satsningar fått för skolorna.  Fokus ligger på hur elever i skolår 

1-3 och i behov av särskilt stöd, framför allt när det gäller läs- och skrivsvårigheter, kan 

bli hjälpta av dessa insatser. Därtill är syftet, dock i mindre utsträckning, att undersöka 

effekter av stöd till barn i matematiksvårigheter.  

 

 

            Forskningsfrågor  

 
 På vilka sätt förhåller sig några pedagoger respektive rektorer på de 

undersökta skolorna till satsningen på läsa, skriva och räkna?  

 

 Vilka effekter för de berörda eleverna kan utläsas ur individuella 

åtgärdsprogram, i relation till det riktade statsbidraget? 

 

 Vilka effekter för de berörda eleverna anses stödinsatserna leda till ur 

pedagogers och skolledares perspektiv samt i relation till individuella 

åtgärdsprogram? 
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Skolans uppdrag och den statliga satsningen på läsa, skriva 

och räkna 
 
Inom svensk och internationell skolpolitik är talet om en skola för alla rådande. Den går 

hand i hand med FN:s barnkonvention (artikel 28) som säger att alla barn har rätt till 

gratis och obligatorisk grundskola. Begreppet en skola för alla vidrör också det 

internationellt rådande inkludering. Detta begrepp blev stort i och med Salamanca-

deklarationen som togs efter the World Conference on Special Needs Education 1994. 

Inkludering definieras som en process där en skola strävar efter att arbeta för att alla 

individer ska rymmas i den (Vislie 2003).  

 

Läroplanen (Lpo94) och skollagen (SFS 1985:1100) uttrycker tydligt att alla elever ska 

ges en likvärdig utbildning, vilket innebär att eleverna ska nå samma mål, men vägen 

dit ser olika ut för varje enskild individ. Därför ska undervisningen ”anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov” (Lpo94, s. 6). Mål som varje elev ska uppnå efter 

genomgången grundskola är att behärska det svenska språket i tal såväl som skrift samt 

behärska grundläggande matematiskt tänkande och kunna tillämpa det (Lpo94). 

Skollagen (SFS 1985:1100)  säger att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt stöd. 

Särskilt stöd ska ges till elever som har svårigheter i arbetet. Grundskoleförordningen 

(SFS 1994:1194) förtydligar att stödundervisning  skall ges till en elev som befaras inte 

nå de mål som ska ha uppnåtts i skolår tre, fem eller nio. Stödet skall i första hand ges 

inom den klass eller grupp som eleven tillhör och om det finns särskilda skäl får stödet 

ges i en särskild undervisningsgrupp. 

 

Enligt Gotlands kommuns vision (Gotlands kommun, 2008a) som har tagits fram av 

Barn- och utbildningsförvaltningen, rektorer, medarbetare och politiker, är skolans 

viktigaste uppdrag att tillsammans med hemmet överföra grundläggande värden och 

främja elevers lärande. Kommunens skolplan (Gotlands kommun, 2008b) som är ett 

politiskt styrkort tydliggör att grundläggande värderingar inom skolan är delaktighet, 

förtroende och omtanke. Kommunens vision är att varje elev ska utvecklas i sin takt och 

efter sin förmåga att nå de uppsatta målen (Gotlands kommun, 2008a). Samtidigt lägger 

man från politiskt håll i skolplanen stor vikt vid att arbetet präglas av stark 

resultatorientering, tydliga mål och kunskapskrav samt en tydlig redovisning av 

resultaten (Gotlands kommun, 2008b). Vidare säger skolplanen att arbetssättet i 

skolorna ska möjliggöra tidig upptäckt av elevers behov, både vad gäller särskilt stöd 

och utmaningar (Gotlands kommun, 2008).  

 

I syfte att höja elevernas måluppfyllelse, främst för de elever som behöver extra stöd, 

har regeringen, som tidigare nämnts, lämnat statsbidrag för den så kallade ”läsa-skriva-

räkna satsningen” till Sveriges alla kommuner. Statsbidraget får ges till ”åtgärder som 

syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna för att öka 

elevernas måluppfyllelse, särskilt för de elever som riskerar att inte nå målen”(SFS 

2008:754). Statsbidraget ska lämnas till en skolhuvudman i första hand för åtgärder för 

elever i årskurs 1-3 och, i begränsad omfattning, för elever i årskurs 4-10 som är i behov 

av särskilt stöd. Detta bidrag får användas till ”åtgärder som avser 

personalförstärkningar i verksamheten, kompetenshöjande insatser för lärare som 

arbetar inom verksamheten och andra liknande stöd- och utvecklingsinsatser samt 

införskaffande av läromedel” (SFS 2008:754).  Bidraget får också lämnas för 

kompetenshöjning till lärare för att stödja och utveckla arbetet med individuella 



4 

 

utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. Vidare framgår att statsbidraget ska 

användas till extra stöd och hjälp och man föreslår speciallärarresurser, sommarskola 

och utökad undervisningstid som medel för att ge det extra stödet 

(Utbildningsdepartementet, 2007a).   

 

Statsbidrag har redan lämnats för höstterminen 2008 och verksamhetsåret 2009, och 

därefter ska det lämnas för år 2010. Bidraget lämnas ut av Skolverket efter ansökan från 

skolhuvudman och Skolverket ska sedan följa upp hur statsbidraget använts (SFS 

2008:754).  Under hösten 2008 delades 150 miljoner kronor ut av det totala 

statsbidraget. I en uppföljningsrapport som Skolverket (2009b) har gjort redovisas en 

sammanställning av hur det bidraget har använts i hela landet: 36 procent har gått till 

införskaffande av läromedel, 29 procent har gått till personalförstärkningar, 15 procent 

har gått till kompetenshöjande insatser, 10 procent har gått till andra liknande stöd- och 

utvecklingsinsatser och 10 procent har gått till kompetenshöjande insatser för lärare när 

det gäller individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen. En förklaring till den 

stora andel läromedel som inköpts tros vara att kommunerna endast hade en kort tid på 

sig att förbruka bidraget, då beslutet om statsbidrag togs i september 2008. De 

läromedel som redovisas är dels traditionella läromedel och dels olika typer av 

kompensatoriska hjälpmedel såsom Daisy-spelare, Alpha Smart och talsyntes etc. (se 

definition s. 16). Många har också satsat på laborativt matematikmaterial och program 

för träning av arbetsminnet. Av de personalförstärkningar som gjorts nämns redan 

anställda lärare som ökat sin tjänstgöringsgrad, specialpedagoger som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd, olika samordnare och utvecklare på skol- och 

kommunnivå, samt anställning av erfarna lärare för att ge stöd och handledning åt den 

ordinarie personalen.  

 

På Gotland har inga medel avsatts för personalförstärkningar under 2008. Däremot har 

pengarna, 817 000 kr, använts bland annat till kompetenshöjande insatser där 

föreläsarna Rigmor Lindö, specialpedagog och lärarutbildare samt läsforskare Britta 

Ericson talat om läs- och skrivutveckling och Matti Mortens om de datorbaserade läs- 

och skrivträningsprogrammen Provia och Lexia som han utvecklat. En liten del har gått 

till övriga stöd- och utvecklingsinsatser såsom vikarieersättning till 

matematikutvecklare. Den största delen, 514 609 kr, har dock gått till läromedel. Där 

har huvuddelen av pengarna använts till inköp på de enskilda skolorna och därutöver 

har barn- och utbildningsförvaltningen köpt in läromedel och vissa kompensatoriska 

hjälpmedel för utlåningsverksamhet till skolor (Skolverket, 2009c). 

 

För år 2009 har 245 miljoner kronor betalats ut i mars månad till Sveriges skolor och 

kommuner (Skolverket, 2009a). Gotlands kommun har tilldelats 1 370 109 kronor detta 

år. I ansökan till Skolverket har Gotlands Barn- och Utbildningsförvaltning redogjort 

för hur man vill att pengarna ska användas:  

 
BUF ansöker om medel för riktade personalförstärkande insatser för elever, 

framför allt i åk 1-3, med svårigheter i läsning, skrivning och räkning. Insatserna 

kommer bl a att genomföras i form av intensivkurser. Vidare skall 

implementeringsarbetet kring mål i åk 3 samt skriftliga individuella omdömen 

fortsätta. BUF önskar i denna ansökningsomgång koncentrera insatserna på stöd i 

form av tillfälliga personalförstärkningar (Skolverket, 2009d s.1). 
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Forskningsområden 
 

Detta avsnitt syftar till att redogöra för vad tidigare forskning säger inom områden som 

berör Gotlands kommuns användning av statsbidraget. Eftersom syftet särskilt är att 

undersöka hur barn i behov av särskilt stöd, främst barn i läs- och skrivsvårigheter, blir 

hjälpta läggs tonvikt vid specialpedagogik och läs- och skrivsvårigheter som 

forskningsområde. Matematiksvårigheter och personalförstärkning kommer också att 

beröras.  

 

Specialpedagogiska perspektiv 

 
Att försöka sig på en generell definition av specialpedagogik är […] svårt. Vad vi 

emellertid kan konstatera när det gäller dess funktion är att specialpedagogiska 

insatser är avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken inte bedöms räcka 

till (Persson, 2001 s.22). 

 
Som framgår av ovanstående citat menar Persson, forskare i pedagogik, att den 

specialpedagogiska definitionsfrågan är problematisk, dels för att specialpedagogiken är 

ett tvärvetenskapligt kunskapsområde med teorier från psykologi, sociologi m.m. och 

dels för att specialpedagogiken är politisk-normativ för att den handlar om hur 

samhället uttrycker att människor som avviker från det normativa ska ha det. Dessutom 

fyller specialpedagogiken en mängd funktioner.  

 

I Sverige, liksom internationellt, är idag den rådande tendensen inom forskning att 

specialpedagogik ska vara inkluderande (Ferguson, 2008; Florian, 2088; Persson, 2001). 

Hur begreppet inkludering ska tolkas råder det emellertid delade meningar om. Den 

amerikanska pedagogikprofessorn Ferguson (2008) påvisar att vissa länder tolkar 

inkludering som att alla elever ska gå i samma klass och i samma skola under hela sin 

skoldag. Andra länder har tolkat begreppet som att alla elever går i samma skola, men 

en del har en stor del av sin undervisning i en liten grupp.  Hur specialpedagogik bör 

utövas på ett inkluderande sätt kan också ses från olika perspektiv och vilket 

specialpedagogiskt perspektiv som används får sedan konsekvenser för vilka åtgärder 

skolan sätter in för att hjälpa eleven samt för hur lärare, föräldrar och elever ser på hela 

problemsituationen (Sjöberg, 2006). De svenska pedagogikforskarna Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist (2001) ser främst två kontrasterande perspektiv på 

specialpedagogisk forskning: det kategoriska perspektivet och det relationella 

perspektivet.  

 

I det kategoriska perspektivet ser man individer med svårigheter som bärare av ett 

problem och det finns ofta neurologiska, biologiska och/eller psykologiska orsaker till 

problemet. Svårigheter kan också bero på låg begåvning eller svåra hemförhållanden. 

Psykologen och pedagogikprofessorn Nilholm (2007) benämner detta synsätt det 

kompensatoriska perspektivet och han menar att det har sin grund i en 

medicinsk/psykologisk tradition, där diagnostisering är central och den grundläggande 

idén är att individer ska kompenseras för deras problem. Exempel på hur detta 

perspektiv används i praktiken är hur elever med koncentrationsstörningar kan 

diagnostiseras och med hjälp av diagnosen kan lärare och andra personer i barnets 

omgivning tillägna sig olika metoder för att styra barnets beteende. Nilholm påpekar att 
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inom området läs- och skrivsvårigheter kan den stora fokuseringen på de fonologiska 

problemen, som är inom eleven, ses som exempel på kompensatoriskt perspektiv. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) påpekar att specialundervisningen där 

man sitter ”en-till-en”, d.v.s. en speciallärare och en elev har sin grund i ett kategoriskt 

perspektiv.  

 

Inom det relationella perspektivet, eller det kritiska perspektivet, som Nilholm (2007) 

kallar det, söks skolmisslyckanden i miljön utanför eleven. Det finns en fokusering på 

vad skolan kan göra för eleven i svårigheter. Man menar att särskilda behov är sociala 

konstruktioner och istället för att differentiera och diagnostisera elever vill man se alla 

elever inkluderade. Enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) är 

undervisning, inom ramen för ett relationellt perspektiv, integrerad med alla elever i 

samma rum. Den amerikanske pedagogikprofessorn Skrtic (2005) är starkt kritisk till 

den traditionella specialundervisningen som han ser som en institutionell kategori, 

skapad av en storm i den allmänna utbildningens historiska utveckling; 

sammanfallandet med en dramatisk ökning i elevers olikheter och en omfattande 

byråkratisering av skolor under 1900-talets första hälft. Vidare hävdar Skrtic att 

specialpedagogiken framträder som ett ”legitimerat konstgrepp” (s. 149, min 

översättning) som inte lägger skulden för skolmisslyckanden på skolan, utan på 

eleverna genom medicinska och objektifierande faktorer, samtidigt som man reducerar 

det ovissa i att hantera elevers olikheter genom exkluderande praktiker.  

 

Specialpedagogiska insatser 

 

Hur man bäst organiserar det specialpedagogiska stödet är forskare inte heller helt 

överens om. Konsensusprojektet är en rapport som är sammanställd för Skolverket av 

Myrberg, professor i specialpedagogik och Lange (2006). Rapporten bygger på 

intervjuer med forskare som disputerat på något av områdena läsinlärning, läs- och 

skrivsvårigheter och läs- och skrivpedagogik i Sverige och är ett dokument som läs- och 

skrivforskare uppnått enighet kring när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Myrberg och 

Lange påpekar i denna konsensusrapport att det inte finns någon entydig bild av hur 

forskare anser att man bäst organiserar det specialpedagogiska stödet. En 

framgångsfaktor som Myrberg och Lange dock pekar på, i likhet med läsforskarna 

Høien och Lundberg (2001), är en god klassrumsmiljö där eleverna får sina 

grundläggande behov av trygghet och en känsla av att lyckas. Därtill argumenterar 

Skrtic (2005) för att alla elever behöver personliga instruktioner samt att man i 

förlängningen förändrar skolor till att bli flexibla organisationer för att möjliggöra 

lärande genom samarbete och reflekterande diskurser.  

 

Myrberg (2001) framhåller å andra sidan också att studier visar att ”en-till-en”-

pedagogik är kostnadseffektivt jämfört med mindre grupper för elever med läs- och 

skrivsvårigheter samtidigt som det är nödvändigt att specialundervisningsinsatserna och 

undervisningen i klassrummet är samordnade för att resultaten ska bli bra. Även 

specialpedagogikprofessorn och läsforskaren Frost (2007) poängterar att enskild 

undervisning är särskilt viktigt för en effektiv undervisning för elever i lässvårigheter. 

Vidare bör den enskilda undervisningen alltid vara utformad efter elevens behov och 

önskemål samt vara ett komplement till grupp- och klassundervisning (Myrberg & 

Lange 2006). Det individuella stödet bör alltid ske i en helhetssyn kring eleven och i en 

samsyn bland alla undervisande lärare, menar Myrberg och Lange. 
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Trots intentionerna från forskare och politiker att specialpedagogiken ska vara 

inkluderad på det sätt att specialpedagogen bland annat ska jobba på gruppnivå, och 

gärna i form av rådgivning och handledning, är det i praktiken dock så att 

specialpedagogik vanligen utövas så att speciallärare eller specialpedagog jobbar med 

enskilda elever eller i liten grupp, menar Persson (2001). I en sammanfattning av 

resultat och erfarenheter från tre års utbildningsinspektion påtalar Skolverket (2007) att 

flera skolor i landet har brister när det gäller att ge stöd och hjälp till de elever som har 

störst behov av insatser. Stödet som eleverna har rätt till uteblir ofta och är inte anpassat 

efter elevernas behov. Ofta sätts särskilda undervisningsgrupper ihop för dessa elever, 

vilket inte är helt förenligt med gällande lagstiftning om inkludering. Det är dessutom 

vanligt att det brister i kopplingen mellan den utredning som görs och de insatser som 

därefter sätts in och att uppföljning av insatta åtgärders effekt saknas. Inkludering eller 

en skola för alla har alltså inte fullt genomslag i Sverige, och svårigheterna med att 

genomföra en skola för alla förklaras ofta med hinder hos skolans organisation eller 

med pedagogers bristande specialpedagogiska kompetens eller negativa attityder, 

hävdar socionomen och läraren Assarsson i sin avhandling Talet om en skola för alla. 

(2007). Dock framhäver hon att ”en skola för alla många gånger kan finns där, utifrån 

pedagogers sätt att ge betydelse till och mening i begreppet, samtidigt som uppdraget i 

sig är en omöjlighet” (s. 207).  

 

Högskoleverkets rapport om specialpedagogutbildningen (HSV 2006) innehåller en 

stark kritik av specialpedagogutbildningen. Ett problem, menar högskoleverkets 

bedömargrupp, är att i utbildningen har fokus varit på att studenten bland annat skall ha 

de specialpedagogiska kunskaper som behövs för att kunna arbeta aktivt med barn, och 

dessutom ska studenten kunna genomföra pedagogiska utredningar, genomföra 

åtgärdsprogram, utveckla principer och former för pedagogisk mångfald samt vara 

rådgivare åt kollegor, föräldrar och skolledning, men dessa arbetsuppgifter står inte att 

finna i några andra fastställda styrdokument. Ett andra problem anses vara det som 

tidigare nämnts, att det gjorts så lite forskning kring specialpedagogens roll utifrån 

erfarenhet. Då utbildningarna har inriktats på att specialpedagogerna skall kunna vara 

rådgivande, handledande och utvecklande överlåts det konkreta arbetet med barnen i 

stor utsträckning åt lärarna, och detta blir ett problem, menar Högskoleverket, då flera 

lärare inte har den kompetens om det aktiva arbetet med barn i behov av särskilt stöd 

som de förutsätts ha.  
 

Den nya speciallärarutbildningen som återinfördes 2008 har en annan inriktning än 

specialpedagogutbildningen. Till skillnad från specialpedagoger ska speciallärare vara 

mer inriktade på ett individanpassat arbetssätt för elever i behov av särskilt stöd, och 

visa fördjupad förmåga att genomföra pedagogiska utredningar och analysera 

svårigheter på individnivå (SFS 2008:132 ). Specialpedagoger ska mer jobba med 

organisations-, grupp – och individnivå och visa en fördjupad kunskap i rådgivande 

arbete med kollegor, föräldrar och andra berörda (SFS 2007:638).  

 

 

Åtgärdsprogram för individuella elever 

 

Skolan är skyldig att utreda en elevs svårigheter och utarbeta ett åtgärdsprogram om det 

framkommer att en elev har behov av särskilt stöd (SFS 2006:205). Detta är något som 

även betonas i Gotlands kommuns skolplan (Gotlands kommun, 2008b) där det står 
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uttalat att programmet ska innehålla vilka behoven är, hur de ska tillgodoses och hur 

åtgärderna ska följas upp och utvärderas. Pedagogikforskaren Andreasson (2007) 

påpekar att personal i skolan även är ålagda att göra individuella utvecklingsplaner i 

samråd med eleven och elevens föräldrar, och att åtgärdsprogram således är att betrakta 

som en utökad form av dokumentation för de elever som är i behov av särskilt stöd. En 

kartläggning av förekomsten av åtgärdsprogram under år 2001 (Skolverket, 2003) 

visade att åtgärdsprogram då var relativt vanligt förekommande i skolors arbete med 

särskilt stöd, men att så många som en fjärdedel av de elever som ansågs vara i behov 

av särskilt stöd inte hade åtgärdsprogram. Skolverkets tidigare nämnda 

utbildningsinspektion på landets alla skolor, utmynnade för Gotlands del i en 

inspektionsrapport (Skolverket 2008). I den påvisas att undervisningen på Gotland 

överlag är av skiftande kvalitet och bland annat poängteras att kommunen bör se till att 

skolorna måste arbeta för att tillgodose elever i behov av särskilt stöd samt att arbetet 

med åtgärdsprogram bör förbättras. 

 

Asp Onsjö (2006) som i en fallstudie undersökt åtgärdsprogram, tydliggör att det finns 

vissa aspekter som bör tänkas på vid utarbetande av åtgärdsprogram. Det är väsentligt, 

menar hon, att åtgärdsprogrammet utarbetas i dialog med lärare, förälder och elev. Hon 

poängterar också att det inte är individen som ska åtgärdas utan de pedagogiska 

förutsättningarna i skolan. En svårighet som hon ser är att väl utvecklade 

åtgärdsprogram ställer stora krav på tydlighet från lärarnas sida, vilket är ett dilemma då 

åtgärdsprogram infördes i svensk skola utan att ta i beaktning om hur det skulle fungera 

i praktiken. Lärare förväntas klara detta komplexa arbete utan någon direkt fortbildning 

för uppgiften.  

 

Läs- och skrivsvårigheter 

 

Många barn har svårt att lära sig läsa och skriva, vilket kan ge förödande konsekvenser. 

Läsning är ett komplext område och forskare är idag eniga om att läsning består av både 

avkodning och förståelse, vilket brukar skrivas i formeln läsning = avkodning x 

förståelse (Elbro, 2004, Lundberg, 1999). Vissa forskare lägger dessutom stor vikt vid 

motivationens del för att läsningen ska utvecklas, och då lyder formeln: läsning = 

avkodning x förståelse x motivation (Bråten, 2008; Stanovich, 2000; Taube, 2008). 

Således kan svårigheter med att läsa bero på flera olika orsaker. I detta kapitel ges en 

kort översikt av dessa faktorer. Ett särskilt stycke ägnas också åt skrivsvårigheter, även 

om det ofta hänger samman med lässvårigheter.  

 

För att kunna läsa ett ord måste man kunna analysera ordet i olika delar, vilket kallas 

avkodning, eller att knäcka den alfabetiska koden, menar bland andra 

psykologiprofessorn Lundberg (2006) och läsforskaren Elbro (2004).  En förutsättning 

för att kunna avkoda ett ord är att man har en fonologisk medvetenhet, d.v.s. förståelse 

och insikt om att texten kan omvandlas till olika ljud. Flera forskare, såsom Lundberg 

och tal- och hörselforskaren Gillon (2004) är också överens om att fonologisk 

medvetenhet är den främsta faktorn som bidrar till läsutveckling. Enligt språkforskarna 

Catts och Kamhi (2005) har undersökningar visat att den biologiska faktorn påverkar 

läsutvecklingen och olika lässvårigheter. Denna teori bekräftas även av 

psykologiprofessorn Vellutino et al. (2004) som dessutom påvisar att inadekvat 

ordigenkänning utgör den allmänt utbredda orsaken till lässvårigheter.  
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För att dessutom kunna ta till sig innehållet i en text räcker det inte med att kunna utläsa 

orden. Man måste också förstå vad som står i texten. Här underlättar det om man har en 

god ordförståelse och har förkunskaper i ämnet (Bråten, 2008). Man kan också utnyttja 

kontexten, d.v.s. sambandet med det man läst i texten, för att förstå hela innehållet. 

Enligt psykologiprofessorn Stanovich (2000) tar goda läsare hjälp av kontexten för att 

tolka texten och fråga sig om läsningen stämmer. Svaga läsare använder sig också av 

kontextuell information, men då på grund av dåliga avkodningsförmågor och de 

utnyttjar kontexten för att kunna utläsa enstaka ord.  

 

Pedagogikprofessorn Taube (2007) lägger stor vikt vid motivation och självförtroende i 

läsutvecklingen. Taube betonar attityder till läsning, uppfattade sociala förväntningar på 

det man ska göra samt individens upplevelse av egen kontroll över sina handlingar som 

viktiga aspekter för motivationen. Detta innebär att om man vill hjälpa en elev med 

svårigheter måste man få dem att tro på sin egen förmåga att lyckas. Det påverkar både 

motivationen och självförtroendet. Taube menar vidare att det är vanligt att barn med 

läs- och skrivsvårigheter får dåligt självförtroende. En anledning är den s.k. 

Matteuseffekten som både Taube (2007) och Stanovich (2000) skriver om. Den innebär 

i korthet att den som har får mer, och den som inte har tappar. De menar att risken för 

att en elev med läs- och skrivsvårigheter hamnar i en ond cirkel är stor.  En ond cirkel 

startar med brister i fonologisk medvetenhet och svårigheter att knäcka den alfabetiska 

koden, och det innebär att man exponeras för, d.v.s. tar del av, mindre text än 

kamraterna, vilket medför att man möter alltför svåra texter. Brist på exponering 

försenar utveckling av läsning med flyt, och stor energi läggs i läsningen på 

avkodningen och mindre finns kvar till förståelsen. Till slut börjar eleven betrakta sig 

som en dålig läsare och får en lägre läsmotivation och läser mindre, vilket leder till 

mindre övning i läsning. Ett dilemma med detta är att man kan i stort sett bara lära sig 

läsa genom att läsa (Lundberg 1999).  

 

Enligt Lundberg (2008) är det också flera komponenter som påverkar skrivförmågan. 

Dessa komponenter består av stavning som är grunden för att bli en god skribent, 

ordförråd, vilket underlättar för skrivaren att variera sin text och vara exakt i vad han 

eller hon menar, den syntaktisk förmågan som handlar om att skrivaren har lätt för att 

variera meningsbyggnad, samt arbetsminnet som är betydelsefullt för att kunna komma 

ihåg och arbeta med alla processer som vi använder när vi skriver: komma på idéer, 

översätta dem till ord och skriva ned dem samtidigt som vi planerar fortsättningen i 

texten. Om man inte behärskar någon av dessa komponenter uppfattas skrivingen ofta 

som svår och tråkig, menar Lundberg. 

 

Att ta reda på vad som orsakar läs- och skrivsvårigheter är dock inte alltid lätt. Catts och 

Kamhi (2005) framhäver att svårigheterna kan bero på ett samspel mellan både inre 

orsaker inom barnets utveckling och yttre orsaker som finns att finna i barnets miljö. I 

många år har fokus inom läsforskningen varit på vad en lärare gjorde eller skulle ha 

gjort snarare än vad som hände eller skulle ha hänt inom barnet. Sedan början av 1980 

talet har betydande framsteg gjorts för att förstå vad som händer vid läsinlärning. 

Framstegen har skett därför att forskarna började fokusera på processen, egenskaper och 

färdigheter som barn behövde för att bli skickliga läsare. När man tidigare enbart 

fokuserade på lärare och metoder bortsåg man däremot från själva läsprocessen som 

sker inom individen (Catts och Kamhi 2005). 
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När man tittar på de så kallade inre orsakerna till läs- och skrivsvårigheter är dyslexi ett 

vanligt begrepp. De flesta forskare är idag överens om att dyslexi innefattar brister i den 

fonologiska medvetenheten. Då skriften är grundad på det talade språket är det inte så 

konstigt att den som har problem med språkets ljudsida kan få problem med skriften. 

Fonologiska problem, och således dyslexi kan komma till uttryck på en rad olika sätt. 

T.ex. kan man ha svårt med det verbala korttidsminnet, svårt att säga efter långa och 

krångliga nonsensord, att kasta om de första konsonanterna i ett ordpar, att snabbt 

benämna bilder av välkända föremål och svårt att lära sig hemliga språk (Lundberg, 

1999). Enligt Vellutino et al. (2004) tros dyslexi bero på neurobiologiska faktorer och i 

viss mån är det ärftligt.  

 

Men dyslexibegreppet är komplicerat och anses inte vara den enda orsaken till 

svårigheter att lära sig läsa. Specialpedagogen och lärarutbildaren Druid Glentow 

(2006) poängterar att lärare varken har legitimitet eller redskap att säkerställa diagnosen 

dyslexi. Hon rekommenderar användande av begreppen specifika läs- och 

skrivsvårigheter respektive generella läs- och skrivsvårigheter. Specifika läs- och 

skrivsvårigheter handlar om avkodnings- och stavningsproblem, medan generella läs- 

och skrivsvårigheter är ett vidare begrepp och kan hänga samman med allmänna 

inlärningssvårigheter eller pedagogiska orsaker såsom frånvaro från skolan, byte av 

skola eller lärare eller brist på en strukturerad metodik. Även Catts och Kamhi (2005), 

som visserligen framhäver en bristande fonologisk medvetenhet som orsak till läs- och 

skrivsvårigheter, poängterar att lässvårigheter även kan bero på brister inom 

undervisningen och för lite träning.  

 

Vellutino et al. (2004) poängterar också flera orsaker till lässvårigheter och en vanlig 

och trolig orsak är inadekvat undervisning. Vellutino et al. refererar till studier av 

Foorman (1998) och Scanlon och Vellutino (1996) som visat att en välbalanserad 

läsundervisning som främjar tillägnandet av fonologisk medvetenhet och färdigheter i 

avkodning, tillsammans med andra färdigheter på ordnivå, och tillsammans med 

färdigheter i läsförståelse, kan förebygga långsiktiga lässvårigheter hos barn som annars 

skulle kvalificera för en diagnos.  Likväl, menar Vellutino et al. (2004) att studier visar 

att det finns stark anledning att tro att endast en liten andel av svaga läsare har 

svårigheter som orsakas av biologiskt ursprung, i synnerhet vad gäller fonologiska 

brister. Dessa resultat visar att det finns ett behov av att skifta uppmärksamhet från 

tryck på psykometriska bedömningar för att upptäcka kognitiva och biologiska orsaker 

hos ett barn som har svårt att läsa till att lägga fokus på analyser som kan resultera i 

utbildning och stödjande aktiviteter som är anpassade för just det barnets behov. Det 

föreslås att en sådan analys borde vara välbalanserad och individualiserad och bygga på 

barnets existerande kunskap. Ett barns respons på en sådan insats skulle ge vägledning 

till barnets långsiktiga undervisningsbehov, oavsett vilket ursprung hans eller hennes 

svårigheter har, menar således Vellutino et al.   

 

 

Pedagogiskt arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter 

 

Lärare och metoder har stor betydelse för en elevs läs- och skrivutveckling, menar 

Elbro, professor i läsning (2004). Han hävdar att lärarens kunskap om läsning spelar en 

central roll i hur eleverna tillgodogör sig läsning. Läraren kan dock aldrig med exakt 

kunskap veta vilken läsundervisningsmetod som är bäst för just den enskilda individen, 

däremot vilken som sannolikt är den bästa metoden för just den eleven bör läraren veta. 
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Det är också viktigt för läraren att känna till läsprocessen som består av flera delar, 

särskilt eftersom det inte alls är säkert att en elev med lässvårigheter har svårt för alla 

delar i läsprocessen. För att kunna ge rätt stöd är det alltså viktigt att lärare har rätt 

kompetens, vilket enligt Frost (2009) innebär att läraren måste vara förtrogen med barns 

språkliga utveckling, läsutveckling och med vilka aktiviteter inom läsning som är 

relevanta för en viss elev i ett särskilt utvecklingsskede. Även Myrberg och Lange 

(2006) understryker vikten av att lärare har rätt kompetens, särskilt när det gäller elever 

som har problem med läs- och skrivinlärningen.  

 
En orsak till elevers läs- och skrivproblem kan vara att okvalificerade lärare har 

ansvaret för elever som har de största problemen. Eleverna får helt enkelt dålig 

specialundervisning utan insikt om problemen. En vanlig lösning för elever i behov 

av stöd är att de får hjälp av en ’assistent’ som inte har specialpedagogisk 

utbildning (Myrberg & Lange 2006 s. 65). 

 

Läsforskare som Lundberg (1999) och Gillon (2004) menar att det går att förebygga läs- 

och skrivsvårigheter med ett aktivt arbete i förskoleåldern. Det finns många faktorer 

som påverkar läs- och skrivutvecklingen, som t.ex. barnets kultur, intellektuella 

förutsättningar, språkförmåga, språklig medvetenhet och den undervisning barnet fått. 

Enligt Lundberg (1999) är det därför viktigt att i de låga åldrarna väcka intresse för 

läsning, att hjälpa barn att förstå relationen mellan talade ord och text och att utveckla 

talmedvetenhet. Myrberg, professor i specialpedagogik (2001) menar dessutom att om 

man misslyckas med att utveckla elevens fonologiska medvetenhet, ordförråd och 

skriftmedvetenhet under förskoleåren är risken för misslyckanden i läsinlärning stor.  

 

Det är av största vikt att identifiering av läs- och skrivsvårigheter sker tidigt. Tyvärr är 

det enligt Myrberg (2001) vanligt att identifiering av läs- och skrivsvårigheter sker först 

i skolår 3. Detta, menar Myrberg, är för sent och för att kunna undvika det måste läraren 

använda ett diagnostiskt arbetssätt i sin undervisning. Med detta menas att läraren måste 

göra en kontinuerlig uppföljning av varje elevs resultat. Eleven skall få riklig feedback 

på sitt arbete och svårigheter måste uppmärksammas genast.  Myrberg och Lange 

(2006) menar till och med att det är förödande att invänta någon så kallad ”läsmognad” 

eftersom barn med läs- och skrivsvårigheter i regel behöver mer tid för att komma igång 

med sin läsinlärning. Specialpedagogen och lärarutbildaren Druid Glentow (2006) 

påpekar att det är av största vikt att kartlägga exakt vilka svårigheter en elev har för att 

kunna sätta in stödinsatserna inom det område som eleverna behöver det.   

 

Extra stöd skall sättas in redan i skolår 1 för elever som identifieras med läs- och 

skrivsvårigheter, menar Myrberg (2001). Stödet bör ges av kvalificerade specialister i 

läsinlärning och ge ett kvalitativt annorlunda tillskott utöver den reguljära 

undervisningen. Stödet bör också vara en långtgående individanpassning. Myrberg 

nämner vidare att forskning visar att de elever som lämnar skolår 1 utan att ha en 

automatiserad avkodningsförmåga får permanenta problem i stor utsträckning. Därför, 

menar Myrberg, att alla insatser måste relateras till att utveckla elevernas förmåga att 

automatisera avkodningen under första skolåret.  

 

Det mest effektiva stödet, inlärningsmässigt såväl som ekonomiskt, är individuell 

undervisning, enligt Myrberg och Lange (2006). Frost (2007) menar att det hänger 

samman med att man behöver arbeta med barnets lärostrategier när det gäller läsning 

och för det krävs särskild uppmärksamhet, vilket bara kan åstadkommas genom 

individuell undervisning. Mest effektivt, enligt Frost, är att undervisa med korta 
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arbetspass på ungefär en halvtimme varje dag. Det är dock viktigt att stödet alltid 

anpassas till individen beroende på individens svårigheter.  

 

Idag finns också ett stort utbud av så kallade alternativa verktyg (också kallade 

kompensatoriska hjälpmedel). Skoldatateket är en organisation som arbetar med 

alternativa verktyg. De ger flera tips på IT-möjligheter som underlättar för elever som är 

i behov av särskilt stöd, bland annat stavningshjälp på datorer, talsyntes där datorn läser 

upp det man skrivit och e-ljudböcker. Dessa e-böcker kan med fördel vara kopplade till 

Daisyspelare som är en digital talbok där ljud, text och bild struktureras så det blir 

enkelt att söka i texten.  Alpha Smart är ett exempel på skrivverktyg och är ett 

tangentbord som eleven lätt kan bära med sig och skriva på för att sedan föra över 

texten till dator (Skoldatatek, 2009).  Logopeden Föhrer och lingvisten Magnusson 

(2003) belyser i en forskningsöversikt att studier visar att ett arbete med alternativa 

verktyg underlättar skolgången för elever som har inlärningssvårigheter av något slag. 

De menar att medvetenheten om kompensatoriska hjälpmedel måste öka och att 

användandet av dessa måste förändras efter elevens behov och mognad. Dock finns det 

ett begränsat utbud av forskning om alternativa verktyg för barn under 15 år. Den 

forskning som finns visar att för elever med läs- och skrivsvårigheter underlättar det 

enormt att läsa med ljudböcker; för eleverna blir det roligt att läsa och en ökad 

självkänsla märks. Emellertid påpekar Föhrer och Magnusson att dåliga lyssnare som 

lyssnar på inläst text förvisso får tillgång till det skrivna språket, men det innebär inte 

alltid att förståelsen förbättras särskilt mycket. För elever som behöver hjälp med 

skrivandet finns idag ett varierat utbud av tekniska verktyg. Den främsta fördelen med 

detta, enligt Föhrer och Magnusson, är att dessa tekniska möjligheter kan underlätta för 

det mekaniska i skrivandet, som att forma bokstäverna och orden samt planering och 

strukturering av en text. Dock måste man fortfarande hitta på innehållet själv. För att 

hjälpa en elev att skriva på dator kan tangentbordsträning starta så fort eleven börjar 

använda dator och det är viktigt att en dator inte ersätter undervisning utan att eleven får 

undervisning, dels själva i skrivandet som en process, och dels i hur man använder 

datorn, menar Föhrer och Magnusson.  

 

Som tidigare nämnts är självförtroendet mycket viktigt i läsning och skrivning och det 

är lätt att en elev med svårigheter i läsning och skrivning tappar självförtroende (Taube, 

2007; Stanovich 2000). För att en elev med läs- och skrivsvårigheter och dålig självbild 

ska kunna känna sig duktig krävs ökade kunskaper och bättre färdigheter för att ge 

eleven reell självtillit och känsla av kompetens, och flera konkreta upplevelser av 

framgång krävs, menar Taube (2007b). Andra faktorer som kan vara stöttande för 

eleven är en förstående atmosfär, stödjande individuella samtal med en vuxen och en 

individualiserad undervisning där läraren har realistiska förväntningar på barnet. Detta 

kan knytas samman med vad den ryske psykologen Vygotskij (1999) och Frost (2007) 

kallar den proximala utvecklingszonen, där läraren vet var eleven befinner sig och ger 

den lite svårare uppgifter efter hand, så att eleven lyckas i sitt arbete.  

 

Matematiksvårigheter 

 

Många elever har inte tillräckliga matematiska kunskaper när de lämnar grundskolan 

och flera har svårt för ämnet matematik, hävdar specialpedagogen Sterner och 

pedagogikprofessorn Lundberg (2002). Det är dock inte alltid lätt att upptäcka en elev 

med svårigheter i matematik. Det händer ofta att eleven är positiv till skolan, har gott 
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minne och är duktig på att memorera färdiga modeller, och på så sätt kan eleven 

kamouflera sina svårigheter under en lång tid; han eller hon jobbar på och det fungerar 

bra så länge uppgifterna är av mekanisk karaktär påpekar matematikpedagogen och 

lärarfortbildaren Malmer (2002). Ibland händer det dock att elever ger upp och säger sig 

vara dåliga i matte; dessa elever kan agera med tystnad och är lågpresterande. 

Ytterligare ett tecken på matematiksvårigheter kan visa sig genom att eleven irriteras 

över sina svårigheter, ger läraren skulden för sina misslyckanden och agerar aggressivt 

och utåtriktande. 

 
Matematiksvårigheter, precis som läs- och skrivsvårigheter, kan bero på flera olika 

orsaker. Sterner och Lundberg (2002) menar att orsakerna dels kan sökas i miljön: 

bristande undervisning eller brist på omsorg, och dels i individuellt baserade hinder som 

gör att inlärningen är särskilt svår för vissa elever. På samma sätt skiljer Malmer (2002) 

på primära och sekundära faktorer. Primära faktorer är sådant som kan ha sin orsak 

inom eleven och sekundära är sådana orsaker som kan bero på faktorer som händer 

utanför eleven, exempelvis skolmiljön. Till den primära faktorn räknas kognitiv 

utveckling; eftersom matematik kräver mycket av både abstraktionsförmåga och 

koncentrationsförmåga kan en svag kognitiv utveckling bidra till svårigheter. 

Neuropsykiatriska problem, såsom ADHD, autism och Aspergers syndrom är en annan 

primär faktor och Malmer menar att för att kunna anpassa undervisningen och undvika 

överkrav, bestraffningar och en tro på barn som allmänt störande är det viktigt att 

framhäva de biologiska orsakerna till allvarliga psykologiska avvikelser hos barn. 

 

Dyskalkyli är ett omdiskuterat begrepp som står för specifika räknesvårigheter. Några 

amerikanska psykologi- och pedagogikforskare refererar till specifika 

matematiksvårigheter som dyskalkyli och menar att dyskalkyli är en neurologisk 

störning av matematiska förmågor och det karaktäriseras av svag förståelse av 

sifferkonceptet och av talsystemet (Vaidya 2004, Wadlington & Wadlington 2008). I 

Sverige finns ingen vetenskaplig forskning som tydligt visar att begreppet finns (Sterner 

& Lundberg 2002, Sjöberg 2006). Den praktiserande psykologen Adler (2001)  

använder sig dock av begreppet när han talar om specifika- eller speciella 

matematiksvårigheter. Han beskriver dyskalkyli ”som matematikens motsvarighet till 

läs- och skrivsidans dyslexi” (s. 27). Det är alltså inte hela matematiken som en elev har 

svårt med, utan snarare svårigheter med själva räknandet där svårigheter med att 

automatisera räknandet är en viktig förklaringsgrund, enligt Adler. Malmer (2002) intar 

en försiktig hållning till begreppet men menar emellertid att det förefaller ”mycket 

sannolikt att tillstånd som kan beskrivas som dyskalkyli inte endast kan vara genetiskt 

betingat utan kan även uppstå som en konsekvens av traumatiska möten med 

matematiskt stoff och inlärningssituationer. Därmed skapas emotionella störningar som 

på ett olyckligt sätt blockerar inlärning” (s. 82). 

 

Sterner och Lundberg (2002) undviker i sin rapport för Nationellt Centrum i Matematik 

att använda begreppet dyskalkyli, i likhet med Sjöberg (2006). De menar att termen är 

kontroversiell för att det ännu inte existerar bevis som kan redogöra för vad dyskalkyli 

egentligen är. De trycker istället på att vi vet att vi har elever över hela världen som har 

problem med matematik och främst grundläggande aritmetik, d.v.s. räkning, även om 

forskare inte är överens om orsakerna till svårigheterna. Sjöberg menar att så länge som 

det verkar omöjligt att enas om definitionen av dyskalkyli finns det ingen vetenskaplig 

grund till att använda begreppet.  
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Matematiksvårigheter kan givetvis också vara ett resultat av inadekvat undervisning. 

Sjöberg (2006) har i sin doktorsavhandling funnit att ”strukturella” orsaker, främst inom 

organisation är en stor orsak till matematiksvårigheter. Stora undervisningsgrupper, 

dålig arbetsro och långa arbetspass har missgynnat eleverna i matematiksvårigheter. 

Alldeles särskilt svårt har det blivit när de långa arbetspassen fyllts med eget tyst 

räknande, vilket dessa elever har svårt för. Att kommunicera matematik i 

undervisningen, elever sinsemellan är något som Sjöberg framhäver som viktiga 

faktorer för att lyckas med matematiken. Malmer (2002) menar att många 

matematiksvårigheter kan bero på att undervisningen läggs på en för eleverna alltför 

hög abstraktionsnivå eller att eleverna inte får den tid de behöver. Sjöberg (2006) 

upptäckte vidare i sin studie att en stor orsak till matematisksvårigheter är elevers låga 

arbetsinsats. I sin studie fann han flera elever i matematiksvårigheter som arbetade 

aktivt med matematik 30 minuter i veckan, vilket inte är tillräckligt för att kunna 

tillgodogöra sig kunskaper.  

 

Precis som i arbete med läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att utreda vilken nivå 

eleven befinner sig på och vad han eller hon kan genom att använda ett diagnostiskt 

arbetssätt, menar Malmer (2002). Hon säger också att det är oerhört viktigt att man 

ägnar de grundläggande begreppen en stor uppmärksamhet för att undvika krävande 

reparationsarbete, samtidigt som man måste väga in elevens motivation och inte urholka 

självförtroendet. Det är inte alltid som eleven har möjligheter att visa sin kunskap.  För 

en lärare krävs också gedigna matematiska kunskaper för att hjälpa eleverna, särskilt 

vad gäller de grundläggande elementen. Det innebär att läraren bör ha kunskap om 

kursmomentet i anslutning till det område som undervisningen gäller. Malmer menar att 

en bra undervisning för alla elever är en som medvetet observerar och tar hänsyn till alla 

elevers olika förutsättningar och reaktioner och Sjöberg (2006) framhäver att bra lärare 

är sådana som kan förklara, sätta gränser och uppmuntra. 

 

Läs- och skrivsvårigheter och svårigheter i matematik 

 

Det är ett faktum att flera barn har svårt med både matematik och att läsa och skriva, 

men forskningen om denna kombination är tyvärr inte särskilt omfattande (Sterner & 

Lundberg 2002). Sterner och Lundberg redovisar dock flera exempel på hur läs- och 

skrivsvårigheter kan höra samman med matematiska svårigheter. Författarna påpekar att 

svårigheter i läsning påverkar förståelse av lästal, likaväl som att matematikens speciella 

språk ställer särskilda krav på läsaren. Dessutom kan språkliga svårigheter leda till att 

elever kan få problem med att lära sig symbolers innebörd och platsvärden, svårt att 

förstå att tal i bråk- och decimalform måste hanteras annorlunda än hela tal.  

 

Vidare menar Sterner och Lundberg att det finns likheter mellan läsförmågan och 

räkneförmågan. Till exempel spelar det bristfälliga fonologiska arbetsminne, som 

många elever med läs- och skrivsvårigheter har, en roll även för räkneförmågan. Dock 

är det inte alltid så att elever i lässvårigheter upplever svårigheter i räkning, och 

dessutom är det så ”att dyslektiska problem kan ha en negativ inverkan på förmågan att 

klara räkneuppgifter utan att förmågan att resonera abstrakt och att lösa problem är 

påverkad” (Sterner & Lundberg, 2002, s. 88). 

 

Några viktiga aspekter som underlättar för undervisning är att elever i lässvårigheter 

behöver explicit, d.v.s. tydlig och direkt, undervisning i läsförståelse, bland annat i 
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samband med matematiska uppgifter, enligt Sterner och Lundberg (2002). Dessa 

forskare framhäver också att en diagnostiserande undervisning där lärare tar reda på vad 

som orsakar svårigheter i matematik är av stor vikt för att kunna hjälpa barnen optimalt. 

Man bör således ta reda på om det är läsförståelse, avkodningen eller det matematiska 

innehållet som skapar problem, eller om det är alltihop. På liknande sätt påpekar 

Malmer (2002) att barn med bristande ordförråd ofta får svårigheter med den 

grundläggande begreppsbildningen i matematik. Därför, menar hon, är det av stor vikt 

att man beaktar detta, i synnerhet då flera skolor förespråkar ett ökat elevansvar vad 

gäller inlärningssituationen. 

 

Personalförstärkning som pedagogisk insats 

 

Personalförstärkning kan innebära såväl ökad personaltäthet generellt som minskade 

klasser. Ofta blandas dessa två begrepp ihop och de är komplexa (Gustavsson & 

Myrberg, 2002). Enligt Gustavsson och Myrberg finns det mycket forskning som visar 

att små klasser är gynnsamma för elevers inlärning, särskilt för elever som kommer från 

lägre socioekonomiska förhållanden. Dessa resultat har belägg även av Kreuger och 

Lindahl (2002) som funnit att svenska elever gynnas av mindre grupper eller klasser, 

vilket framför allt gäller för elever med utländsk bakgrund. Likartade resultat kommer 

från ett amerikanskt projekt, så kallat STAR, Tennesse Student/Teacher Achievement 

Ratio, som dessutom påvisar att elever i de lägsta årskurserna är de som mest gynnas av 

små klasser (Pate-Bain et al. 1997).  

 

Att ökad personaltäthet automatiskt ger upphov till högre inlärning är dock inte 

fastställt. Enligt Pate-Bain et al. (1997) ger det bättre resultat med mindre klasser än 

med fler lärare i medelstora klasser. Kreuger och Lindahl (2002) menar dock att fler 

lärare är viktigt för elever från utbildningssvaga hemförhållanden, men för 

genomsnittseleven spelar antalet lärare ingen större roll.  
 

Teoretisk ansats 

 
Enligt den ryske psykologen Vygotskijs tankar om mänsklig utveckling, kan lärande 

förstås ur ett sociokulturellt perspektiv. Med detta menar han att lärande sker i en 

process där utveckling och undervisning samverkar (Lindqvist, 1999).  I Sverige har 

Säljö (2005) beskrivit det sociokulturella perspektivet och han menar att i detta 

perspektiv sker lärande i samspel mellan olika individer, kollektiv (såsom familjer, 

skolan, företag) och de resurser i form av teknik som finns utanför människor. I detta 

perspektiv innebär förståelse av lärande således inte att man kan förklara lärande enbart 

med vad som händer inne i individen. Lika lite, menar Säljö, kan man tänka att 

undervisning = lärande. Lärande och utveckling är två processer som samverkar och ser 

olika ut i alla samhällen och kulturer. Med ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

riktas intresset mot frågor som har att göra med individers egna kulturer och hur 

människor kommer att behärska sådana kunskaper som är viktiga i den tid och i den 

kultur de lever i. Således, poängterar Säljö, kan man inte koppla loss individer från den 

omgivande världen eller dess praktik.  
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Språket och kommunikationen är således centrala delar i det sociokulturella 

perspektivet, menar Säljö (2000). Genom att kommunicera om vad som händer blir 

barnet delaktigt i hur människor i dess omgivning uppfattar och förklarar företeelser. 

Säljö menar dessutom att kommunikation är länken mellan tänkandet (det inre) och 

interaktionen (det yttre). Detta betyder för skolans del att de människor som finns där 

och kommunicerar är viktiga inslag i varje individs utveckling.   Följaktligen är läraren 

central för att elever ska kunna ta till sig och själv omsätta kunskaper (Lindqvist, 1999). 

Lärare behöver därmed inneha förmågan att vara flexibla och kunna ”ta avstånd från ett 

hämmande fodral” (Vygotskij 1999 s. 236) och utveckla sidor av liv och aktivitet. Det 

innebär, enligt Vygotskij (1999), att dagens lärare måste ha en mycket större kunskap 

om företeelser än tidigare. Han säger att man behöver ”kunna ytterst lite för att 

undervisa, men för att leda eleven till egen kunskap, måste man kunna väldigt mycket 

mer” (s.238).  

 

I analysen hämtas teoretiska perspektiv ur det sociokulturella perspektivet som hör 

samman med det relationella perspektivet som tidigare redogjorts för. Ett annat 

perspektiv som används i analysen är det kategoriska perspektivet, som även det 

redogjorts för tidigare.  

 

Metod 
 

För att kunna undersöka skolor närmare och få ett djup i analysen kommer jag att 

använda mig av en kvalitativ ansats i studien. Detta innebär, enligt Bryman (1997) att se 

och uttrycka händelser, normer och värden utifrån de studerandes eget perspektiv.  

Bryman skriver om kontextualism, som innebär att man undersöker samband mellan 

beslut och handling, som ett innehåll i kvalitativ forskning. Det stämmer väl överens 

med denna uppsats syfte då jag undersöker sambanden mellan beslutet om statsbidraget 

och vad som händer med bidraget ute på skolorna. För att granska vilka effekter av läsa-

skriva-räkna satsningen som kan ses, och hur personal som jobbar med den tänker, har 

jag valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie riktad till pedagoger och rektorer. En 

särskild intervjumetod som Kvale och Brinkmann (2009) beskriver kallas 

halvstrukturerad livsvärldsintervju och kan ses som en blandning mellan ett öppet 

samtal och en intervju som utgår från ett strängt formulerat frågeformulär. Genom att 

använda mig av denna metod kan jag få tillgång till hur informanterna ser på sig själva 

och sitt arbete i förhållande till skolan, det uppdrag som de har och den satsning som de 

just nu jobbar med, vilket är en förutsättning för att kunna söka svara på mina 

forskningsfrågor.  

 

För denna undersöknings syfte har jag dessutom valt att analysera skolornas 

åtgärdsprogram för alla elever i skolår 1-3, där åtgärdsprogrammet upprättats på grund 

av elevens svårigheter att nå målen i läsning, skrivning eller räkning. Johannson och 

Svedner (2006) rekommenderar att använda fler än en empirimetod för att få ett 

fylligare resultat. Då åtgärdsprogram ofta anger hur arbetet för varje elev i läs- och 

skrivsvårigheter eller räknesvårigheter är upplagt har jag därmed kunnat få en djupare 

bild av det specialpedagogiska arbetet på skolan. Detta innebär vidare att jag kunnat 

validera, d.v.s. bekräfta det som informanterna sagt. 
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Urval 

 
Före urvalet fick jag ta del av skriftliga dokument

1
 där skolorna beskriver på vilket sätt 

de tänkt sig arbeta med de pengar som äskats. Alla skolor hade nämnt 

personalförstärkningar, men på något olika sätt. Min tanke var att undersöka så spridda 

användningssätt som möjligt och samtidigt var ambitionen att få en geografisk spridning 

i skolorna.  Då pengarna i första hand är öronmärkta för arbete med år 1-3 har ett krav 

varit att de undersökta skolorna ska ha skolår 1-3. Utifrån dessa urvalskriterier valdes 

fyra F-6-skolor, med vardera omkring 100-200 elever ut. Två skolor ligger i stadsmiljö 

och två på landsbygd.  

 
Röda skolan har uppgett i sin projektbeskrivning att man vill använda pengarna till 

specialpedagog som gör upp individuella studieplaner i form av 

intensivläsningsperioder med minnesträning, läsning och individuell träning i 

matematik. 

 
Gröna skolan nämner i projektbeskrivningen att pengarna ska gå till 

specialpedagogresurs som bland annat ska arbeta med kartläggning, intensiv lästräning 

enskilt och i grupp och laborativ matematik.  

 
Gula skolan har uppgett att man vill använda pengarna till finansiering av del av 

specialpedagogtjänst och som stöd till att jobba med bedömningsöverrenskommelse och 

måluppfyllelse. I projektbeskrivningen nämner rektorn också kompensatoriska 

hjälpmedel.  
 
Blå skolan består egentligen av två skolor inom samma rektorsområde. Skolan har 

uppgett att man vill använda statsbidraget till anställning av resurslärare under 

höstterminen 2009, för arbete ett par dagar i veckan med elever i behov av särskilt stöd i 

svenska och matematik för att kunna nå målen i år 3 under vårterminen 2010. 

 

I urvalet av informanter valde jag att intervjua de pedagoger som skolan uppgett att 

statsbidraget delvis finansierar. Detta innebar en pedagog på varje skola, dvs.  

sammanlagt fyra pedagoger. Jag har också intervjuat rektorerna på varje skola, totalt 

fyra stycken, för att få deras bild av satsningen och för att få insyn i hur de tänker sig nå 

målen i läsning, skrivning och räkning även fortsättningsvis när de inte kommer att få 

riktade pengar från statligt håll. 

 

Tre av pedagogerna som är anställda för satsningens skull är utbildade 

specialpedagoger. Den fjärde är utbildad grundskollärare, och jobbar innevarande 

termin deltid som resurslärare i skolår 1-3. För enkelhetens skull kommer samtliga att 

benämnas pedagoger fortsättningsvis. Alla pedagoger är kvinnor med erfarenhet av 

läraryrket i omkring tio år eller mer.  

 

Av rektorerna är två kvinnor och två män. De har samtliga en bakgrund som lärare och 

har jobbat inom skolan i 20 år eller mer. 

                                                 
1
 Skriftliga dokument syftar här till e-post meddelanden som skickats från rektorer till för- och 

grundskolecheferna. Dessa tas inte upp i källförteckningen, av hänsyn till anonymitetsaspekten. 
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Forskningsetik 

 

I genomförandet av detta examensarbete har jag ämnat betrakta och hålla mig till 

Vetenskapsrådets (2002) fyra huvudkrav för etiska överväganden: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. I denna studie gör jag 

mitt bästa för att följa dessa krav. Samtliga informanter har fått information om syftet 

med denna undersökning. Samtycke har inhämtats av för- och grundskolechef inom 

kommunen och samtliga intervjupersoner har också blivit tillfrågade. En svårighet som 

jag har upplevt har varit att uppfylla konfidentialitetskravet och samtidigt noga beskriva 

urvalsprocessen. Här har jag prioriterat konfidentialitetskravet.  Jag har således vinnlagt 

mig om att anonymisera skolorna genom att inte ange faktorer som om skolan har 

elever med invandrarbakgrund eller många elever med föräldrar med hög akademisk 

utbildning.  

 

Genomförande 

 
Då detta examensarbete görs för Gotlands kommun har jag först haft kontakt med en av 

kommunens två för- och grundskolechefer. Efter att han informerat de skolor som 

undersökningen avser har jag tagit kontakt med rektorerna vid varje skola telefonledes. 

De fick då veta det övergripande syftet med undersökningen och tid för insamlande av 

åtgärdsprogram bestämdes.  

 

Vid ett första möte med rektorerna och i ett fall även med pedagogen samlades 

bakgrundsinformation om skolorna in genom att jag tog del av kvalitetsredovisningar, 

resultat av de nationella proven i skolår 3 och åtgärdsprogram.  

 

Vid intervjutillfället, som skedde ungefär en till två veckor efter att jag träffat rektorerna 

första gången, fick informanterna veta att intervjun ska användas till en undersökande 

studie om Gotlands kommuns användning av regeringens satsning på läsa-skriva-räkna, 

inom ramen för mitt examensarbete. Intervjupersonerna informerades också om att 

deltagandet är frivilligt och att alla namn och skolor kommer att anonymiseras. 

Intervjun skedde på informanternas egna arbetsplatser i avskilda rum, för att uppnå en 

så trygg och avslappnad atmosfär som möjligt. Jag använde mig av en intervjuguide 

(bilaga1) samt av Kvale och Brinkmanns (2009) metodupplägg genom att utgå från ett 

antal intervjufrågor och följa upp dessa med följdfrågor. Frågeområdena för 

pedagogerna rörde hur informanterna arbetade med elever i behov av särskilt stöd i 

främst läsa och skriva, samt i viss mån räkna. Frågeområdena var också inriktade på 

vilka tankar och attityder respondenterna hade gentemot läsa-skriva-räkna satsningen. 

Intervjun med pedagogerna tog ungefär femtio minuter. De fyra rektorerna tillfrågades 

också vilka tankar de hade gentemot läsa-skriva-räkna satsningen, men även frågor på 

beslutsnivå, såsom hur de tänkte att de skulle nå målen på skolorna då de inte längre får 

extra medel. De intervjuerna tog omkring tjugo minuter. Samtliga intervjuer gjordes i 

oktober och november år 2009.  

 

I analysen av åtgärdsprogrammen har jag, i enlighet med vad Johansson och Svedner 

(2006) skriver om kritisk närläsning, vinnlagt mig om att vara kritisk i min läsning och 

frågat mig vem som skrivit texten och i vilket syfte det varit. Jag har också tänkt på vad 

som tagits med i åtgärdsprogrammen och vad som inte står där, vad som har betonats 
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och vad som inte har betonats. Jag har också tittat på mängden åtgärdsprogram i 

förhållande till antal elever i behov av särskilt stöd. Jag har här, som tidigare nämnts, 

begränsat mig till att endast undersöka åtgärdsprogram för elever i år 1-3 och där 

stödbehovet är inom områdena läsa, skriva eller räkna. Av etiska skäl kommer källorna 

inte att redovisas i uppsatsen.  Efter avslutat uppsatsarbete kommer åtgärdsprogrammen 

att förstöras. 

 

Databearbetning och analysmodell 

 

Jag spelade in intervjuerna med hjälp av MP3-spelare. I nära anslutning till 

intervjutillfällena transkriberade jag intervjuerna så ordagrant som möjligt, men skrev 

om det till att passa ett skriftspråk.  

 

För att analysera intervjuerna valde jag att använda mig av en intervjuanalys som av 

Kvale och Brinkmann (2009) kallas bricolage. Det innebär i korthet att man använder 

sig av olika metoder som passar för ens syfte. Kvale och Brinkmann beskriver bricolage 

som en metod där man plockar ihop de verktyg som finns till hands och 

”bricolagetolkaren anpassar olika tekniska diskurser till varandra, rör sig fritt mellan 

olika analytiska tekniker och begrepp” (2009, s.251). Anledningen till att jag valde 

bricolage som analysmetod var att jag ville vara öppen för olika metoder och inte vara 

låst till en enda. Nu kunde jag, precis som Kvale och Brinkmann föreskriver, läsa 

igenom intervjuerna och skaffa mig ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka till 

specifika intressanta avsnitt och sedan kunde jag omvandla delar av intervjun till en 

berättelse, koncentrera vissa meningar och samtidigt försöka visualisera resultatet i 

kategorier för att underlätta en jämförelse mellan de olika förhållningssätten som 

framkommit. I resultatanalysen jämförde jag intervjumaterialet med de åtgärdsprogram 

jag granskat. 

 

 

Resultat 
 

I detta avsnitt framställer jag studiens resultat med utgångspunkt från intervjuerna och 

de granskade åtgärdsprogrammen.  Resultatredovisningen är indelad i tre underavsnitt 

som knyter an till studiens forskningsfrågor: pedagogers respektive rektorers 

förhållningssätt till satsningen på läsa, skriva och räkna; förväntade effekter av 

satsningen utifrån analyserade åtgärdsprogram samt förväntade effekter utifrån 

intervjuer och åtgärdsprogram. Informanterna citeras med hjälp av fiktiva namn.  

 

Pedagogers respektive rektorers förhållningssätt till satsningen på 

läsa, skriva och räkna 

 

Sex teman kopplas till informanternas förhållningssätt/syn på de områden som berörs 

inom respektive tema. Dessa teman (insatser för yngre barn, personalförstärkning, 

alternativ till personalförstärkning, riktade pengar, framtida insatser samt önskan om 

samarbete) anger dels vilka slags insatser som satts in, dels informanternas visioner för 

framtida insatser efter den avslutade statliga satsningen (Tabell 1).  

 

 



20 

 

Tabell 1: Informanternas förhållningssätt till lokala åtgärder och visioner 

 

Lokala åtgärder och 

visioner 

Pedagogers 

förhållningssätt 

Rektorers 

förhållningssätt 

Insatser för de yngre barnen x x 

Personalförstärkning x x 

Alt. till personalförstärkning x x 

Riktade pengar  x 

Framtida insatser, efter 

riktade bidrag 

 x 

Önskan om samarbete x  

 

 

Pedagogers förhållningssätt till satsningen på läsa, skriva och räkna 

 

Informanterna bestod, som tidigare framgått, av fyra pedagoger och fyra rektorer, vid 

fyra olika skolor. Bland pedagogers respektive rektorers förhållningssätt till 

statsbidraget har jag kunnat urskilja några teman som återkommer hos bägge 

yrkeskategorierna samt några teman som särskiljer pedagoger och rektorer.  

 

Utifrån intervjuerna framgick att samtliga pedagoger välkomnade regeringens satsning 

på läsa, skriva och räkna och ställde sig positiva till den.  

 

Insatser för de yngre barnen 

Tre av specialpedagogerna poängterar att det är rätt att satsa på de yngre barnen. Det 

betonas att det är värt att satsa på grunden för att undvika att de senare fastnar i dåligt 

självförtroende. Dessutom anses det svårare att reparera barnens svårigheter senare i 

livet än om man hjälper dem rätt från början: 

 
Vi talade igår om vikten av lågstadiet. Att de små barnen får rätt start för att 

svårigheter är så svårt att reparera. Återigen satsa på de yngre barnen. De ska få 

rätt hjälp och uppleva att det här kan jag. De ska inte behöva gå ut tvåan och 

känna sig misslyckade och att de tycker att skolan är hemsk utan de ska få rätt 

hjälp (Gunilla). 

 

En pedagog uttrycker att det är fascinerande att man satsar på de lägre åldrarna, 

samtidigt som det är komplext för att det inte finns så mycket mätstickor på lågstadiet. 

Hon uttrycker att lärarna lever kvar i tron att det ordnar sig med tiden och att de inte har 

inblick i vad specialpedagogerna kan hjälpa till med för typ av stöd. 

 

Personalförstärkning 

Samtliga pedagoger framhäver hur viktigt det är att ha en god personalbemanning på 

skolorna, särskilt i de yngre åldrarna. Gotlands kommun och dess Barn- och 

utbildningsförvaltning har under år 2009 drabbats av stora hot om nedskärningar och 

även reella sådana. Med hjälp av statsbidraget har nu en av pedagogerna fått ha sin 

tjänst kvar, en kunnat omforma sin tjänst till att enbart vara till för skolår 1-3 och en 

kunnat satsa mer av sin tid på de yngre barnen. De tre pedagoger som innevarande läsår 

fått delar av sin tjänst finansierad av statsbidraget uttrycker en stor glädje över att de nu 

har mer tid till att upptäcka och hjälpa fler elever än vad de kunnat göra om skolan inte 

hade fått de pengar som nu satsats: 



21 

 

 
Jag tänker att om inte jag hade varit här nu hade kanske inte en elev fått den 

hjälpen hon hade behövt som hon har fått nu […] Ja om jag inte hade funnits hade 

de här eleverna inte blivit hjälpta […] Om jag räddar en har jag räddat ett helt 

människoliv (Ingrid). 

 

På något vis kan jag känna att får jag sitta och jobba i liten grupp med några 

stycken elever så är det väl bra mycket skönare än om man ska sitta i klassrummet 

och ska ha koll på allt. Man kan prata matte på ett annat sätt än om man har en 

fröken som ska ha två årskurser på samma gång och prata med alla, eller att man 

bara pratar med tvåan och låter ettan jobba för sig (Birgitta). 

 

Den specialpedagog som jobbar på en skola där statsbidraget i huvudsak gått till 

kompensatoriska hjälpmedel är mycket för teknik, men framhäver att personal ändå är 

det viktigaste: ”Personal är viktigare. Det går aldrig att komma ifrån att en levande 

människa är bättre” (Eva). 

 

 

Alternativ till personalförstärkning 

Även om personalförstärkning anses viktigt så finns det två pedagoger som kan tänka 

sig att statsbidraget skulle kunna gå till andra alternativ såsom fortbildning och 

kompensatoriska hjälpmedel.  

 

Två av specialpedagogerna uttrycker att lärare som jobbar med de yngre åldrarna i dag 

inte har samma kompetens som förr, särskilt vad gäller läs- och skrivinlärning. De 

menar att det är tråkigt och en av dem anser att lärare måste bli bättre på att våga 

upptäcka elever i svårigheter och därför menar hon att fortbildning av lärare skulle 

kunna vara ett alternativ som är värt att lägga pengar på: 

 
Man skulle kunna tänka sig att ett alternativ till den här satsningen skulle ju vara 

att lägga pengarna på utbildning av lärarna […] Jag tycker att alla lärare skulle 

vara speciallärare eller specialpedagoger[...] Jag upplever att alla lärare är ju 

fantastiska personer och de gör ett fantastiskt jobb men man är så fokuserad på 

stor grupp, på sin undervisning[…] Jag tänkte att lärarna skulle få utbildning i att 

våga se, alltså att lockas av att se de här eleverna som behöver hjälp (Ingrid). 

 

Ett annat alternativ som framhävs är kompensatoriska hjälpmedel, som inköptes till 

samtliga Gotlands skolor som ansökte om det under 2008. Under 2009 har även en av 

de undersökta skolorna använt bidragsmedlen till detta och den skolans specialpedagog 

menar att de gjort oerhört stor nytta. Hon jobbar i alla klasser, med alla elever och 

jobbar mycket sällan med enstaka elever. Hon menar bland annat att vissa svårigheter 

såsom fonologiska svårigheter inte kan tränas upp och därför måste eleverna 

kompenseras för det. Stavningsproblem kan man lösa med hjälp av datorer och om en 

elev har svårt att läsa måste han eller hon få tillgång till Daisyspelare (en slags ljudbok) 

för att få tillgång till samma litteratur som elevens klasskamrater har: ”Jag tror på den 

här tekniken med Daisyspelare bland annat för att få igång dem [eleverna med 

svårigheter att lära sig läsa]” (Eva). 

 

 

Önskan om samarbete 

En pedagog och en rektor uttrycker en önskan om samarbete med övriga personer på ön 

som är anställda med hjälp av dessa bidragsmedel. Pedagogen har tidigare erfarenhet av 
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att samarbeta i nätverk med andra lärare och hon menar att det dels är givande för att 

man får träffa andra som arbetar med liknande saker och utbyta erfarenheter och dels 

ger det arbetet en viss tyngd då projektet kan tydliggöras. Hon säger: 

 
Det hade egentligen varit bra att haft sådana träffar för att ta del av vad de andra 

gör, jaha gör du så?  Nu kanske det ser annorlunda ut på de olika skolorna [...] 

Det blir lite tyngd bakom det också, att man liksom har ett kontaktnät, att vi träffas 

och vi gör det här och att det blir lite tydligare och att det inte bara försvinner in i 

det allmänna (Birgitta). 

 

 

Rektorers förhållningssätt till satsningen på läsa, skriva, räkna 

 
Satsningen ses av samtliga rektorer som en chans att göra ett bra jobb och i vissa fall till 

och med ett bättre jobb. Det skiljer sig däremot vad de olika rektorerna valt att lägga 

pengar på och hur de menar att de gör ett bra jobb.  

 
Insatser för de yngre barnen 

 

Precis som specialpedagogerna uttrycker rektorerna en enad syn om att det är bra att 

man satsar på de yngre barnen. Samtliga menar att mycket är vunnet om de största 

insatserna ges till yngre barn där man kan lägga grunden i läsa, skriva och räkna. Två 

rektorer uttrycker en viss kritik mot att ekonomiska medel i stor utsträckning går till 

ungdomar i de äldre åldrarna, såsom det individuella programmet på gymnasiet.  En av 

dessa menar till och med att det är synd att vi behöver ha individuella program som 

kostar enorma pengar och istället borde vi alltid satsa mer på de yngre. Han säger: 
 

Vi säger ju alltid att vi ska satsa på de yngsta. Det ger effekter i det längre 

livsperspektivet och det är så vi måste tänka […] Hur gör vi bäst insatser? Jo när 

de är små, så slipper vi kanske när de är förbannande och arga och förstör saker 

när de blir äldre. Det hänger ihop[…] Sen att det kan behövas satsningar på de 

äldre också, det är självklart, men vi kanske kunde skjuta de medlen till de yngre 

åldrarna för att få till en bättre måluppfyllelse där (Alex). 

 

Riktade pengar 

 

Rektorerna är också eniga om att riktade pengar behövs och är välkomna. I likhet med 

pedagogerna belyser de den besparing som gjorts inom Gotlands kommun under det 

senaste året. De menar att den bidragit till försämrade villkor för skolorna och två 

rektorer ser de riktade pengarna, som statsbidraget är, som en nödvändighet för att de 

ska kunna arbeta med god kvalitet och undervisa så att alla elever ska få möjlighet att nå 

skolans uppsatta kunskapsmål: 

 
Med den begränsade budget som vi faktiskt har idag […] så kommer det bli 

svårigheter att fortsätta vår väg upp till 100% måluppfyllelse. Vi behöver alltså 

speciellt riktade pengar till de här satsningarna. Det är inte mycket pengar det rör 

sig om men det har varit viktiga kronor och ören. (Kaj). 

 

En annan rektor ser satsningen på läsa, skriva och räkna som ett sätt att behålla den 

kvalitet som de haft tidigare. Han antyder att riktade pengar som i denna satsning är 
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nödvändig för att upprätthålla någon kvalitet i skolan, samtidigt som han uttrycker en 

viss kritik till att dessa riktade pengar ska behövas. Följande förtydligar detta: 
 

Det är egentligen en satsning för att behålla den nivå som vi redan har haft. Det är 

ju inget åh Halleluja, nu kom det manna från himlen, utan det är egentligen pengar 

som borde ha funnits från start i det normala, men istället kallar man det tillskott. 

Tillskottet blir ett sätt att behålla en nivå som vi redan haft, vi klarar besparing 

eller nedskärning, det är det som händer. Tar man bort tillskotten, då blir det ren 

nedskärning. Vad effekten blir av det, det vet vi inte, men man kan ju misstänka och 

man kan bli lite orolig och man kan fundera på vad som händer i ett längre 

perspektiv (Alex).  

 

De två övriga rektorerna pratar inte om riktade pengar som en nödvändighet, men ser 

satsningen som ett sätt att få ett bra grepp om specialundervisningen respektive en extra 

chans att stötta elever till att nå målen. 

 

Personalförstärkning 

Tanken från förvaltningsledningens håll var, som tidigare framgått, att statsbidraget 

skulle gå till personalförstärkningar på skolorna och ingenting annat. Tre av skolorna 

har använt pengarna efter denna princip och dessa skolors rektorer uttrycker att 

personalförstärkningar är oerhört viktigt. Det ses som viktigt att det finns människor och 

lärare i skolan, och enligt rektorerna var det en önskan också från personalgruppen att 

satsa på mer personal. Att sedan personalförstärkning gått till specialpedagogiska 

insatser ses av dessa rektorer enbart som positivt, främst eftersom syftet med läsa-, 

skriva-, räknasatsningen varit att främja barn i behov av extra stöd. Följande citat 

belyser detta: 

 
Personalförstärkning för vår del är att vi lyckats ha specialpedagogen på heltid 

med våra egna pengar och med de här pengarna […] tanken har ju varit den att 

man via en specialpedagog ska man få mer tid med att kartlägga och sen också 

göra insatser (Kim).  

 
I lite kärva ekonomiska tider och med uppsägning av tjänster och så var det här 

faktiskt en möjlighet att behålla de här människorna som liksom är lite grädde på 

moset, om man får kalla det för det, även om det inte är så[…] Nu handlade det om 

läs- och skriv så då tänkte vi i de banorna. Då kan specialpedagogen vara kvar, nu 

kan vi finansiera del av hennes tjänst (Alex). 

 

 

Alternativ till personalförstärkning 

Det är dock inte alla rektorer som tycker att personal alltid är den bästa hjälpen: ”Jag 

tycker alltså att det inte alltid är det som är hjälpen för barnen att ha personal. Jag tycker 

att varje rektor och lärarkollegium tillsammans kan se hur vi kan stärka upp det här läs 

skriv och räkna” (Kaj). Denna rektors skola har satsat stort på kompensatoriska 

hjälpmedel, främst för läs- och skrivinlärning och rektorn på den skolan poängterar att 

varje skola själv måste få bestämma hur pengarna satsas för de vet bäst vad som behövs 

på varje skola. På den skolan finns en specialpedagog anställd sedan tidigare och 

rektorn är nöjd med den bemanning som finns på skolan. Därför har man använt årets 

pengar i huvudsak till inköp av kompensatoriska hjälpmedel, och menar att dessa 

hjälpmedel är till stor nytta. Grundtanken är att de vill hjälpa alla barn och då behövs de 

kompensatoriska hjälpmedlen såsom Daisyspelare, Alphasmart och olika dataprogram, 

för att alla barn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen i skolan.  
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Kompensatoriska hjälpmedel ses också som ett alternativ att lägga pengar på enligt en 

annan rektor som säger: ”Det andra alternativet man också skulle behöva satsa på är 

alternativa läromedlen typ datorprogram, det finns ju så otroligt mycket och det 

utvecklas ju så mycket, som kan ge ett stöd och hjälp när det gäller läs-, skriv- och 

matematikutvecklingen” (Robin).  

 

Framtida insatser, efter riktat bidrag 

 

Rektorerna skiljer sig åt i uppfattningen om hur man hanterar undervisningen av barn i 

behov av särskilt stöd i läsa, skriva och räkna, när de inte längre har statligt riktade 

medel att tillgå.  

 

En rektor menar att de riktade pengarna varit till stor hjälp och att under tiden de har 

dessa pengar får de en möjlighet att utvärdera vad som ger resultat. Den skolan har med 

hjälp av statsbidraget avsatt extra mycket tid och resurser på screening och kartläggning 

för att upptäcka elever i behov av stöd. Genom att göra jobbet får de en chans att 

utvärdera och se vad det är som ger resultat. Rektorn säger: ”För jag tror att det viktiga 

[…] är upptäckten. Sen tror jag det är viktigt med metodutveckling och didaktik […] 

Och det är ju så med alla projekt att man måste hitta vägar och behålla det gottaste när 

de särskilda pengarna är borta” (Kim).  

 

En annan rektor poängterar att skolan alltid har skyldighet att ge barn rätt stöd och han 

menar att arbetet handlar om att fördela personalresurser inom skolan för att kunna 

möjliggöra för alla barn att nå målen: ”Det handlar ju bara om att fördela resurser. Det 

är helt klart en skyldighet vi har som skola att se till att de får möjlighet att nå målen 

[…] Man skapar resurser genom att göra större grupper och frigöra resurser där” 

(Robin). 

 

Två rektorer uttrycker en oro kring vad som kommer att hända när man inte får särskilt 

riktade pengar. En rektor belyser att de har gjort en del, men det behövs mer och till det 

behövs riktade pengar: 

 
Jag ser att vi har kunnat behålla vår specialpedagog, jag ser att vi har kunnat köpa 

en bas i form av lite program till dator, till Daisyspelare, Alphasmart och så 

vidare, och det är en grund men det skulle behövas mycket mera […] Det är inte 

100 % måluppfyllelse utan vi måste jobba vidare […]Vi behöver investera i mera 

hjälpmedel, i datorer och så vidare. Och med den begränsade budget som vi 

faktiskt har idag […] så kommer det bli svårigheter att fortsätta vår väg upp till 

100 % måluppfyllelse (Kaj). 

 

En annan rektor menar att med allt de gör så letar de effektiviseringar i systemet och 

försöker prioritera var personalbehoven är störst. De blir mer och mer rörliga och tittar 

alltid efter vilka behov som finns och därefter funderar de på om de kan fördela sig på 

ett bättre sätt, men det finns gränser för när man inte längre kan effektivisera och hitta 

på finurliga lösningar; gränser som går då det faktiskt saknas folk som kan göra jobbet. 

Rektorn antyder att det finns en politisk vilja att klara skolan med tydligare ramar och 

striktare kontroller men med mindre pengar och det ställer sig rektorn kritisk till. Det 

blir svårigheter att hålla en god kvalitet på skolan när man inte längre har riktade medel 

att tillgå: 
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Nu är det svårt att vända ut och in på sig längre […] Jag kan vara orolig för hur 

det ska bli. Det är[…] flera signaler som ges att om vi mäter och vi har koll på 

läget, och ordning och reda så kommer skolan att klara det med mindre pengar. 

Det är inte så enkelt alltså. Det behövs människor i skolan, det finns många 

forskningar på att det är lärare och vuxna som är största framgången. (Alex).  

 

Effekter av läsa- skriva-räkna-satsningen enligt analyserade 

åtgärdsprogram 

 

Totalt har 18 individuella åtgärdsprogram analyserats vid de undersökta skolorna. 

Analysen omfattar samtliga åtgärdsprogram som är upprättade för elever i skolår 1-3, i 

syfte att stärka läs- och skrivkunskaper eller matematik. Av dessa hör två stycken till 

Blå skolan, 13 till Gröna skolan och tre är hämtade från Röda skolan.  Däremot fanns 

inga åtgärdsprogram för den berörda elevgruppen vid den Gula skolan. Ur 

åtgärdsprogrammen har kunnat utläsas skolans syn på vad eleverna behöver stärka och 

på vilket sätt eleverna ska få hjälp med sina svårigheter. Analysförfarandet av de 

individuella åtgärdsprogrammen framgår i tabell 2 nedan. Ofta innehåller ett 

åtgärdsprogram flera åtgärder; här redovisas dock endast den åtgärd som har med läs- 

och skrivutveckling respektive matematikutveckling att göra.  

 

Tabell 2: Stödåtgärder och fördelning av stöd i de individuella åtgärdsprogrammen  

 

Ämne Stöd för läs- och skriv Stöd för 
los + ma 

Stöd för matematik 

Typ av 
insats 

Kartläggn. Spec.ped. Övrigt Ind. 
arb. 

Liten 
grp 

Kartläggn. Liten grp Övrigt 

Antal 
elever 

3 3 2 1 2 1 5 1 

 

 

Av tabellen framgår bland annat att ungefär lika många elever (elva elever) får särskilt 

stöd i läs- och skrivutveckling som matematikutveckling (tio elever). Sättet att arbeta 

skiljer sig dock åt, dels hur man går tillväga för att stötta läs- och skrivutveckling, 

respektive matematikutveckling, och dels hur man använder åtgärdsprogram på de olika 

skolorna. De arbetssätt som framkom ur analysen var kartläggning, specialpedagogiskt 

stöd, individuellt arbete och intensivt stöd i mindre grupp. 

 

Av åtgärdsprogrammen framgår vidare att åtta elever behöver särskilt stöd i sin läs- och 

skrivutveckling. Det finns här fokus på att dels kartlägga svårigheterna och dels att 

arbeta med insatser hos specialpedagog. I sådana fall där eleven ska kartläggas står att 

detta ska göras av specialpedagog. Där man uppgett att eleven ska få stöd av 

specialpedagog står alltid att eleven ska få hjälp med läsning eller skrivning, och ibland 

står det att målet är att öka läshastigheten eller läsförståelsen. Emellertid framgår inte 

alltid hur ofta eleven ska få stöd och inte heller om det är i form av enskilt arbete eller 

med mindre grupp. Under rubriken övrigt ryms en psykologutredning, dock utan 

motivering, samt huvudsaklig hjälp av klasslärare eller föräldrar. 

 

Totalt tre elever hos de fyra undersökta skolorna (med totalt cirka 400 elever) behöver 

särskilt stöd i både läs- och skrivutveckling och matematik, enligt åtgärdsprogrammen. 
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Av dessa har två till åtgärd att gå i en liten grupp som finns på skolan. I ett av de 

åtgärdsprogrammen framgår att eleven ska få stöd i skolan och hemma med att känna 

igen ordbilder, kunna upprepa tal och bli säker på lägesbegrepp, bland annat genom att 

träna muntligt. I det andra åtgärdsprogrammet finns inga konkreta åtgärder uttalade.  

 

I analysen av åtgärdsprogrammen inriktade på matematik framgår att nio elever behöver 

extra stöd. Flera av dessa uppvisar, enligt åtgärdsprogrammen, en osäkerhet i ämnet. Av 

dessa nio elever är det en elev som ska få sina svårigheter kartlagda av specialpedagog. 

I kontrast till hur man valt att stödja elever i läs- och skrivsvårigheter får de flesta elever 

här sitt stöd i liten grupp. Hur stor denna grupp är framgår inte av åtgärdsprogrammen. 

Däremot framgår att avsikten är att eleverna ska få träna mycket laborativt och få 

tillfälle att formulera sig matematiskt, uppskatta rimliga resultat och föreslå lösningar 

med syfte att bli säkrare på matematiken. Vidare framgår att av totalt fem elever som får 

stöd i liten grupp för enbart sina svårigheter i matematik ska två elever få sin träning 

med lilla gruppen två gånger i veckan och två elever ska få det fyra gånger i veckan. I 

det åtgärdsprogram som återfinns under övrigt ligger tyngdpunkten på matematiken 

kombinerat med motivation och där ska skolpsykologen utreda eleven.  

 

Som framgår av antalet upprättade åtgärdsprogram på respektive skola använder sig 

skolorna av dessa på varierande sätt. Detta visar sig också i intervjuerna: En pedagog 

poängterar att: ”De elever som riskerar att inte nå målen ska ju ha åtgärdsprogram” 

(Gunilla). En annan pedagog menar att hon tror att de flesta elever når målen men säger 

också att även om det inte är så tycker hon inte att åtgärdsprogram alltid gör nytta. Hon 

förklarar när de skriver åtgärdsprogram: ”Vi har skrivit åtgärdsprogram om till exempel 

syftet är BUP-kontakt eller kontakt med logoped, för då behövs dels en pedagogisk 

utredning där vi från skolan berättar vad vi ser och sen behövs det ett åtgärdsprogram” 

(Eva). 

 

Förväntade effekter av läsa- skriva-räkna-satsningen i relation till 

informanterna och åtgärdsprogrammen 

 

Samtliga intervjupersoner kan se effekter av satsningen på läsa, skriva och räkna. De 

undersökta skolorna, och de tillfrågade specialpedagogerna arbetar på olika sätt, vilket 

ger upphov till olika effekter på de olika skolorna. I figuren nedan redogörs för vilka 

olika effekter som kan ses ur informanternas perspektiv samt ur det som skrivits fram i 

åtgärdsprogrammen. Därefter följer tematiska sammanställningar och citat från 

intervjuerna. 
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Figur 1: Effekter av läsa-skriva-räkna-satsningen 

 

 

Förväntade effekter av statsbidraget för läsa, skriva, räkna 
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Insatser för läs- och skriv 

 

Tidig upptäckt 

Vid en av de undersökta skolorna ser såväl specialpedagog som rektor en stor vinst i att 

man nu kan avsätta mer tid till att kartlägga skolans alla elever och på så sätt upptäcka 

elever som är i behov av extra stöd, redan tidigt i åldrarna. Detta stärks av de granskade 

åtgärdsprogrammen, av vilka det framgår att flera elever ska utredas av 

specialpedagogen för läs- och skrivsvårigheter. Enligt pedagogen ser klasslärarna 

mycket själva och därutöver gör pedagogen en systematisk kartläggning av skolans 

elever i samtliga skolår där hon utreder vilka svårigheter eleverna har i läsförståelse, 

läshastighet och hur de läser olika ord och nonsensord. De använder sig av flera 

standardiserade läs- och skrivdiagnoser. Då pedagogen i den övergripande screeningen 

upptäcker en elev som verkar ha svårt för något gör hon en djupare individuell 

kartläggning hos eleven för att ta reda på elevens styrkor och svårigheter. Därefter 

utarbetas ett åtgärdsprogram tillsammans med eleven, föräldrar och klasslärare. På så 

sätt, menar pedagogen, kan hon och lärarna individanpassa undervisningen och sätta in 

rätt åtgärder. Rektorn på den skolan ser en stor vinst i och med att man nu kan kartlägga 

fler elever tidigt i skolåren i och med att man då har större möjlighet att upptäcka de så 

kallade gråzonseleverna, det vill säga, de elever som ligger på gränsen till att nå 

kunskapsmålen:  

 
Min förhoppning […] är att vi ska hitta elever där risken att inte nå målen finns 

sådär lite grann. De väldigt svaga eleverna vågar jag påstå har vi ganska bra koll 

på, klasslärarna också, och vi pratar mycket om dem. Men det finns ju andra 

elever och [...] det är bra att upptäcka dem. Sen tänker jag också att de här 

eleverna, de här gärdesgårdseleverna, de här gråzonseleverna som man skulle 

behöva. […] lite rikta satsningen mot för att hjälpa. (Kim).  
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Regelbundna screeningar med nationella och lokala testmaterial där man kartlägger läs- 

och skrivförmågan respektive räkneförmågan förekommer på en ytterligare skola i 

studien. Denna regelbundenhet har dock funnits sedan tidigare och i motsats till ovan 

nämnda specialpedagog ställer sig pedagogen vid nämnda skola sig kritisk till dessa 

tester, särskilt när resultaten inte är kända sedan tidigare och hon menar att man som 

pedagog måste granska testet:   

 
Hur såg testet ut? Vad mäter testet? Och jag är generellt ganska kritisk till tester, 

jag jobbar inte så. Man får en massa testresultat som avviker från normen och man 

måste sätta in åtgärder och där är det stora problemet . Vad sätter vi in för 

åtgärder för de här eleverna som på något sätt ska gynna deras utveckling och det 

är ibland som att leta efter en nål i en höstack. Oftast sätter man in mer av samma 

sak. Nu har vi några som inte har kommit upp i läshastighet, då ska vi bara läsa, 

läsa, läsa (Ingrid). 

 

Denna pedagog är sålunda kritisk till den typ av kartläggningar som bygger på färdiga 

tester som används som mall för en normalitet. Dels tycker hon att de kanske inte visar 

på något nytt som inte stämmer med pedagogernas tidigare uppfattningar, och dels 

menar hon att skolan inte alltid kan sätta in relevanta åtgärder.  

 

Intensiva träningsperioder 

Två av de undersökta skolorna arbetar med intensiva träningsperioder som är 

individuellt anpassade för eleverna. En av dessa lägger upp undervisningen främst efter 

det behov som varje elev har, för att träna dess svårigheter och stärka barnet på så sätt. 

Efter att ha kartlagt eleven och pedagogen sett vilka svårigheter eleven har skrivs ett 

åtgärdsprogram tillsammans med elev, lärare och föräldrar. I detta åtgärdsprogram 

skrivs bland annat vad eleven behöver stärka och hur man ska jobba för att nå dit. I 

granskningen av åtgärdsprogrammen noteras att det alltid står vad eleven behöver träna, 

och ibland, men inte alltid, hur detta ska gå till. Ofta inkluderas åtgärdsprogrammen 

intensivträningsperioder med specialpedagog, men inte alltid. Då pedagogen träffar 

eleven strävar hon alltid efter att arbeta intensivt: 

 
Det är ju intensiv träning som ger bäst resultat. Jag försöker se till att det ska vara 

intensivt i 6-7 veckor. […] Att man verkligen lägger det på deras nivå så att eleven 

känner att de kan. Sen är det ju den här rent tekniska biten att träna dem i till 

exempel Lexia när de har svårt att höra lång eller kort vokal eller vokal. En annan 

bit av det hela är ju att få upp hastigheten och jag jobbar med program […] som 

tränar att man kommer ifrån att ljuda fram de små korta orden utan att de kan se 

dem (Gunilla). 

 

Den andra skolan som arbetar intensivt med eleverna styr arbetet främst efter elevernas 

lust. Lärarna signalerar sina behov till pedagogen som då träffar eleverna. Hon säger att 

hon lägger upp arbetet enligt elevens lust bland annat för att stärka självkänslan: 

 
Det finns inte någon generell linje, utan det handlar om att anpassa 

undervisningen, eller träningen skulle jag vilja säga till individens lust framför allt. 

[…]Det är ett fokus jag alltid har. Det ska alltid vara roligt, och det måste också 

vara utmanande […] Det är lusten som styr vägen. Och jag vet aldrig riktigt, alltså 

planerar i detalj gör jag nästan aldrig, utan jobbar mer målstyrt när vi vet var ska. 

(Ingrid). 
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På en tredje skola säger sig rektorn att man arbetar med intensivsatsning på läsa, skriva 

och räkna i och med att man har en pedagog som är anställd just för detta på kort tid 

men han törs inte säga vilken effekt detta får: 

  
Det är intressant att se en intensivsatsning på ett stöd till de här eleverna vad det 

kan ge. Man får ju då starta upp med att göra någon typ av diagnos för att ta reda 

på vilka barn som behöver ha det här stödet och sen sätter in åtgärder och sen gör 

utredning och uppföljning i slutet. Så det ska bli spännande att se, effekten (Robin). 

 

Pedagogen på samma skola poängterar inte att hon arbetar intensivt med eleverna utan 

berättar att hon jobbar på olika sätt med olika klasser. Hon går in i de klasser där lärarna 

tycker att det behövs. I en klass är det intensivt med en elev och i andra klasser handlar 

det om att finnas till för alla elever för att förebygga läs- och skrivsvårigheter.  

 

Förebyggande 

En av de undersökta skolorna använder sin resurs till stor del för att arbeta 

förebyggande, framför allt vad gäller läs- och skriv. Enligt pedagogen har skolan inte så 

många barn i skolår 1-3 med behov av extra stöd, så då kan hon arbeta mer 

förebyggande. Hon säger att i ettan jobbar hon tillsammans med klassläraren med 

läsning och utvecklar: ”Läs, läsa läsa läsa […] jag kan finnas till så att de verkligen 

hinner läsa högt för någon varje dag” (Birgitta). 

 

Stärka självförtroendet 

Samtliga pedagoger och två rektorer poängterar att självförtroendet och självkänslan är 

en viktig del i alla barns utveckling. Flera informanter betonar det tragiska i att barn 

förlorar sin självkänsla för att de riskerar att inte uppnå målen i skolämnen eller har 

svårt att läsa, och på det sättet har dessa pengar kommit till nytta då man verkligen kan 

satsa på barnen när de är unga. Följande citat belyser detta:  

 
Det första jag gör att fånga upp själva självkänslan beroende på hur gammalt 

barnet är: Hur uppfattar de sin egen kapacitet inom läs- och skriv? Hur mycket 

bedrövelse finns det? Hur mycket sorg finns det för eleven? För det finns oftast det. 

Min ambitionsnivå är ju hela tiden att barnen aldrig ska misslyckas inne hos mig 

[…] Jag försöker fånga det här barnets självkänsla av läs- och skriv och också 

språkutvecklingen generellt för att få någon slags plattform att utgå ifrån (Ingrid).  

 

Att verkligen få grunden i barnen är inte bara basgrunden i kunskap, det är en bas 

i trygghet och självkänsla som stärker dem framöver […] Vi har tänkt mycket på de 

här barnen med inlärningssvårigheter på olika sätt, att de ska kunna hänga med i 

sitt självförtroende så de har fått lite mer av kakan (Kaj). 

 

Likvärdig läsning och skrivning för alla 

En av de undersökta skolorna har som tidigare nämnts avsatt statsbidraget till 

kompensatoriska hjälpmedel. Resultatet av det har blivit att man kan låta alla barn få en 

likvärdig läsning, oavsett om barnet läser ”med öronen” med hjälp av Daisyspelare eller 

i en bok på traditionellt sätt. Likaså kan barn som inte har riktigt penngrepp få skriva 

med en Alphasmart. Dock menar rektorn att barn med inlärningssvårigheter är den 

grupp elever som fått ut mest av satsningen genom kompensatoriska hjälpmedel. 

Pedagogen menar att en anledning till att en elev bör få kompensera sina svårigheter 

med tekniska hjälpmedel är att man inte kan träna upp eventuella fonologiska 

svårigheter och säger vidare:  
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Jag jobbar egentligen med alla elever. Säg till exempel i år två, de har kommit 

igång med sin läsning. Där finns det två stycken som inte riktigt har kommit igång 

med läsningen, men de har fått Daisyspelare, Victor Reader då, den här lilla, och 

läser med den. Det finns tre datorer i klassrummen och alla datorer har också 

Daisyspelare i sig och sen har jag två Daisyspelare till som går runt i klassen så 

att alla elever får läsa med den tekniken under en period (Eva). 

 

 

Insatser för räkning 

 

Tidig upptäckt 

Samma skolor som använder sig av systematisk kartläggning av alla elever i läs- och 

skriv gör det även i matematik, och samma skola som säger sig ha mer tid till att 

kartlägga läs- och skrivutveckling i år, som en effekt av statsbidraget, uppger också att 

de har mer tid till att upptäcka matematiksvårigheter. Det framgår även vid granskning 

av åtgärdsprogram att stor vikt läggs vid kartläggning av matematiksvårigheter.  

 

Intensiva träningsperioder 

Precis som att två skolor arbetar med intensiva träningsperioder med barn i läs- och 

skrivsvårigheter gör samma skolor det i matematiken också, enligt intervjuutsagor och 

åtgärdsprogram. Här säger sig dock bägge pedagogerna lägga upp arbetet efter barnets 

behov, även om en av pedagogerna menar att det också är viktigt att planera arbetet 

utefter vad som är intressant för barnet. Den ena pedagogen beskriver sitt arbete med 

elever i matematiksvårigheter såhär: 

 
Jag tittar efter vad de kan och vad de behöver träna på. Om det är ordförståelse, 

vad de har förstått av positionssystemet. Utifrån det så lägger jag upp vad de ska 

jobba med. Ibland tar de sin mattebok från klassrummet, ibland jobbar de med 

andra saker och ibland får de fortsätta, på något sätt har de ju sina beting i 

klassrummet också som de ska bli färdiga med. Sedan så är de inne i klassrummet. 

Det går ju inte att plocka ut dem helt från den verksamheten heller (Gunilla).  

 

Pedagogen vid den andra skolan som arbetar med intensiva perioder uttrycker också att 

det är lite lättare att jobba med elever i matematiksvårigheter än elever i läs- och 

skrivsvårigheter och säger:  

 
När det gäller matten har man mera ramar att gå efter. Man börjar alltid med 

begreppsförståelsen […] Det finns många fler sätt att variera sig på […] Sen så 

har man hela den här taluppfattningen, ramsräkningen och det brukar de tycka är 

jättekul. Det handlar mer om att matten är komplexare. Som specialpedagog 

tänker jag inte så mycket på aritmetik utan mer förståelsen av matten i det stora 

hela […] Vad är det som är intressant för barnet? (Ingrid). 

 

Rektorn vid ovan nämnda skola motsäger specialpedagogen och påpekar att: ”Barn med 

räknesvårigheter har vi inte blandat in just nu. Det är ändå begränsat med pengar […] så 

nu satsar vi dem så här på barn med lässvårigheter främst” (Alex). Dock noteras i 

åtgärdsprogrammen att i elever i år 3 med matematiksvårigheter ska få intensiv träning 

tillsammans med specialpedagog två till fyra gånger i veckan under sex veckor.  

 

En tredje pedagog arbetar också intensivt med matematiken 1,5 dag i veckan, enligt 

henne själv, rektor och granskade åtgärdsprogram. Detta är således inte lika intensivt 

arbete som ovan nämnda skolor. I skolår 3 på hennes skola anses behovet störst av hjälp 
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i matematiken och hon undervisar, tillsammans med klassläraren, med konkret material 

med alla elever: 

 
Vi kom överens om att vi kör lite sådant som man oftast inte gör. Man vill ju köra 

på i matteboken, men mäta, usch det blir ju så jobbigt när man ska hålla på med 

sådana saker, mäta och väga och så. Men då kan vi ju passa på när vi är två 

stycken och så har vi delat upp hennes klass i två grupper, en som är lite svagare 

och en som är lite starkare […]Så där har jag ett längdprojekt just nu (Birgitta).  

 

Dock törs Birgitta inte säga vilken effekt hennes arbete ger. Hon tycker att ” det är för 

tidigt stadium att säga. Det har ju väckt tankar och det har väckt liv, jaha visst ja, men 

sen om det sitter där, det vet jag inte” (Birgitta). 

 

Sammanfattning av resultaten 

 
Av resultaten framgår det tydligt att pedagoger och rektorer välkomnar statsbidraget för 

läsa, skriva och räkna och ställer sig positiva till det. Det anses särskilt viktigt, inom 

bägge yrkeskategorierna, att satsningen sker på de yngre skolbarnen och att 

basfärdigheterna läsa, skriva och räkna får stort utrymme. Riktade pengar, som detta 

statsbidrag, ses som ett sätt att stötta elever till att nå målen, att få grepp om 

specialundervisningen och som en nödvändighet för att kunna arbeta med hög kvalitet, i 

synnerhet i tider av besparingar. 

 

En god personalbemanning anses viktigt av samtliga och därför har det varit rätt av 

Gotlands kommun att satsa på personal, enas de flesta informanter om. De undersökta 

skolorna nyttjar dock bidraget på olika sätt. Tre skolor har, i enlighet med vad de 

beskrivit att de ska göra, använt medlen till personalförstärkning. Man kan dock urskilja 

olika användningsområden för personalen. En skola har en utbildad lärare anställd på 

halvtid under tre månader för att hjälpa till där det behövs. En annan skola använder 

pengarna för att kunna utnyttja specialpedagog endast till skolår 1-3. Den 

specialpedagogen arbetar i huvudsak intensivt med elever, till mesta dels i en-till-en 

undervisning, men även i grupp, samt till kartläggning av enskilda elevers läs- och 

skrivutveckling samt matematikutveckling. Den tredje skolan som har använt medlen 

till personalförstärkning lägger även de pengarna på en specialpedagog. Denna 

specialpedagog används uteslutande till intensivt arbete med elever, även där i en-till-en 

undervisning, men även i små grupper.  En skola lägger dock de statliga medlen på 

kompensatoriska hjälpmedel, trots att Gotlands kommun kommit överens om att 

använda pengarna till personalförstärkning. Rektorn vid den skolan poängterar att de 

redan har en anställd specialpedagog, och nu behövde de kompensatoriska hjälpmedel. 

Vidare menar rektorn att varje rektor känner sin egen skola bäst och således bör varje 

skola få bestämma hur medlen ska användas. Kompensatoriska hjälpmedel är även 

något som framförs av flera informanter som alternativ till personalförstärkning, likaså 

fortbildning av lärare.  

 

Vid intervjuerna har skillnad märkts i hur informanterna förhåller sig till arbete med läs- 

och skrivsvårigheter respektive matematiksvårigheter. Något fler insatser för barn i läs- 

och skrivskrivsvårigheter har kunnat ses. Bland annat märks att man kunnat stärka 

självförtroendet för elever i läs- och skrivsvårigheter och på ett par skolor har man 

utnyttjat statsbidraget till att arbeta med läs- och skrivundervisning för alla, i 
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förebyggande syfte och som kompensatoriska hjälpmedel. Tre av de intervjuade 

pedagogerna ägnar mer tid att prata spontant om läs- och skriv än om matematik. 

Dessutom beskrivs fler praktiska sätt som de arbetar med läs- och skrivsvårigheter än i 

matematik.  En pedagog uttrycker, i motsats till de övriga, att det är lättare att arbeta 

med matten för att det finns mer konkreta metoder att använda än med svenskan. Denna 

skillnad kan dock inte märkas på samma sätt i analysen av åtgärdsprogrammen. Där 

framgår att ungefär lika många elever får stöd för sin läs- och skrivutveckling som för 

sin matematikutveckling. Däremot kan skillnad ses i hur man utformar undervisningen i 

de olika ämnena. Inom läs- och skrivområdet koncentreras insatserna främst till 

kartläggning och tid med specialpedagog, medan man inom matematikområdet främst 

satsar på undervisning av elever i liten grupp.  

 

I analysen av åtgärdsprogrammen framkommer vidare att man använder sig av 

åtgärdsprogram i olika utsträckning på de olika skolorna. En skola står för tretton av de 

tjugo analyserade åtgärdsprogrammen, medan en skola inte har något åtgärdsprogram 

upprättat för barn i behov av stöd i läsning, skrivning eller räkning. I de åtgärdsprogram 

som används märks, i likhet med informanternas uttalanden, att resurser avsätts till 

kartläggning av främst läs- och skrivsvårigheter men även matematiksvårigheter. Vidare 

märks i likhet med intervjupersonernas utsagor att träning hos specialpedagog 

förekommer för barn som behöver stöd i sin läsning, däremot framgår det inte alltid hur 

den träningen är upplagd. Dessutom framkommer att intensiv träning av matematik i 

liten grupp förekommer, vilket inte påpekats av informanterna.  

 

Som effekter av detta statsbidrag märks på samtliga skolor, i intervjuutsagor men inte i 

åtgärdsprogram, att tid och resurser läggs på att stärka självförtroendet hos barn i 

svårigheter. Detta görs på olika sätt; genom att stärka elevernas svagheter och på så sätt 

stärka självförtroendet, genom att behandla alla elever lika samt genom att hjälpa 

eleverna se vad de kan. Det märks också, vid intervjuutsagorna, och i att man vid tre av 

fyra skolor får mer tid till intensiva träningsperioder med elever i behov av extra stöd, i 

läs- och skriv, samt i matematik. Av åtgärdsprogrammen framgår det att dessa 

träningsperioder är individuella för elever i behov av stöd i läsning och skrivning, men i 

matematik är de intensiva träningsperioderna konstruerade genom undervisning i liten 

grupp. På en skola noteras även att man lättare kan upptäcka elever i behov av särskilt 

stöd tidigt i åldrarna, tack vare detta riktade statsbidrag.  

 

 

Diskussion 
 

Intentionerna i denna studie var att kartlägga de effekter som regeringens satsning på 

läsa, skriva och räkna givit på några gotländska skolor. För detta syfte har individuella 

åtgärdsprogram för elever i skolåren 1-3  insamlats och analyserats samt intervjuer 

genomförts med rektor och pedagoger vid fyra utvalda skolor. Resultaten visar att det 

statliga bidraget har varit ett viktigt tillskott som använts på olika sätt för att bidra till 

höjd kvalitet i undervisningen i läsa, skriva och räkna i tider av kommunala besparingar. 

Skolor har nyttjat bidraget på olika sätt; efter deras behov och redan befintliga resurser. 

En slutsats som kan dras är att vid skolorna i denna undersökning har kompetens och 

attityder bland personalen styrt det sätt man valt att använda pengarna på.  
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Metoddiskussion 

 

För att nå en hög grad av trovärdighet har i denna studie olika empiriska material 

insamlats. En kvalitativ intervjustudie, riktad till skolledare och pedagoger vid ett urval 

skolor, har därför kompletterats med granskning och analys av åtgärdsprogram vid 

samma skolor. Genom halvstrukturerade intervjuer har jag kunnat tränga djupare in i 

informanternas föreställningar om betydelsen på kort sikt av riktade insatser till elever i 

läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Mer långsiktiga effekter av statsbidraget kan dock 

inte påvisas av denna undersökning, vilket inte heller varit en del av syftet. De 

granskade åtgärdsprogrammen har bidragit till att jag kunnat ställa dem i relation till 

informanternas utsagor. De olika datainsamlingsmetoderna är således ett sätt att öka 

studiens trovärdighet (Patel & Davidsson (2003). Ett alternativ till mina 

undersökningsmetoder kunde vara att göra fallstudie med observationer för att 

undersöka i vilken utsträckning informanternas utsagor om stöd i skolarbetet återspeglas 

i klassrumssituationer. Men på grund av etiska hänsyn avstod jag från att göra detta, då 

kommunen är liten och det då skulle bli ännu lättare för utomstående att känna igen 

informanterna.  

 

Samtliga informanter, d.v.s. rektorerna och pedagogerna vid respektive skola, var alla 

berörda av satsningen. För att få så innehållsrik information som möjligt valdes att 

intervjua rektorerna samt de specialpedagoger respektive pedagog som enligt uppgift 

skulle arbeta med hjälp av statsbidraget. Det framkom dock i intervju att en 

specialpedagog inte hade delar av sin tjänst finansierad av bidraget, men att hon 

däremot använde sig av de kompensatoriska hjälpmedel som köpts in med hjälp av 

bidraget, och därmed kunde hon uttrycka sig om vilken nytta statsbidraget gjort.  

 

Ambitionen var att samla in allt material på samma sätt, men av praktiska skäl var detta 

inte alltid möjligt vilket kan ha påverkat resultaten. Min tanke var till exempel att 

intervjua pedagogerna innan jag intervjuade rektorerna, men i ett fall gick det av 

tidsmässiga skäl inte att arrangera praktiskt. Inte heller har insamlingen av 

åtgärdsprogrammen skett på exakt samma sätt. En del skolor hade inte alla program 

framme då jag var där första gången utan jag har vid en skola fått samla in 

åtgärdsprogram i efterhand. Att insamlingen inte skett på exakt samma sätt och vid 

samma tidpunkt kan ha påverkat resultaten på så sätt att vissa åtgärdsprogram kan ha 

hunnit omarbetas eller skrivas vid skolor där insamlingen skedde senare på terminen. 

 

Vid intervjuerna var ambitionen att genomföra dessa på ungefär samma sätt, vilket till 

viss del gjordes. Under intervjuerna lades även vikt vid att söka tolka de svar jag fick 

och verifiera dessa genom motfrågor. Jag har valt att belysa vissa delar som kommit 

fram i intervjuerna, för att de passar undersökningens syfte. Vissa relevanta synpunkter 

som framkommit skulle kunna göra så intervjupersonerna lättare identifieras, vilket är 

orsaken till att dessa inte redovisas. Genom att spela in intervjuerna har jag kunnat 

lyssna på inspelningarna flera gånger och försäkrat mig om att jag uppfattat samtalen 

korrekt.  Jag har också sökt säkerställa att de tolkningar som jag formulerat har tillfört 

kunskap om det jag studerat. Inför analysen av resultaten har jag utgått från att skaffa 

mig teoretiska perspektiv på undervisning och lärande i området samt litteratur om 

metodiska förfaringssätt för att söka göra en trovärdig sammanställning och tolkning av 

mina insamlade data. 
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Att analysera åtgärdsprogrammen visade sig inte vara så lätt som jag först hade trott. 

Exempelvis kunde informationen som framkom i intervjuerna helt verifieras av 

åtgärdsprogrammen som fanns upprättade för alla elever i behov av särskilt stöd på en 

skola. På de andra skolorna var arbetet med åtgärdsprogram inte lika utbrett.  Det 

varierande underlaget av åtgärdsprogram har påverkat studien såtillvida att validiteten 

inte är lika stor som den skulle varit om liknande åtgärdsprogram funnits upprättade i 

lika stor utsträckning på alla skolor.  

 

Denna uppsats är, som tidigare redogjorts för, ett examensarbete på Speciallärar-

programmet vid Umeå universitet och därmed är universitetet min huvudsakliga 

uppdragsgivare. En annan uppdragsgivare är dock Gotlands kommun som beställt denna 

undersökning. Att uppsatsen är ett beställningsarbete kan ha påverkat resultatet 

såtillvida att informanterna kan ha haft ambitionen att framställa sin skola och 

användningen av pengarna i så positiva ordalag som möjligt. Det kan också ha påverkat 

studiens resultat såtillvida att jag tagit extra stor hänsyn till konfidentialiteten, eftersom 

jag valt att redovisa vilken kommun det rör sig om.   

 

Studiens fyra skolor bedöms ge en representativ bild av kommunens F-6 skolor 

geografiskt och demografiskt. En avsikt med urvalet var att få en så stor spridning i 

sättet att använda pengarna till, vilket också har skett. Studiens resultat avser som 

framgått, ett begränsat antal skolor, i en viss region. Dessa begränsningar talar dock inte 

emot att liknande resultat skulle kunna framkomma i andra skolområden och i andra 

regioner.  

 

Analys och Resultatdiskussion 

 

Resultaten visar att pedagoger och rektorer anser att satsningen på läsa, skriva och räkna 

varit till stor nytta. Att pengarna gått till personalförstärkning betonas av de flesta som 

positivt då flertalet informanter menar att personal i skolan är en central del i 

undervisningen. Detta synsätt kan förstås ur ett sociokulturellt perspektiv där inlärning 

och undervisning sker i ett samspel och där språket och kommunikationen är av central 

betydelse. Således har läraren en viktig roll att fylla. Skolan som utnyttjat statsbidraget 

till att anställa en resurslärare för att bl.a. undervisa i mindre grupper ger i och med detta 

barnen en större möjlighet att samtala med varandra, vilket i ett sociokulturellt 

perspektiv ses som en förutsättning för lärande.  Dessutom stöder forskning att ökad 

personalstyrka som utnyttjas till mindre grupper ger resultat (se Pate- Bain et al. 1997; 

Kreuger & Lindahl, 2002). Att lärare bör ha rätt kompetens torde kunna ses som en 

självklarhet och det är synnerligen viktigt, särskilt för elever i läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg M. & Lange, 2006). Två skolor har använt statsbidraget till att finansiera del 

av tjänst av utbildade specialpedagoger, varav en med vidareutbildning i tal- och 

språkutveckling, vilket kan ses som att de har använt sig av rätt kompetens för 

ändamålet. En skola har använt en erfaren pedagog som resurslärare till olika grupper, 

vilket också kan ses som att rätt kompetens utnyttjats.  

 

En skola har som nämnt inte nyttjat medlen till personalförstärkning utan satsat på 

kompensatoriska hjälpmedel, så att alla elever ska kunna undervisas i samma klassrum. 

I ett relationellt perspektiv kan detta ses som ett verktyg för att arbeta för en inkluderad 

skola där alla elever ges samma förutsättningar att följa med i undervisningen. Föhrer 

och Magnusson (2003) menar att kompensatoriska hjälpmedel eller alternativa verktyg 
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bevisligen har effekt, och de poängterar att det underlättar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter att läsa med ljudböcker och dessutom märks en ökad självkänsla. Detta 

står dock i kontrast till teorier av Myrberg (2001) och Frost (2007) som belyser att den 

mest effektiva träningen för elever i läs- och skrivsvårigheter ges i intensiv en-till-en 

undervisning.  

 

De satsningar som gjorts med personalförstärkningar och kompensatoriska hjälpmedel 

har alltså gett resultat i form av att man kan hjälpa fler barn. Man skulle ändå kunna 

tänka sig andra alternativ till resursfördelning. Rektorerna framhöll att det var viktigt att 

pengarna skulle gå till verksamheten ute på skolorna och inte ligga centralt på 

förvaltningen. Med det i bakgrunden skulle ett alternativ kunna vara att satsa pengarna 

på kompetensutveckling av lärare, vilket en av pedagogerna framhöll som viktigt. Att 

lärare har rätt kompetens för sin uppgift är av största vikt, särskilt när det gäller elever 

som har problem med läs- och skrivinlärningen (Myrberg M. & Lange 2006). Ett annat 

alternativ skulle kunna vara att sprida pengarna över skolorna och samtidigt ta med en 

demografisk faktor, eftersom forskning visar att barn från lägre socioekonomiska 

förhållanden och barn med utländsk bakgrund har ett större behov av personalresurser 

(se Gustavsson & Myrberg E., Kreuger & Lindahl 2002).  

 

Den effekt som flest pedagoger och rektorer kan se av ”läsa-, skriva-, räknasatsningen” 

är att man kunnat möjliggöra mer tid för arbete med barnens självförtroende, indirekt 

såväl som direkt. Sett ur ett sociokulturellt perspektiv, där kommunikationen och den 

sociala interaktionen är centrala delar, är detta en viktig aspekt i och med att varje elev 

som får sitt självförtroende stärkt får lättare att använda sitt språk och interagera med 

andra människor i ett socialt sammanhang. Läsforskarna Taube (2007) och Stanovich 

(2000) poängterar att barn i läs- och skrivsvårigheter är i stor risk för att få dåligt 

självförtroende, vilket i sig ofta leder till en lägre läsmotivation som gör att barnet läser 

mindre och således får mindre övning i läsning och därmed blir ännu svagare än sina 

kamrater på att läsa. Därmed kan man säga att resultaten i denna studie pekar på att det 

arbete som pedagoger lägger ner på att stärka eleverna, likväl som de kompensatoriska 

hjälpmedel som hjälper elever att ta del av litteratur, är väl investerade pengar.  

 

I granskningen av åtgärdsprogrammen har ungefär lika många elever i läs- och 

skrivsvårigheter som i matematiksvårigheter funnits. I de sammanlagda resultaten har 

dock något fler insatser för barn i läs- och skrivskrivsvårigheter kunnat ses. Bland annat 

märks att man kunnat stärka självförtroendet för elever i läs- och svårigheter och på ett 

par skolor har man utnyttjat statsbidraget till att arbeta med läs- och skrivundervisning 

för alla, i förebyggande syfte och som kompensatoriska hjälpmedel. I intervjuerna har 

pedagogerna även talat om insatserna för räkning på ett annorlunda sätt än om 

insatserna för läs- och skriv. En pedagog har visserligen uttryckt att det är lättare att 

undervisa i matematik, vilket skulle kunna bero på hennes intresse och kunskaper. I 

övrigt har pedagogerna överlag hållit sig mer vid ämnet läs- och skrivsvårigheter, vilket 

givetvis kan hänga samman med att denna studie har varit mer inriktad på elever i läs- 

och skrivsvårigheter, vilket har styrt intervjufrågorna och tolkningen av resultaten.  En 

annan orsak skulle kunna vara att pedagogernas egna intressen och kompetensområden 

styr deras arbetssätt.   

 

Skollagen, likväl som Gotlands kommuns styrdokument, säger att åtgärdsprogram ska 

upprättas när ett barn är i behov av särskilt stöd eller riskerar att inte nå målen. I denna 

undersökning märks att det finns stora variationer bland skolorna hur man använder sig 
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av åtgärdsprogram. Att en skola har tretton upprättade åtgärdsprogram för elever i 

behov av särskilt stöd i läsning, skrivning eller räkning, medan en annan inte har några 

alls kan givetvis bero på det faktiska antalet elever som riskerar att inte nå målen, men 

det kan också bero på skillnader i synen på åtgärdsprogram hos pedagogerna.  Enligt 

skolornas kvalitetsredovisningar och interna dokument finns det elever som riskerar att 

inte nå målen i svenska respektive matematik, och trots det upprättas inte 

åtgärdsprogram i motsvarande utsträckning på vissa skolor.  Inte heller skrivs alla 

åtgärdsprogram på ett sätt där man fokuserar på målen eller åtgärderna utan snarare på 

elevens brister. Detta skulle kunna bero på att de lärare som skriver åtgärdsprogrammen 

inte har fått kompetensutbildning i att skriva åtgärdsprogram. Väl utvecklade 

åtgärdsprogram ställer stora krav på tydlighet från lärarnas sida. Som Asp-Onsjö (2006) 

påpekar infördes emellertid åtgärdsprogram i Sverige utan att ta i beaktning om det 

skulle fungera i praktiken eller att lärare fortbildades för uppgiften. Det ojämna 

användandet av åtgärdsprogram skulle också kunna bero på att det kan vara otydligt var 

gränsen för elever i behov av särskilt stöd går eller att man är hoppfull om att elever i år 

1 som har lite svårt att läsa och skriva ändå ska kunna nå målen i år 3, och därmed 

behöver man inte skriva åtgärdsprogram, som några pedagoger antyder.  

 

Detta leder till att de insatser som görs i de tidiga skolåren bör diskuteras djupare. 

Myrberg M. (2001) poängterar att det är av största vikt att identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter sker tidigt, men att det tyvärr är vanligt att identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter sker först i skolår 3. Detta stämmer överens med denna studies resultat. 

Av fyra undersökta skolor använder sig endast hälften av grundläggande systematisk 

kartläggning från tidig ålder för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter respektive 

räknesvårigheter. En pedagog påpekar, i likhet med Skolverket (2007), att dessa tester 

inte ger så mycket då man inte vet vilka åtgärder som ska sättas in. Skolverkets 

utbildningsinspektion framhåller att det inte verkar finnas kompetens att översätta 

behovet hos enskilda elever till lämpliga stödåtgärder. Druid Glentow (2006) poängterar 

att för att kunna sätta in rätt åtgärder måste man kartlägga ett barns exakta styrkor och 

svagheter i läs- och skrivsvårigheter. I de fall där pedagogerna väntar till skolår 2, 3 

eller ännu senare med att sätta in extra stöd och skriva åtgärdsprogram, kan denna 

väntan således bidra till att elever får rätt stöd för sent och därmed går miste om adekvat 

undervisning.  

 

De två skolor där specialpedagogen arbetar systematiskt med individuell undervisning 

för elever i läs- och skrivsvårigheter undervisar på ett sätt som såväl Myrberg M. och 

Lange (2006) som Frost (2007) menar är det mest effektiva för elever. Detta arbetssätt 

har sin grund i ett kategoriskt perspektiv. Elever kompenseras här för sina svårigheter 

med egen enskild träning. Att två skolor håller sig till ett kategoriskt perspektiv i ett 

samhälle där styrdokument förespråkar ett inkluderande och relationellt perspektiv kan 

ses på olika sätt. Antingen har man, som Persson (2001) poängterar, varit kvar i ett 

speciallärarperspektiv som rådde innan speciallärarutbildningen avskaffades år 1989, 

eller så har man tagit till sig av rådande och aktuell läsforskning som ju poängterar att 

det mest effektiva stödet för elever i läs- och skrivsvårigheter bäst ges genom en-till-en 

undervisning. Vindarna håller på att svänga i Sverige även rent politiskt. 

Speciallärarutbildning återinfördes 2008, bl.a. för att höja måluppfyllelsen bland 

Sveriges elever och i examensförordningen för speciallärare står att det ska vara fokus 

på individnivå som inte varit på samma sätt för specialpedagoger. Sett ur ett 

sociokulturellt perspektiv skulle detta innebära att det finns större chans att elever får 

adekvat undervisning med specialutbildade lärare, vilket Vygotskij (1999) menar är av 
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största vikt i dagens samhälle. I en individbaserad undervisning får man också tillfälle 

att kommunicera med eleven, vilket ses som fundamentalt i ett sociokulturellt 

perspektiv. Dock är det fortfarande viktigt att eleven inte tas ut ur klassrummet och sätts 

i en liten kammare med en speciallärare där specialundervisningen inte alls är 

sammankopplad med elevens vanliga klassundervisning. Lärande sker, menar även 

Säljö (2005) i samspel mellan olika individer och man kan inte koppla loss individer 

från omvärlden. Därför måste specialundervisningen ske som ett komplement till 

klassundervisningen, i samarbete mellan pedagoger. Omvänt kan specialundervisningen 

ses som ett sätt att tillföra eleven ytterligare kunskap i dialog med en specialutbildad 

vuxen. På samma sätt poängterar två rektorer vikten av att man med hjälp av 

statsbidraget kunnat använda sig av skolans specialpedagoger fullt ut för skolår 1-3. En 

av rektorerna antyder att specialpedagoger är ”grädde på moset” och att man därför 

kunnat behålla en hög kvalitet. Frågan är dock, som rektorn själv säger i senare 

resonemang, om specialpedagoger och speciallärare är ett lyxigt tillskott eller om det är 

en rättighet som varje barn, särskilt barn i behov av extra stöd, egentligen har rätt till.  

 
Studiens resultat visar, som ovan nämnts, att två skolor arbetar med intensiv 

undervisning av specialpedagog. Det är då intressant att dessa två specialpedagoger 

lägger upp arbetet med eleverna på två helt skilda sätt. Den ena styr arbetet i första hand 

efter elevernas behov och den andra styr arbetet efter elevernas lust och intresse. Sett ur 

ett sociokulturellt perspektiv kan man inte koppla loss undervisning från elevens egen 

kultur och således är det viktigt att elevernas lust och intresse får påverka 

undervisningen. Samtidigt har vi i Sverige en kultur där skriftspråket är stort, likväl som 

det matematiska. Vi har en kultur där skolan är av central betydelse och kunskap i 

läsning, skrivning och räkning ses som fundamentala plattformer för individens fortsatta 

utveckling i skolan och i samhället. Om man som pedagog då märker att ett barn har 

svårigheter i något av dessa områden måste man sätta in åtgärder där behovet är störst 

även efter behov, för att stärka eleven optimalt. Följaktligen behöver undervisning efter 

elevernas behov inte utesluta elevernas lust och intresse.  

 

Sammanfattningsvis framkommer som ett särskilt intressant reslutat i denna 

undersökning att intervjupersonerna tydligt ställer sig positiva till att statsbidraget är 

riktat främst till arbete med yngre elever i skolår 1-3 och flera intervjupersoner påpekar 

att det är arbete med grunden som ger mest effekt. Trots att intervjupersonerna har 

inställningen att det ska satsas på de yngsta barnen visas i resultaten att alla satsningar 

inte sker för de allra yngsta, det vill säga elever i skolår 1, i skolan. Denna diskrepans 

mellan tanke och handling skulle kunna tyda på att man å ena sidan inte har kunskap om 

vilka åtgärder som ska sättas in så tidigt och att man å andra sidan har ett relationellt 

förhållningssätt och inte vill särskilja olika barn så tidigt.  Det skulle också kunna bero 

på att man inte upptäcker svårigheter förrän senare, vilket inte är otroligt i de fall där 

systematisk kartläggning inte görs.  

 

Det problematiska med att sätta in rätt åtgärder skulle kunna förklaras med att 

läsforskningen å sin sida intar ett något kategoriskt perspektiv då man betonar vikten av 

kartläggning och utredning för att kunna sätta in rätt åtgärder. De pedagoger och 

specialpedagoger som emotsäger tidig kartläggning eller inte kartlägger alls har alla en 

utbildning som troligtvis har präglats av ett relationellt perspektiv, vilket 

specialpedagogutbildningen på senare tid har gjort. Att forskningen här är 

mångfacetterad behöver ju inte betyda att något perspektiv måste vinna över det andra. 

Tvärtom borde det vara fullt möjligt, vilket görs vid en av de undersökta skolorna, och 
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som stämmer överens med aktuell forskning (se Myrberg M. & Lange 2006; Skrtic 

2005); att se de effekter som en kartläggning av elevers styrkor och svagheter ger i form 

av konkreta åtgärdsförslag. På sätt skulle man kunna utforma undervisningen så att 

eleven i svårigheter inte blir en isolerad diagnosticerad varelse utan ett barn i samspel 

med andra barn, och som blir hjälpt av pedagoger i samspel.  

 

Fortsatt forskning 

 
Min första tanke i arbetet med denna uppsats var att jag ville utvärdera regeringens läsa-

skriva-räkna satsning på Gotland. Snabbt visade det sig inte vara möjligt då tiden inte 

möjliggjort det. Däremot visar denna undersökning att det skulle behövas en långsiktig 

utvärdering av detta statsbidrag för att kunna se vilken nytta pengarna gjort och då 

skulle man behöva utvärdera elevernas resultat i förhållande till arbetsinsatsen, i en 

longitudinell studie.  

 

Arbetet med denna studie har också gett många tankar om hur det ser ut i andra 

kommuner. För att kunna jämföra resultat skulle det vara intressant och angeläget att se 

en liknande studie gjord i andra kommuner, framför allt sådana som liknar Gotland 

befolkningsmässigt. Det skulle också vara intressant att ta del av studier som behandlar 

kommuner som använt pengarna på annat sätt än vad Gotland gjort, d.v.s. som inte 

använt medlen främst till personalförstärkning ute på skolorna.  

 

Under uppsatsarbetets gång har det framkommit att användandet av åtgärdsprogram 

skiljer sig åt på de olika skolorna. Pedagoger och specialpedagoger har olika syn på hur 

och när de ska användas; en del menar att de är en förutsättning i det fortsatta arbetet 

medan andra anser att de inte behöver skrivas för barn i läs- och skrivsvårigheter. Det 

skulle behövas djupare forskning i hur arbetet med åtgärdsprogram kan stärka elever i 

behov av särskilt stöd för att få till stånd ett likvärdigt arbete med detta på Gotland.  

Även det generella arbetet med barn i behov av särskilt stöd ser olika ut på de olika 

skolorna. Det skulle därför vara intressant att göra en kartläggning över hur stödet ser ut 

på fler av öns skolor, och därvidlag också granska effekterna av stödet, för att även här 

kunna arbeta för en likvärdig undervisning för barn i svårigheter.  

 

Avslutande reflektioner  

 

I mitt arbete som lärare har jag märkt att skolor använder sig av olika sätt för att stödja 

elever i särskilt behov. Dock har jag tagit för givet att de olika arbetssätten ändå varit 

likvärdiga. Denna studie visar, som jag tidigare upplevt, att arbetssätten skiljer sig åt 

från skola till skola. Vidare visar studien att lärares kompetens och intresse styr det sätt 

man väljer att arbeta på. Det kan visserligen tyckas naturligt att det är så, men jag ställer 

mig frågande till om skolorna då blir så likvärdiga som jag tidigare trott att de var.  

 

Min förhoppning är att Gotlands kommun kommer att ha användning av denna studie i 

arbetet med att fördela statligt stöd inför kommande år. Jag hoppas också att det 

kommer de undersökta skolorna tillgodo då min ambition varit att göra en nyanserad 

analys av deras användning av pengarna, baserad på aktuell forskning.  
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För mig personligen har det varit otroligt lärorikt och givande att under arbetets gång få 

ta del av fyra olika skolors arbete med barn i behov av särskilt stöd i svenska och 

matematik. I min blivande yrkesroll som speciallärare har det varit särskilt intressant att 

träffa alla pedagoger och rektorer och ta del av deras verksamhet. Jag har lärt mig något 

av samtliga jag har mött! Jag har bland annat fått med mig hur viktigt det är med tidiga 

insatser och att det går att sätta in konkreta åtgärder tidigt, såväl i enskild träning, som i 

klassrummet. Jag har också fått med mig andras kunskaper och erfarenheter om hur jag 

kan bemöta barn för att stärka deras självförtroende och därigenom få barn att lyckas.   
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 
 

Intervjuområden till pedagoger: 

 

Inledande frågor: 

 Vilken utbildning har du? Grundutbildning och vidare utbildning?  

 Hur länge har du jobbat inom skolan? Hur länge har du jobbat innan du blev 

specialpedagog?  Resp hur länge har du jobbat med de uppgifter du har nu? 

 

 Berätta om hur du arbetar med en elev i läs- och skrivsvårigheter?  

- Skillnad / likhet mot hur du jobbat tidigare? 

- På vilket sätt har du haft nytta av tidigare erfarenheter i arbetet? 

 

 Kan du tänka på en elev i läs- och skrivsvårigheter som du har jobbat och arbetet 

har lyckats? 

- En elev där arbetet varit mindre lyckat? 

 

 Kan du göra en liknande jämförelse med två elever i matematiksvårigheter?  

 

 Berätta om hur du arbetar med åtgärdsprogram? 

- Av vilka anledningar upprättar ni åtgärdsprogram? 

- Berätta hur ni resonerar kring vilka elever som ska ha åtgärdsprogram? 

 

 

Uppföljningsfrågor om det inte framkommit tidigare 

 

 Hur gör ni på skolan för att upptäcka vilka elever som behöver extra stöd? 

- Hur arbetar ni med kartläggningen ? 

 Hur gör ni på skolan för at utvärdera arbetet med elever i behov av särskilt stöd? 

 

Avslutande frågor 

 

 Om du jämför personaltätheten på den här skolan nu med förra året, är det någon 

skillnad? På vilket sätt? 

- regeringen har ju satsat pengar för att öka måluppfyllelsen i läsa, skriva 

och räkna, hur märker du av pengarna här?  

 

 På vilket sätt tror du att denna satsning kan hjälpa barn med läs- och 

skrivsvårigheter resp. matematiksvårigheter? 

 

 Ser du några faror eller nackdelar med denna satsning? 

 

Ev uppföljningsfrågor: 

Hur kände du då? 

Kan du precisera vad du menar? 

Har du fler exempel på det? 

Varför? 

Tystnad. 



 

 

Intervjuområden till rektorer 

 

 Hur länge har du jobbat i skolan? 

 Vilken utbildning har du? 

 Berätta hur ni resonerat kring vad ni skulle göra med läsa-skriva-räkna pengarna.  

- Hur bestämde du/ni här på skolan vad ni skulle göra med läsa-skriva-

räkna pengarna? 

- Vad tycker du om att ni under 2009 använder läsa-skriva-räkna pengarna 

till personalförstärkningar? Utveckla! Fanns det andra alternativ i era 

diskussioner? 

- Kan du ge några exempel på vilka elevgrupper som får del av pengarna 

på din skola? 

 

 Regeringen har ju avsatt pengar för detta även 2010, och därefter är det inte 

aviserat några särskilda satsningar för detta. Berätta vad du tror händer på din 

skola med barn som behöver extra stöd i läs, skriv och räkna efter år 2010? 

 


