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Abstract 

This qualitative in-depth study is a follow-up and evaluation of the “inter-
vention guarantee” in the city of Västerås, Sweden. The work based upon 
that task is the starting point for this report. The aim of the study is to deepen 
the understanding of the problems linked to the question: Why do some chil-
dren, despite interventions, not attain the goal – the ability to read, write, and 
do arithmetic by the end of the third grade? An interpretive approach was 
applied to fulfill the aim of the study. Empirical data were collected in two 
ways: qualitative interviews with teachers and special needs educators, and 
an ethnographic case study including participant observation, interviews 
with teachers, and collection of documents. Supported by the interviews with 
each teacher category – special needs educators and classroom teachers in 
grades 3 and 4 – and the results of the case study, a picture emerges of how 
the schools respond to children who do not attain learning objectives in the 
relevant areas of knowledge and what may facilitate or prevent their positive 
development. The study shows that concerted efforts are being made in the 
“reading, writing, arithmetic” area in the schools. Many of them have com-
prehensive educational programmes intended to ensure that children who 
face obstacles in the language, writing, reading and arithmetic process will 
attain learning objectives. Constructive cooperation between classroom 
teachers and special needs educators is usually found in the most successful 
schools. Another “picture” also emerges in the interviews about the schools’ 
capacity to meet all the needs of different children: respondents identified 
factors including lack of resources and inadequate teaching skills develop-
ment as explanations for why various children do not achieve goals at 
school. 
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Inledning 

År 2007 beslutade grundskolenämnden i Västerås stad om riktlinjer (Dnr 
2007/77-GRN-850), som föreskriver hur stadens skolor skulle inrapportera 
andelen elever i årskurs 3 som nått respektive inte nått målen vid slutet av 
vårterminen 2008. De skulle även redovisa, dels de förebyggande insatser 
som vidtagits, dels de åtgärder som planerats för elever som inte uppnådde 
målen i årskurs 3. Utgångspunkten för föreliggande forskningspublikation är 
ett beslut i Grundskolenämnden i Västerås stad 2009 om hur staden skulle 
följa upp och utvärdera arbetet med ”åtgärdsgarantin”, det vill säga att alla 
barn vid Västerås skolor ska erbjudas åtgärder för att kunna läsa, skriva och 
räkna innan de går ut årskurs 3.  

En grupp forskare vid Mälardalens högskola fick i uppdrag att genomföra 
ett uppföljnings- och utvärderingsarbete i form av en kvalitativ fördjupnings-
studie. Det är arbetet utifrån detta uppdrag som är utgångspunkten för denna 
forskningspublikation.1  

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att 
vissa barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna 
läsa, skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3.  

Rapporten omfattar sju kapitel. Inledningskapitlet ger en kort bakgrund 
till uppdraget. I bakgrundskapitlet ges en översikt över forskning och teori 
av betydelse för kunskapsområdet. I metodkapitlet redovisas forskningsan-
sats och metoder för insamling, bearbetning och analys av data. Resultatet 
presenteras i tre kapitel, där det första belyser syftet utifrån specialpedago-
gers perspektiv och det andra utifrån klasslärares perspektiv. I det tredje 
redovisas en fallstudie av barns väg från förskoleklass till skola. Rapporten 
avslutas med ett diskussionskapitel kring studiens resultat och tänkbara im-
plikationer. 

 

 

                               
1 Studien som ligger till grund för denna forskningspublikation har finansierats dels av Väs-
terås stad, dels av VR-projektet 721-2011: ”Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns 
vägar till lärande från förskola till skola.” Studien skulle inte ha kunnat genomföras utan aktiv 
medverkan av de elever, lärare och specialpedagoger som framträder i resultatkapitlen.  



 6

Förskoleklass ............................................................................................ 55 
Läsa-skriva-räkna ................................................................................ 56 
Pedagogernas perspektiv ..................................................................... 58 

Årskurs 1 .................................................................................................. 59 
Läsa-skriva-räkna ................................................................................ 60 
Lärarens perspektiv .............................................................................. 61 
Läsa-skriva-räkna ................................................................................ 63 
Lärarens perspektiv .............................................................................. 64 

Specialpedagogiska insatser ..................................................................... 64 
Sammanfattande kommentar .................................................................... 65 

Diskussion ..................................................................................................... 67 
Resultatdiskussion .................................................................................... 67 

Vad visade då det resultat som kom fram i studien? ........................... 68 
Tänkbara implikationer av studiens resultat ............................................. 72 

Förskoleklassen som bro – en ett år lång övergångsfas ....................... 72 
Hur kommer vi åt Matteuseffekten? .................................................... 73 
Ett diagnostiskt förhållningssätt – att ha ”järnkoll” ............................. 74 
Åtgärdsprogram – dokument eller pedagogiskt redskap? .................... 74 
Bristande resurser ................................................................................ 75 
Eleven som bärare av problemet .......................................................... 76 
Att anlägga ett helhetsperspektiv ......................................................... 77 

Avslutande kommentar ............................................................................ 78 

Referenser ..................................................................................................... 79 

 
  
  
 
  
  
 

 7

Inledning 

År 2007 beslutade grundskolenämnden i Västerås stad om riktlinjer (Dnr 
2007/77-GRN-850), som föreskriver hur stadens skolor skulle inrapportera 
andelen elever i årskurs 3 som nått respektive inte nått målen vid slutet av 
vårterminen 2008. De skulle även redovisa, dels de förebyggande insatser 
som vidtagits, dels de åtgärder som planerats för elever som inte uppnådde 
målen i årskurs 3. Utgångspunkten för föreliggande forskningspublikation är 
ett beslut i Grundskolenämnden i Västerås stad 2009 om hur staden skulle 
följa upp och utvärdera arbetet med ”åtgärdsgarantin”, det vill säga att alla 
barn vid Västerås skolor ska erbjudas åtgärder för att kunna läsa, skriva och 
räkna innan de går ut årskurs 3.  

En grupp forskare vid Mälardalens högskola fick i uppdrag att genomföra 
ett uppföljnings- och utvärderingsarbete i form av en kvalitativ fördjupnings-
studie. Det är arbetet utifrån detta uppdrag som är utgångspunkten för denna 
forskningspublikation.1  

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att 
vissa barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna 
läsa, skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3.  

Rapporten omfattar sju kapitel. Inledningskapitlet ger en kort bakgrund 
till uppdraget. I bakgrundskapitlet ges en översikt över forskning och teori 
av betydelse för kunskapsområdet. I metodkapitlet redovisas forskningsan-
sats och metoder för insamling, bearbetning och analys av data. Resultatet 
presenteras i tre kapitel, där det första belyser syftet utifrån specialpedago-
gers perspektiv och det andra utifrån klasslärares perspektiv. I det tredje 
redovisas en fallstudie av barns väg från förskoleklass till skola. Rapporten 
avslutas med ett diskussionskapitel kring studiens resultat och tänkbara im-
plikationer. 

 

 

                               
1 Studien som ligger till grund för denna forskningspublikation har finansierats dels av Väs-
terås stad, dels av VR-projektet 721-2011: ”Gränsland, broar och passageriter. Att förstå barns 
vägar till lärande från förskola till skola.” Studien skulle inte ha kunnat genomföras utan aktiv 
medverkan av de elever, lärare och specialpedagoger som framträder i resultatkapitlen.  



 8  9

Bakgrund 

 
Lärare, elever och föräldrar men även andra aktörer som skolledare och poli-
tiker har under åren funderat på problem kopplade till ”läsa-skriva-räkna” 
utifrån syftet att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att vissa 
barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna läsa, 
skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3.  

Trots massiva satsningar dels från olika aktörer i skolan som lärare, spe-
ciallärare, specialpedagoger och andra experter, dels utanför skolan som 
föräldrar, syskon och mor- eller farföräldrar, så uppnår en del inte de mål 
som finns uppställda när det gäller förmågan att kunna läsa, skriva och 
räkna. I detta kapitel ges en bild av vad forskningen har att säga om detta 
dilemma: Vad vet vi om de problem som är kopplade till möjligheter och 
hinder i språk-, läs- och skrivutveckling och i matematik? I detta kapitel 
fokuserar vi först på följande två delar: Hinder och möjligheter i språk-, 
skriv- och läsutveckling; samt Hinder och möjligheter i matematikutveckl-
ing. Därefter uppmärksammar vi Språk-, skriv-, läs- och matematikutveckl-
ing i förskoleklassen. 

   
 

Hinder och möjligheter i språk-, skriv- och läsutveckling 
”Nästan fem procent av de unga i åldern 20-25 år i Sverige har en läs- och 
skrivförmåga som gör att de endast klarar de allra enklaste läs- och skriv-
uppgifterna i vardagslivet”. Med detta konstaterande inleder Mats Myrberg 
ett avsnitt om läs- och skrivsvårigheter i rapporten Att läsa och skriva (Myn-
digheten för skolutveckling, 2007). I Skolverkets (2008a) sammanställning 
av forskning om särskilt stöd i grundskolan konstateras att läs- och skrivsvå-
righeter är de vanligaste svårigheterna när det gäller lärande. I rapporten 
hänvisas exempelvis till en tidigare undersökning om åtgärdsprogram som 
har gjorts av Skolverket. Den visade att 37 av de 40 åtgärdsprogrammen från 
förskoleklass till årskurs tre som analyserats innehöll beskrivningar av läs- 
och skrivsvårigheter.  
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Under våren 2011 genomfördes den senaste internationella undersökningen 
om läsförmågan hos elever i årskurs fyra, PIRLS2 (Progress in International 
Reading Literacy Study). Det är tredje gången Sverige deltar3. I rapporten  
konstateras att svenska barn i årskurs fyra läser bra i jämförelse med övriga 
länder som deltagit i undersökningen, men resultatet visar ändå en nedåtgå-
ende trend som även var synlig i den förra undersökningen 2006 (se t.ex. 
Skolverket, 2012).  

Hinder i läs- och skrivutvecklingen kan inte förklaras eller definieras på 
ett entydigt och avgränsat sätt då det finns en mängd olika inre och yttre 
faktorer som påverkar denna. Dessa faktorer kan vara av till exempel språk-
lig, emotionell, kognitiv karaktär det vill säga faktorer som kan knytas till 
individen. Det kan också vara yttre påverkansfaktorer som undervisning, 
hemmiljö och samhällskrav. Läs- och skrivsvårigheter uppkommer således i 
ett komplext system av skilda faktorer som verkar i olika riktningar och svå-
righeterna tar sig också varierande uttryck (Jacobson & Svensson, 2006; 
Kamhi, Catts & Adlof, 2005; Myndigheten för skolutveckling, 2007). Under 
nittonhundratalets senare del förde företrädare för olika synsätt en tidvis 
hetsig debatt om hur skriftspråksutveckling bäst kan stödjas och läs- och 
skrivsvårigheter förebyggas4. Denna diskussion som i första hand utspelade 
sig på forskarnivå satte även avtryck i skolans praktik (Hjälme, 1999). Under 
senare år har motsättningarna tonats ned, och de flesta forskare och praktiker 
menar att det inte är fruktbart att tala om ett antingen – eller, till exempel 
Jørgen Frost:  

 

I arbetet med elever som inte klarar skolans krav på att man ska lära sig läsa, 
måste vi arbeta både med läsning som kommunikation  /…/ och med den läs-
tekniska sidan som handlar om avkodning av ord. Samtidigt måste vi ta hän-
syn till aspekter som rör elevernas känsloliv och motivation (Frost, 2002, sid. 
30) 

 

                               
2 PIRLS är en internationell komparativ studie med syftet att få kunskap om elevers läsut-
veckling i ett internationellt perspektiv (se Skolverket, 2012) 
3 ). Tidigare undersökningar genomfördes 2001 och 2006. 
4 Denna debatt kallas ibland för ”läskriget” och mycket förenklat handlar det om olika sätt att 
se på hur barn närmar sig det skrivna språket och vilka faktorer som kan påverka läs- och 
skrivutvecklingen. Företrädare för det synsätt som har kommit att kallas ”whole language” 
menar att man lär sig att läsa genom att delta i meningsfulla språkaktiviteter tillsammans med 
andra och att barnen på så sätt får förståelse för hur språket är uppbyggt, ett ”top-down-
perspektiv” på läsning. Om den tidiga läsundervisningen fokuseras på bokstavsinlärning kan 
detta leda till svårigheter.   Den andra sidan, ofta benämnd ”phonics” menar att läsning bygger 
på att kopplingen fonem-grafem fungerar automatiskt och därför är en strukturerad undervis-
ning med betoning på ljud och bokstäver nödvändig för att förhindra att vissa barn möter 
svårigheter, ett ”bottom-up-perspektiv”. (Hjälme, 1999; Myrberg, 2001)  
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Den första formella läsundervisningen påbörjas vanligtvis i och med barnets 
första skolår. Redan efter några månader kan man se, att de elever som möter 
svårigheter alltmer undviker aktiviteter som har med läsning att göra och på 
så sätt uppstår en negativ spiral. Keith Stanovich (1986, 2000) visar i sin 
forskning hur skillnaderna i läsning och läsrelaterade kognitiva färdigheter 
ökar med tiden. Med hänvisning till Matteusevangeliets beskrivning av hur 
den rike blir allt rikare benämner Stanovich detta förhållande för Matteusef-
fekten.  

The very children who are reading well and who have good vocabularies will 
read more, learn more word meanings, and hence read even better. Children 
with inadequate vocabulary- who read slowly and without enjoyment- read 
less, and as a result have slower development of vocabulary knowledge, 
which inhibits further growth in reading ability (Stanovich, 2000, p. 184). 

  
Enligt Stanovich verkar denna negativa spiral med full kraft redan inom 
några månader efter att den formella läsundervisningen har påbörjats. Stu-
dier visar att de mest läsmotiverade eleverna läser upp till 500 gånger mer 
under ett år än den grupp som läser minst. Att denna effekt eller spiral är av 
bestående karaktär syns tydligt i den forskning som visar att de som har pro-
blem med att lära sig att läsa och skriva i årskurs 1 i mycket hög utsträckning 
också har svårigheter senare under skoltiden (Frost, 2002).  Det finns en 
stark enighet inom aktuell läsforskning om vikten av att starta tidigt. Redan 
med början i förskolan bör rika språkmiljöer skapas som stimulerar språk- 
läs och skrivutveckling, för att tidigt uppmärksamma och erbjuda stöd till de 
barn som riskerar att möta svårigheter (Adams, 1990; Elbro, 2004; Eriksen 
Hagtvet, 2004; Frost, 2002; Højen & Lundberg, 1999; Liberg, 2006; Myr-
berg, 2001; Samuelsson, 2006). 

Tidig språkstimulans anses ha stor betydelse för hur en framtida läs- och 
skrivutveckling gestaltar sig. Aktiviteter som högläsning och meningsfulla 
sammanhang kan erbjuda ett positivt möte med skriftspråket. Caroline Li-
berg (Myndigheten för skolutveckling, 2007) lyfter fram betydelsen av att 
skapa en så rik och varierad lärmiljö som möjligt i förskola och skola, för att 
ge alla barn goda förutsättningar att utveckla sitt språk, läsande och skri-
vande. En skapande pedagogisk miljö utgår ifrån att kommunikation sker på 
olika sätt och att kommunikationsmönster är föränderliga. Vi människor lär 
på skilda sätt genom våra olika sinnesintryck – vi är multimodala. För elever 
i svåra läs- och skrivsvårigheter är det särskilt viktigt att erbjuda olika sätt att 
lära. Marilyn Adams (1990) betonar förskolans och skolans betydelse i detta 
avseende då barnens förutsättningar ser väldigt olika ut när de kommer till 
skolan. Den skriftspråkliga kompetensen är i hög grad relaterad till upp-
växtmiljö och resurser. En viktig aspekt är förståelsen av skiftspråkets funkt-
ion. När, hur och varför de vuxna i ens omgivning använder sig av skrift-
språk spelar stor roll. 
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Hur man lyckas med att lära sig att läsa har, som visats av till exempel 
Karin Taube (2007a, 2007b) konsekvenser för en elevs självbild och själv-
förtroende såväl som för skolsituationen i stort. Många forskare argumente-
rar för att det är av avgörande betydelse för de barn som riskerar att möta 
svårigheter med att tillägna sig skriftspråket att de identifieras tidigt och 
erbjuds ett adekvat stöd. I flera studier påvisas ett samband mellan en positiv 
skolstart, lärandeprocesser och psykiskt välbefinnande (Fischbein, Rydelius 
& Björck Åkesson, 2006, Fischbein, 2007; Gustafsson et al., 2010; Halonen, 
Aunola, Ahonen & Nurmi, 2006)  

När det gäller den grupp elever som har ihållande och svåra läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi har olika orsaksförklaringar presenterats genom 
åren, men i nuläget är det den fonologiska teorin som har störst vetenskapligt 
stöd. En uppsjö av forskningsprojekt har visat att en förklaring till svåra läs- 
och skrivsvårigheter är problem med att uppmärksamma och hantera talsprå-
kets ljudsystem (Gillon, 2004; Goswami, 2000; Høien & Lundberg, 1999; 
Wolff, 2010). Det föreligger ett starkt och ömsesidigt samband mellan fono-
logisk medvetenhet och läs- och skrivutveckling. Stimulans i form av fono-
logiska lekar och övningar betraktas som ett viktigt led i arbetet med att fö-
rebygga läs- och skrivsvårigheter. I början av 1980-talet genomfördes Born-
holmsprojektet, en ofta refererad undersökning av effekten av språklekar på 
den senare läs- och skrivinlärningen bland barn i förskolan (Lundberg, Frost 
& Petersen, 1988). Detta projekt och en lång rad efterföljande studier har 
visat, att barn i förskoleåldern som har deltagit i strukturerade språklekar 
möter färre problem i sitt läs- och skrivlärande än barn som inte deltagit i 
sådan verksamhet. (Adams, 1990; Elbro, 2004; Eriksen Hagtvet, 2004; 
Stanovich, 2000)  

Lärares kompetens uppmärksammas och diskuteras i såväl den senaste 
konsensusrapporten som i andra texter, och flera forskare (se t.ex. Myrberg, 
2001; Snow, Griifin & Burns, 2005; Sternberg & Grigenko, 1999) argumen-
terar för att detta har en avgörande betydelse för en inkluderande skola. För 
att kunna ge adekvat stöd till barn med läs- och skrivsvårigheter, menar 
dessa författare, krävs det kvalificerade kunskaper om såväl den komplexa 
läsprocessen som om hur hinder för denna kan uppstå och förhindras. Enligt 
Frost (2002) innefattar denna kompetens förutom den teoretiska kunskapen 
också empati och respekt för det enskilda barnet, ett reflekterande förhåll-
ningssätt och ett arbetssätt som sträcker sig vida utöver en metod eller lär-
system. Det ses också som viktigt att läraren intar det som Myrberg (2001) 
kallar ett diagnostiskt förhållningssätt, vilket innebär att man på olika sätt 
kartlägger och dokumenterar elevernas språk-, läs- och skrivutveckling.  

Specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter är ett 
av de teman som behandlas i den andra konsensusrapporten (Myrberg & 
Lange, 2005). Här sammanfattas hur organisationen bör utformas i följande 
punkter: 
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• alla elever ska känna sig inkluderade 
• den ska erbjuda en variation mellan enskild, grupp- och klassundervis-

ning 
• den ska anpassas till elevens önskemål och behov i fråga om enskild 

undervisning eller i mindre grupp 
• den ska ge stöd till elever som har läs- och skrivsvårigheter då undervis-

ningen är upplagd i projektform 
• den ska ge möjlighet till ett delat ansvar mellan lärare och elev i fråga 

om elevens läs- och skrivutveckling 
 

Att få enskild undervisning, en-till-en, är ett arbetssätt som enligt läsforsk-
ningen kan vara gynnsamt för elever i läs- och skrivsvårigheter. Förutsätt-
ningen är, att det erbjuds som ett komplement till annat stöd i den vanliga 
undervisningen, att det sker under intensiva och avgränsade perioder, och att 
det har ett stimulerande och meningsfullt innehåll (Højen & Lundberg, 1999; 
Kamhi & Catts 2012; Wolff, 2011).  

Att erbjuda specialpedagogiskt stöd utanför klassrummet är förenat med 
olika pedagogiska dilemman. Flera forskare inom specialpedagogik pekar på 
exkluderande och stigmatiserande effekter, som kan uppstå för elever som är 
föremål för segregerande lösningar (Haug, 1998; Persson, 2007; Nilholm, 
2007; Skidmore, 2002, 2004). Vid kartläggning av elevers svårigheter och 
utformandet av särskilt stöd betonas också att olika nivåer och dimensioner 
(individ, grupp, organisation) måste beaktas, då svårigheterna ses uppkomma 
i interaktionen mellan individ och miljö (Fischbein, 2007; Persson, 2007).   
 

 
 

Hinder och möjligheter i matematikutveckling 
Under 2000-talet har flera omfattande nationella och internationella utvärde-
ringar kring svenska elevers matematikkunskaper genomförts (TIMSS, 
2009; PISA, 2009). I TIMSS, visar svenska elever en negativ tendens (Skol-
verket, 2008b). Enligt Arne Engström (2003) är det så många som var sjätte 
eller sjunde elev som inte klarar de nationella proven i matematik för årskurs 
9.  En liknande utveckling gäller i en ny lägesrapport från skolverket, där 
andelen elever som saknar behörighet till gymnasieskolan ska ha ökat ytter-
ligare (Skolverket, 2009).  

Forskare uppmärksammar alltmer vardagsspråkets centrala roll i arbete 
med svårigheter i matematik (Riesbeck, 2008). Faktorer som har betydelse 
för svårigheter i matematik är annars stadieövergång, undervisning, förmåga 
att förstå grundläggande begrepp och det sociala sammanhanget (Sahlin, 
1997). Ytterligare anledningar till elevers svårigheter i matematik kan även 
vara bristande motivation (Greay, 2004), lärarens roll och matematikunder-
visningens meningsbärande sammanhang (Taflin, 2007). Mer övergripande 
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att förstå grundläggande begrepp och det sociala sammanhanget (Sahlin, 
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områden inom matematiken handlar om begreppsbildning, symbolspråk, 
terminologi, problemlösning samt konkret och abstrakt tänkande (Häggblom 
2000). Idag finns en tendens att lyfta fram språkliga dimensioner och kon-
textuella sammanhang för att förstå elevers lärande i matematik. Språk och 
metakognitiva kunskaper betonas därmed (Häggström, 2008; Häggblom, 
2000). Både form och innehåll i matematiska texter påverkar läsförståelsen 
(Österholm, 2006, Nolte, 2004). En viktig utgångspunkt för matematisk pro-
blemlösning är just läsförståelse, vilket betyder att språkutveckling i svenska 
angår alla ämnen i skolan (Löwing, 2004; Sjöberg, 2006). 

I forskningsrapporter om matematiksvårigheter framträder olika synsätt, 
vilket också påverkar val av insatser. Ann Ahlberg (2001) utgår från en för-
klaringsmodell, där orsaker till problemen i matematik kan vara pedago-
gisk/didaktiska, psykologiska, sociologiska och/eller medi-
cinsk/neurologiska. Samtliga bidrar till att förstå hinder i matematiklärande. 
Det medicinskt/neurologiska och neuropsykologiska perspektivet på mate-
matiksvårigheter dominerar (Greay, 2004; Lundin, 2008), även om det blivit 
vanligare att nu betona sociala processer (Clark, Dyson & Millward, 1998) 
eller ett socio-kulturellt synsätt (Domfors, 2000). Under senare år har flera 
forskningsrapporter om hinder i matematiklärande utgått från hur man ge-
nom att se på individers/elevers vardagsfungerande i den ”naturliga miljön” 
kan möta elevers olika behov och förutsättningar (Ginsburg, 1997).  

Det är således svårt att utifrån enbart en aspekt förklara varför en elev 
lyckas eller misslyckas med skolarbetet. I skolans vardagsarbete är samtliga 
aspekter sammanflätade i ett komplext samspel. De influerar och påverkar 
varandra i ett ömsesidigt samspel och måste beaktas samtidigt (Ahlberg, 
Klasson & Nordevall, 2002, sid. 18). 

En rad begrepp används för att beskriva svårigheter i matematik och 
några är kopplade till diagnosen dyskalkyli. Inom internationell forskning 
används ofta begreppen ”Mathematics Disabilities”, ”MD”, eller ”Mathema-
tics difficulties” för matematiksvårigheter, men även begrepp som anger 
aritmetiska svårigheter (se t.ex. Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Dowker, 
2005).  

Vanligt är att skilja mellan allmänna svårigheter i matematik och speci-
fika. Viss begreppsförvirring gäller diagnoskriterier och synen på orsaker till 
dyskalkyli (Sjöberg, 2006; Ginsburg, 1997; Geary, 2004). Svårigheterna 
anges ofta som bristande grunder inom aritmetiken, snarare än som svårig-
heter kopplade till mer avancerad och abstrakt matematik. Flera forskare 
argumenterar för att det inte finns samma vetenskapliga bas och forskarkon-
sensus för diagnosen dyskalkyli som för dyslexi. Tvärtom saknas en sam-
stämmighet och allmänt accepterade kriterier för problemområdet dyskalky-
li, vilket gör att det blir ett problematiskt begrepp att använda (Engström, 
2003; Sjöberg, 2006).  

Studier om eventuella överlappningar mellan läs- och skrivproblem och 
problem i matematik förekommer (Landeri, Fussenegger, Moll & Wilburger, 
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2009). Kognitiva profiler för dyslexi och dyskalkyli visar att svårigheter 
inom aritmetiken är särskiljande och finns hos elever med dyskalkyli, medan 
fonologiska svagheter är tydliga hos elever med diagnosen dyslexi. Viss 
konsensus finns inom forskningen om att brister inom aritmetik kan kopplas 
till diagnosen dyskalkyli (Landeri, Fussenegger, Moll & Wilburger, 2009; 
Shalev, Manor, Auerbch & Gross-Tsur, 1998). 

Olika synsätt på matematiksvårigheter färgar vad som anses möjligt att 
åtgärda och forskningsområdet har en tvärvetenskaplig profil. Elevers behov 
och förutsättningar påverkas av olika faktorer och bilden är komplex. Skill-
nader mellan elever med särskilda undervisningsbehov i matematik är tyd-
liga. Med förändrad matematikundervisning skulle de kunna klara grundsko-
lans kurs (Engström & Magne, 2006). Genom att lyfta fram läsförståelse och 
metakognitiva aspekter på lärande i matematik framkommer vikten av an-
passningar och interaktioner i miljön.  

I en rapport från den nationella kvalitetsgranskningen 2001-2002 (Skol-
verket, 2001-2002) redovisas resultaten från en omfattande undersökning 
avseende ”lusten att lära”. Matematik, från förskolan till vuxenutbildning, 
ses som viktigt, för att ge förutsättningar att förstå och delta i demokratiska 
processer men också för att klara vardagsliv och studier. Enligt rapporten 
finns ingen absolut metod eller modell för elevers lust och lärande i matema-
tik. Det handlar om ett antal olika faktorer av betydelse. För att elever ska 
känna glädje och motivation är man dock överens om, att undervisningen 
ska ge utrymme för upptäckarglädje, engagemang och aktivitet, för både 
känsla och tanke. En variation i innehåll och arbetsformer betonas. 

Ahlberg (1999, 2001) som forskat kring delaktighet och lärande med fo-
kus på matematik argumenterar på ett liknande sätt utifrån sina resultat. Ett 
omväxlande arbetssätt som anknyter till elevernas föreställningsvärld och 
erbjuder olika former av uttryckssätt gynnar alla men i synnerhet dem som 
möter svårigheter i matematik. Skolverkets granskning (2001-2002) visar att 
ju äldre eleverna blir desto mindre av detta erbjuds eleverna. Matematikun-
dervisningen utvecklas ofta mot en högre grad av formalisering och indivi-
duellt arbete som styrs av läromedel och betygskriterier. En negativ spiral 
som kan jämföras med Matteuseffekten (Stanovich, 2000) kan också ses i 
matematik, men enligt Skolverkets rapport uppstår gapet mellan dem som 
befinner sig i en positiv spiral och dem som ”släpper taget” vanligtvis under 
årskurs 3-5. Karin Linnanmäki (2004) har i sin forskning studerat sambandet 
mellan matematikprestationer och självuppfattning. I studierna visas ett 
starkt samband mellan självförtroende och matematikresultat. Korrelationen 
ökar med elevernas ålder. Även när det gäller inställning till matematik är 
yngre elever i högre grad positiva.  

En stor del av eleverna i dagens grundskola har en flerspråkig bakgrund 
och får sin undervisning i matematik i sitt andraspråk. Graden av läsförstå-
else har visat sig påverka såväl förmåga som självförtroende i matematik och 
detta gäller både elever med svenska som andraspråk och elever med 
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svenska som modersmål (Myndigheten för skolutveckling, 2007). En bety-
dande andel barn och ungdomar med annat hemspråk än svenska och med 
svenska som andraspråk når inte skolans mål. Det finns anledning att fun-
dera över hur den svenska skolan kan möta detta och stödja en process som 
kan leda fram till att fler elever klarar skolans kunskapsmål. Eva Norén 
(2010) menar att elever med utländsk bakgrund ofta betraktas som elever i 
matematiksvårigheter eller i behov av särskilt stöd på grund av bristande 
språklig kompetens när det gäller svenska språket. Norén visar i sin studie att 
det inte är så entydigt. Hon har studerat flerspråkiga matematikklass-
rum(innebär att minst två språk används i klassrummet) och har funnit att 
möjligheter till lärande i matematik ökar om samtal och kommunikation ges 
större utrymme i undervisningen liksom om möjligheter till sociala relationer 
skapas. Detta kan även tänkas gälla språk-, skriv- och läsprocessen.  

Arne Engström (2003) diskuterar specialpedagogiska frågeställningar i 
matematik utifrån en didaktisk aspekt, det vill säga det som har med under-
visningens organisering, planering och utförande att göra. Inom läsforsk-
ningen argumenteras ofta om vikten av att tidigt uppmärksamma och inter-
venera, men detta gäller inte på samma sätt för matematik, enligt Engström. 
Han menar att det inte går att hävda ”att ett barn som har svårt med vissa 
räkneuppgifter i tidig skolålder, är ett barn som löper risk att ”få” matema-
tiksvårigheter” (sid. 48). Sammanfattningsvis pekar Engström på några vik-
tiga specialpedagogiska åtgärder för att möta och stödja elevernas utveckling 
i matematik: 

 
• Åtgärdsprogram som grundar sig på en ordentlig utredning av elevernas 

svårigheter i ett relationellt perspektiv, det vill säga som analyserar svå-
righeterna på individ- grupp och organisationsnivå. 

• Att stödet bygger på det eleven kan och inriktas på tänkande, problem-
lösning i första hand och färdighetsträning i andra. 

• Att stödet organiseras på olika sätt – individuellt, i mindre grupp, i klass 
och med olika metoder.  

 
Flera forskare betonar vikten av att ”tala” matematik. Genom gemensam 
läsning och diskussioner kring de matematiska uppgifterna utvecklas elever-
nas matematiska tänkande (Sterner, 2004). En framgångsrik problemlös-
ningsmodell i matematik kan vara att låta eleverna själva arbeta med egna 
lösningar och stimulera samtal och presentation av lösningsförslag under 
lektionen för att därigenom skapa variation och många tillfällen till matema-
tiklärande (Taflin, 2007, Sjöberg, 2006). Det handlar om att synliggöra olika 
möjligheter att förstå och där det kontextuella sammanhanget får betydelse 
(Geary 1994). Man lär tillsammans med andra (se t.ex. Hufferd-Ackles, 
Fuson & Sherin, 2004). 

Lärares förutsättningar att möta elevers behov i matematik har kritiserats i 
olika sammanhang, bland annat bristen på språk och verktyg för didaktiska 
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resonemang i matematik vilket kan påverka tillfällen att reflektera och 
kommunicera ett matematiskt innehåll (Löwing, 2004; Taflin, 2007; Ries-
beck, 2008). Den didaktiska kommunikationen involverar lärarens kompe-
tens och medvetenhet om elevernas förförståelse och också språklig mottag-
lighet (Nolte, 2004). Såväl Madeleine Löwing (2004) som Johan Häggström 
(2008) framhåller betydelsen av lärares didaktiska strategier, för att öka ele-
vernas möjligheter att förstå matematiska grundbegrepp.   

Det sker en tydlig kunskapsutveckling under det första skolåret, men med 
åren kan man se att lösningsfrekvensen i matematiken avtar (Häggblom, 
2000). Häggström (2008), som studerat undervisning i olika länder, beskri-
ver skillnader i hur samma undervisningsinnehåll i matematik hanteras och 
anpassas efter elevernas förutsättningar och behov. Variationen i undervis-
ningen är det centrala för att skapa möjligheter för alla elever att ”övervinna 
svårigheter” och för detta behövs kompetens. Lärare behöver kunskap om 
elevers förkunskaper, för att kunna bygga vidare på dessa (Löwing, 2004). 
Dialog och samtal blir då viktiga hörnstenar för matematisk begriplighet. 
Den variation som därmed synliggörs utifrån elevernas förståelse kan utnytt-
jas, för att få undervisningen mer variationsrik och ”vardaglig” (Riesbeck, 
2008). I fokus för Eva Riesbecks (2008) studie står samtalet, det som utveck-
las mellan lärare och elever om och i matematik, men även hur de begrepp 
som används, såväl vardagliga som matematiska, har betydelse för kommu-
nikation och interaktion i klassrummet och för att förstå de tolkningar ele-
verna gör.  

Angelika Kullberg (2010) har studerat undervisningens betydelse för ele-
vers lärande i matematik och funnit att läraren har stor betydelse för hur och 
vad eleverna lär sig. Läraren har en central roll i elevernas matematikut-
veckling, men det är inte i första hand ‘läraren i sig’ som i dessa studier var 
av störst betydelse för elevernas lärande, utan istället det som läraren gjorde 
det möjligt för eleverna att erfara” (s. 179). (jfr Norén, 2010) 

För ett framgångsrikt meningsskapande inom matematiken behövs re-
flektion och medvetenhet parallellt med språklig förståelse av vardagliga 
begrepp och deras innebörd (jfr Österholm, 2008). Forskningen visar, att just 
aritmetiken behöver förstärkas och därmed begreppsuppfattningar som rör 
matematikens värld. (Gersten, Jordan & Flojo, 2005; Dowker, 2005; Desoete 
& Grégoire, 2006). Gersten m.fl. (2005) som studerat tidig identifiering av 
matematiksvårigheter (MD) och betydelsen av tidiga insatser, fann bland 
annat att svårigheterna inte är stabila över tid och att nästan alla elever med 
matematikvårigheter visade problem med grundläggande aritmetiska kombi-
nationer som exempelvis 5 + 3. De konstaterar vidare att det är viktigt att 
identifiera tidiga tecken på matematiksvårigheter för att förebygga senare 
hinder i matematiklärande.  

I en prospektiv longitudinell studie av matematiksvårigheter (MLD) stu-
derades förekomsten av matematiksvårigheter hos barn från förskola till 
årskurs 3 (Mazzocco & Myers, 2003). Olika grupper av barn uppfyllde krite-
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resonemang i matematik vilket kan påverka tillfällen att reflektera och 
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rierna för matematiksvårigheter beroende på vilka åtgärder som användes för 
identifiering. Resultaten belyser komplexiteten i att definiera matematiksvå-
righeter och visar på behovet av mer forskning inom detta område. Här finns 
ett fält att utveckla parallellt med vardagsspråket och läsförståelse i matema-
tik.  

 

Språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling i förskoleklassen 
I samband med språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling finns det anled-
ning att uppmärksamma kontinuiteten för barn vid olika övergångar. En 
sådan övergång som kan ha betydelse för barns förutsättningar och som 
uppmärksammas särskilt i denna studie är den från förskoleklass till skola. 
Vi har därför valt att uppmärksamma språk-, skriv-, läs- och matematikut-
veckling i förskoleklassen. 

Sedan 1998 är samtliga kommuner skyldiga att erbjuda alla barn plats i 
förskoleklass från och med höstterminen det läsår barnet fyller sex år, regle-
rat i Lgr11 (Skolverket, 2010). Förskoleklassen utgör en del av skolan och 
ett första steg i att uppfylla läroplanens mål (Skolverket, 2008).  

Under de senaste decennierna har olika praktiker att organisera och inte-
grera förskoleklass- skolbarnsomsorg och skola vuxit fram. Detta kan för-
väntas ha betydelse för hur övergången mellan förskoleklass och grundsko-
lans årskurs 1 sker. Vissa skolor väljer att organisera verksamheten i form av 
åldersblandade grupper bestående av 6-åringar och 7-åringar. Ett skäl till 
detta är att övergången till skolan ska bli så obemärkt och smidig som möj-
ligt. Andra skolor använder sig av åldershomogena förskoleklasser som följs 
åt till den obligatoriska skolstarten, som då blir en tydligt markerad övergång 
(Skolverket, 2008).  

Förskoleklassen ska verka för en sammansmältning av förskolans respek-
tive skolans pedagogik, där lek och skapande ses som väsentliga delar. Uti-
från forskning om den svenska förskoleklassen och jämförbara verksamheter 
i andra länder framträder något olika bilder. Det finns studier som pekar på 
att det första året i skolan tenderar att bli alltmer formaliserat och att verk-
samheten utarmas på lek och skapande (se t.ex. Einarsdottir, 2006; Karlsson, 
Mellander, Perez Pierto & Sahlström, 2006: Miller & Almon, 2009). En 
delvis annorlunda bild framträder när verksamheten studeras med utgångs-
punkt i skriftspråksutveckling som i Bente Hagtvets Eriksens (2003) studie 
bland sexåringar i Norge. I den framkommer att hälften av undervisningsti-
den användes till barnens fria lek. Leken användes i ytterst ringa omfattning 
till att stimulera skriftspråk eller för att möta eller vägleda det enskilda bar-
net i dess individuella utveckling och får på så sätt, enligt Hagtvet Eriksen, 
liten betydelse för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Ett liknande resul-
tat framkommer i Marianne Skoogs (2012) avhandling om skriftspråkande i 
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förskoleklass och årskurs 1; lärarna i studien arbetar sällan aktivt med att 
föra in skriftspråket i barnens leksituationer.  

Carina Fast (2007) har i en etnografisk studie följt sju barn under åren 
före och under det att de börjat förskoleklass och år 1 i grundskolan, för att 
undersöka i vad mån och på vilka sätt barnen tillåts att använda sina tidigare 
erfarenheter av textorienterande aktiviteter i dessa verksamheter. I resultatet 
framkommer att skolan i mycket ringa mån tar till vara de erfarenheter och 
kompetenser barnen bär med sig och att för vissa barn innebär skolstarten ett 
stopp eller till och med ett steg tillbaka i den skriftspråkliga lärandeprocess 
som påbörjats mycket tidigare i barnens liv. I somliga fall erbjuds en under-
visning bestående av isolerad bokstavsträning på samma sätt både i försko-
leklass och år 1 och detta oavsett om man kan läsa eller ej. Den språkliga 
ryggsäck som barnen har fyllt med erfarenheter från kultur, religion och 
media tas inte till vara för att skapa och utveckla den språkliga miljön och 
till exempel barnens berättelser eller datorkunnande får ligga i träda, åt-
minstone i skolsammanhang.  

Något liknande konstateras i en studie som genomförts i förskolan om 
barns tidiga lärande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2009) 
och där det framhålls att barns erfarenheter och intressen måste ”fångas eller 
initieras” (s. 262) som grund för lärandet. Betydelsen av språklig kompetens 
för matematisk förståelse betonas och språkliga vardagsbegrepp som till 
exempel motsatsparen stor och liten, först och sist visar sig ha betydelse för 
matematisk förståelse i tidiga år. (jfr Nolte, 2004).  

Att skolan inte i tillräckligt stor utsträckning möter elevers olikhet, vilket 
då ses leda till osynliggörande och uteblivet stöd för många elever, är något 
som uppmärksammas av Per-Anders Rydelius (2006). Han menar att skolan 
i stor utsträckning misslyckas med att möta barns olika förutsättningar och 
att detta leder till ett ökat antal onödiga neuropsykiatriska diagnoser men 
också till psykisk ohälsa hos många barn och unga. Även om talet om skol-
mognad och att placera barn i skolmognadsklasser tillhör en förgången tid 
måste skolan bli bättre på att möta barns olikheter, argumenterar Rydelius, 
och då har noggranna kartläggningar av barns individuella förutsättningar 
stor betydelse. Med utgångspunkt i detta resonemang genomfördes ett försök 
att kartlägga barns olikhet och att erbjuda skolstart under inkluderande for-
mer i Sävsjö kommun, det så kallade Sävsjöprojektet (Fischbein, Rydelius & 
Björck Åkesson, 2006; Fischbein, 2007). I denna tvärvetenskapliga inter-
ventionsstudie deltog alla sexåringar i kommunen, indelade i två grupper. I 
försöksgruppen gjordes omfattande kartläggningar och diagnostiseringar av 
barnen under året i förskoleklass för att vid skolstart i hög grad kunna an-
passa undervisningen efter elevernas behov. Särskilda satsningar gjordes på 
läs- och skrivområdet medan formell matematikundervisning fick vänta. 
Klasserna gjordes små, en förskollärare följde med till år 1 som extra resurs 
och individuellt stöd gavs till vissa barn inom gruppens ram. Efter tre år 
kunde man i jämförelse med kontrollgruppen, som började skolan på ett 
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mera traditionellt sätt, se att barnen i försöksgruppen uppvisade bättre resul-
tat i både svenska och matematik, att de skattade sig själva högre vad gäller 
trivsel och förmåga, att inget barn fick en neuropsykiatrisk diagnos eller 
visade tecken på psykisk ohälsa och att pedagogerna uppgav att de hade 
upplevt en bättre arbetsmiljö än tidigare.  

  
*** 
 

Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att 
vissa barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna läsa, 
skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3. I bakgrundskapitlet har forsk-
ning presenterats som har relevans för dilemmat: Vad vet vi om de problem 
som är kopplade till möjligheter och hinder i språk-, läs- och skrivutveckling 
och i matematik? I kapitlet har tre delar fokuserats: Hinder och möjligheter i 
språk-, skriv- och läsutveckling; Hinder och möjligheter i matematikutveckl-
ing samt Språk-, skriv-, läs- och matematikutveckling i förskoleklassen. Ge-
nomgången ger en bild av hur komplext detta dilemma framträder i skolans 
värld. Forskningen betonar språkets roll, språkets koppling till matematiskt 
tänkande, lärarens roll och kompetens samt betydelsen av tidiga insatser.   

 
 
 

 21

Metod 

För att uppfylla fördjupningsstudiens syfte har en interpretativ (tolkande) 
ansats med koppling till etnografi (Denzin, 1997; Erickson, 1986; Mehan 
1992; jfr även Garpelin 1997, 2003). Anstasen har rötter i hermeneutik 
(Dilthey, 1976; Giorgi, 1985; Ricoeur, 1981; Ödman, 2007). Huvudfokus 
ligger på att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att vissa barn, 
trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna läsa, skriva och 
räkna innan de lämnar årskurs 3.  

Empiriska data har samlats in på två sätt: dels genom kvalitativa inter-
vjuer med lärare och specialpedagoger; dels genom en fallstudie med delta-
gande observation, intervjuer med lärare samt insamlande av dokument. 

Kvalitativa intervjuer  
Kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale, 1997), utmärks av att intervjun ses 
som en produkt skapad i ett samspel mellan intervjuare och intervjuad. Båda 
parter är aktiva i detta skapande, där inte bara det som uttrycks verbalt utan 
även kroppsspråket spelar in. Intervjuaren kan uppmuntra, ifrågasätta, visa 
missnöje eller be om klarlägganden, medan den intervjuade å andra sidan 
blir delaktig i tolkningsprocessen under själva intervjun. Intervjuaren försö-
ker beskriva och förstå aktuella fenomen i den intervjuades livsvärld, genom 
att lyfta fram den mening denne ger fenomenet, fånga ett så brett spektrum 
som möjligt av fenomenet och till uppfattningarna presentera urskiljbara 
händelser snarare än allmänna utsagor. Det handlar om, att söka en så rik och 
förutsättningslös information som möjligt om fenomenet ifråga. Intervjusitu-
ationen ska ses som en utvecklingsbar interaktion mellan två personer som 
ömsesidigt påverkar varandra och intervjun som en möjlighet för båda parter 
att kunna få positiva erfarenheter. Intervjuaren ska under intervjun fokusera 
på särskilda teman, söka klarhet i eventuella tvetydigheter och se förändrade 
uppfattningar hos den intervjuade som något naturligt snarare än ett metod-
problem. Olika intervjuares skilda intervjuresultat bör inte betraktas som ett 
problem utan som beroende av olikheter i deras sensitivitet och förförståelse.  
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Etnografisk fallstudie 
Vid en etnografisk fallstudie (jfr t.ex. Garpelin, 1997) arbetar man med såväl 
direkta som indirekta datainsamlingsmetoder för att få en fördjupad förstå-
else av det fall som studeras. Antingen är man med själv i den miljö som 
undersöks, eller så tar man del av information från någon som har tillgång 
till denna miljö, vanligen en av aktörerna. Det handlar således om första-
hands- såväl som andrahandsinformation. Datainsamlingen kännetecknas av, 
att den sker under ett fältarbete i den miljö man är intresserad av att utforska. 
Forskaren försöker att förstå det problem som studeras i sin naturliga miljö – 
fallet. En rad olika metoder används för att närma sig och få en bild av den 
företeelse man vill belysa. Vanliga sätt att samla in data under ett fältarbete 
är att man i anslutning till observerandet även för fältnotiser och/eller spelar 
in händelser (ljud/bild), att man för informella samtal och/eller planerade 
intervjuer (se ovan under kvalitativa forskningsintervjuer) samt att man sam-
lar in olika dokument. Observation är en av hörnstenarna som datain-
samlingsmetod bland etnografer. På samma sätt som vid intervjuer kan man 
vid observationer sägas vara delaktig vid genereringen av det som sägs eller 
görs i den aktuella situationen, det vill säga det som sedan kan ses som en 
text. Med en ökad grad av delaktighet som observatör kan man förväntas bli 
mer delaktig i den generering av texten/det som utspelas. Om man för fältan-
teckningar är man själv den som tolkar situationen och skriver ner det man 
väljer ut som väsentligt för fenomenet ifråga. Sedan kan man fortsätta att 
analysera de nedskrivna fältanteckningarna.  

Att använda olika datainsamlingsmetoder ses som en styrka även för stu-
diens trovärdighet, då de resultat som presenteras och de slutsatser som dras 
kan bekräftas från till exempel såväl intervjusvar som observationsnotiser 
(Walford, 2008).  

Etiska överväganden 
Mot bakgrund av att denna studie bygger på kvalitativa forskningsintervjuer 
och etnografiska datainsamlingsmetoder är det inte bara viktigt att de etiska 
aspekterna noga beaktas. Det gäller också att kontinuerligt reflektera kring 
de etiska frågorna och de dilemman som kan uppstå i förhållande till dessa 
igenom hela forskningsprocessen, från den första avgränsningen av urvals-
grupp till de reflektioner som görs i anslutning till den diskussion som ut-
vecklas avslutningsvis (Merriam, 1994; Kvale, 1997; Garpelin, 1997). För-
djupningsstudien följer de etiska riktlinjer som antagits av Vetenskapsrådet 
(Codex.vr.se).  

Eftersom fördjupningsstudien avser barn som är yngre än 15 år innebär 
det att både barnen och deras föräldrar ska informeras och ge sitt samtycke 
till barnens medverkan i studien. Den som deltar i en studie ska också ha rätt 
att avbryta sin medverkan. När det handlar om barn, kan detta vara mer 
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komplicerat än med vuxna. Barn anpassar sig ofta efter de förväntningar och 
krav de upplever att vuxna har på dem och då är det viktigt att som forskare 
vara extra lyhörd för vad barnen uttrycker inför och i olika situationer som 
samtal, intervjuer och observationer. Vi är medvetna om de problem som 
gäller studier där små barn är inblandade som aktörer (jfr t.ex. Einarsdottir, 
2007). Full anonymitet garanteras, vilket är särskilt viktigt i en studie som 
gäller i en kommun. Allt inspelat material och utskrifter av intervjuer samt 
inspelningar kommer att förvaras i låsta utrymmen på högskolan. Material 
som insamlas genom kvalitativa forskningsintervjuer och etnografiska fall-
studier medför i sig en risk, för att de människor som är föremål för studien 
kan känna utsatthet, en känsla av att ha utlämnat känsliga uppgifter om sig 
själv. Man måste undanröja eventuell osäkerhet om hur data som insamlas 
kommer att behandlas. Här gäller det dock att inte bara invagga deltagarna i 
en trygghet. Det man utlovat under datainsamlingen ska man leva upp till 
även sedan man lämnat fältarbetet respektive intervjun.  

Ett dilemma finns mellan att tillgodose ett kunskapsintresse och att slå 
vakt om de uppgiftslämnandes integritet. Vid en konflikt mellan forsknings-
intresse och de undersökta personernas integritet får man aldrig svika den 
senare parten. Trots att den enskilde gett sitt godkännande för att använda 
insamlade data, kvarstår ett ansvar hos forskaren att hela tiden bedöma even-
tuella konsekvenser av hur materialet används. Det är svårt för alla männi-
skor men särskilt barn, att bedöma hur materialet kan komma att användas 
och uppfattas. Ett av de problem som kan uppstå vid etnografiska undersök-
ningar är hur studien i sig kan sätta fokus på vissa omständigheter och på så 
sätt uppmärksamma deltagarna om dessa (Hammersley & Atkinson, 1995; 
Merriam, 1994). Sett i relation till den planerade studien skulle en oönskad 
konsekvens av intresset kunna innebära att de barn som möter misslyckan-
den och utanförskap får denna upplevelse ytterligare förstärkt. En annan 
konsekvens kan vara att pedagogerna blir medvetna om hur deras sätt att ge 
uttryck för sitt pedagogiska arbete uppfattas av andra. Som flera forskare 
(t.ex. Garpelin, 1997; Kvale, 1997) betonar, måste man som forskare tänka 
igenom konsekvenserna för de inblandade inför varje beslut som tas.  

Att genomföra en studie bland barn i åldersspannet sex till nio år och med 
deras lärare innebär, som berörts tidigare, att kontinuerligt begrunda och 
förhålla sig till frågor av såväl etisk som metodologisk karaktär. Begrepp 
som trygghet, lyhördhet och respekt får stort utrymme i dessa överväganden. 
Inom forskargruppen finns en gedigen erfarenhet, dels av forskning bland 
barn i allmänhet, dels av forskning och arbete bland utsatta barn. 

Genomförande 
Nedan följer en beskrivning av hur intervjustudierna med specialpedagoger 
och klasslärare respektive den etnografiska fallstudien i förskoleklassen lagts 
upp. 
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Intervjustudierna: Kvalitativa intervjuer med specialpedagoger respektive 
med klasslärare i årskurserna tre och fyra utförs på de nio skolor som ingår i 
kartläggningsstudien. Detta för att ta del av hur dessa lärargrupper ser på 
dilemmat: ”varför vissa barn inte uppnår målen i årskurs 3 trots de åtgärder 
som sätts in”. Viktigt är också, att få en bild av vad de insatser som sätts in 
betyder ur deras, ur andra pedagogers och ur barnens perspektiv. Här fokuse-
ras den undervisning som bedrivits och de åtgärder som vidtagits under sko-
lans första tre år och som har relevans för det område åtgärdsgarantin gäller. 
Särskilt uppmärksammas de elever i årskurs 3 som ännu inte uppnått målen i 
svenska, svenska som andraspråk och/eller matematik. För att anlägga ytter-
ligare ett perspektiv för att fördjupa förståelsen av dilemmat ovan, så beaktas 
även den undervisning och de åtgärder som planerats och vidtagits i årskurs 
4 för de elever som inte uppnådde målen för åtgärdsgarantin i årskurs 3 år 
2008.  

En etnografisk fallstudie har gjorts, genom att två barngrupper har följts 
från våren i förskoleklassen till skolstarten och hösten i årskurs 1, för att 
tidigt möta barns övergång till en pedagogisk miljö, där uppnåendemål kopp-
lade till att kunna ”läsa-skriva-räkna” blir aktuella. Det handlar om att med 
ett annat perspektiv fördjupa vår förståelse av ”hur det kommer det sig att 
vissa barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna läsa, 
skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3”.  

Att börja studien redan i förskoleklass ger förutsättningar att förstå vad 
mötet med förväntningarna att lära sig ”läsa-skriva-räkna” innebär för det 
enskilda barnet såväl som för skolan som institution – en övergång från en 
frivillig skolform till en obligatorisk. Det blir möjligt att följa betydelsen av 
övergången till skolan, skolstarten, och mötet med formell undervisning. Det 
blir tillfälle att följa utvecklingen under barnens första år i skolan, hur de 
som elever möter kraven som är kopplade till skolans uppnåendemål i äm-
nena svenska, svenska som andra språk och matematik. I fältarbetet ingår 
flera metoder: kvalitativa intervjuer med lärare och specialpedagoger med 
anknytning till de aktuella klasserna; observation av undervisningssituationer 
med relevans för lärande och delaktighet i ämnena svenska och matematik; 
insamling av dokument som relevanta skolplaner, undervisningsplaner och 
åtgärdsprogram. Valet av klasser görs i samråd med stadens representanter 
och de aktuella skolorna. 

Bearbetning och analys av data 
Resultatet som redovisas i tre delar grundas på empiriskt material insamlat 
genom intervjuer med specialpedagoger, intervjuer med klasslärare samt 
utifrån observationer och intervjuer i en etnografisk fallstudie i två skolor.  
Alla intervjuer har transkriberats och allt material har analyserats med avse-
ende på studiens syfte, att studera varför vissa barn trots insatta åtgärder 
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ändå inte når målen i svenska och matematik. Bearbetning och analys av 
data har genomförts med stöd av en kvalitativ interpretativ (tolkande) ansats.  

Data som insamlats genom intervjuer av speciallärare och klasslärare i åk 
3 respektive 4 analyserades och tolkades med utgångspunkt i följande punk-
ter:  

 
• Uppfattningar om några tänkbara orsaker till att vissa barn inte når må-

len i svenska och matematik i årskurs 3 trots insatta åtgärder. 
• Skolans arbete för att elever i årskurs 3 ska nå målen i matematik och 

svenska. 
• Hinder och förutsättningar för att eleverna ska nå de uppställda målen i 

matematik och svenska. 
 
Därutöver analyserades och tolkades data från den etnografiska fallstudien 
med fokus på barns väg från förskoleklass till skolans åk 1. Data som analy-
serats inom ramen för denna studie omfattas av såväl intervjuer som obser-
vationer med koppling till studiens syfte.  

Vid en avslutande fördjupad analys av data jämfördes de olika resultaten 
från intervjuerna med respektive lärarkategori, det vill säga med specialpe-
dagoger och klasslärare i åk 3 respektive åk 4, såväl som resultaten från fall-
studien. Med stöd av dessa olika röster framträdde bilden av hur skolan mö-
ter barn som inte klarar skolans mål inom de aktuella kunskapsområdena 
samt vad som kan hindra och bidra till att barnen når målen.  

 
*** 
 

Resultatet av fördjupningsstudien presenteras med utgångspunkt i de tre 
empiriska studierna i i tre kapitel: Specialpedagogers perspektiv på ”Läsa-
skriva-räkna”; Klasslärares perspektiv på ”Läsa-skriva-räkna”; samt ”Läsa-
skriva-räkna” i förskoleklassen och åk 1”. 
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Specialpedagogers perspektiv på ”Läsa-skriva-
räkna” 

I arbetet med att skapa förutsättningar för alla barn och unga att nå skolans 
mål är den specialpedagogiska verksamheten en betydelsefull faktor. För att 
få fördjupad förståelse för hur särskilt stöd formas och erbjuds de elever som 
riskerar att inte uppnå skolans mål, har intervjuer gjorts med nio specialpe-
dagoger. De arbetar mot grundskolans F-3 i de aktuella skolorna. De nio 
skolornas storlek och organisation ser något olika ut, vilket medför att de 
intervjuade specialpedagogernas ansvar skiljer sig vad gäller vilka grupper 
av barn och elever de riktar sig mot. Några har ansvar för F-6 och kringlig-
gande förskolor, några för F-3, några för F-6 och det finns också någon som 
har ett delat ansvar för F-9. De nio intervjuade specialpedagogerna har alla 
specialpedagogexamen (90 hp). Innan påbyggnadsutbildningen till special-
pedagog har de samtliga en gedigen erfarenhet från pedagogiskt arbete bland 
barn och unga och grundutbildning som fritidspedagog, lågstadielärare, mel-
lanstadielärare eller förskollärare.  

De intervjuade specialpedagogerna beskriver sitt uppdrag som ganska 
komplext och bestående av olika slags arbetsuppgifter på skiftande nivåer. 
Det framkommer en tydlig åtskillnad mellan vad som benämns ett övergri-
pande uppdrag och det som handlar om olika möten med barn och elever. I 
det här kapitlet redovisas intervjuerna med specialpedagogerna, inlednings-
vis med utgångspunkt i det specialpedagogiska uppdragets två delar. Innan 
den sammanfattande diskussionen speglas specialpedagogernas syn på mål 
och nationella prov för årskurs tre.   

 

Ett övergripande specialpedagogiskt uppdrag 
Enligt specialpedagogerna omfattas det övergripande uppdraget av handled-
ning och rådgivning, ansvar för kartläggningar, utredningar och åtgärdspla-
nering samt samverkan med föräldrar och olika instanser.  
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Handledning och rådgivning 
Handledning och rådgivning till pedagoger eller arbetslag är ett inslag i 
samtliga nio specialpedagogers vardag. Om uppdraget riktar sig mot försko-
lan sker handledningen huvudsakligen i arbetslag, ofta i anknytning till ob-
servationer som görs i barngrupperna. En av de specialpedagoger som arbe-
tar mot både förskola och skola menar att det egentligen inte är så stor skill-
nad mellan förskolebarn och elever på mellanstadiet. Däremot är det skillnad 
på att personalen i förskolan arbetar i arbetslag och att handledningen också 
ges där. I skolan blir den handledande funktionen mera i form av kortare 
rådgivning, ofta som ”bollplank”:   

De knackar på min dörr och så blir jag bollplank. Jag kan t ex, jag gör ITPA5 
och då pratar vi kring det jag ser i kartläggningen och vi brukar beställa 
hjälpmedel till klassrummen. Här skulle det passa med en skärm, här kan 
man ha timglas eller kylkudde men jag har också hållit i reflektion. Den här 
terminen har vi lärsamtal. När vi hade reflektion då träffades vi i mindre 
grupper, tände ljus och tog upp sådant som man stod i just då och sedan bol-
lade vi med varandra. Jag går mycket ut och observerar också som i förskole-
klassen /…/ Jag tycker att lärarna lyssnar om man har något att komma med, 
om det inte är något de redan har försökt som de redan visste. Mitt jobb är väl 
egentligen att göra mig onödig genom att lära ut det jag kan och jag försöker 
så mycket jag kan, att ge tips, att ge råd utan att komma med pekpinnar.  

 
Av citatet ges exempel på olika former av handledning/rådgivning som finns 
med i de flesta intervjuerna. Ett vanligt tillvägagångssätt är att klasslärare 
som vill diskutera ett specifikt barn eller undervisningssituation tar spontan 
kontakt med specialpedagogen. Om specialpedagogen har ansvar för ett stort 
antal elever kan detta bli svårt att hantera på ett bra sätt. På en av skolorna 
har de bestämt, att klassläraren först måste göra en kartläggning innan speci-
alpedagogen går in i ett elevärende. Sedan har de tillsammans en diskussion 
med utgångspunkt i klasslärarens kartläggning. Om det till exempel handlar 
om en elev som inte kommit igång med läsning diskuterar de runt olika me-
toder som kan prövas. Specialpedagogen ger då individuellt stöd dagligen 
under en kortare period. Sedan utvärderas åtgärderna. En annan form av 
handledning och rådgivning är inplanerade möten med arbetslag eller grup-
per av personal. Det kan vara reflektionsgrupper som beskrivs i citatet ovan 
men det är också vanligt att det är möten där man arbetar med att utveckla 
någon särskild metod och att specialpedagogen har ett särskilt ansvar i detta. 
I intervjuerna talar man till exempel om ART6, stavelsemetoden7 och Komet 

                               
5 ITPA. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Diagnostiskt test för beskrivning av 
intraindividuella variationer i kommunikationsförmåga. Ålder: 4:6–12:11 år. Samuel A Kirk, 
James J McCarthy & Winifred D Kirk. http://www.hogrefe.se/ 
6 Aggression Replacement Training, ett program för personer med aggressivt beteende utarbe-
tat av A. GoldsAggressitein. 
http://www.aggressionreplacementtraining.org/ABOUT_ICART.html 
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för lärare8. Att ta del av nya metoder och forskningsrön och att implementera 
dessa ses av specialpedagogerna som en viktig uppgift. Några specialpeda-
goger arbetar med handledning av arbetslag och pedagoger utifrån observat-
ioner och/eller videoinspelningar. 

 

Identifiering och åtgärdsplanering 
När det gäller identifiering av elever i behov av särskilt stöd och kartlägg-
ningar hänvisar de flesta av specialpedagogerna till de skriftligt utformade 
planer som finns på skolan för detta arbete. Vanligt är att elevernas läs- 
skriv- och matematikutveckling dokumenteras av klasslärarna med hjälp av 
utvecklingsscheman och att man har någon form av screening av läs- skriv 
och matematikförmåga för varje årskurs. I intervjuerna nämns till exempel 
Fonolek9, DLS10, Diamant-diagnoser11. Några av specialpedagogerna både 
genomför, analyserar och sammanställer testerna. Mer vanligt är dock, att 
klasslärarna gör testerna och att specialpedagogerna sedan analyserar och 
dokumenterar resultatet. Sammanställningarna utgör sedan underlag för pla-
nering av skolans specialpedagogiska arbete och för hur man prioriterar in-
satser. ”Det blir ett verktyg för mig. Så det jag gör, jag har hand om skolans 
screening för det första för att fånga upp alla som har svårt.” Ett mindre van-
ligt tillvägagångssätt beskrivs från en av skolorna. Specialpedagogen iord-
ningställer där lådor med testmaterial som till exempel DLS till klasslärarna, 
vilka sedan själva genomför, analyserar och sammanställer resultaten. På så 
sätt får lärarna en bild av var eleverna befinner sig och ett redskap för att 
ringa in brister och lägga upp sin undervisning.  

Resultaten från de olika screeningtesterna ligger också ofta till grund för 
fortsatta kartläggningar och utredningar. Flera av specialpedagogerna an-
vänder tester som ITPA och DLS för att följa upp resultaten med individu-
ella kartläggningar och i vissa fall om nödvändigt remitteras elever till fort-
satt utredning av till exempel psykolog eller logoped. Att en elevs svårighet-

                                                                                                                             
 
7 Metod för läsinlärning utarbetad av Margit Thornéus och Björn Andersson vid Umeå uni-
versitet. 
8 Komet för lärare är ett program med särskilda insatser riktade mot elever med beteendepro-
blem och insatser som riktar sig till klassen som helhet. I programmet träffas skolpersonal i 
mindre grupper för att få utbildning och handledning. 
http://www.kometprogrammet.se/skolkomet/komet-for-larare/ 
9 Fonolek. Bedömning av fonologisk medvetenhet. Grupptest från sex år. Utarbetad av Inge-
gärd Hemmingsson och Åke Olofsson. http://www.lpc.ostersund.se/prod01.htm 
10 DLS™ bas för årskurs 1 och 2. Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga 
för årskurs 1 och 2. Utarbetat av Birgitta Järpsten. http://www.hogrefe.se/. DLS™ för klasser-
na 2 och 3. Diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga för årskurs 2 och 3. 
Utarbetat av Birgitta Järpsten. http://www.hogrefe.se/ 
11 Diamant är ett diagnostiskt material i matematik för grundskolans tidigare år. 
http://www.skolverket.se 
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Handledning och rådgivning 
Handledning och rådgivning till pedagoger eller arbetslag är ett inslag i 
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5 ITPA. Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Diagnostiskt test för beskrivning av 
intraindividuella variationer i kommunikationsförmåga. Ålder: 4:6–12:11 år. Samuel A Kirk, 
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http://www.aggressionreplacementtraining.org/ABOUT_ICART.html 
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för lärare8. Att ta del av nya metoder och forskningsrön och att implementera 
dessa ses av specialpedagogerna som en viktig uppgift. Några specialpeda-
goger arbetar med handledning av arbetslag och pedagoger utifrån observat-
ioner och/eller videoinspelningar. 

 

Identifiering och åtgärdsplanering 
När det gäller identifiering av elever i behov av särskilt stöd och kartlägg-
ningar hänvisar de flesta av specialpedagogerna till de skriftligt utformade 
planer som finns på skolan för detta arbete. Vanligt är att elevernas läs- 
skriv- och matematikutveckling dokumenteras av klasslärarna med hjälp av 
utvecklingsscheman och att man har någon form av screening av läs- skriv 
och matematikförmåga för varje årskurs. I intervjuerna nämns till exempel 
Fonolek9, DLS10, Diamant-diagnoser11. Några av specialpedagogerna både 
genomför, analyserar och sammanställer testerna. Mer vanligt är dock, att 
klasslärarna gör testerna och att specialpedagogerna sedan analyserar och 
dokumenterar resultatet. Sammanställningarna utgör sedan underlag för pla-
nering av skolans specialpedagogiska arbete och för hur man prioriterar in-
satser. ”Det blir ett verktyg för mig. Så det jag gör, jag har hand om skolans 
screening för det första för att fånga upp alla som har svårt.” Ett mindre van-
ligt tillvägagångssätt beskrivs från en av skolorna. Specialpedagogen iord-
ningställer där lådor med testmaterial som till exempel DLS till klasslärarna, 
vilka sedan själva genomför, analyserar och sammanställer resultaten. På så 
sätt får lärarna en bild av var eleverna befinner sig och ett redskap för att 
ringa in brister och lägga upp sin undervisning.  

Resultaten från de olika screeningtesterna ligger också ofta till grund för 
fortsatta kartläggningar och utredningar. Flera av specialpedagogerna an-
vänder tester som ITPA och DLS för att följa upp resultaten med individu-
ella kartläggningar och i vissa fall om nödvändigt remitteras elever till fort-
satt utredning av till exempel psykolog eller logoped. Att en elevs svårighet-

                                                                                                                             
 
7 Metod för läsinlärning utarbetad av Margit Thornéus och Björn Andersson vid Umeå uni-
versitet. 
8 Komet för lärare är ett program med särskilda insatser riktade mot elever med beteendepro-
blem och insatser som riktar sig till klassen som helhet. I programmet träffas skolpersonal i 
mindre grupper för att få utbildning och handledning. 
http://www.kometprogrammet.se/skolkomet/komet-for-larare/ 
9 Fonolek. Bedömning av fonologisk medvetenhet. Grupptest från sex år. Utarbetad av Inge-
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er utreds på ett noggrant sätt ses av specialpedagogerna som något i grunden 
positivt. Utredningar kan vara en viktig pusselbit i att utforma ett adekvat 
stöd för eleven och dessa används också aktivt av specialpedagogerna. ”Be-
roende på den kartläggning så läser vi den tillsammans och då ser vi ju, var 
det de auditiva eller visuella delarna”. Det kan till exempel vara så att en 
kvalificerad utredning visar att en elev har en språkstörning som påverkat 
läs- och skrivutveckling, något som kan vara svårt att upptäcka i vanliga läs- 
och skrivtester.  Det ges också exempel på elever som länge lyckats be-
mästra dyslexi genom hårt arbete och kompenserande strategier men som 
efter utredning och diagnos kan erbjudas ett anpassat stöd och tekniska 
hjälpmedel. Ett annat sätt att förhålla sig till resultat från olika slags tester tas 
upp av flera specialpedagoger och berör hur resultat från de nationella pro-
ven eller andra tester kan användas för att utvärdera och även utveckla 
undervisningen för hela skolan. En specialpedagog berättar hur de har gjort 
diagram över elevernas resultat på DLS-proven och på så sätt konkret upp-
märksammats om att läsförståelsen bland eleverna på skolan var jämförelse-
vis mycket låg. Detta ledde då till ett omfattande projekt för att stimulera 
läsning och läsförståelse med daglig läsning och lässamtal i mindre grupper:  

 

Jag tycker att det har gett resultat, jag såg ju, jag satt, jag har haft de svagare 
och jag ser ju ändå att bara att våga läsa högt, det har blivit bättre och tydli-
gare läsning. Vi har pratat mycket runt texterna och de har fått lite det här 
”läsa mellan raderna - tänket”. Det kom ju vi på att går man i fyran så hämtar 
man en tjock bok, för det gör ju kompisarna och så sitter man och bläddrar så 
har man fortfarande inte läst. Vi har satsat på ett material med böcker med 
texter på olika nivåer som används i klasserna och eleverna älskar det. De 
bara läser och just det här att de hittar sin nivå, äntligen förstår jag vad jag lä-
ser. Vi hade barn som inte ville gå ut på rast.  

 
I det övergripande arbetet ingår vanligtvis ett ansvar för skolans åtgärdspro-
gram. Ansvaret är till viss del av administrativ art, som att de kommer till 
stånd, diarieförs och förvaras på ett tillbörligt sätt. Hur man rent praktiskt går 
tillväga ser olika ut men de flesta uppger att de fungerar som ett stöd för 
pedagogerna och att de utarbetas i samverkan med elev, förälder och peda-
goger: 

Vi har en här, vi börjar med att göra en kartläggning, en beskrivning av situ-
ationen, sedan har vi ett långsiktigt mål. Vi börjar alltid med ett samtal, klass-
läraren och jag och då har vi en mall här där vi punktar ned. Jag har gått ige-
nom med dem det här med åtgärdsprogram vad det ska innehålla. Egentligen 
bygger det på Skolverkets material men så hade jag lite genomgångar, lite 
OH och så. /…/ Alla ska känna sig förstå vad det handlar om. Blanketten för-
ändrar sig efter hand. Två delmål, lite övrigt. De flesta gör det själva men en 
del vill att jag ska vara med. För att barnet ska förstå, då kan jag, har jag tagit 
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med kriterier, konkret att när jag skriver det här eller säger så här då har jag 
nått mitt mål.  

 
Även om flera specialpedagoger tar den största biten av det praktiska arbetet 
med åtgärdsprogram, finns en strävan att de ska fungera som ett verktyg i 
vardagen för klassläraren. Specialpedagogen ska med detta synsätt mer fun-
gera som ett stöd.   

 

Samverkan 
För specialpedagogerna är samverkan en betydelsefull arbetsuppgift. De 
samverkar återkommande med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ofta 
under längre perioder. För de specialpedagoger som riktar sig mot både för-
skola och skola kan samarbetet med föräldrar sträcka sig över många år och 
få stor betydelse i planering av stödåtgärder. Samverkan sker också yrkes-
mässigt på skolan mellan olika grupper som arbetslag, skolhälsovård, skol-
ledning och områdesteam. Specialpedagogen är också kontaktperson med 
andra instanser utanför skolan, till exempel barnpsykiatri, logopedmottag-
ning, barn- och ungdomshabilitering och sociala myndigheter.  

 
 

Möten med barn och elever 
Samtliga nio specialpedagoger uppger att deras arbete innebär möten med 
barn och elever. Vissa av dessa möten kan ha karaktären av samtal som ofta 
relaterar till elevens sociala situation hemma eller i skolan. Samtalen kan 
vara oplanerade utifrån barns och elevers behov och situationer som uppstår 
i skolans vardag, men det förekommer också mera strukturerade samtal som 
följer en särskild metod, till exempel seriesamtal.  

Det mest frekventa mötet med barn och elever förefaller vara knutet till 
undervisning, främst i svenska och matematik. Alla specialpedagoger ut-
trycker en vision om en inkluderande undervisning, att undervisningen ska 
anpassas till elever med olika förutsättningar och erfarenheter. Även om stöd 
inom klassens ram ses som det naturliga och eftersträvansvärda, så uttrycks 
att det också kan finnas goda grunder för att ge särskilt stöd under segrege-
rande former. Flera talar om flexibilitet, om att inte vara statisk när det gäller 
att hitta olika lösningar som skapar förutsättningar för varje elev: 

Jag är ju en sådan som tänker att det ska ges där man är, man ska inte tas 
iväg. Det finns en och annan gång när man tycker att det är jätteskönt att sitta 
någon annanstans men det ska inte vara regel, tror jag. Utan jag tror att det 
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er utreds på ett noggrant sätt ses av specialpedagogerna som något i grunden 
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kvalificerad utredning visar att en elev har en språkstörning som påverkat 
läs- och skrivutveckling, något som kan vara svårt att upptäcka i vanliga läs- 
och skrivtester.  Det ges också exempel på elever som länge lyckats be-
mästra dyslexi genom hårt arbete och kompenserande strategier men som 
efter utredning och diagnos kan erbjudas ett anpassat stöd och tekniska 
hjälpmedel. Ett annat sätt att förhålla sig till resultat från olika slags tester tas 
upp av flera specialpedagoger och berör hur resultat från de nationella pro-
ven eller andra tester kan användas för att utvärdera och även utveckla 
undervisningen för hela skolan. En specialpedagog berättar hur de har gjort 
diagram över elevernas resultat på DLS-proven och på så sätt konkret upp-
märksammats om att läsförståelsen bland eleverna på skolan var jämförelse-
vis mycket låg. Detta ledde då till ett omfattande projekt för att stimulera 
läsning och läsförståelse med daglig läsning och lässamtal i mindre grupper:  

 

Jag tycker att det har gett resultat, jag såg ju, jag satt, jag har haft de svagare 
och jag ser ju ändå att bara att våga läsa högt, det har blivit bättre och tydli-
gare läsning. Vi har pratat mycket runt texterna och de har fått lite det här 
”läsa mellan raderna - tänket”. Det kom ju vi på att går man i fyran så hämtar 
man en tjock bok, för det gör ju kompisarna och så sitter man och bläddrar så 
har man fortfarande inte läst. Vi har satsat på ett material med böcker med 
texter på olika nivåer som används i klasserna och eleverna älskar det. De 
bara läser och just det här att de hittar sin nivå, äntligen förstår jag vad jag lä-
ser. Vi hade barn som inte ville gå ut på rast.  

 
I det övergripande arbetet ingår vanligtvis ett ansvar för skolans åtgärdspro-
gram. Ansvaret är till viss del av administrativ art, som att de kommer till 
stånd, diarieförs och förvaras på ett tillbörligt sätt. Hur man rent praktiskt går 
tillväga ser olika ut men de flesta uppger att de fungerar som ett stöd för 
pedagogerna och att de utarbetas i samverkan med elev, förälder och peda-
goger: 

Vi har en här, vi börjar med att göra en kartläggning, en beskrivning av situ-
ationen, sedan har vi ett långsiktigt mål. Vi börjar alltid med ett samtal, klass-
läraren och jag och då har vi en mall här där vi punktar ned. Jag har gått ige-
nom med dem det här med åtgärdsprogram vad det ska innehålla. Egentligen 
bygger det på Skolverkets material men så hade jag lite genomgångar, lite 
OH och så. /…/ Alla ska känna sig förstå vad det handlar om. Blanketten för-
ändrar sig efter hand. Två delmål, lite övrigt. De flesta gör det själva men en 
del vill att jag ska vara med. För att barnet ska förstå, då kan jag, har jag tagit 
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med kriterier, konkret att när jag skriver det här eller säger så här då har jag 
nått mitt mål.  

 
Även om flera specialpedagoger tar den största biten av det praktiska arbetet 
med åtgärdsprogram, finns en strävan att de ska fungera som ett verktyg i 
vardagen för klassläraren. Specialpedagogen ska med detta synsätt mer fun-
gera som ett stöd.   

 

Samverkan 
För specialpedagogerna är samverkan en betydelsefull arbetsuppgift. De 
samverkar återkommande med föräldrar till barn i behov av särskilt stöd ofta 
under längre perioder. För de specialpedagoger som riktar sig mot både för-
skola och skola kan samarbetet med föräldrar sträcka sig över många år och 
få stor betydelse i planering av stödåtgärder. Samverkan sker också yrkes-
mässigt på skolan mellan olika grupper som arbetslag, skolhälsovård, skol-
ledning och områdesteam. Specialpedagogen är också kontaktperson med 
andra instanser utanför skolan, till exempel barnpsykiatri, logopedmottag-
ning, barn- och ungdomshabilitering och sociala myndigheter.  

 
 

Möten med barn och elever 
Samtliga nio specialpedagoger uppger att deras arbete innebär möten med 
barn och elever. Vissa av dessa möten kan ha karaktären av samtal som ofta 
relaterar till elevens sociala situation hemma eller i skolan. Samtalen kan 
vara oplanerade utifrån barns och elevers behov och situationer som uppstår 
i skolans vardag, men det förekommer också mera strukturerade samtal som 
följer en särskild metod, till exempel seriesamtal.  

Det mest frekventa mötet med barn och elever förefaller vara knutet till 
undervisning, främst i svenska och matematik. Alla specialpedagoger ut-
trycker en vision om en inkluderande undervisning, att undervisningen ska 
anpassas till elever med olika förutsättningar och erfarenheter. Även om stöd 
inom klassens ram ses som det naturliga och eftersträvansvärda, så uttrycks 
att det också kan finnas goda grunder för att ge särskilt stöd under segrege-
rande former. Flera talar om flexibilitet, om att inte vara statisk när det gäller 
att hitta olika lösningar som skapar förutsättningar för varje elev: 

Jag är ju en sådan som tänker att det ska ges där man är, man ska inte tas 
iväg. Det finns en och annan gång när man tycker att det är jätteskönt att sitta 
någon annanstans men det ska inte vara regel, tror jag. Utan jag tror att det 
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särskilda stödet ska ges genom att man anpassar sättet, undervisningen då hur 
man lär ut det, sättet. Vi kan diskutera det genom att man lyfter på stenar och 
diskuterar sättet men sedan är det ju i alla fall den, vi har ju i alla fall en en-
sam lärare ofta som står där och har, även om vi inte har jättestora klasser, 
väldigt många olika nivåer. Så det blir ju en slags kompromiss som man får 
göra väldigt ofta.  

 
Vanligt förekommande är att specialpedagogerna observerar i barngrupper 
och klassrumssituationer. De uppmärksammar hur det ser ut kring barnen 
och eleverna, hur de har det där de befinner sig:  

Det kan vara en felaktig placering, lätt att ändra, felaktigt material, korta ner, 
det finns massor att göra, anpassning alltså i klassrummet och det pratar jag 
mycket med lärarna om, handledarna /…/ En del är jätteduktiga på att ta till 
sig och andra tycker väl att det är lite obekvämt, men nu skriver vi ju in det i 
åtgärdsprogrammen. Vem gör vad, det måste se ut så. Jag är alltid med så 
styr vi upp det /…/ Så jag tycker att det här med att anpassa inne i klassrum-
met, det är inget problem.  

 
En del av den anpassning av undervisningen som sker i klassrummen hand-
lar om hur eleverna ska få tillgång till olika tekniska hjälpmedel och få stöd i 
att lära sig att använda dessa. Specialpedagogerna berättar, att alla vill ut-
veckla arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. De flesta använder Lexia12 
och Daisy13. Några skolor är tämligen väl utrustade och använder hjälpmed-
len aktivt för att ge elever stöd inom den ordinarie klassens ram. En del har 
en mycket väl utvecklad teknisk support:  

Sedan när de kommer högre upp har de ju den här pennan som de kan lägga, 
alltså minnesstickan som vi också har köpt in för de lite äldre så att de kan ha 
den med sig hemma och lyssna på. Vi jobbar ju mycket med det här att de 
ska läsa med öronen. Det uppfattas inte konstigt alls av eleverna, de lånar 
sina skivor när de går till biblioteket så lånar de av varandra, de är ofta ett par 
stycken i varje grupp som behöver det. Och sedan får de ju lästräna också, 
naturligtvis, men att lyssna mycket, att lära sig att lyssna /…/ De flesta läro-
medlen finns ju på CD numera och vi kan också skanna av och lägga in på en 
liten minnessticka. Så tekniken är ju här och vi kan den men nu håller vi på 
och en av de här dagarna i vår när vi inte har barn så ska vi, vi har gjort en 
portal med böcker så ska alla lära sig hur man plockar böcker därifrån. Det 
ska alla kunna.  Lärarna är positiva till kompensatoriska hjälpmedel och olika 
sätt att arbeta men det är klart, det ställer ju till det lite, men barnen är ju så 
duktiga själva. Man behöver bara visa dem en gång så vet de precis hur de 
ska göra. Det är ju vi i vår generation som är mer ovana 

 

                               
12 Lexia är ett datorprogram för övning och stimulering av språkligt betingade svårigheter. 
http://www.logopedkonsult.se/lexia/lexia.asp 
13 DAISY, Digitalt Anpassat InformationsSYstem är en internationell standard för digitala 
talböcker. 
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När det gäller möjligheterna att påverka elevernas lärmiljö i klassrummet, 
ger specialpedagogen uttryck för att det inte alltid är självklart. För de flesta 
är det betydligt enklare att påverka den fysiska miljön, till exempel placering 
eller tekniska hjälpmedel, medan det är betydligt svårare att närma sig didak-
tiska frågor som innehåll, undervisningssätt eller förhållningssätt gentemot 
eleverna. Det kan urskiljas olika strategier för att kringgå detta dilemma.  En 
del specialpedagoger går stegvis fram, axlar den traditionella speciallärarrol-
len och avlastar läraren genom att undervisa enskilda elever eller grupper 
utanför klassrummet. Parallellt erbjuder hon/han också råd och stöd och 
finns till hands som ett bollplank. Ett förtroende byggs upp och tillsammans 
med en känsla av att man hjälps åt. Så småningom utvecklas det specialpe-
dagogiska stödet till att omfatta elevens hela skolsituation. Ett annat sätt är 
att det överlåts till specialpedagogerna i områdesteamen att ta ett större an-
svar när det gäller den pedagogiska anpassningen i klassrummet.  

Bland de av specialpedagogerna som har direkt undervisning i sin tjänst 
hänvisar de flesta till läs- och dyslexiforskningen, vilket medför att de priori-
terar riktad undervisning högt. Undervisningen genomförs i möjligaste mån 
efter principen ”en-till-en”. Den kan t.ex. bestå av ominlärning enligt Maja 
Wittings metod14 eller olika varianter av Reading Recovery15. De här speci-
alpedagogerna tror på detta sätt att arbeta, men de hamnar i ett dilemma ef-
tersom då vissa elever prioriteras och andra elever och klasser periodvis då 
riskerar att bli utan deras stöd.  

Ja en och en. Nu har vi gjort så här första året faktiskt. Förut har vi försökt att 
klämma in alla lärares behov och då har det blivit tjugo minuter en gång i 
veckan eller var fjortonde dag och det vet man ju, det vet lärarna också att en-
ligt forskningen är det lika med noll. Nu har vi delat in terminen i tre peri-
oder, ca sex veckor. För det har jag sett att träna dagligen blir slitsamt särskilt 
om jag har en svårighet och det känns: nej jag vill inte. Så då vet de om att vi 
ska träffas varje dag under den här perioden men sedan är din kurs klar.  Så 
då vet de att det är ett slut på mitt nötande. /…/ Lärarna förstår ju det här, de 
vet att  det är så här men det beror på hur frustrerade de är, sex veckor är inte 
lång tid. Tolv till tjugo veckor brukar man ju säga att man behöver. Men vad 
gör man, då vore det ju några som inte skulle få något extra stöd alls.  

 
Några av specialpedagogerna berättar att enskild undervisning också erbjuds 
i en ”studio”, en plats på skolan dit elever kan gå för att få individuellt stöd 
av pedagoger. Det ger möjlighet att arbeta under lugna former och med an-
passat material och dator. För en del elever kan studion vara en frivillig och 
ibland också tillfällig form av stöd, medan andra elever kan ha fasta tider 

                               
14 Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skriv-
ning. Metoden utvecklades av Maja Witting.  http://www.wittingforeningen.se/default.asp 
15 Reading Recovery är ett samlingsnamn för olika former av en metod som utvecklats med 
inspiration från Nya Zeeland. Den bygger på dagliga korta stunder av enskilt arbete med att 
läsa och skriva under avgränsade perioder. 



 32

särskilda stödet ska ges genom att man anpassar sättet, undervisningen då hur 
man lär ut det, sättet. Vi kan diskutera det genom att man lyfter på stenar och 
diskuterar sättet men sedan är det ju i alla fall den, vi har ju i alla fall en en-
sam lärare ofta som står där och har, även om vi inte har jättestora klasser, 
väldigt många olika nivåer. Så det blir ju en slags kompromiss som man får 
göra väldigt ofta.  

 
Vanligt förekommande är att specialpedagogerna observerar i barngrupper 
och klassrumssituationer. De uppmärksammar hur det ser ut kring barnen 
och eleverna, hur de har det där de befinner sig:  

Det kan vara en felaktig placering, lätt att ändra, felaktigt material, korta ner, 
det finns massor att göra, anpassning alltså i klassrummet och det pratar jag 
mycket med lärarna om, handledarna /…/ En del är jätteduktiga på att ta till 
sig och andra tycker väl att det är lite obekvämt, men nu skriver vi ju in det i 
åtgärdsprogrammen. Vem gör vad, det måste se ut så. Jag är alltid med så 
styr vi upp det /…/ Så jag tycker att det här med att anpassa inne i klassrum-
met, det är inget problem.  

 
En del av den anpassning av undervisningen som sker i klassrummen hand-
lar om hur eleverna ska få tillgång till olika tekniska hjälpmedel och få stöd i 
att lära sig att använda dessa. Specialpedagogerna berättar, att alla vill ut-
veckla arbetet med kompensatoriska hjälpmedel. De flesta använder Lexia12 
och Daisy13. Några skolor är tämligen väl utrustade och använder hjälpmed-
len aktivt för att ge elever stöd inom den ordinarie klassens ram. En del har 
en mycket väl utvecklad teknisk support:  

Sedan när de kommer högre upp har de ju den här pennan som de kan lägga, 
alltså minnesstickan som vi också har köpt in för de lite äldre så att de kan ha 
den med sig hemma och lyssna på. Vi jobbar ju mycket med det här att de 
ska läsa med öronen. Det uppfattas inte konstigt alls av eleverna, de lånar 
sina skivor när de går till biblioteket så lånar de av varandra, de är ofta ett par 
stycken i varje grupp som behöver det. Och sedan får de ju lästräna också, 
naturligtvis, men att lyssna mycket, att lära sig att lyssna /…/ De flesta läro-
medlen finns ju på CD numera och vi kan också skanna av och lägga in på en 
liten minnessticka. Så tekniken är ju här och vi kan den men nu håller vi på 
och en av de här dagarna i vår när vi inte har barn så ska vi, vi har gjort en 
portal med böcker så ska alla lära sig hur man plockar böcker därifrån. Det 
ska alla kunna.  Lärarna är positiva till kompensatoriska hjälpmedel och olika 
sätt att arbeta men det är klart, det ställer ju till det lite, men barnen är ju så 
duktiga själva. Man behöver bara visa dem en gång så vet de precis hur de 
ska göra. Det är ju vi i vår generation som är mer ovana 

 

                               
12 Lexia är ett datorprogram för övning och stimulering av språkligt betingade svårigheter. 
http://www.logopedkonsult.se/lexia/lexia.asp 
13 DAISY, Digitalt Anpassat InformationsSYstem är en internationell standard för digitala 
talböcker. 
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När det gäller möjligheterna att påverka elevernas lärmiljö i klassrummet, 
ger specialpedagogen uttryck för att det inte alltid är självklart. För de flesta 
är det betydligt enklare att påverka den fysiska miljön, till exempel placering 
eller tekniska hjälpmedel, medan det är betydligt svårare att närma sig didak-
tiska frågor som innehåll, undervisningssätt eller förhållningssätt gentemot 
eleverna. Det kan urskiljas olika strategier för att kringgå detta dilemma.  En 
del specialpedagoger går stegvis fram, axlar den traditionella speciallärarrol-
len och avlastar läraren genom att undervisa enskilda elever eller grupper 
utanför klassrummet. Parallellt erbjuder hon/han också råd och stöd och 
finns till hands som ett bollplank. Ett förtroende byggs upp och tillsammans 
med en känsla av att man hjälps åt. Så småningom utvecklas det specialpe-
dagogiska stödet till att omfatta elevens hela skolsituation. Ett annat sätt är 
att det överlåts till specialpedagogerna i områdesteamen att ta ett större an-
svar när det gäller den pedagogiska anpassningen i klassrummet.  

Bland de av specialpedagogerna som har direkt undervisning i sin tjänst 
hänvisar de flesta till läs- och dyslexiforskningen, vilket medför att de priori-
terar riktad undervisning högt. Undervisningen genomförs i möjligaste mån 
efter principen ”en-till-en”. Den kan t.ex. bestå av ominlärning enligt Maja 
Wittings metod14 eller olika varianter av Reading Recovery15. De här speci-
alpedagogerna tror på detta sätt att arbeta, men de hamnar i ett dilemma ef-
tersom då vissa elever prioriteras och andra elever och klasser periodvis då 
riskerar att bli utan deras stöd.  

Ja en och en. Nu har vi gjort så här första året faktiskt. Förut har vi försökt att 
klämma in alla lärares behov och då har det blivit tjugo minuter en gång i 
veckan eller var fjortonde dag och det vet man ju, det vet lärarna också att en-
ligt forskningen är det lika med noll. Nu har vi delat in terminen i tre peri-
oder, ca sex veckor. För det har jag sett att träna dagligen blir slitsamt särskilt 
om jag har en svårighet och det känns: nej jag vill inte. Så då vet de om att vi 
ska träffas varje dag under den här perioden men sedan är din kurs klar.  Så 
då vet de att det är ett slut på mitt nötande. /…/ Lärarna förstår ju det här, de 
vet att  det är så här men det beror på hur frustrerade de är, sex veckor är inte 
lång tid. Tolv till tjugo veckor brukar man ju säga att man behöver. Men vad 
gör man, då vore det ju några som inte skulle få något extra stöd alls.  

 
Några av specialpedagogerna berättar att enskild undervisning också erbjuds 
i en ”studio”, en plats på skolan dit elever kan gå för att få individuellt stöd 
av pedagoger. Det ger möjlighet att arbeta under lugna former och med an-
passat material och dator. För en del elever kan studion vara en frivillig och 
ibland också tillfällig form av stöd, medan andra elever kan ha fasta tider 

                               
14 Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skriv-
ning. Metoden utvecklades av Maja Witting.  http://www.wittingforeningen.se/default.asp 
15 Reading Recovery är ett samlingsnamn för olika former av en metod som utvecklats med 
inspiration från Nya Zeeland. Den bygger på dagliga korta stunder av enskilt arbete med att 
läsa och skriva under avgränsade perioder. 
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som regleras i åtgärdsprogram. På en av skolorna har man startat en studio, 
där specialpedagoger, SVA -lärare, resurslärare och modersmålslärare arbe-
tar. På gemensamma möten diskuteras vilket stöd som kan erbjudas elever i 
behov av särskilt stöd och vem som är mest lämpad att ta ansvar för respek-
tive elev. En av skolans specialpedagoger har ett övergripande ansvar för 
alla elever i behov av särskilt stöd, men det praktiska arbetet delas upp mel-
lan olika personal. 

 
 

Mål och nationella prov för årskurs tre  
Bland specialpedagogerna finns olika sätt att förhålla sig till de nationella 
proven och kunskapsmålen för årskurs tre i ämnena svenska, svenska som 
andraspråk och matematik. Några av specialpedagogerna ser inte att de nat-
ionella proven har medfört så stor förändring. Redan tidigare har man på 
skolan arbetat mot mål som man uppfattar har varit högre satta. Flera tar upp 
den positiva påverkan proven har som en motor för att utveckla undervis-
ningen men också för att få pedagoger att mera reflektera och på så sätt 
stärka sin professionalitet.  

Alltså det har varit jättejobbigt men det har varit jättebra för plötsligt så vet vi 
vad vi gör. Jag tror, det är väl sådant vi vetat förut men det blir så tydligt nu 
och då är det saker vi har gjort som vi kanske inte kommer att göra nu. Vi la-
borerar mer nu i ettan. Och det tycker jag är bra, det blir en mera levande 
matte nu. Barnen är ju dåliga på att reflektera, det är det vi har sett. Vi har 
styrt dem för mycket, så här fylleriuppgifter, det kan de. De lär sig ju knäcka 
systemen, de ser hur det ska vara/…/ Nu blir det, det går bra utifrån det som 
krävs i den årskursen, han har uppnått det nu. Visst är det ju bra, egentligen, 
fast jag var ju den som tyckte, herre gud, redan i ettan, ska vi bedöma ungar-
na redan i ettan. Det blir ju bra för barnen i slutänden och barnen blir också 
mera, de vet ju vad det är för mål med deras undervisning. När man sitter på 
utvecklingssamtalet så det här ska du klara av och det här klarar du. De är ju 
också med i resonemanget. Ofta var det tal över barnens huvud förut. Det är 
bra fast det har varit jobbigt. Det blir mera meningsfullt en mera medveten 
handling i lärandet. 

 
Även om specialpedagogen i citatet ovan förhåller sig positiv till de nation-
ella proven, anar man den ambivalenta inställning som i varierad grad fram-
träder hos de flesta. Man lyfter det positiva med mål och nationella prov, 
t.ex. en större medvetenhet, hos såväl pedagoger som elever och föräldrar, 
och verksamheten får en tydligare och mer genomskinlig inriktning. Samti-
digt uttrycks en oro över innebörden för de barn och unga som möter hinder 
på vägen. Hur påverkas de som alltid får höra att de inte når målen? Flera 
betonar att barn utvecklas i olika takt, där en del behöver längre tid på sig. 
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Att vissa behöver längre tid ses som en förklaring till att vissa barn inte 
uppnår skolans mål. Andra handlar om att skolans resurser och insatser inte 
tillräckliga för vissa grupper av barn, till exempel barn som befinner sig i 
gränszonen till att vara berättigade till särskola. Det framhålls den markanta 
skillnad som finns vad gäller resurser för att åstadkomma en individuellt 
anpassad undervisning mellan de två skolformerna. En annan grupp gäller 
barn med en mycket komplex problembild. Det kan handla om svåra lev-
nadsvillkor, som i hög grad påverkar välbefinnande och lärande och ibland 
också leder till frånvaro i mycket hög omfattning. Ytterligare en grupp är 
barn som nyligen kommit till landet och som inte har hunnit tillägna sig 
svenska språket på en nivå som gör det möjligt att nå målen i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik.  

Elevernas lärmiljö i klassrummet anses ha stor betydelse för möjligheten 
till måluppfyllelse. De flesta specialpedagoger uttrycker en stark tilltro till 
lärarnas kompetens: ”vi har duktiga lärare”. Någon uttrycker också, att det 
måste ställas högre krav på att lärarna uppfyller sitt uppdrag.  

Sammantaget framträder hos specialpedagogerna en tro på, att det går att 
skapa förutsättningar för alla elever att uppnå skolans mål eller att det åt-
minstone är möjligt för flera. För att den visionen ska kunna bli en realitet 
ringar de in olika grundläggande förutsättningar och det finns några som 
återkommer hos de flesta. En av dessa är tidiga insatser. På de flesta av sko-
lorna upplever specialpedagogen att de inte har tillräckligt med tid för att 
kunna gå in och arbeta språkstimulerande och förebyggande i förskoleklas-
serna, även om vissa gör screening av språklig medvetenhet på våren:  

Det finns så mycket man kan göra, utan att träna, man kan göra det på ett så 
roligt sätt, på ett lekfullt sätt. Visst de gör mycket, rim och ramsor/…/men 
kanske ännu mera medvetet. Jag har jobbat med elever från nio månader ändå 
upp till år 5 och jag ser att det finns mycket mer att göra, det finns det och 
kanske att jag skulle ha gått in i förskoleklassen också men det finns inte tid 
till det, kunna jobba mera, men nu jobbar de jättebra med språklig medveten-
het så det är inte alls så. /…/ helst skulle jag vilja gå in på hösten, precis som 
jag gör här i år 1. När jag hade mera tid gjorde jag små grupper utifrån resul-
tatet på Fonolek och jobbade med dem med hjälp av en handdocka. 

 
På några skolor satsas medvetet på förebyggande arbete kring språket i F-
klass. En specialpedagog berättar hur pedagoger med olika kompetens – 
specialpedagog, SVA-lärare och modersmålslärare – arbetar med språket i F-
klass. Målsättningen är, att undervisningen ska anpassas efter elevernas olika 
behov i svenska eller svenska som andraspråk: 

Innan jag började låg mycket av tyngden på år två och uppåt, det var i år två 
man såg att det här går inte och då lade man resurserna där. Medan jag när 
jag kom in, hjälp, vi kan ju inte börja i år två. Vi måste ju börja i förskole-
klass. Så under det här året och särskilt under den här terminen så har vi delat 
upp, vi har två förskoleklasser, slagit ihop dem och delat barnen utifrån ni-
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som regleras i åtgärdsprogram. På en av skolorna har man startat en studio, 
där specialpedagoger, SVA -lärare, resurslärare och modersmålslärare arbe-
tar. På gemensamma möten diskuteras vilket stöd som kan erbjudas elever i 
behov av särskilt stöd och vem som är mest lämpad att ta ansvar för respek-
tive elev. En av skolans specialpedagoger har ett övergripande ansvar för 
alla elever i behov av särskilt stöd, men det praktiska arbetet delas upp mel-
lan olika personal. 

 
 

Mål och nationella prov för årskurs tre  
Bland specialpedagogerna finns olika sätt att förhålla sig till de nationella 
proven och kunskapsmålen för årskurs tre i ämnena svenska, svenska som 
andraspråk och matematik. Några av specialpedagogerna ser inte att de nat-
ionella proven har medfört så stor förändring. Redan tidigare har man på 
skolan arbetat mot mål som man uppfattar har varit högre satta. Flera tar upp 
den positiva påverkan proven har som en motor för att utveckla undervis-
ningen men också för att få pedagoger att mera reflektera och på så sätt 
stärka sin professionalitet.  

Alltså det har varit jättejobbigt men det har varit jättebra för plötsligt så vet vi 
vad vi gör. Jag tror, det är väl sådant vi vetat förut men det blir så tydligt nu 
och då är det saker vi har gjort som vi kanske inte kommer att göra nu. Vi la-
borerar mer nu i ettan. Och det tycker jag är bra, det blir en mera levande 
matte nu. Barnen är ju dåliga på att reflektera, det är det vi har sett. Vi har 
styrt dem för mycket, så här fylleriuppgifter, det kan de. De lär sig ju knäcka 
systemen, de ser hur det ska vara/…/ Nu blir det, det går bra utifrån det som 
krävs i den årskursen, han har uppnått det nu. Visst är det ju bra, egentligen, 
fast jag var ju den som tyckte, herre gud, redan i ettan, ska vi bedöma ungar-
na redan i ettan. Det blir ju bra för barnen i slutänden och barnen blir också 
mera, de vet ju vad det är för mål med deras undervisning. När man sitter på 
utvecklingssamtalet så det här ska du klara av och det här klarar du. De är ju 
också med i resonemanget. Ofta var det tal över barnens huvud förut. Det är 
bra fast det har varit jobbigt. Det blir mera meningsfullt en mera medveten 
handling i lärandet. 

 
Även om specialpedagogen i citatet ovan förhåller sig positiv till de nation-
ella proven, anar man den ambivalenta inställning som i varierad grad fram-
träder hos de flesta. Man lyfter det positiva med mål och nationella prov, 
t.ex. en större medvetenhet, hos såväl pedagoger som elever och föräldrar, 
och verksamheten får en tydligare och mer genomskinlig inriktning. Samti-
digt uttrycks en oro över innebörden för de barn och unga som möter hinder 
på vägen. Hur påverkas de som alltid får höra att de inte når målen? Flera 
betonar att barn utvecklas i olika takt, där en del behöver längre tid på sig. 
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Att vissa behöver längre tid ses som en förklaring till att vissa barn inte 
uppnår skolans mål. Andra handlar om att skolans resurser och insatser inte 
tillräckliga för vissa grupper av barn, till exempel barn som befinner sig i 
gränszonen till att vara berättigade till särskola. Det framhålls den markanta 
skillnad som finns vad gäller resurser för att åstadkomma en individuellt 
anpassad undervisning mellan de två skolformerna. En annan grupp gäller 
barn med en mycket komplex problembild. Det kan handla om svåra lev-
nadsvillkor, som i hög grad påverkar välbefinnande och lärande och ibland 
också leder till frånvaro i mycket hög omfattning. Ytterligare en grupp är 
barn som nyligen kommit till landet och som inte har hunnit tillägna sig 
svenska språket på en nivå som gör det möjligt att nå målen i svenska, 
svenska som andraspråk och matematik.  

Elevernas lärmiljö i klassrummet anses ha stor betydelse för möjligheten 
till måluppfyllelse. De flesta specialpedagoger uttrycker en stark tilltro till 
lärarnas kompetens: ”vi har duktiga lärare”. Någon uttrycker också, att det 
måste ställas högre krav på att lärarna uppfyller sitt uppdrag.  

Sammantaget framträder hos specialpedagogerna en tro på, att det går att 
skapa förutsättningar för alla elever att uppnå skolans mål eller att det åt-
minstone är möjligt för flera. För att den visionen ska kunna bli en realitet 
ringar de in olika grundläggande förutsättningar och det finns några som 
återkommer hos de flesta. En av dessa är tidiga insatser. På de flesta av sko-
lorna upplever specialpedagogen att de inte har tillräckligt med tid för att 
kunna gå in och arbeta språkstimulerande och förebyggande i förskoleklas-
serna, även om vissa gör screening av språklig medvetenhet på våren:  

Det finns så mycket man kan göra, utan att träna, man kan göra det på ett så 
roligt sätt, på ett lekfullt sätt. Visst de gör mycket, rim och ramsor/…/men 
kanske ännu mera medvetet. Jag har jobbat med elever från nio månader ändå 
upp till år 5 och jag ser att det finns mycket mer att göra, det finns det och 
kanske att jag skulle ha gått in i förskoleklassen också men det finns inte tid 
till det, kunna jobba mera, men nu jobbar de jättebra med språklig medveten-
het så det är inte alls så. /…/ helst skulle jag vilja gå in på hösten, precis som 
jag gör här i år 1. När jag hade mera tid gjorde jag små grupper utifrån resul-
tatet på Fonolek och jobbade med dem med hjälp av en handdocka. 

 
På några skolor satsas medvetet på förebyggande arbete kring språket i F-
klass. En specialpedagog berättar hur pedagoger med olika kompetens – 
specialpedagog, SVA-lärare och modersmålslärare – arbetar med språket i F-
klass. Målsättningen är, att undervisningen ska anpassas efter elevernas olika 
behov i svenska eller svenska som andraspråk: 

Innan jag började låg mycket av tyngden på år två och uppåt, det var i år två 
man såg att det här går inte och då lade man resurserna där. Medan jag när 
jag kom in, hjälp, vi kan ju inte börja i år två. Vi måste ju börja i förskole-
klass. Så under det här året och särskilt under den här terminen så har vi delat 
upp, vi har två förskoleklasser, slagit ihop dem och delat barnen utifrån ni-
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våer på olika personal. Så att det är fem grupper som får jobba utifrån sin 
nivå med språket /…/ Det är en timme varje dag, måndag till torsdag /…/ Det 
är mycket rim och ramsor, man lär sig att känna igen bokstäver, att man vet 
hur alla bokstäver ser ut och hur de låter, ord, vi jobbar mycket med ord, bil-
der och ord, eftersom vi har så många barn med invandrarbakgrund på sko-
lan. Sång och dans, får in alfabetet i sången /…/ Vi har ju de här läs- och 
skrivmentorerna och vi har lagt beslag på en. Hon är mycket här och vi har 
haft mycket stöd av henne /…/ Det är ju där grunden måste läggas om de ska 
klara de nationella målen.  

 
Enligt flera specialpedagoger är det viktigt att ha ett flexibelt förhållnings-
sätt, när det gäller insatser, metoder, material och resursfördelning. Barnets 
behov ska alltid stå i centrum vid planering av ett särskilt stöd. Det gäller 
t.ex. att inte låsa resurser, som specialundervisning eller assistenter, till vissa 
grupper, att bara använda ”en-till-en”-undervisning, när det verkligen be-
hövs, att använda kompetens på rätt sätt, samt att kunna äska om extra resur-
ser vid behov. En av specialpedagogerna uttrycker hur antalet vuxna i skolan 
har betydelse för att alla elever ska må bra och nå skolans mål:  

Två lärare i varje klass, men det är ju en utopi! Eller en assistent så att man är 
två vuxna som kan se eleverna och hjälpa dem där de är. Det är ju det man 
skulle kunna tänka sig för att stödja och hjälpa alla elever. Flera vuxna är det 
som behövs och tyvärr så blir det tvärtom.  

 
 

Sammanfattande diskussion 
Enligt de intervjuade specialpedagogerna består uppdraget av två delar; ett 
övergripande med uppgifter som handledning, utredning och samverkan; ett 
som innebär direkta möten med barn och elever, mestadels gällande under-
visning i svenska och matematik. Vanligt är att man arbetar utifrån en mo-
dell där båda dessa delar inryms i det dagliga arbetet, där yrkesrollen kan ses 
som en kombination av traditionell speciallärare och specialpedagog. För-
middagarna ägnas då oftast åt undervisning medan de övergripande uppgif-
terna förläggs till eftermiddagstid. Det direkta stödet till elever ses som en 
viktig och prioriterad del av det specialpedagogiska uppdraget. Några speci-
alpedagoger har ett något annorlunda, av skolledning formulerat uppdrag, 
där tyngdpunkten läggs på de övergripande arbetsuppgifterna och inte på 
undervisning i svenska och matematik. Dessa specialpedagoger riktar sig 
mot både skolan och ett antal närliggande förskolor.  

Till specialpedagogernas arbete hör att på olika sätt ta ett ledningsansvar. 
Det kan omfatta att vara del av förskolans/skolans ledningsgrupp och elev-
hälsoteam och på så sätt delaktig i de beslut som fattas på en organisations-
nivå. Vanligt är också att de har ett tydligt samordnande uppdrag för försko-
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lans/skolans specialpedagogiska verksamhet. De har eget/delat ansvar för att 
identifiera skolans elever i behov av särskilt stöd samt att planera, initiera 
och följa upp insatser och åtgärder för dessa elever. Flera uttrycker på olika 
sätt att de ”har koll”, en samlad bild över situationen på skolan. Mindre van-
ligt är att specialpedagogens arbete mer har karaktären av konsultuppdrag, 
vilket innebär att arbetet huvudsakligen sker på uppdrag från pedagoger, 
arbetslag eller elevvårdsteam. Det ligger då utanför uppgifter som t.ex. att 
samordna olika insatser för skolans elever i behov av särskilt stöd eller att 
sammanställa och dokumentera screeningresultat.  

För samtliga innebär arbetet direkta och ofta enskilda möten och samtal 
med barn och elever, men det skiljer sig åt beträffande karaktären och om-
fattning av dessa möten. För merparten av specialpedagogerna utgör direkt 
undervisning i svenska och matematik en stor del av arbetsdagen. För dessa 
framkommer många gemensamma nämnare: flexibilitet, olika stöd för olika 
barn, riktad ”en-till-en”-undervisning, pedagogisk anpassning i klassrummet, 
intensiva perioder av stöd. Det handlar i stor utsträckning om formen för 
undervisning, men det finns också de som explicit lyfter fram det konkreta 
arbetet med undervisningens innehåll, till exempel hur man kan arbeta för att 
eleverna ska få förståelse för talens uppdelning. Även om det inte uttrycks på 
ett tydligt sätt, framgår att undervisningens innehåll påverkar hur undervis-
ningen gestaltas, exempelvis: ”en-till-en”-undervisning; datorstöd för barn 
som visar svårigheter med avkodning i läsning och behöver stöd i fonolo-
giskt grundarbete; undervisningsformer, t.ex. mindre grupperingar inom 
klassens ram, som ger utrymme för samtal för att stärka läs- eller matematik-
förståelse.  

Sammanfattningsvis uttrycker merparten en ambivalent inställning till de 
nationella målen och proven i svenska, svenska som andraspråk och mate-
matik. De uppfattas ha en positiv påverkan på professionalismen i skolan, 
t.ex. genom att syfte och mål med undervisningen blir tydligare för elever 
och föräldrar. De kan också bidra till att lärarna och skolan får ett redskap att 
ringa in brister och därefter utveckla sin verksamhet. En oro uttrycks dock, 
som handlar om de elever som inte når skolans mål och vad detta kan inne-
bära för deras självbild, välbefinnande och fortsatta lärande. Specialpedago-
gerna uttrycker, att det skulle vara möjligt för flera elever att uppnå målen. 
För att klara detta kan vissa strategier urskiljas: tidiga insatser, flexibel spe-
cialpedagogisk verksamhet, välutbildad personal och fler vuxna.   

För att förstå den komplexitet som leder till att vissa elever inte når sko-
lans mål måste hänsyn tas till ett antal faktorer på olika nivåer inom och 
utanför skolan som institution. En förutsättning för skolans specialpedago-
giska verksamhet är en medvetenhet om dessa faktorer. Ändå är fokus i de 
intervjuer som gjorts med de nio specialpedagogerna på undervisningen och 
särskilt de elever som riskerar att inte nå eller inte har nått skolans mål vad 
gäller ”läsa-skriva-räkna” åtgärdsgarantin.  
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våer på olika personal. Så att det är fem grupper som får jobba utifrån sin 
nivå med språket /…/ Det är en timme varje dag, måndag till torsdag /…/ Det 
är mycket rim och ramsor, man lär sig att känna igen bokstäver, att man vet 
hur alla bokstäver ser ut och hur de låter, ord, vi jobbar mycket med ord, bil-
der och ord, eftersom vi har så många barn med invandrarbakgrund på sko-
lan. Sång och dans, får in alfabetet i sången /…/ Vi har ju de här läs- och 
skrivmentorerna och vi har lagt beslag på en. Hon är mycket här och vi har 
haft mycket stöd av henne /…/ Det är ju där grunden måste läggas om de ska 
klara de nationella målen.  

 
Enligt flera specialpedagoger är det viktigt att ha ett flexibelt förhållnings-
sätt, när det gäller insatser, metoder, material och resursfördelning. Barnets 
behov ska alltid stå i centrum vid planering av ett särskilt stöd. Det gäller 
t.ex. att inte låsa resurser, som specialundervisning eller assistenter, till vissa 
grupper, att bara använda ”en-till-en”-undervisning, när det verkligen be-
hövs, att använda kompetens på rätt sätt, samt att kunna äska om extra resur-
ser vid behov. En av specialpedagogerna uttrycker hur antalet vuxna i skolan 
har betydelse för att alla elever ska må bra och nå skolans mål:  

Två lärare i varje klass, men det är ju en utopi! Eller en assistent så att man är 
två vuxna som kan se eleverna och hjälpa dem där de är. Det är ju det man 
skulle kunna tänka sig för att stödja och hjälpa alla elever. Flera vuxna är det 
som behövs och tyvärr så blir det tvärtom.  

 
 

Sammanfattande diskussion 
Enligt de intervjuade specialpedagogerna består uppdraget av två delar; ett 
övergripande med uppgifter som handledning, utredning och samverkan; ett 
som innebär direkta möten med barn och elever, mestadels gällande under-
visning i svenska och matematik. Vanligt är att man arbetar utifrån en mo-
dell där båda dessa delar inryms i det dagliga arbetet, där yrkesrollen kan ses 
som en kombination av traditionell speciallärare och specialpedagog. För-
middagarna ägnas då oftast åt undervisning medan de övergripande uppgif-
terna förläggs till eftermiddagstid. Det direkta stödet till elever ses som en 
viktig och prioriterad del av det specialpedagogiska uppdraget. Några speci-
alpedagoger har ett något annorlunda, av skolledning formulerat uppdrag, 
där tyngdpunkten läggs på de övergripande arbetsuppgifterna och inte på 
undervisning i svenska och matematik. Dessa specialpedagoger riktar sig 
mot både skolan och ett antal närliggande förskolor.  

Till specialpedagogernas arbete hör att på olika sätt ta ett ledningsansvar. 
Det kan omfatta att vara del av förskolans/skolans ledningsgrupp och elev-
hälsoteam och på så sätt delaktig i de beslut som fattas på en organisations-
nivå. Vanligt är också att de har ett tydligt samordnande uppdrag för försko-
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lans/skolans specialpedagogiska verksamhet. De har eget/delat ansvar för att 
identifiera skolans elever i behov av särskilt stöd samt att planera, initiera 
och följa upp insatser och åtgärder för dessa elever. Flera uttrycker på olika 
sätt att de ”har koll”, en samlad bild över situationen på skolan. Mindre van-
ligt är att specialpedagogens arbete mer har karaktären av konsultuppdrag, 
vilket innebär att arbetet huvudsakligen sker på uppdrag från pedagoger, 
arbetslag eller elevvårdsteam. Det ligger då utanför uppgifter som t.ex. att 
samordna olika insatser för skolans elever i behov av särskilt stöd eller att 
sammanställa och dokumentera screeningresultat.  

För samtliga innebär arbetet direkta och ofta enskilda möten och samtal 
med barn och elever, men det skiljer sig åt beträffande karaktären och om-
fattning av dessa möten. För merparten av specialpedagogerna utgör direkt 
undervisning i svenska och matematik en stor del av arbetsdagen. För dessa 
framkommer många gemensamma nämnare: flexibilitet, olika stöd för olika 
barn, riktad ”en-till-en”-undervisning, pedagogisk anpassning i klassrummet, 
intensiva perioder av stöd. Det handlar i stor utsträckning om formen för 
undervisning, men det finns också de som explicit lyfter fram det konkreta 
arbetet med undervisningens innehåll, till exempel hur man kan arbeta för att 
eleverna ska få förståelse för talens uppdelning. Även om det inte uttrycks på 
ett tydligt sätt, framgår att undervisningens innehåll påverkar hur undervis-
ningen gestaltas, exempelvis: ”en-till-en”-undervisning; datorstöd för barn 
som visar svårigheter med avkodning i läsning och behöver stöd i fonolo-
giskt grundarbete; undervisningsformer, t.ex. mindre grupperingar inom 
klassens ram, som ger utrymme för samtal för att stärka läs- eller matematik-
förståelse.  

Sammanfattningsvis uttrycker merparten en ambivalent inställning till de 
nationella målen och proven i svenska, svenska som andraspråk och mate-
matik. De uppfattas ha en positiv påverkan på professionalismen i skolan, 
t.ex. genom att syfte och mål med undervisningen blir tydligare för elever 
och föräldrar. De kan också bidra till att lärarna och skolan får ett redskap att 
ringa in brister och därefter utveckla sin verksamhet. En oro uttrycks dock, 
som handlar om de elever som inte når skolans mål och vad detta kan inne-
bära för deras självbild, välbefinnande och fortsatta lärande. Specialpedago-
gerna uttrycker, att det skulle vara möjligt för flera elever att uppnå målen. 
För att klara detta kan vissa strategier urskiljas: tidiga insatser, flexibel spe-
cialpedagogisk verksamhet, välutbildad personal och fler vuxna.   

För att förstå den komplexitet som leder till att vissa elever inte når sko-
lans mål måste hänsyn tas till ett antal faktorer på olika nivåer inom och 
utanför skolan som institution. En förutsättning för skolans specialpedago-
giska verksamhet är en medvetenhet om dessa faktorer. Ändå är fokus i de 
intervjuer som gjorts med de nio specialpedagogerna på undervisningen och 
särskilt de elever som riskerar att inte nå eller inte har nått skolans mål vad 
gäller ”läsa-skriva-räkna” åtgärdsgarantin.  
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Avslutningsvis riktas ett särskilt intresse mot verksamheten vid de skolor 
som redovisar en god måluppfyllelse. Samtidigt ska sägas att det finns 
många faktorer som inte tagits med i beräkningen och som med största san-
nolikhet samverkar för att ett bättre eller sämre resultat ska nås vad gäller 
måluppfyllelse. Det kan handla om vad som karakteriserar de upptagnings-
områden som gäller respektive skola, hur sammansättningen av elever ser ut 
den aktuella årgången, vilka lärarresurser som finns att tillgå m.m. Trots 
dessa invändningar sammanfattas här några gemensamma nämnare och stra-
tegier i arbetet med att förebygga och möta svårigheter som framträder på 
dessa skolor. I detta sammanhang är det viktigt att betona att dessa faktorer i 
varierad grad också framträder på skolor där måluppfyllelsen inte är så hög. 

 
• Samarbete: Specialpedagogerna beskriver sin handledande roll som att 

vara bollplank, ge råd och stöd utifrån lärarnas behov. En strategi går ut 
på att finnas till hands men inte tränga sig på och att förändring kommer 
till stånd genom små uttryck och med ett steg i taget. De beskriver ett 
mycket gott samarbete med lärarna och förklarar den goda måluppfyllel-
sen med att lärarna är duktiga.  De finns med i arbetet med åtgärdspro-
gram även om de försöker få lärarna delaktiga och så småningom ansva-
riga. Att leda och driva olika skolutvecklingsprojekt är också en del av 
samarbetet. En viktig faktor är ett gott samarbete mellan olika yrkes-
grupper. 
 

• Samordnande kontroll: Specialpedagogerna har ”järnkoll” över de elever 
som är eller riskerar att bli i behov av särskilt stöd. De har ansvar för 
identifiering (screening), sammanställer resultat, samordnar och utvärde-
rar insatser. De ansvarar för kontakter med andra instanser. De gör för-
djupade och kvalificerade kartläggningar av språk och matematik med 
olika test och material.  
 

• Flexibelt arbetssätt: Specialpedagogerna arbetar både med undervisning 
och med övergripande uppgifter. Undervisningen ges ”en-till-en” eller i 
mindre grupper beroende på elev och innehåll. För elever i svåra läs- och 
skrivsvårigheter används ”en-till-en” efter beprövade metoder som Witt-
ting eller Reading Recovery. De deltar också i undervisningen i klass-
rummen, ibland för att möjliggöra arbete i mindre grupper men oftast på 
ett indirekt sätt genom att anskaffa och anpassa material och kompensa-
toriska hjälpmedel.  
 

• Tidiga insatser. Specialpedagogerna står för en medveten satsning på 
tidiga insatser och uttrycker också en önskan om att få mera tid så att de 
kan gå in aktivt redan i förskoleklass. 
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Klasslärares perspektiv på ”Läsa-skriva-räkna” 

 
Studiens syfte är, att få en fördjupad förståelse av varför vissa barn inte 
uppnår målen i årskurs 3 trots de åtgärder som sätts in, medan andra med 
liknande problembild lyckas. Bland annat handlar det om vad de insatser 
som sätts in betyder, ur den enskilde pedagogens såväl som den enskilde 
elevens perspektiv. I detta avsnitt presenteras intervjuer med 17 lärare i de 
nio de utvalda skolorna, åtta lärare som undervisar i årskurs tre och nio lä-
rare som undervisar i årskurs fyra.   

Utifrån intervjuerna med de 17 lärarna, presenteras inledningsvis, vad 
som kan uppfattas vara gemensamt för de elever som inte bedömdes ha nått 
målen i svenska och matematik i slutet av årskurs tre. Därefter behandlas vad 
skolan gjort för att eleverna ska nå målen innan de lämnar årskursen. Sedan 
presenteras hur skolan arbetat i årskurs fyra med elever som inte nådde må-
len i årskurs tre. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Elever som inte har nått målen i svenska och matematik 
i årskurs tre 
Ungefär en tiondel av alla elever bedöms inte ha nått målen i svenska 
och/eller matematik innan de lämnar årskurs tre. Vilka förklaringar ger be-
rörda lärare till att så stor andel av deras elever inte klarar att uppnå målen? 
De intervjuade lärarna ger uttryck för att det finns några viktiga omständig-
heter som kan ligga till grund för varför deras elever inte nått målen. De 
lyfter fram att det handlar om ett annat hemspråk16, bristande koncentration, 
elever med matematik-, läs- och skrivsvårigheter, elever med social proble-
matik och elever med mer komplexa svårigheter.  

Den vanligaste förekommande anledningen som lärarna anger som orsak 
till att vissa elever inte har nått målen är, att en del av de elever som har ett 
annat modersmål än svenska inte behärskar svenska språket fullt ut. Sko-
lorna har olika stor andel elever med annat modersmål än svenska. Elever 
med annat modersmål är inte någon enhetlig grupp. Bland dem som inte nått 
målen, anger man flera orsaker. Några elever går under beteckningen ”nyan-
                               
16 Hemspråk är det ord som många lärare i studien använder om elever med ett annat mo-
dersmål än svenska. 
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Avslutningsvis riktas ett särskilt intresse mot verksamheten vid de skolor 
som redovisar en god måluppfyllelse. Samtidigt ska sägas att det finns 
många faktorer som inte tagits med i beräkningen och som med största san-
nolikhet samverkar för att ett bättre eller sämre resultat ska nås vad gäller 
måluppfyllelse. Det kan handla om vad som karakteriserar de upptagnings-
områden som gäller respektive skola, hur sammansättningen av elever ser ut 
den aktuella årgången, vilka lärarresurser som finns att tillgå m.m. Trots 
dessa invändningar sammanfattas här några gemensamma nämnare och stra-
tegier i arbetet med att förebygga och möta svårigheter som framträder på 
dessa skolor. I detta sammanhang är det viktigt att betona att dessa faktorer i 
varierad grad också framträder på skolor där måluppfyllelsen inte är så hög. 

 
• Samarbete: Specialpedagogerna beskriver sin handledande roll som att 

vara bollplank, ge råd och stöd utifrån lärarnas behov. En strategi går ut 
på att finnas till hands men inte tränga sig på och att förändring kommer 
till stånd genom små uttryck och med ett steg i taget. De beskriver ett 
mycket gott samarbete med lärarna och förklarar den goda måluppfyllel-
sen med att lärarna är duktiga.  De finns med i arbetet med åtgärdspro-
gram även om de försöker få lärarna delaktiga och så småningom ansva-
riga. Att leda och driva olika skolutvecklingsprojekt är också en del av 
samarbetet. En viktig faktor är ett gott samarbete mellan olika yrkes-
grupper. 
 

• Samordnande kontroll: Specialpedagogerna har ”järnkoll” över de elever 
som är eller riskerar att bli i behov av särskilt stöd. De har ansvar för 
identifiering (screening), sammanställer resultat, samordnar och utvärde-
rar insatser. De ansvarar för kontakter med andra instanser. De gör för-
djupade och kvalificerade kartläggningar av språk och matematik med 
olika test och material.  
 

• Flexibelt arbetssätt: Specialpedagogerna arbetar både med undervisning 
och med övergripande uppgifter. Undervisningen ges ”en-till-en” eller i 
mindre grupper beroende på elev och innehåll. För elever i svåra läs- och 
skrivsvårigheter används ”en-till-en” efter beprövade metoder som Witt-
ting eller Reading Recovery. De deltar också i undervisningen i klass-
rummen, ibland för att möjliggöra arbete i mindre grupper men oftast på 
ett indirekt sätt genom att anskaffa och anpassa material och kompensa-
toriska hjälpmedel.  
 

• Tidiga insatser. Specialpedagogerna står för en medveten satsning på 
tidiga insatser och uttrycker också en önskan om att få mera tid så att de 
kan gå in aktivt redan i förskoleklass. 
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Klasslärares perspektiv på ”Läsa-skriva-räkna” 

 
Studiens syfte är, att få en fördjupad förståelse av varför vissa barn inte 
uppnår målen i årskurs 3 trots de åtgärder som sätts in, medan andra med 
liknande problembild lyckas. Bland annat handlar det om vad de insatser 
som sätts in betyder, ur den enskilde pedagogens såväl som den enskilde 
elevens perspektiv. I detta avsnitt presenteras intervjuer med 17 lärare i de 
nio de utvalda skolorna, åtta lärare som undervisar i årskurs tre och nio lä-
rare som undervisar i årskurs fyra.   

Utifrån intervjuerna med de 17 lärarna, presenteras inledningsvis, vad 
som kan uppfattas vara gemensamt för de elever som inte bedömdes ha nått 
målen i svenska och matematik i slutet av årskurs tre. Därefter behandlas vad 
skolan gjort för att eleverna ska nå målen innan de lämnar årskursen. Sedan 
presenteras hur skolan arbetat i årskurs fyra med elever som inte nådde må-
len i årskurs tre. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion. 

Elever som inte har nått målen i svenska och matematik 
i årskurs tre 
Ungefär en tiondel av alla elever bedöms inte ha nått målen i svenska 
och/eller matematik innan de lämnar årskurs tre. Vilka förklaringar ger be-
rörda lärare till att så stor andel av deras elever inte klarar att uppnå målen? 
De intervjuade lärarna ger uttryck för att det finns några viktiga omständig-
heter som kan ligga till grund för varför deras elever inte nått målen. De 
lyfter fram att det handlar om ett annat hemspråk16, bristande koncentration, 
elever med matematik-, läs- och skrivsvårigheter, elever med social proble-
matik och elever med mer komplexa svårigheter.  

Den vanligaste förekommande anledningen som lärarna anger som orsak 
till att vissa elever inte har nått målen är, att en del av de elever som har ett 
annat modersmål än svenska inte behärskar svenska språket fullt ut. Sko-
lorna har olika stor andel elever med annat modersmål än svenska. Elever 
med annat modersmål är inte någon enhetlig grupp. Bland dem som inte nått 
målen, anger man flera orsaker. Några elever går under beteckningen ”nyan-
                               
16 Hemspråk är det ord som många lärare i studien använder om elever med ett annat mo-
dersmål än svenska. 
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lända”. Dessa elever behöver generellt sett mer tid på sig för att lära sig 
språket för att kunna ha möjlighet att nå målen: 

 

Två stycken har inte klarat av det på grund av att de är nyanlända/…/En kom 
så sent som vid sportlovet/…/ Men alla är på väg. Var och en på sitt sätt /…/ 
Sedan har vi ju barn som inte kan svenska språket. De tycker jag släpps allde-
les för snabbt. Det tar ju flera år att lära sig ett språk men de släpps för fort 
och börjar i våra klasser. Det är inte rättvist för dem eller oss lärare. För man 
blir stressad över att man inte når till alla barn. 

 
En del elever bär på traumatiska upplevelser, vilket gör att de har svårt att ta 
till sig undervisningen. 

Vidare finns det en grupp elever med ett annat modersmål än svenska 
som inte är nyanlända men som ändå inte behärskar språket och det har med-
fört att de inte har klarat av målen i skolan. 

Två av dem är invandrare. De är inte nyanlända, men har ändå inte riktigt 
språket. De har svenska som andra språk.  De är för duktiga för att dömas till 
att få svenska som andra språk på de nationella proven/…/ De har inte riktigt 
språket ändå.  

 
Bristfälliga kunskaper i språket ger också upphov till andra svårigheter och 
en lärare beskriver det som orsak till att elever har fått läs- och skrivsvårig-
heter. Otillräcklig undervisning i svenska nämns också som orsak.  

En lärare menar att de finns elever som endast möter svenska språket i 
skolan. Den tiden är alldeles för kort för att de ska lära sig språket tillfreds-
ställande när de får alldeles för lite språkstimulans. 

Jag tror att det beror på mycket olika saker. Att de inte har svenska som mo-
dersmål till exempel. Jag tror att de dels inte har svenskan som sitt moders-
mål men sedan är det ju också att de inte läser tillräckligt hemma. Det enda 
de läser är det som vi gör i skolan. De tittar på film och spelar sina datorspel. 
De tittar kanske inte ens på svensk TV /…/ Jag tror att de får väldigt lite 
språkstimulans under deras vakna tid. Tiden i skolan de får räcker inte. 

 
Stor frånvaro från undervisningen tar en lärare upp som ett problem till var-
för vissa elever inte har nått målen, bl.a. genom att de åker och besöker sina 
hemländer och då är borta under en längre tid från skolan och undervisning-
en. 

Bristande koncentration anges som ytterligare en anledning till att elever 
får svårigheter i skolan och inte uppnår kunskapsmålen. Detta yttrar sig på 
olika sätt. En lärare beskriver som att eleven har ”myror i brallan”, vilket lett 
till att eleven måste ha en vuxen vid sin sida hela tiden. En annan lärare 
kopplar koncentrationssvårigheter till att en elev har fått läs- och matematik-
svårigheter: 
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Ja, han har stora svårigheter och är under utredning som sagt. Det är koncent-
rationen som gör att han inte riktigt kan läsa säkert än och matten är svår. 
Han har ett kort minne som gör det svårt att ta in saker. 

 
Några lärare kopplar bristande koncentration till ADHD17, ADD18 och aut-
ism19. Det sker utredningar av en del elever som inte nått målen och där det 
finns misstankar att de har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. 

För vissa elever som inte når målen kan en utredning om deras läs- och 
skrivsvårigheter leda till diagnosen dyslexi 20 eller annan språkstörning.  

En tjej är jätteambitiös men har förmodligen dyslexi. Hon är under utredning 
nu. Men hon vill mycket och tränar extra och har inte tappat suget som det 
kan bli om man har det lite svårt. Och sedan en pojke som också har lite läs 
och skrivsvårigheter. Mest motoriska, som tycker att det är jobbigt att skriva. 
Med han får man kämpa att sätta igång /…/ Han är svår att börja, när han väl 
har börjat, det är starttillfället som han har svårt att komma igång. Den tredje 
är också en kille som också håller på att utredas och har förmodligen dyslexi 
men är väldigt ambitiös och arbetsvillig. 

 
En lärare beskriver en elevs svårigheter som ”språket som inte hänger med” 
som i sin tur medför att det blir svårt med bland annat ordförståelse. Vidare 
kan språkstörning orsaka att elever inte nått målen i svenska och matematik. 
Förutom detta finns det elever som har fått matematiksvårigheter på grund 
av problem med läsförståelse som medverkar till att de blir svårt med mate-
matiken: 

Hon har mattesvårigheter och klarade inte målen i år tre /…/ Hon har tydliga 
mattesvårigheter /…/ Men mattesvårigheterna är stora och har haft svårt att 
gå vidare till de högre talen /…/ Jag tror hon har så svårt med att förstå och 
jag tycker att hon har fått väldigt mycket stöd. 

 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter har dock i flera fall även andra svå-
righeter som har medverkat till svårigheter med läsning och skrivning. En 
lärare fångar komplexiteten med språksvårigheter på olika sätt: 

                               
17 ADHD=uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet (attention deficit hype-
ractivity disorder) (se t.ex. Socialstyrelsen, 2004.) 
18 ADD=uppmärksamhetsstörning men utan motoriska och/eller perceptuella avvikelser (at-
tention deficit disorder) (se t.ex. Socialstyrelsen, 2004) 
19 Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som innebär svårig-
heter eller begränsningar av förmågan till ett ömsesidigt socialt samspel. (Socialstyrelsen, 
2010) 
20 Teorier om vad som kan ligga bakom dyslexi varierar, dock finns en stor enighet inom 
forskningen om att fonologiska problem är typiska symtom för diagnosen. (se t.ex. Myrberg, 
2007) 
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lända”. Dessa elever behöver generellt sett mer tid på sig för att lära sig 
språket för att kunna ha möjlighet att nå målen: 

 

Två stycken har inte klarat av det på grund av att de är nyanlända/…/En kom 
så sent som vid sportlovet/…/ Men alla är på väg. Var och en på sitt sätt /…/ 
Sedan har vi ju barn som inte kan svenska språket. De tycker jag släpps allde-
les för snabbt. Det tar ju flera år att lära sig ett språk men de släpps för fort 
och börjar i våra klasser. Det är inte rättvist för dem eller oss lärare. För man 
blir stressad över att man inte når till alla barn. 

 
En del elever bär på traumatiska upplevelser, vilket gör att de har svårt att ta 
till sig undervisningen. 

Vidare finns det en grupp elever med ett annat modersmål än svenska 
som inte är nyanlända men som ändå inte behärskar språket och det har med-
fört att de inte har klarat av målen i skolan. 

Två av dem är invandrare. De är inte nyanlända, men har ändå inte riktigt 
språket. De har svenska som andra språk.  De är för duktiga för att dömas till 
att få svenska som andra språk på de nationella proven/…/ De har inte riktigt 
språket ändå.  

 
Bristfälliga kunskaper i språket ger också upphov till andra svårigheter och 
en lärare beskriver det som orsak till att elever har fått läs- och skrivsvårig-
heter. Otillräcklig undervisning i svenska nämns också som orsak.  

En lärare menar att de finns elever som endast möter svenska språket i 
skolan. Den tiden är alldeles för kort för att de ska lära sig språket tillfreds-
ställande när de får alldeles för lite språkstimulans. 

Jag tror att det beror på mycket olika saker. Att de inte har svenska som mo-
dersmål till exempel. Jag tror att de dels inte har svenskan som sitt moders-
mål men sedan är det ju också att de inte läser tillräckligt hemma. Det enda 
de läser är det som vi gör i skolan. De tittar på film och spelar sina datorspel. 
De tittar kanske inte ens på svensk TV /…/ Jag tror att de får väldigt lite 
språkstimulans under deras vakna tid. Tiden i skolan de får räcker inte. 

 
Stor frånvaro från undervisningen tar en lärare upp som ett problem till var-
för vissa elever inte har nått målen, bl.a. genom att de åker och besöker sina 
hemländer och då är borta under en längre tid från skolan och undervisning-
en. 

Bristande koncentration anges som ytterligare en anledning till att elever 
får svårigheter i skolan och inte uppnår kunskapsmålen. Detta yttrar sig på 
olika sätt. En lärare beskriver som att eleven har ”myror i brallan”, vilket lett 
till att eleven måste ha en vuxen vid sin sida hela tiden. En annan lärare 
kopplar koncentrationssvårigheter till att en elev har fått läs- och matematik-
svårigheter: 
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Ja, han har stora svårigheter och är under utredning som sagt. Det är koncent-
rationen som gör att han inte riktigt kan läsa säkert än och matten är svår. 
Han har ett kort minne som gör det svårt att ta in saker. 

 
Några lärare kopplar bristande koncentration till ADHD17, ADD18 och aut-
ism19. Det sker utredningar av en del elever som inte nått målen och där det 
finns misstankar att de har någon form av neuropsykiatriskt funktionshinder. 

För vissa elever som inte når målen kan en utredning om deras läs- och 
skrivsvårigheter leda till diagnosen dyslexi 20 eller annan språkstörning.  

En tjej är jätteambitiös men har förmodligen dyslexi. Hon är under utredning 
nu. Men hon vill mycket och tränar extra och har inte tappat suget som det 
kan bli om man har det lite svårt. Och sedan en pojke som också har lite läs 
och skrivsvårigheter. Mest motoriska, som tycker att det är jobbigt att skriva. 
Med han får man kämpa att sätta igång /…/ Han är svår att börja, när han väl 
har börjat, det är starttillfället som han har svårt att komma igång. Den tredje 
är också en kille som också håller på att utredas och har förmodligen dyslexi 
men är väldigt ambitiös och arbetsvillig. 

 
En lärare beskriver en elevs svårigheter som ”språket som inte hänger med” 
som i sin tur medför att det blir svårt med bland annat ordförståelse. Vidare 
kan språkstörning orsaka att elever inte nått målen i svenska och matematik. 
Förutom detta finns det elever som har fått matematiksvårigheter på grund 
av problem med läsförståelse som medverkar till att de blir svårt med mate-
matiken: 

Hon har mattesvårigheter och klarade inte målen i år tre /…/ Hon har tydliga 
mattesvårigheter /…/ Men mattesvårigheterna är stora och har haft svårt att 
gå vidare till de högre talen /…/ Jag tror hon har så svårt med att förstå och 
jag tycker att hon har fått väldigt mycket stöd. 

 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter har dock i flera fall även andra svå-
righeter som har medverkat till svårigheter med läsning och skrivning. En 
lärare fångar komplexiteten med språksvårigheter på olika sätt: 

                               
17 ADHD=uppmärksamhetsstörningar och impulsivitet/hyperaktivitet (attention deficit hype-
ractivity disorder) (se t.ex. Socialstyrelsen, 2004.) 
18 ADD=uppmärksamhetsstörning men utan motoriska och/eller perceptuella avvikelser (at-
tention deficit disorder) (se t.ex. Socialstyrelsen, 2004) 
19 Autismspektrumtillstånd är ett samlingsnamn för flera olika diagnoser som innebär svårig-
heter eller begränsningar av förmågan till ett ömsesidigt socialt samspel. (Socialstyrelsen, 
2010) 
20 Teorier om vad som kan ligga bakom dyslexi varierar, dock finns en stor enighet inom 
forskningen om att fonologiska problem är typiska symtom för diagnosen. (se t.ex. Myrberg, 
2007) 
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De är väldigt olika. Det är ju inte fyra klara fall av dyslexi eller något sådant. 
Utan det är ju bara generellt för alla fyra /…/ Det är ju inte så enkelt att det 
bara är en bit som har som roterar kring de här eleverna. Utan det är ju sna-
rare så att det är flera bitar så /…/ Dels då det här med läsningen naturligtvis. 
Det är ju basen. Det ger sig ju också på skrivandet. Men sen att ha motoriken 
i formning till olika bokstäver och siffror, eller att ha koncentration, humör 
och mognad. Det är ju flera olika bitar. Annat som är runt omkring eleverna 
också. Hur de har hemma. Det påverkar även skolan och möjligheterna att ta 
till sig undervisningen här. Alla de här sakerna jag nämnde tillsammans utgör 
ett stort hinder eftersom det blir så många. Så komplext. 

 
Det finns en skara elever som uppvisar mer komplexa svårigheter som orsak 
till att de inte nått målen i svenska och/eller matematik. Många gånger besk-
rivs en kombination av flera orsaker:  

Han är liten till sitt sätt. Han är lekfull. Han ramlar av stolen och skulle be-
höva hoppa och skutta mer än vad de får göra. Ja, liten till sitt sätt /…/ Man 
får hitta lösningar. Så är det med honom.  Vi har en till pojke. Men det är ett 
barn som har svårt med koncentrationen som pojken innan. Det hänger väl 
ihop med allt detta att de inte har lyckats med de här målen. Man kanske inte 
är mogen och ibland kan det ju vara annat också som man inte vet. 

 
Bristande motivation och stöd hemifrån är en bidragande orsak till att elever 
får svårigheter i skolan, menar en lärare:  

Där har de jobbat med att skriva och blandade uppgifter i svenska. Men det 
beror på hur sugen man är själv. Alla är inte motiverade. Det är inte bara om 
vad skolan gör utan hur själv motiverad man är och vilket hem man kommer 
ifrån. Ifall de tycker att skolan är viktig eller inte. Ja, flera gånger har man 
fått höra om läxor som inte är gjorda. Att de var på fotbollsträning eller så. 
Där känner jag att man som förälder prioriterar fel. Att man har fotbollsträ-
ning framför skolan.  

 
Elever som framställs ha en ”låg begåvning” eller är ”svaga” har svårt att nå 
de uppställda målen i samma takt som övriga elever. De behöver längre tid 
på sig att utvecklas:  

Jag tror att två eller tre av dem. Jag tror att de kanske behöver några år till på 
sig. Det är politiker som bestämt att de ska kunna det och det. Jag tror de be-
höver tid. I femman kanske de når målen /…/ Det spelar ingen roll om politi-
kerna har läsa - skriva och räkna garantin.  Det kommer i alla fall inte vara 
alla som uppnår målen. Jag tror det är så. Jag är övertygad om att det alltid 
kommer att finnas barn som har svårt.  

 
Det finns elever som trots att de kämpat och är ambitiösa ändå inte nått må-
len eftersom det enligt lärare beror på faktorer som skolan inte kan rå över. 
Någon elev framställs som en elev som ligger på gränsen till att upptas i 
särskolan eftersom den intellektuella mognadsnivån är låg.  
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Studien visar också, att det finns enstaka elever som inte nått målen på 
grund av att en social problematik påverkar deras prestationer i skolan. Or-
saker som ligger utanför skolans område, men som ändå indirekt påverkar 
elevers prestationer i skolan:  

En av mina elever, han har haft det jättetungt socialt. Han har blivit hitplace-
rad. Jättejobbigt hemma. Han har grava problem med matematik /…/ Just 
matten är jättetung. Han vill inte och har jättedåligt självförtroende. 

 
En lärare berättar om en elev som blir utåtagerande i skolan och visar olika 
beteendesvårigheter, vilka han kopplar till sociala problem hemma:  

Han har en stor social problematik hemma. Med vårdnadstvist och hans relat-
ion med sina föräldrar är väldigt komplicerad vilket gör honom väldigt utåta-
gerande i skolan. Han har ett väldigt annorlunda beteende i skolmiljön. För 
att han inte gör något i skolan. För att han inte kommer hit på morgonen. Han 
sitter av tiden. Och han uppför sig illa och gör dumma saker. Springer och 
stör de andra barnen. 

 

Hur har skolan arbetat för att elever i årskurs tre ska nå 
målen i matematik och svenska? 

Utifrån intervjuerna med lärarna i årskurs tre, kan man utläsa några omstän-
digheter som kan tänkas påverka förutsättningarna för skolornas arbete för 
att eleverna ska nå de uppställda målen i matematik och svenska. Det gäller 
hur skolan organiseras, hur man använder specialpedagoger och hur man 
arbetar med förebyggande respektive riktade insatser. 

 

Organisation och resurser 
Antal elever i klasserna på de olika skolorna i studien varierar, allt ifrån sjut-
ton till tjugoåtta. Tre av de nio skolor har åldersblandade klasser för elever i 
trean, varav två omfattande årskurs 1-3 och en årskurs 3-4. En lärare beskri-
ver hur de valde åldersblandat, för att elevunderlaget började svikta, medan 
en annan ger uttryck för att det fanns pedagogiska motiv: 

 Vi är två klasser som jobbar parallellt. Och jag har ansvar för matte och eng-
elska och min kollega har ansvar för svenskan. Då är systemet så att de job-
bar. När de jobbar enskilt jobbar de i den åldersblandade gruppen. Men när 
de har lärarledd undervisning ansvarar jag för matteundervisningen och min 
kollega för svenskaundervisningen. 
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De är väldigt olika. Det är ju inte fyra klara fall av dyslexi eller något sådant. 
Utan det är ju bara generellt för alla fyra /…/ Det är ju inte så enkelt att det 
bara är en bit som har som roterar kring de här eleverna. Utan det är ju sna-
rare så att det är flera bitar så /…/ Dels då det här med läsningen naturligtvis. 
Det är ju basen. Det ger sig ju också på skrivandet. Men sen att ha motoriken 
i formning till olika bokstäver och siffror, eller att ha koncentration, humör 
och mognad. Det är ju flera olika bitar. Annat som är runt omkring eleverna 
också. Hur de har hemma. Det påverkar även skolan och möjligheterna att ta 
till sig undervisningen här. Alla de här sakerna jag nämnde tillsammans utgör 
ett stort hinder eftersom det blir så många. Så komplext. 

 
Det finns en skara elever som uppvisar mer komplexa svårigheter som orsak 
till att de inte nått målen i svenska och/eller matematik. Många gånger besk-
rivs en kombination av flera orsaker:  

Han är liten till sitt sätt. Han är lekfull. Han ramlar av stolen och skulle be-
höva hoppa och skutta mer än vad de får göra. Ja, liten till sitt sätt /…/ Man 
får hitta lösningar. Så är det med honom.  Vi har en till pojke. Men det är ett 
barn som har svårt med koncentrationen som pojken innan. Det hänger väl 
ihop med allt detta att de inte har lyckats med de här målen. Man kanske inte 
är mogen och ibland kan det ju vara annat också som man inte vet. 

 
Bristande motivation och stöd hemifrån är en bidragande orsak till att elever 
får svårigheter i skolan, menar en lärare:  

Där har de jobbat med att skriva och blandade uppgifter i svenska. Men det 
beror på hur sugen man är själv. Alla är inte motiverade. Det är inte bara om 
vad skolan gör utan hur själv motiverad man är och vilket hem man kommer 
ifrån. Ifall de tycker att skolan är viktig eller inte. Ja, flera gånger har man 
fått höra om läxor som inte är gjorda. Att de var på fotbollsträning eller så. 
Där känner jag att man som förälder prioriterar fel. Att man har fotbollsträ-
ning framför skolan.  

 
Elever som framställs ha en ”låg begåvning” eller är ”svaga” har svårt att nå 
de uppställda målen i samma takt som övriga elever. De behöver längre tid 
på sig att utvecklas:  

Jag tror att två eller tre av dem. Jag tror att de kanske behöver några år till på 
sig. Det är politiker som bestämt att de ska kunna det och det. Jag tror de be-
höver tid. I femman kanske de når målen /…/ Det spelar ingen roll om politi-
kerna har läsa - skriva och räkna garantin.  Det kommer i alla fall inte vara 
alla som uppnår målen. Jag tror det är så. Jag är övertygad om att det alltid 
kommer att finnas barn som har svårt.  

 
Det finns elever som trots att de kämpat och är ambitiösa ändå inte nått må-
len eftersom det enligt lärare beror på faktorer som skolan inte kan rå över. 
Någon elev framställs som en elev som ligger på gränsen till att upptas i 
särskolan eftersom den intellektuella mognadsnivån är låg.  
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Studien visar också, att det finns enstaka elever som inte nått målen på 
grund av att en social problematik påverkar deras prestationer i skolan. Or-
saker som ligger utanför skolans område, men som ändå indirekt påverkar 
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Att det finns både fördelar och nackdelar med åldersblandade klasser berät-
tar en lärare om: 

Jag tycker att det kan vara både bra och dåligt /…/ De yngre vill gärna ta 
hjälp av de äldre och de äldre vill hjälpa de yngre. De yngre ser upp till de 
äldre och vill vara lika duktiga som de vilket pushar dem att komma längre 
fram. Men det tar så himla mycket tid ifrån oss. Man förlorar en massa 
undervisningstid. Det är lättare om jag bara har en klass med bara ettor för då 
har jag dem hela veckan. Men nu har jag bara dem några gånger i veckan 
vissa lektioner. Det behövs ju lägga så mycket tid i ettan på vissa saker och i 
tvåan på andra saker och i trean andra saker också. 

 
En annan sak som en del lärare lyfter fram gäller hur ett stort antal elever i 
en klass kan vara ett problem, eftersom det innebär att man får för lite tid per 
elev. De menar, att de skulle kommit längre med eleverna om de haft mer tid 
per elev. Att det saknas möjlighet att organisera elever i mindre grupper 
anses också vara ett problem. Vissa fungerar inte i en stor grupp och har 
behov av att sitta i mindre grupp för att kunna tillgodogöra sig undervisning-
en på ett bra sätt: 

/…/ att få sitta i en mindre grupp med en vuxen. Jag tror det skulle göra otro-
liga underverk /…/ Kanske assistent eller liten grupp för hon har svårt i den 
stora gruppen /.../ Men jag tror hon hade kunnat komma längre än hon gjort.  

 
Antalet specialpedagoger på varje skola skiftar. En del skolor har flera an-
ställda, andra bara en. Några lärare ger uttryck för, att deras specialpedago-
ger har mer övergripande arbetsuppgifter, där undervisning av elever inte 
ingår. Lärare på andra skolor uttrycker, att deras specialpedagoger både un-
dervisar elever och handleder pedagogerna genom kontinuerliga uppfölj-
ningsmöten. 

Alla elever som inte har nått målen i årskurs tre har fått någon form av 
stödinsatser under deras skoltid. Omfattningen av de specialpedagogiska 
stödinsatserna har varierat på de olika skolorna. Det finns elever som fått 
stöd vid ett flertal tillfällen i veckan: 

Tid hos specialpedagogen har jag tre eller fyra tillfällen varje vecka. En 
timme varje tillfälle då hon tar hand om de elever som jag tycker behöver lite 
extra hjälp. En del behöver ju inte ha kunskapsproblem utan man kanske har 
svårt att koncentrera sig i en stor grupp. Då får man sitta med specialpedago-
gen och då sitter man bara tre-fyra runt ett bord. Bara det gör det lugnt och 
stilla. 

 
Det har också funnits tillgång till andra resurspersoner21 som ofta har funge-
rar som stöd för elever som har haft svårt att uppnå målen, men dessa extra-
                               
21 Fritidspersonal, elevassistenter, ”plusjobbare”, personer som arbetstränar, vuxna som är 
anställda som extra resurser, SVA-lärare, modersmålslärare, läsmentorer 
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resurser försvinner ofta genom att de används som vikarier när någon av 
lärarna är sjuk. Det kan handla om personer som har arbetsträning:   

Jag har haft lite extrahjälp av en som arbetstränare egentligen. Hon har halv-
tid.  Hon har haft saker att göra på annat håll också. När hon varit här på 
morgonen eller efter lunch. Man har sådana lektioner där man behöver sitta 
enskilt med någon när hon är här. Sådant där någon behöver extra hjälp eller 
sitta enskilt 

 
En annan typ av resurs är i form av en kommunal satsning på särskilda läs- 
och skrivmentorer i samband med satsningen på ”åtgärdsgarantin”: 

Vi har haft två läsmentorer här hos oss. Som är här två gånger i veckan. Som 
kunnat plocka ut eleverna och gjort en bedömning enligt denna God Läs ut-
veckling. Då har de kunnat sitta med dem en och en och jobbat med dem.  

 
Antalet resurspersoner som skolor har haft till sitt förfogande har varit olika 
på de olika skolorna. På en del skolor har det funnits flera extra vuxna att 
tillgå förutom klassläraren och specialpedagogen, medan det på andra skolor 
funnits få. 

 

Åtgärder 
I följande redovisas först insatser som rör förebyggande arbete som SVA-
undervisning och kartläggning. Sedan går vi över till mer riktade insatser, 
som åtgärdsprogram, individualisering inom eller utom klassens ram.  

De skolor som har många elever med ett annat modersmål än svenska har 
kunnat erbjuda SVA-undervisning. Vissa skolor har även haft tillgång till 
modersmålslärare. Det förekommer dock skolor som inte kunnat erbjuda 
SVA-undervisning till elever med ett annat modersmål, eftersom skolan har 
saknat utbildad personal. De skolor som inte har SVA-undervisning ger en 
annan form av stöd, särskilt stöd i svenska, till de elever som inte behärskar 
språket fullt ut. 

Undersökningen visar att skolorna har dokumenterade rutiner för att iden-
tifiera elever i behov av särskilt stöd. Varje år görs vanligen screening av 
läs- skriv- och matematikförmågan. Dessutom är det vanligt att lärare på de 
olika skolorna använder sig av olika bedömningsunderlag för att följa ele-
vers utveckling i att ”läsa-skriva-räkna”. Två vanligt förekommande materi-
al, för att bedöma läsförmåga och läsutveckling är LUS22 och God Läsut-
veckling23. Några skolor använder ett annat bedömningsmaterial, för att följa 
                               
22 LUS=Läsutvecklingsschema 
23 God läsutveckling är ett kartläggnings-/diagnosmaterial för den första läsutvecklingen. (se 

Lundberg & Herrlin, 2005).  
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22 LUS=Läsutvecklingsschema 
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elevers språkutveckling, Språket Lyfter24.  Flera använder ett bedömnings-
material i matematik, som heter BeMa25. Att följa och dokumentera elevers 
läs-, skriv- och matematikutveckling, är ett sätt för lärarna att uppmärk-
samma och hitta dem som eventuellt kan behöva extra stödinsatser. 

Majoriteten av de elever som inte nådde målen i svenska och matematik i 
årskurs tre har haft ett åtgärdsprogram. Det är de ”nyanlända” eleverna som 
inte alltid har fått ett åtgärdsprogram upprättat. Det förekommer i några en-
staka fall att elever i behov av särskilt stöd fått olika stödinsatser, utan att de 
fått insatserna dokumenterade i ett åtgärdsprogram. Skolorna använder sig 
av egna utformade åtgärdsprogram varför innehållet och utseende skiljer sig 
åt mellan dem. Vanligt är att ett åtgärdsprogram börjar med en beskrivning 
över elevens svårigheter. Flera skolor har även med en beskrivning över 
elevens starka sidor. Därefter kommer en redogörelse över vilka mål skolan 
vill uppnå med åtgärderna. En del skolor har både kortsiktiga och långsiktiga 
mål rubricerade men inte alla skolor. Det framträder en skillnad i skolors sätt 
att skriva mål och åtgärder. Det finns skolor som skriver konkreta, tydliga 
och detaljerade åtgärder. Andra beskriver mål och åtgärder på ett mer gene-
rellt plan, vilket i sig medför svårigheter att utvärdera och följa upp dem. De 
åtgärdsförslag som skolan tillsammans med föräldrarna formulerar är många 
gånger en uppdelning på olika åtgärder som skolan respektive hemmet ska 
genomföra. Elever kan till exempel få lästräna hemma tillsammans med en 
vuxen eller få anpassade läxor i matematik som föräldrarna ska hjälpa till 
med. De åtgärdsförlag som skolan ska stå för när det gäller elever med svå-
righeter i svenska eller matematik är olika former av anpassningar i arbets-
material och stödundervisning i mindre grupp, där elever får färdighetsträna. 

Vanligtvis är det klassläraren som i samarbete med specialpedagogen och 
föräldrarna utformar och planerar insatserna i åtgärdsprogrammet. En del 
skolor utvärderar skolans insatser ofta, exempelvis var sjätte vecka, medan 
andra skolor har längre tidsintervall, till exempel en gång per termin eller vid 
nästa utvecklingssamtal. I en del åtgärdsprogram framgår det inte när och 
hur insatserna ska utvärderas eller följas upp.  

Det finns flera sätt att ge elever i behov särskilt stöd hjälp och riktade in-
satser i klassrummet. I det dagliga arbetet individualiserar lärarna undervis-
ningen efter elevernas behov och förutsättningar. En del skolor kan erbjuda 
elever olika kompensatoriska hjälpmedel. Framför allt i ämnena svenska och 
matematik använder sig lärarna av olika arbetssätt26 i den dagliga undervis-
ningen, som en metod för att kunna individualisera undervisningen. Ett sätt 
att individualisera undervisningen i de lägre åldrarna är att arbeta med ar-
betsscheman med olika svårighetsgrad, vanligtvis i svenska och matematik. 

                               
24 Observationsschema för språkutveckling www.skolverket.se 
25 BeMa är ett bedömningsmaterial i matematik som utvecklats i Vänersborgs kommun. (se 
Dimming, Wallgren & Jansson, 2004)  
26 Arbetsschema, anpassningar i arbetsmaterial, nivågrupperingar, halvklassundervisning 

 47

Ett annat sätt är att anpassa arbetsmaterialet i undervisningen efter elever 
förutsättningar och behov. 

Försökt att anpassa arbetsområdena så att det ska passa de olika behoven. Så 
de som har kommit längre får mer avancerande medan de andra får lite en-
klare. Fast man jobbar inom samma områden. Vid grupparbetet försöker ge 
dem lite enklare uppgifter men inom samma område. 

 
Nivågruppering är ett sätt för lärarna att organisera undervisningen utifrån 
elevernas kunskapsnivå. Det kan ge förutsättningar att kunna ge rätt hjälp 
och stöd. För att få mindre grupper har en del skolor valt undervisning i 
halvklass och då kunnat nivågruppera efter elevers behov och/eller för att få 
mer tid till varje elev. 

Då har vi en grupp med svenska och en med svenska A. Men sedan finns 
även svenska plus för de barnen som är svensktalande men behöver extra 
stöd. Sedan svenska A plus för de som är nyanlända. Det blir en nivå uppdel-
ning.  

Det jag försökt skapa är halvklass. I trean vill vi se till att få mindre grupp så 
att man kan ägna eleverna mer tid än man kan i helklass, vilket de får i fyran.  

 
Vid svårigheter i matematik och svenska, är det vanligt att elever får special-
pedagogiskt stöd genom olika organisatoriska lösningar. De färdighetstränar 
enskilt eller i mindre grupp med en specialpedagog eller med en annan 
vuxen. Kompensatoriska insatser förekommer och anpassat arbetsmaterial.    

 

Klasslärares arbete med elever som inte nådde målen i 
årskurs 3 

Det är vanligt att skolorna har överlämnandekonferens när elever slutar års-
kurs tre och börjar i årskurs fyra. De skolor som inte har stadiebyte och 
lärarbyte mellan årskurs tre och fyra har överlämnandekonferenser då de 
byter klasslärare eller skola. Under dessa överlämnande konferenser träffas 
avlämnade lärare, mottagande lärare och skolans elevhälsoteam27 för att dis-
kutera och delge information om elever. Särskilt uppmärksamhet riktas mot 
de elever som har haft särskilda stödinsatser. Mottagande lärare får informat-
ion om de insatser och åtgärder som skolan har vidtagit för elever i behov av 
särskilt allt i syfte för att den mottagande läraren ska kunna ta vid det arbetet 
som har påbörjats. 
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elevers språkutveckling, Språket Lyfter24.  Flera använder ett bedömnings-
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vill uppnå med åtgärderna. En del skolor har både kortsiktiga och långsiktiga 
mål rubricerade men inte alla skolor. Det framträder en skillnad i skolors sätt 
att skriva mål och åtgärder. Det finns skolor som skriver konkreta, tydliga 
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hur insatserna ska utvärderas eller följas upp.  
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satser i klassrummet. I det dagliga arbetet individualiserar lärarna undervis-
ningen efter elevernas behov och förutsättningar. En del skolor kan erbjuda 
elever olika kompensatoriska hjälpmedel. Framför allt i ämnena svenska och 
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24 Observationsschema för språkutveckling www.skolverket.se 
25 BeMa är ett bedömningsmaterial i matematik som utvecklats i Vänersborgs kommun. (se 
Dimming, Wallgren & Jansson, 2004)  
26 Arbetsschema, anpassningar i arbetsmaterial, nivågrupperingar, halvklassundervisning 
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Ett annat sätt är att anpassa arbetsmaterialet i undervisningen efter elever 
förutsättningar och behov. 

Försökt att anpassa arbetsområdena så att det ska passa de olika behoven. Så 
de som har kommit längre får mer avancerande medan de andra får lite en-
klare. Fast man jobbar inom samma områden. Vid grupparbetet försöker ge 
dem lite enklare uppgifter men inom samma område. 
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elevernas kunskapsnivå. Det kan ge förutsättningar att kunna ge rätt hjälp 
och stöd. För att få mindre grupper har en del skolor valt undervisning i 
halvklass och då kunnat nivågruppera efter elevers behov och/eller för att få 
mer tid till varje elev. 

Då har vi en grupp med svenska och en med svenska A. Men sedan finns 
även svenska plus för de barnen som är svensktalande men behöver extra 
stöd. Sedan svenska A plus för de som är nyanlända. Det blir en nivå uppdel-
ning.  
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De elever som inte nådde målen i årskurs tre har fått ett nytt åtgärdspro-
gram under slutet av årskurs tre eller början av årskurs fyra. Anledning till 
att elever inte alltid har fått ett åtgärdsprogram skrivet i årskurs tre beror på 
att skolan inte vetat vilka stödinsatser som kan erbjudas i årskurs fyra:  

Jag har ingen aning om hur det ser ut till hösten. Det måste vi ju krasst säga 
att ekonomin inte är den bästa. Och vi lär inte vara så många speciallärare till 
hösten. Det har jag svårt att tro, tyvärr. Vi har ju ändå så pass gott om folk, 
men vi får ju se. Där styr ju inte våra behov. Där styr ju ekonomin. Eller ele-
vernas behov styr inte. 

 
Åtgärdsprogrammen för några elevers visar, att skolan ska anlita externa 
experter för att utreda svårigheter som kan ha medverkat till att dessa elever 
inte nått målen i årskurs tre. Det framgår även av några åtgärdsprogram att 
elever som uppges ha läs- och skrivsvårigheter ska få tillgång till olika typer 
av kompensatoriska hjälpmedel28.  

Elever som inte har nått målen i svenska eller matematik i årskurs tre, får 
under årskurs fyra ofta stöd genom olika lösningar utom klassens ram. Det 
kan handla om lästräning, skrivträning eller matematikstöd, som ges av spe-
cialpedagogen eller annan resursperson. Många lärare vittnar om att dessa 
elever under årskurs fyra fått mycket stödinsatser, både enskilt och i mindre 
grupp, för att ha möjlighet att nå målen för årskurs tre.  

 

Varje dag så har vi tid hos specialläraren som vi har till förfogande. Ibland en 
sextio minuters lektion och ibland två. Plus att vi har en assistent som kom-
mer in i klassrummet och plockar ut elever. Speciellt i engelska för att hjälpa 
dem för att träna ytterligare. Från och med jul där och framåt så har de haft 
ovanligt mycket stöd. Mer stöd än vad jag varit med om tidigare. Det är posi-
tivt. De har tillgång till att gå ifrån i små grupper. Speciallärare som hjälpt 
dem flera gånger i veckan. 

I fyran så har vi speciallärare och hon träffar dem nästan två gånger om da-
gen. Väldigt många insatser har vi fått där. Det beror på att vi har ganska 
många riktigt behövande. Vi har fått hjälp med matten Vi hade en arbetsprö-
vare här och det sa klick mellan henne och barnen. Hon blev som en morsa 
för barnen och de har de också haft väldigt gott av. Vi har haft en bra situat-
ion på det viset. 

 
Ett annat sätt att ge stöd är att gruppera eleverna efter sina förutsättningar 
och behov i syfte att kunna erbjuda eleverna undervisning på rätt nivå och en 
möjlighet att nå målen, två exempel: 

Nu har vi delat in dem i tre grupper. Tre olika nivåer. Jag har hand om grup-
pen som inte har klarat målen. Då använder vi mycket laborativt material och 

                               
28 Dator, talsyntes. Alfasmart 

 49

vi går igenom allt muntligt och pratar jättemycket matte. Sedan räknar vi i 
böckerna också men det känns inte så viktigt. Så att man inte jämt känner att 
man måste klara en bok utan man måste se vad de kan istället. Vi har hjälp av 
studion som tar ut elever enskilt eller två eller tre.  

Då bildade vi en liten grupp för de eleverna som inte klarat målen. Vi har en 
kvinna som går som resurs på mellanstadiet. Så att hon gick in som lite resurs 
åt de här som vi ringade in, sex elever. Så de sex fick jobba själva mer med 
henne för att få mer lugn och ro. Få mer hjälp och för att få tydligare instrukt-
ioner av allt. Nu kommer hon också gå in hårdare och jobba med årskurs fyra 
och gå in med matten så att vi ska kunna hjälpa en del barn som inte riktigt 
har med sig grunden. Vi märker nu när det blir svårare matte så märker vi att 
de inte har med sig det här från lågstadiet som vi hoppats på att de skulle ha. 
Så hon ska backa tillbaks lite och jobba lite mer, ge dem mer matte, men de 
kommer att fortsätta ha matte med mig också. 

 
De elever som har svårigheter att följa med i undervisningen får många 
gånger anpassningar i arbetsmaterialet som används i undervisningen och 
med läxor. Allt för att få utvecklas efter sina egna förutsättningar och behov.  

Vi har ju pratat med specialläraren och anpassat lite. Vissa går ju iväg under 
engelska och de har även engelska hos mig. Och då får man anpassa lite hur 
de ska göra. Anpassade läxor till exempel. Har de andra två sidor i läxa får de 
en. Har man läxförhör. Tar man från den första sidan för att de inte ska 
komma till något helt främmande. På så sätt har det anpassat. 

 
De insatser som elever i årskurs fyra erbjuds handlar om organisatoriska 
lösningar i grupp hos specialpedagog/andra resurspersoner eller ”en-en”-
undervisning. Vidare används kompensatoriska hjälpmedel och anpassat 
arbetsmaterial i undervisningen.    
 

Fem utmaningar 

Den första utmaningen som lärare nämner gäller otillräckliga stödinsatser 
med tanke på behoven:   

 

Ärligt talat är man bara förtvivlad över att det inte finns mer att göra för dem. 
Det är upp till mig. Jag är deras klasslärare och får göra så bra jag bara kan. 
Hitta stunder med dessa barn där man kan ge dem mer hjälp i jobbet. Och de 
har fått lite extra tid med specialpedagog och en extra lärare här. Det har de. 
Det kan vara mest sanningsenligt en gång i veckan, kanske två. Då har de fått 
lite extra stöd. Det kan vara i matte, svenska och vid datorn. För övrigt så är 
det ju det vi själva kan göra. Det är ingen annan som finns som kan rädda si-
tuationen. 
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Den andra utmaningen gäller, att det ibland saknats specialpedagoger som 
ger direkt riktad undervisning till elever i behov av sådant stöd. 

Jag tror bland annat på den här skolan att specialpedagoger inte jobbade så 
mycket rent konkret med eleverna. Jag ser att det här med att jobba enskilt 
med en elev ger otroligt mycket. Och att de kanske har fått för lite sådant. De 
kanske inte helt enkelt vart mogna att ta till sig det stödet man fått. 

 
Den tredje utmaningen gäller de skolor som inte har SVA-undervisning ef-
tersom det saknas utbildad personal även om det finns elever som har behov 
av SVA-undervisning.  

Vi har ingen SVA. Vi har elever. Men ingen som är utbildad SVA lärare. Det 
har vi pratat mycket om, haft mycket diskussioner. För vi känner oss lite så-
där. Hur vi ska jobba med det eftersom vi inte har någon utbildad. Och det är 
ju ett eget ämne. Och eftersom vi har många sådana elever. Vi har många i 
trean som inte kommer nå målen på grund av att de nyss kommit. De har inte 
språket än och vi har inte riktigt bedrivit någon SVA.  

 
Den fjärde utmaningen gäller, att resurser i form extra vuxna som kan stödja 
elever på olika sätt har försvunnit från skolan. Det kan handla om besparing-
ar som till exempel att personer som slutar inte ersatts: 

Jag har varit sedan 1990. Nu är den organisationen mer slimmad idag än vad 
den var då. Men redan då tyckte man att det var katastrof. Men hela tiden har 
det känts som om det varit besparingar /…/ Ja. nu vill jag påstå att någon 
slags smärtgräns nådd. Trots att man sätter in resurser för vissa barn. En an-
ledning som jag tror är att det inte finns tillräckligt med vuxna. Jag hävdar 
det /…/ Det är sparandet som är orsak till att man drar ner på resurser. Ändå 
ska alla ha den hjälp de behöver för att nå målen utifrån sina egna behov. 
Men det håller inte alltid. Utifrån de resurser vi har. Har vi gjort det vi kunde. 
Underförstått har alla inte fått vad de behöver alltså? 

Tid och resurs räcker inte till för att alla ska kunna nå det, men skulle man få 
obegränsat med tid och resurs skulle man nog kunna få alla och lära sig läsa 
och skriva till trean. Men det är stora klasser och mycket personal som har 
slutat. Vi har personal som har slutat och gått i pension. Mycket utöver per-
sonal som inte ersätts. Det blir ju tajtare och tajtare. 

 
Den femte utmaningen som också har påverkat undervisningen negativt för 
eleverna är att lärarnas arbetstid har gått till andra saker än planering av 
undervisningen. De senaste åren har man fått nya arbetsuppgifter med en 
ökad arbetsbörda som följd: 

Jag tycker att de är väldigt mycket. Jag har bara jobbat i fem år men det här 
yrket har ändrats mycket. Jag tycker att det har kommit mycket under detta 
år. Framförallt under de två senaste åren. Allt ska dokumenteras. Det är 
mycket som ska fyllas i. Och man ska skicka in och rapportera. Och fylla i en 
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gång till. Och sedan vill andra ha samma sak med på ett annat papper. Ibland 
känner jag bara att vi inte vet vad vi gör. Jag är här för att undervisa barn och 
inte för att fylla i papper. Vi skulle behöva lärarsekreterare brukar jag skoja 
med mina kollegor om. 

 
 

Sammanfattande diskussion 
Lärarna ger uttryck för att anledningarna till att elever inte når målen i 
svenska och matematik beror på faktorer och förhållanden på en individuell 
nivå. En anledning som lyfts fram är annat hemspråk kopplat till för kort tid i 
Sverige, bristfällig SVA-undervisning, för lite språkstimulans i vardagen 
eller stor frånvaro. De nämner vidare, att bristande koncentration kan vara 
den primära orsaken till att elever får sekundära svårigheter, exempelvis 
svårigheter med att läsa och räkna, vilket förhindrar möjligheten att nå målen 
i svenska och matematik. Läs- och skrivförmåga ses också som en betydelse-
full faktor för möjligheten att nå målen i svenska och matematik, där dyslexi 
eller en språkstörning kan vara en förklaring. Matematiksvårigheter och svå-
righeter i svenska ser man som nära sammankopplade med läsförståelsen. De 
elever som visar mer komplexa svårigheter beskrivs många gånger ha flera 
orsaksförklaringar till att de inte har nått målen i svenska och matematik. 
Lärarna i studien ser förklaringar som ligger på en individuell nivå, som t.ex. 
koncentration, omognad, bristande motivation till skolarbete. De tar även 
fram att elever är ”svaga” eller ”lågt begåvade” och uppfattas vara på grän-
sen till att skrivas in i särskolan. Faktorer som lyfts fram när det gäller elever 
med social problematik är framförallt närmiljöns betydelse eftersom proble-
matiken i hemmiljön påverkar prestationerna i skolan. 

Skolmiljöns förutsättningar på de olika skolorna i studien varierar. Det 
finns klasser med få elever och klasser med många elever, upp till närmare 
trettio elever. Tre av de nio skolorna i studien har valt att organisera sin 
verksamhet i åldersblandade grupper medan majoriteten av skolorna har 
ålderhomogena grupper.  

Alla skolor i studien har någon form av dokumenterade rutiner för att 
identifiera elever i behov av särskilt stöd. Skolorna gör vanligtvis olika scre-
eningstester av läs-, skriv och matematikförmågan årskursvis. Vanligt är 
också att pedagogerna använder sig av olika bedömningsmaterial29 för att 
följa elevers utveckling i att läsa, skriva och räkna och utifrån det sätta in 
olika stödinsatser om behovet finns. Flera skolor, dock inte alla, erbjuder 
också elever med ett annat hemspråk SVA-undervisning och vissa skolor har 
även tillgång till modersmålslärare.  

                               
29 LUS, God Läsutveckling, Språket Lyfter, BEMA etc 
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Den andra utmaningen gäller, att det ibland saknats specialpedagoger som 
ger direkt riktad undervisning till elever i behov av sådant stöd. 

Jag tror bland annat på den här skolan att specialpedagoger inte jobbade så 
mycket rent konkret med eleverna. Jag ser att det här med att jobba enskilt 
med en elev ger otroligt mycket. Och att de kanske har fått för lite sådant. De 
kanske inte helt enkelt vart mogna att ta till sig det stödet man fått. 
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språket än och vi har inte riktigt bedrivit någon SVA.  

 
Den fjärde utmaningen gäller, att resurser i form extra vuxna som kan stödja 
elever på olika sätt har försvunnit från skolan. Det kan handla om besparing-
ar som till exempel att personer som slutar inte ersatts: 
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slags smärtgräns nådd. Trots att man sätter in resurser för vissa barn. En an-
ledning som jag tror är att det inte finns tillräckligt med vuxna. Jag hävdar 
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Underförstått har alla inte fått vad de behöver alltså? 
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sonal som inte ersätts. Det blir ju tajtare och tajtare. 

 
Den femte utmaningen som också har påverkat undervisningen negativt för 
eleverna är att lärarnas arbetstid har gått till andra saker än planering av 
undervisningen. De senaste åren har man fått nya arbetsuppgifter med en 
ökad arbetsbörda som följd: 

Jag tycker att de är väldigt mycket. Jag har bara jobbat i fem år men det här 
yrket har ändrats mycket. Jag tycker att det har kommit mycket under detta 
år. Framförallt under de två senaste åren. Allt ska dokumenteras. Det är 
mycket som ska fyllas i. Och man ska skicka in och rapportera. Och fylla i en 
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gång till. Och sedan vill andra ha samma sak med på ett annat papper. Ibland 
känner jag bara att vi inte vet vad vi gör. Jag är här för att undervisa barn och 
inte för att fylla i papper. Vi skulle behöva lärarsekreterare brukar jag skoja 
med mina kollegor om. 
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Åtgärdsprogram används också flitigt i skolorna som ett sätt att dokumen-
tera de insatser och åtgärder som sätts in för elever i behov av särskilt stöd. 
Majoriteten av eleverna förutom de nyanlända eleverna som inte nått målen i 
årskurs tre i svenska eller matematik har haft ett åtgärdsprogram. Skolorna i 
studien använder sig av egna utformade åtgärdsprogram, vissa konkreta, 
tydliga och detaljerade åtgärder, medan andra mer generellt skrivna. De åt-
gärdsprogram som analyserats från studien visar att en stor del av problemet 
ligger hos individen och inte orsakad av undervisningen eller faktorer i 
lärmiljön.  

Vanliga inkluderande lösningar som förekommer inom klassens ram för 
elever i behov av särskilt stöd är genom att lärarna i den dagliga undervis-
ningen individualiserar undervisningen utefter elevens behov och förutsätt-
ningar. Vanligt är att lärarna i de lägre åldrarna arbetar med arbetsscheman i 
svenska och matematik som en metod för att individualisera undervisningen. 
Kompensatoriska hjälpmedel förekommer också som stöd för inlärning i 
undervisningen. En del skolor använder sig av är nivågrupperingar för att 
organisera undervisningen efter elevens kunskapsnivå och förutsättningar. 
Andra lösningar skolor använder sig av är undervisning enskilt eller i mindre 
grupp med en specialpedagog eller en annan resursperson. 

De elever som började årskurs fyra utan att ha nått målen i alla ämnen i 
årskurs tre har alla fått någon form av fortsatt stödinsats under årskurs fyra. 
Vid de överlämnade konferenser som skolorna har vid olika tidpunkter, be-
roende när de har stadiebyte eller lärarbyte, träffas avlämnande lärare och 
mottagande lärare tillsammans med skolans elevhälsoteam för att delge vär-
defull information om eleverna. Särskild uppmärksamhet riktas till de elever 
som har haft insatser och stödåtgärder av olika slag. Syftet är att övergången 
ska gå smidigt och att ge elever fortsatt stöd och hjälp, för att kunna nå må-
len.  

Alla elever i studien som inte har nått målen i svenska eller matematik i 
årskurs tre har tidigare identifierats av skolan. Eleverna har även fått någon 
form av specialpedagogisk stödinsats under sin skoltid och vanligtvis har 
insatserna och åtgärderna skolan vidtagit dokumenterats i ett åtgärdspro-
gram, något som dock inte alltid gäller de nyanlända eleverna. De insatser 
som eleverna fortsättningsvis erbjuds i årskurs fyra är i vissa fall beroende 
på vilka stödinsatser skolan kan erbjuda i form av personella resurser. Insat-
ser som elever i årskurs fyra erbjuds handlar även fortsättningsvis om ni-
vågrupperingar, undervisning enskilt eller i mindre grupp med specialpeda-
gog eller av en resursperson för att färdighetsträna på de svårigheter elever 
har. De inkluderande insatserna och åtgärderna inom klassens ram är an-
passningar i arbetsmaterial, anpassningar med läxor och olika kompensato-
riska hjälpmedel i undervisningen.  

I studien framkommer också hinder och möjligheter i lärarens arbete att 
skapa förutsättningar för eleverna att nå kunskapsmålen i olika ämnen. Hin-
der som lyfts fram är otillräckligt med stödinsatser för elever i behov av 

 53

särskilt stöd, avsaknad av direkt riktad specialpedagogiskt undervisning för 
elever i behov av särskilt stöd, ingen SVA-undervisning för elever med ett 
annat hemspråk, minskade personella resurser och att lärarnas tid används 
till annat än planering av undervisningen. 

 
Avslutningsvis ges här några sammanfattande punkter om vad lärare anser 
som hinder i sitt arbete med att skapa förutsättningar för eleverna att nå kun-
skapsmålen i olika ämnen: 

 
• otillräckligt med stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 
• avsaknad av direkt riktad specialpedagogisk undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd 
• ingen SVA-undervisning för elever med ett annat hemspråk 
• minskade personella resurser 
• att lärarnas tid används till annat än planering av undervisningen 
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”Läsa-skriva-räkna” i förskoleklass och åk 1  

I arbetet med att skapa goda förutsättningar för lärande vad gäller ”läsa-
skriva-räkna”, riktas fokus alltmer mot förskolan och de tidiga åren i skolan. 
För att få fördjupad förståelse av detta arbete genomförs en etnografisk fall-
studie vid två av de skolor som ingår i fördjupningsstudien. Från senare de-
len av vårterminen i två förskoleklasser följs barnens väg över till skolan och 
årskurs 1. Detta kapitel bygger på en analys av material insamlat under den 
första delen av studien. Det gäller observationer av undervisningssituationer 
i förskoleklass och under de första månaderna i skolan samt intervjuer med 
förskollärare och klasslärare.  

Förskoleklass 

De båda förskoleklasserna uppvisar stora likheter vad gäller lokaler, organi-
sation, struktur och innehåll. Lokalerna för förskoleklassens verksamhet 
ligger under samma tak som grundskolans årskurs 1-6, bokstavligt såväl som 
bildligt. Ett stort klassrum utgör basen för förskoleklassens verksamhet, men 
på båda skolorna sambrukas flera lokaler med fritidshemsverksamheten. 
Förskoleklasserna har därmed tillgång till flera olika rum under förmid-
dagarna.  

Hjärtat i förskoleklassrummet är en stor matta där pedagogerna samlar 
barnen för gemensamma aktiviteter. I rummen finns också bord och stolar 
där barnen kan sitta i grupper, soffa, hyllor och skåp för förvaring, diskbänk. 
Vid fri lek har barnen också tillgång till mindre rum anpassade för att t ex 
bygga lego eller leka rollekar. Strukturen för de tre timmar som utgör försko-
leklasstid följer i stora drag samma mönster: 

Skola 1 

Flextid, barnen kommer och väljer olika aktiviteter 
Ca 09.15       Samling med fruktstund 
Ca 09.45        Rast ute  
Ca 10.15        Gemensam aktivitet, ”jobbarstund”  
                        Klassen delas upp i två mindre grupper  
                        Rast ute vartefter de blir klara 
11.00 – 12.00  Lunch och rast 
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Skola 2 

Flextid, barnen kommer och väljer olika aktiviteter 
Ca 08.20 Samling 
                   Gemensam aktivitet, skoljobb  
                    Rast ute vartefter de blir klara 
Ca 09.45     Samling med fruktstund  
                    Fri lek ute eller inne 
11.40            Avslutning, lunch 
 
 

I båda förskoleklasserna tjänstgör två förskollärare som ansvarar för försko-
leklasserna under förmiddagarna. Efter lunch ingår förskollärarna och de av 
förskolebarnen som behöver omsorg i skolans fritidshemsverksamhet, där 
även fritidspedagoger och skolbarn från årskurs 1-3 ingår  

Läsa-skriva-räkna 
Verksamheten i förskoleklass är till en del uppbyggd kring, dels att barnen 
ska erbjudas olika aktiviteter, dels att de själva har möjlighet att välja bland 
olika aktiviteter under s.k. fri lek. För att stimulera barnens utveckling, lä-
rande och samspel finns olika miljöer och material förberedda. I de stude-
rade förskoleklasserna erbjuds en mängd olika material, ibland ordnat i sär-
skilda vrår eller rum.  

 
Exempel på detta kan vara: 

• Bygga: lego och andra byggmaterial 
• Rita, måla, pyssla: papper, färger, saxar, pennor 
• Sy, väva: garn, vävramar, tyg 
• Leka rollekar: utklädningskläder, dockvrå, kassaapparat 
• Spel och pussel 
• Leka ute: hopprep, bandyklubbor, hoppstyltor, sandredskap 
 

Miljöer och material som på ett mera direkt och tydligt sätt inbjuder barnen 
att läsa, skriva och räkna finns i de båda klassrummen, men de finns inte i så 
stor omfattning. Det finns t.ex. boklådor med olika bilderböcker och band-
spelare för att lyssna på sagoband, men tillgången och urvalet är tämligen 
begränsat.  

Det finns stora likheter men också skillnader mellan innehållet i aktivite-
terna som rör språk och matematik mellan de båda förskoleklasserna. I sam-
lingen har båda ibland aktiviteter med språkligt och eller matematiskt inne-
håll, t.ex. språklekar hämtade från Bornholmsmetoden, sånger om Majas 
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alfabet, ABC – verser som rimmar, matematikbingo. Fältnotis 1 ger exempel 
på en samling med efterföljande arbetspass där innehållet är rim: 

Fältnotis 1  

Vid ljudet av en liten koskälla samlas barnen på mattan och förskollärarna 
sätter sig i soffan. En av dem har två ”magiska kulor” i händerna vilka fram-
bringar ett lågt klingande som gör att barnen tystnar. När det blir tyst sjunger 
de en hälsningssång på flera olika språk. En av lärarna berättar att de ska ha 
rimdag och de börjar med att sjunga rimsången om Hugo till gitarrkomp. De 
fortsätter med att läsa ramsan om råttmor som de har uppförstorad och plas-
tad på väggen bredvid tavlan. Först läser de versen och sedan sjunger de den. 
Mini (en docka som sitter i soffan med lärarna) har sin påse med sig och han 
har som vanligt något i den. Idag är det träbokstäver och en av lärarna tar upp 
en bokstav, Ö. Läraren ”gåpratar” till den ett varv runt mattan. Sedan får alla 
barn i tur och ordning göra likadant och de som inte vet vilken bokstav de får 
ges viskande stöd. Efter en kort rörelselek ställer lärarna två små fat med 
smör på det lilla bordet framför soffan. De sjunger en rimsång om virriga små 
lärare som inte vet vad de gör, utan lägger sig på bordet med huvudet i smör. 
De demonstrerar också versraden genom att lägga ner ansiktet i smörfatet och 
barnen skrattar gott. De repeterar versen om lärarna som var den enda åter-
stående i barnens rimbok som skapats under året. Alla barn har fått en egen 
liten vers som har skrivits av barn och pedagoger tillsammans och idag var 
det lärarnas tur. Barnen går till sina platser, skolpennor och papper delas ut 
och uppgiften är att illustrera versen. När de är färdiga får de hämta den fär-
digutskrivna versen och klistra vers och bild i boken. Medan barnen arbetar 
går lärarna omkring, småpratar, kommenterar, uppmuntrar. Vartefter de blir 
klara får barnen gå ut på rast. (Från en arbetsstund) 

 
Vanligt i båda förskoleklasserna är att den gemensamma aktivitet som följer 
samlingen handlar om språk vid ett tillfälle i veckan och matematik vid ett 
annat. I båda grupperna har barnen en bok för varje ämne där deras arbeten 
sätts in. I den ena gruppen består boken av verser med illustrationer om var 
och en i klassen medan den andra gruppens böcker är knutna till bokstäver. 
Det förekommer också aktiviteter av språklig eller matematisk karaktär utan-
för klassrummet, till exempel besök på bibliotek eller ”utematte” i naturen, 
som lyfts fram i Fältnotis 2:   

 
Fältnotis 2  

Samling som leds av en av förskollärarna, som går igenom dagens agenda 
(finns alltid uppsatt i form av inplastade kort med bild och text) och berättar 
om att det ska bli ”utematte” tillsammans med 1-3:orna. Efter några kortare 
instruktioner börjar barnen klä sig och de samlas sedan på skolgården till-
sammans med 1-3:orna och deras lärare samt en fritidspersonal. Barnen delas 
in i fem blandade grupper med en vuxen i varje grupp och vandrar sedan på 
led upp till en liten skogsbacke i närheten. Vid station ett delas de in i små 
grupper som tillsammans får till uppgift att samla kottar i en hink. Hinken 
töms sedan på en filt och barnen får till uppgift att komma fram till ett bra 
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Skola 2 

Flextid, barnen kommer och väljer olika aktiviteter 
Ca 08.20 Samling 
                   Gemensam aktivitet, skoljobb  
                    Rast ute vartefter de blir klara 
Ca 09.45     Samling med fruktstund  
                    Fri lek ute eller inne 
11.40            Avslutning, lunch 
 
 

I båda förskoleklasserna tjänstgör två förskollärare som ansvarar för försko-
leklasserna under förmiddagarna. Efter lunch ingår förskollärarna och de av 
förskolebarnen som behöver omsorg i skolans fritidshemsverksamhet, där 
även fritidspedagoger och skolbarn från årskurs 1-3 ingår  

Läsa-skriva-räkna 
Verksamheten i förskoleklass är till en del uppbyggd kring, dels att barnen 
ska erbjudas olika aktiviteter, dels att de själva har möjlighet att välja bland 
olika aktiviteter under s.k. fri lek. För att stimulera barnens utveckling, lä-
rande och samspel finns olika miljöer och material förberedda. I de stude-
rade förskoleklasserna erbjuds en mängd olika material, ibland ordnat i sär-
skilda vrår eller rum.  

 
Exempel på detta kan vara: 

• Bygga: lego och andra byggmaterial 
• Rita, måla, pyssla: papper, färger, saxar, pennor 
• Sy, väva: garn, vävramar, tyg 
• Leka rollekar: utklädningskläder, dockvrå, kassaapparat 
• Spel och pussel 
• Leka ute: hopprep, bandyklubbor, hoppstyltor, sandredskap 
 

Miljöer och material som på ett mera direkt och tydligt sätt inbjuder barnen 
att läsa, skriva och räkna finns i de båda klassrummen, men de finns inte i så 
stor omfattning. Det finns t.ex. boklådor med olika bilderböcker och band-
spelare för att lyssna på sagoband, men tillgången och urvalet är tämligen 
begränsat.  

Det finns stora likheter men också skillnader mellan innehållet i aktivite-
terna som rör språk och matematik mellan de båda förskoleklasserna. I sam-
lingen har båda ibland aktiviteter med språkligt och eller matematiskt inne-
håll, t.ex. språklekar hämtade från Bornholmsmetoden, sånger om Majas 
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alfabet, ABC – verser som rimmar, matematikbingo. Fältnotis 1 ger exempel 
på en samling med efterföljande arbetspass där innehållet är rim: 

Fältnotis 1  
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sätt att räkna dem. Så småningom enas de om att räkna i 10-grupper och att 
de 21 högarna då blir 210 kottar. Vid den andra stationen handlar uppgiften 
om att med hjälp av ett plastband forma givna geometriska figurer som tri-
angel, kvadrat, rektangel och cirkel. Andra delen av uppgiften består av att 
plocka några pinnar och själv lägga en av figurerna på en filt. Den avslutande 
stationens tema är längd. Först ska barnen hjälpas åt, så att hela gruppen ord-
nas efter längd, sedan samlar de pinnar som jämförs och sorteras efter längd. 
(Från en arbetsstund) 

 
Även i den fria leken syns inslag av skriftspråk och matematik. De aktivite-
ter där det framträder tydligast är när barnen ritar, skriver och målar samt 
spelar spel, men att det också finns med i barnens rollekar ger Fältnotis 3 
exempel på:  

 
Fältnotis 3 

I ett av de små rummen har tre pojkar ställt i ordning en restaurang; det finns 
en disk där det serveras mat och ett dukat bord för gäster. Som en förbere-
delse till leken går en av pojkarna till förskolläraren och ber om hjälp att 
skriva en skylt där det står ÖPPET på ena sidan och STÄNGT på den andra. 
Sedan bjuder de in mig till restaurangen. Jag får en meny som de gjort i ord-
ning med symboler för de olika maträtterna (ingen av pojkarna kan läsa) och 
efter maten kommer de med notan och då hade de också tillverkat pengar 
som jag kan betala med. Till slut kommer den som har rollen av servitör med 
en gästbok som han vill att jag skulle skriva mitt namn i. (Från en fri lek) 

Pedagogernas perspektiv  
De intervjuade förskollärarna ser alla positivt på organisationen med försko-
leklass under nuvarande form och de framhåller betydelsen av denna för 
barnen och för hur dessa upplever sin skolstart. Vid båda skolorna använder 
man sig av metaforen en bro mellan förskola och skola: 

Vi har pratat om hur man ska kunna beskriva det och som en bro, om man 
ska göra en bild av det. Det ska vara som en bro från förskolan över till första 
klass när barnen lite successivt kommer in i den här världen som ju skolan 
ändå är på ett bra och mjukt sätt och lär sig alla de här nymodigheterna med 
raster och äta i matsalen och idrott. Och ha mycket vuxenstöd, för vuxenstö-
det finns ju på ett annat sätt i förskoleklassen än i ettan och tvåan.  

 
De återkommer också alla till att det är ett år som kan beskrivas som förbe-
redande. Barnen får bekanta sig med skolans kultur, genom att tillsammans 
med pedagogerna utforska allt det nya som t.ex. matsal, idrottshall, skolgård 
och bibliotek. Pedagogerna beskriver det som att mjukt och smidigt slussas 
in i den värld som är skolans. Förberedelsen handlar också om: att skolas in 
på att kunna möta skolans krav på att utföra uppgifter som kräver koncent-
ration och fokusering; att kunna ”sitta stilla med pennan i hand”. I båda för-
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skoleklasserna har man flera gånger i veckan ett pass där dessa färdigheter 
övas.  

Förskollärare menar, att den viktigaste delen av deras uppdrag handlar om 
att barnen ska uppnå sådan trygghet och välbefinnande, att de sedan väl för-
beredda och trygga kan möta skolans krav på att lära sig att läsa, skriva och 
räkna. De upplever att kraven på att deras verksamhet ska innehålla aktivite-
ter som utvecklar språk och matematik har ökat, och de arbetar med detta på 
olika sätt. De betonar att arbetet i förskoleklassen måste karaktäriseras av 
lust och glädje, att barnen ska få smaka på under lekfulla och kreativa for-
mer. Drillande av bokstäver eller siffror förekommer inte.  

De intervjuade förskollärarna uppger sig vara nöjda med att arbeta i ar-
betslag tillsammans med personalen på fritidshemmen. På så sätt skapas en 
helhet för barnen och personalen har också stort utbyte av varandra och 
hjälps åt för att lösa praktiska frågor. Även om förskollärarna uttrycker att 
arbetssituationen på det sättet är tillfredsställande, ges uttryck för att föränd-
ringar måste till för att arbetet med språk och matematik ska kunna utvecklas 
på det sätt som föreskrivs. En sådan förändring handlar om tid. Att planera, 
förbereda och följa upp aktiviteter och uppgifter i språk och matematik för 
olika barn, tar tid i anspråk och den tiden finns inte inom nuvarande ordning 
där man arbetar i förskoleklass på förmiddagen och fritidshem på eftermid-
dagen. Den andra delen är det man kallar ”den röda tråden”. Även om de 
upplever att samarbetet med grundskollärarna är gott, så är de inte delaktiga i 
planering av och diskussioner om att utveckla undervisning i språk och ma-
tematik på skolorna. Det gör att det uppstår ett brott i den process som hand-
lar om att läsa, skriva och räkna.  

Årskurs 1 

Då såväl organisation som pedagogisk grundidé skiljer sig mellan de båda 
skolorna beskrivs de i det följande var för sig.  

Skola 1 har en organisation med fyra åldersblandade klasser årskurs 1-3. 
Det är en struktur som bygger på gemensam pedagogisk grundsyn.  Eleverna 
ska mötas där de befinner sig i sin utveckling och genom stimulans och stöd 
från pedagoger, pedagogisk miljö och kamrater utvecklas vidare. Grundpe-
lare i undervisningen är att eleverna ska få arbeta med att läsa, skriva och 
räkna i egen takt och på den nivå där de befinner sig i sin utveckling.  

För barnen i den studerade förskoleklassen innebär övergången till års-
kurs 1 att de får en ny grupptillhörighet, de delas upp i mindre grupper och 
placeras i de befintliga åldersblandade klasserna. Studien i årskurs 1 fokuse-
rar två grupper, bestående av fyra respektive sex barn från förskoleklass, 
som i och med skolstart ingår i två åldersblandade klasser (årskurs 1-3).  
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Tillsammans är det sexton i årskurs 1 i de båda klasserna. Sex av barnen 
kommer från förskoleklasser på andra skolor.  De båda klasserna samverkar 
på många olika sätt; en dag i veckan undervisas till exempel alla elever i 
årskurs 1 tillsammans. Övrig skoltid arbetar de vanligtvis i den stora ålders-
blandade gruppen, förutom två kortare pass då treorna har slöjd.  

I varje klass arbetar en klasslärare, men vissa lektioner finns också annan 
personal med i klassrummet till exempel fritidspedagog, resurslärare eller 
elevassistent. Klassrummen är till stor del ordnade på samma sätt som för 
förskoleklassen med en stor samlingsplats i centrum och arbetsplatser samt 
hurtsar med barnens material utplacerade i mindre grupper. Skillnaden ut-
görs av att materialet i klassrummet i större utsträckning är kopplat till skol-
aktiviteter; en mängd skönlitterära böcker, arbetsböcker i svenska och ma-
tematik, spel; samt tre datorer som använd flitigt för att öva färdigheter i 
språk och matematik.  

 

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1  

08.10 – 09.30  Helklass: samling, eget arbete i svenska och/eller mate-
matik, samling med fruktstund och högläsning 
09.30 – 10.00   Rast 
10.00 – 10.40   Helklass: Eget arbete i svenska och/eller matematik 
10.40 – 11.40   Lunch och rast 
11.40 – 12.40   Helklass: Musik 

 
För eleverna i årskurs 1 kan skoldagen struktureras som i exemplet ovan. 
Detta är dock inte ett mönster som gäller för veckans alla dagar då det är 
idrott två förmiddagar i veckan och gemensam undervisning en dag för alla 
elever i årskurs 1. 

 

Läsa-skriva-räkna 
Skoldagarna har således olika struktur men varje dag innefattar ett kortare 
eller längre arbetspass kopplat till att läsa, skriva och räkna. Då eleverna i 
klasserna befinner sig på många olika nivåer struktureras arbetet till stor del 
av individuella arbetsscheman i svenska och matematik. Det första arbets-
schemat i svenska som barnen möter består av uppgifter relaterade till alfa-
betet. Barnen väljer den bokstav de vill arbeta med och följer sedan en utar-
betad arbetsgång som syftar till att befästa bokstävernas form och ljud. Ex-
empel på aktiviteter är att spåra bokstavens form, öva formen med färger och 
penna, lyssna efter ljudet i enkla ord, hitta och ringa in bokstaven bland 
andra och så småningom läsa enkla texter.  

Klasserna följer inte något särskilt läromedel i svenska utan det finns 
olika läseböcker och många lättlästa böcker på olika svårighetsnivåer att 

 61

tillgå. För de äldre eleverna är arbetet uppbyggt på ett liknande sätt med 
olika uppgifter i svenska som de arbetar med i egen takt. I matematik är 
också arbetet planlagt efter principen eget arbete och egen takt, men där 
följer eleverna ett särskilt läromedel och därmed den arbetsgång som finns i 
detta. Genomgångar och samtal relaterat till svenska och matematik förläggs 
vanligtvis till den dag då ettorna undervisas tillsammans och exemplet i 
Fältnotis 4 är hämtat från ett sådant arbetspass med alla elever i årskurs 1 
tillsammans: 

 
Fältnotis 4  

Barnen samlas på den stora mattan vid white boardtavlan. Efter att de har ta-
lat om vilka som är borta och hur dagen ser ut leder läraren in samtalet på 
mönster och hon ritar upp exempel på tavlan som några av barnen får komma 
fram och slutföra. Nästa uppgift blir att klappa det mönster som läraren ritar 
upp på tavlan: /…/ När de har klappat några olika sekvenser, får de gå till 
sina platser och fortsätta att arbeta efter arbetsschemat i svenska, det vill säga 
med bokstäver. Efter en halvtimme med eget arbete avbryter läraren och bar-
nen samlas återigen på mattan för att äta frukt och högläsning ur en bok som 
handlar om att börja i skolan. Läraren stannar upp ibland och ger utrymme 
för samtal om det som skiljer mellan textens skola och den egna, till exempel 
svart tavla, bänkar, orgel. (Lektion med alla elever i årskurs 1, skola 1) 

 

Lärarens perspektiv 
Grundtanken med den pedagogiska grundsyn de omfattar är att barnen ska få 
”hjälp att göra det själv”, att utvecklas och arbeta i sin egen takt. Att i stället 
för att hela tiden matas med nya uppgifter ges möjlighet att få fortsätta och 
göra färdigt innan man börjar med ett nytt moment. Läraren startade organi-
sationen med åldersblandade klasser tillsammans med tre kollegor i samband 
med att de gick samma pedagogiska fortbildning. De upplevde att ettorna 
slussades in väldigt smidigt på det sättet när det bara kom sex till åtta styck-
en in i klassen vid skolstart och i och med att de också har gått i förskole-
klassen var de redan invanda, det behövdes ingen inskolning.  

När man får en klass med bara ettor så är det ju ett enormt jobb under året, de 
är inte vana vid skolan och de behöver väldigt mycket hjälp. Som vi har upp-
levt det har vi ju haft tvåor och treor som lätt kan hjälpa till. Du ska skriva 
där, du kan hämta den som står där borta. De tycker att det är jätteroligt i bör-
jan av höstterminen att vara den som hjälper till. Och ettorna blir inskolade 
och det är aldrig åtta stycken ettor som inte vet vad de ska göra utan det finns 
alltid några starka tvåor och treor som kan hjälpa till.  

 
En annan fördel med att arbeta ålderblandat är att man kommer ifrån det 
tävlingsinriktade och jämförelser mellan barnen. Läraren berättar att även 
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Tillsammans är det sexton i årskurs 1 i de båda klasserna. Sex av barnen 
kommer från förskoleklasser på andra skolor.  De båda klasserna samverkar 
på många olika sätt; en dag i veckan undervisas till exempel alla elever i 
årskurs 1 tillsammans. Övrig skoltid arbetar de vanligtvis i den stora ålders-
blandade gruppen, förutom två kortare pass då treorna har slöjd.  

I varje klass arbetar en klasslärare, men vissa lektioner finns också annan 
personal med i klassrummet till exempel fritidspedagog, resurslärare eller 
elevassistent. Klassrummen är till stor del ordnade på samma sätt som för 
förskoleklassen med en stor samlingsplats i centrum och arbetsplatser samt 
hurtsar med barnens material utplacerade i mindre grupper. Skillnaden ut-
görs av att materialet i klassrummet i större utsträckning är kopplat till skol-
aktiviteter; en mängd skönlitterära böcker, arbetsböcker i svenska och ma-
tematik, spel; samt tre datorer som använd flitigt för att öva färdigheter i 
språk och matematik.  

 

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1  

08.10 – 09.30  Helklass: samling, eget arbete i svenska och/eller mate-
matik, samling med fruktstund och högläsning 
09.30 – 10.00   Rast 
10.00 – 10.40   Helklass: Eget arbete i svenska och/eller matematik 
10.40 – 11.40   Lunch och rast 
11.40 – 12.40   Helklass: Musik 

 
För eleverna i årskurs 1 kan skoldagen struktureras som i exemplet ovan. 
Detta är dock inte ett mönster som gäller för veckans alla dagar då det är 
idrott två förmiddagar i veckan och gemensam undervisning en dag för alla 
elever i årskurs 1. 

 

Läsa-skriva-räkna 
Skoldagarna har således olika struktur men varje dag innefattar ett kortare 
eller längre arbetspass kopplat till att läsa, skriva och räkna. Då eleverna i 
klasserna befinner sig på många olika nivåer struktureras arbetet till stor del 
av individuella arbetsscheman i svenska och matematik. Det första arbets-
schemat i svenska som barnen möter består av uppgifter relaterade till alfa-
betet. Barnen väljer den bokstav de vill arbeta med och följer sedan en utar-
betad arbetsgång som syftar till att befästa bokstävernas form och ljud. Ex-
empel på aktiviteter är att spåra bokstavens form, öva formen med färger och 
penna, lyssna efter ljudet i enkla ord, hitta och ringa in bokstaven bland 
andra och så småningom läsa enkla texter.  

Klasserna följer inte något särskilt läromedel i svenska utan det finns 
olika läseböcker och många lättlästa böcker på olika svårighetsnivåer att 
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tillgå. För de äldre eleverna är arbetet uppbyggt på ett liknande sätt med 
olika uppgifter i svenska som de arbetar med i egen takt. I matematik är 
också arbetet planlagt efter principen eget arbete och egen takt, men där 
följer eleverna ett särskilt läromedel och därmed den arbetsgång som finns i 
detta. Genomgångar och samtal relaterat till svenska och matematik förläggs 
vanligtvis till den dag då ettorna undervisas tillsammans och exemplet i 
Fältnotis 4 är hämtat från ett sådant arbetspass med alla elever i årskurs 1 
tillsammans: 

 
Fältnotis 4  

Barnen samlas på den stora mattan vid white boardtavlan. Efter att de har ta-
lat om vilka som är borta och hur dagen ser ut leder läraren in samtalet på 
mönster och hon ritar upp exempel på tavlan som några av barnen får komma 
fram och slutföra. Nästa uppgift blir att klappa det mönster som läraren ritar 
upp på tavlan: /…/ När de har klappat några olika sekvenser, får de gå till 
sina platser och fortsätta att arbeta efter arbetsschemat i svenska, det vill säga 
med bokstäver. Efter en halvtimme med eget arbete avbryter läraren och bar-
nen samlas återigen på mattan för att äta frukt och högläsning ur en bok som 
handlar om att börja i skolan. Läraren stannar upp ibland och ger utrymme 
för samtal om det som skiljer mellan textens skola och den egna, till exempel 
svart tavla, bänkar, orgel. (Lektion med alla elever i årskurs 1, skola 1) 

 

Lärarens perspektiv 
Grundtanken med den pedagogiska grundsyn de omfattar är att barnen ska få 
”hjälp att göra det själv”, att utvecklas och arbeta i sin egen takt. Att i stället 
för att hela tiden matas med nya uppgifter ges möjlighet att få fortsätta och 
göra färdigt innan man börjar med ett nytt moment. Läraren startade organi-
sationen med åldersblandade klasser tillsammans med tre kollegor i samband 
med att de gick samma pedagogiska fortbildning. De upplevde att ettorna 
slussades in väldigt smidigt på det sättet när det bara kom sex till åtta styck-
en in i klassen vid skolstart och i och med att de också har gått i förskole-
klassen var de redan invanda, det behövdes ingen inskolning.  

När man får en klass med bara ettor så är det ju ett enormt jobb under året, de 
är inte vana vid skolan och de behöver väldigt mycket hjälp. Som vi har upp-
levt det har vi ju haft tvåor och treor som lätt kan hjälpa till. Du ska skriva 
där, du kan hämta den som står där borta. De tycker att det är jätteroligt i bör-
jan av höstterminen att vara den som hjälper till. Och ettorna blir inskolade 
och det är aldrig åtta stycken ettor som inte vet vad de ska göra utan det finns 
alltid några starka tvåor och treor som kan hjälpa till.  

 
En annan fördel med att arbeta ålderblandat är att man kommer ifrån det 
tävlingsinriktade och jämförelser mellan barnen. Läraren berättar att även 
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om treorna mycket väl vet vem som har hunnit längst eller är duktigast blir 
det inte lika påtagligt för att alla elever arbetar med olika saker och på olika 
nivåer under lektionerna.  Däremot är det en förutsättning för att det ska bli 
bra att man är flera lärare och flera klasser, så att man kan skapa tillfällen då 
man arbetar åldershomogent. Särskilt viktigt menar läraren att det är för de 
äldre eleverna som behöver större utmaningar. Ettorna som arbetar med sina 
bokstavsscheman har inte samma behov av att vara med bara ettor. Inneva-
rande läsår undervisas eleverna i årskurs 1 själva vid två tillfällen i veckan, 
när de andra har slöjd:  

Då har vi lite mera genomgångar, jag har gått igenom siffror, jag kollar vad 
de kan och sedan släpper jag dem att jobba med det. Sedan har vi gått igenom 
additionsbegreppet och gjort räknesagor och så nu har vi haft subtraktion upp 
till fem och gått igenom det. Vi har gått igenom likhetstecken och sådana här 
saker i matte och så ser jag OK nu kan du jobba med de här sidorna. Ja, jag 
tycker att den tiden räcker för ettorna har så pass mycket att göra med att 
jobba med sina bokstäver och det måste ta lite tid för att läsinlärningen kom-
mer ofta parallellt med bokstäverna och då har vi bestämt att vi tar vissa bok-
stäver först så att man har någonting som man kan göra lite ord av. Och så 
håller vi också på med det på de här lektionerna där det bara är ettorna. 

 
Skola 2 är organiserad efter principen sammanhållna klasser från förskole-
klass till och med årskurs nio. För de tjugotvå förskoleklassbarnen som ingår 
i studien innebär skolstarten inte några förändringar vad gäller klasstillhörig-
het utan de följs åt till årskurs 1.  Klassen tillhör samma ”spår” med försko-
leklass, årskurs 1, två, tre och fritidshem.  

Klassen byter lärare och klassrum och de delas också in i två mindre 
grupper då undervisningen i årskurs 1 till en del sker i mindre grupp, så kal-
lade halvklasstimmar. För eleverna innebär det att de flesta skoldagarna föl-
jer samma mönster, ett långt pass i mindre grupp och två kortare i stor grupp.  
Klassrummet är möblerat med stora bord, lådhurtsar, bokhyllor med material 
längs väggarna. Längst fram i rummet finns en grön tavla och en matta för 
gemensamma samlingar.   

 

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1 

08.10 –09.40 Halvklass: samling, genomgång, eget arbete i svenska  
och/eller matematik 
09.40 – 10.00  Rast 
10.00 – 10.30 Helklass, almanackan, samtal, högläsning 
10.30 – 11.20 Lunch och rast 
11.20 – 12.20 Helklass: SO/NO  
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Läsa-skriva-räkna 
Arbetet kopplat till att läsa, skriva och räkna under den första tiden i årskurs 
1 bygger till stor del på det gemensamma och sker i huvudsak i mindre 
grupp.  

Stommen i den tidiga läs- och skrivundervisningen utgörs av en samman-
hållen och för alla gemensam arbetsgång där utgångspunkten är en bokstav i 
taget och en särskild ordning. Starten sker i de bokstäver som är såväl fre-
kventa som språkligt okomplicerade att urskilja och uttala. Den aktuella 
bokstaven ligger till grund för traditionella uppgifter i en arbetsbok som 
syftar till att befästa form och ljud men också för andra gemensamma aktivi-
teter. När S är i fokus sjunger man till exempel Majas s-sång, övar på s med 
teckenspråk, målar spindelnät, läser faktatexter om spindlar och så vidare. 
Ordningen följer den läslära som används i klassen och läseboken ligger 
också till grund för samtal och läsläxor. Parallellt arbetar barnen med olika 
läsprotokoll som finns sammanställda för de många böcker på olika nivåer 
som finns i klassrummet.  

Matematikundervisningen följer i stora drag samma struktur, man följs åt 
i den ordning som finns i matematikboken. Fältnotis 5 beskriver ett pass i 
halvklass när man arbetar med att läsa, skriva och räkna under den första 
tiden i årskurs 1: 

 
Fältnotis 5 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Läraren skickar runt en gnistrande ”be-
rättarstav” och barnen får i tur och ordning staven och berättar något som de 
har gjort i helgen. När alla har berättat något lägger läraren sju små plastäpp-
len på mattan och ställer sedan frågor till barnen: Kan man dela jämt? Vad 
kallar man ett sådant tal? Kan ni flera udda tal? Barnen har ett resonemang 
om hur man kan dela upp talet och de har flera fantasifulla lösningar på hur 
man kan göra för att undkomma det orättvisa med att sju inte kan delas 
jämnt. Läraren visar några av äpplena och gömmer några i den andra handen: 
Hur många är det som inte syns? Varje barn får tillfälle att svara. Matteböck-
erna delas ut och var och en får en instruktion om vad de ska arbeta med då 
de är på lite olika ställen. Vartefter barnen får sina böcker går via sina lådor 
till sina arbetsplatser och de sätter sedan igång med att arbeta i böckerna. Lä-
raren går runt i klassrummet, instruerar, hjälper till och uppmuntrar. Så små-
ningom när barnen når uppsatt stoppsida eller har arbetat en lång stund över-
går de till andra aktiviteter som olika spel, läsprotokoll eller självinstruerande 
arbetsböcker i svenska eller matematik. Läraren visar och instruerar olika 
spel och lyssnar när barnen läser ur olika små böcker. (Lektion i halvklass, 
skola 2) 
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om treorna mycket väl vet vem som har hunnit längst eller är duktigast blir 
det inte lika påtagligt för att alla elever arbetar med olika saker och på olika 
nivåer under lektionerna.  Däremot är det en förutsättning för att det ska bli 
bra att man är flera lärare och flera klasser, så att man kan skapa tillfällen då 
man arbetar åldershomogent. Särskilt viktigt menar läraren att det är för de 
äldre eleverna som behöver större utmaningar. Ettorna som arbetar med sina 
bokstavsscheman har inte samma behov av att vara med bara ettor. Inneva-
rande läsår undervisas eleverna i årskurs 1 själva vid två tillfällen i veckan, 
när de andra har slöjd:  

Då har vi lite mera genomgångar, jag har gått igenom siffror, jag kollar vad 
de kan och sedan släpper jag dem att jobba med det. Sedan har vi gått igenom 
additionsbegreppet och gjort räknesagor och så nu har vi haft subtraktion upp 
till fem och gått igenom det. Vi har gått igenom likhetstecken och sådana här 
saker i matte och så ser jag OK nu kan du jobba med de här sidorna. Ja, jag 
tycker att den tiden räcker för ettorna har så pass mycket att göra med att 
jobba med sina bokstäver och det måste ta lite tid för att läsinlärningen kom-
mer ofta parallellt med bokstäverna och då har vi bestämt att vi tar vissa bok-
stäver först så att man har någonting som man kan göra lite ord av. Och så 
håller vi också på med det på de här lektionerna där det bara är ettorna. 

 
Skola 2 är organiserad efter principen sammanhållna klasser från förskole-
klass till och med årskurs nio. För de tjugotvå förskoleklassbarnen som ingår 
i studien innebär skolstarten inte några förändringar vad gäller klasstillhörig-
het utan de följs åt till årskurs 1.  Klassen tillhör samma ”spår” med försko-
leklass, årskurs 1, två, tre och fritidshem.  

Klassen byter lärare och klassrum och de delas också in i två mindre 
grupper då undervisningen i årskurs 1 till en del sker i mindre grupp, så kal-
lade halvklasstimmar. För eleverna innebär det att de flesta skoldagarna föl-
jer samma mönster, ett långt pass i mindre grupp och två kortare i stor grupp.  
Klassrummet är möblerat med stora bord, lådhurtsar, bokhyllor med material 
längs väggarna. Längst fram i rummet finns en grön tavla och en matta för 
gemensamma samlingar.   

 

Exempel på en skoldag för eleverna i årskurs 1 

08.10 –09.40 Halvklass: samling, genomgång, eget arbete i svenska  
och/eller matematik 
09.40 – 10.00  Rast 
10.00 – 10.30 Helklass, almanackan, samtal, högläsning 
10.30 – 11.20 Lunch och rast 
11.20 – 12.20 Helklass: SO/NO  
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Läsa-skriva-räkna 
Arbetet kopplat till att läsa, skriva och räkna under den första tiden i årskurs 
1 bygger till stor del på det gemensamma och sker i huvudsak i mindre 
grupp.  

Stommen i den tidiga läs- och skrivundervisningen utgörs av en samman-
hållen och för alla gemensam arbetsgång där utgångspunkten är en bokstav i 
taget och en särskild ordning. Starten sker i de bokstäver som är såväl fre-
kventa som språkligt okomplicerade att urskilja och uttala. Den aktuella 
bokstaven ligger till grund för traditionella uppgifter i en arbetsbok som 
syftar till att befästa form och ljud men också för andra gemensamma aktivi-
teter. När S är i fokus sjunger man till exempel Majas s-sång, övar på s med 
teckenspråk, målar spindelnät, läser faktatexter om spindlar och så vidare. 
Ordningen följer den läslära som används i klassen och läseboken ligger 
också till grund för samtal och läsläxor. Parallellt arbetar barnen med olika 
läsprotokoll som finns sammanställda för de många böcker på olika nivåer 
som finns i klassrummet.  

Matematikundervisningen följer i stora drag samma struktur, man följs åt 
i den ordning som finns i matematikboken. Fältnotis 5 beskriver ett pass i 
halvklass när man arbetar med att läsa, skriva och räkna under den första 
tiden i årskurs 1: 

 
Fältnotis 5 

Barnen sätter sig i en ring på mattan. Läraren skickar runt en gnistrande ”be-
rättarstav” och barnen får i tur och ordning staven och berättar något som de 
har gjort i helgen. När alla har berättat något lägger läraren sju små plastäpp-
len på mattan och ställer sedan frågor till barnen: Kan man dela jämt? Vad 
kallar man ett sådant tal? Kan ni flera udda tal? Barnen har ett resonemang 
om hur man kan dela upp talet och de har flera fantasifulla lösningar på hur 
man kan göra för att undkomma det orättvisa med att sju inte kan delas 
jämnt. Läraren visar några av äpplena och gömmer några i den andra handen: 
Hur många är det som inte syns? Varje barn får tillfälle att svara. Matteböck-
erna delas ut och var och en får en instruktion om vad de ska arbeta med då 
de är på lite olika ställen. Vartefter barnen får sina böcker går via sina lådor 
till sina arbetsplatser och de sätter sedan igång med att arbeta i böckerna. Lä-
raren går runt i klassrummet, instruerar, hjälper till och uppmuntrar. Så små-
ningom när barnen når uppsatt stoppsida eller har arbetat en lång stund över-
går de till andra aktiviteter som olika spel, läsprotokoll eller självinstruerande 
arbetsböcker i svenska eller matematik. Läraren visar och instruerar olika 
spel och lyssnar när barnen läser ur olika små böcker. (Lektion i halvklass, 
skola 2) 
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Lärarens perspektiv 
Klassläraren betonar betydelsen av att eleverna känner sig socialt trygga och 
att de upplever att de kan klara de nya kraven på att lära sig att läsa, skriva 
och räkna, ”den sociala tryggheten samverkar med inlärningen”. För att alla 
ska känna att de lyckas läggs ribban lågt i början och man samtalar mycket 
kring det man gör, något som möjliggörs av den gemensamma arbetsgången. 
Även om det gemensamma är en utgångspunkt för arbetet, särskilt under den 
första terminen i årskurs 1, strävar läraren efter att erbjuda varje elev utma-
ningar på den egna nivån genom att en del av undervisningstiden används till 
eget arbete med olika aktiviteter som läsprotokoll, spel, självinstruerande 
arbetsböcker med mera:  

Fördelen så här i början är att de ser arbetsgången. Att de vet, att de blir 
trygga i arbetsgången, att de vet att när jag har gjort den här saken så fortsät-
ter jag med nästa. Det tycker jag underlättar för mig sedan när de får jobba 
mera fritt. Att det frigörs tid till att arbeta med dem som behöver till exempel 
att lyssna på läsningen. /…/ Det finns också en fördel med att man kan prata 
omkring det man jobbar med. Man kan jobba en stund, så avbryter man och 
så pratar vi och alla är med på sin nivå och man tillgodogör varandra. När 
man jobbar med en bokstav så kan man ju prata mycket runt det. Det blir en 
diskussion i gruppen och alla är på samma ungefär.  

 
Läraren ser stora fördelar med att merparten av den undervisning som är 
kopplad till att läsa, skriva och räkna sker i mindre grupp, halvklass. På så 
sätt ges läraren större förutsättningar att möta varje barn på dennes nivå, att 
ägna mera tid för dem som behöver stöd i sitt lärande samt att skapa ut-
rymme för samtal om till exempel texter och språkliga eller matematiska 
problem. Det förekommer ibland diskussioner på skolan kring den ekono-
miska aspekten av organisationen med halvklasstimmar men ur lärarens 
synvinkel är det väl investerade pengar som bidrar till en god läs- skriv- och 
matematikutveckling, det vill säga att eleverna har en god måluppfyllelse. 

 

Specialpedagogiska insatser 

Båda förskoleklasserna har tillgång till talpedagog såväl som specialpeda-
gog. Talpedagogen träffar alla barn en gång och följer sedan upp enstaka 
barn som behöver särskilt stöd i tal, språk och kommunikation. Specialpeda-
gogerna finns till hands för att ge råd och stöd, ingen av dem ger direkt stöd 
till enskilda barn eller i barngruppen, något som båda specialpedagogerna 
uppger att de skulle vilja om de bara hade tiden. När det gäller kartläggning 
av språklig och matematisk förmåga inför skolstart görs det i båda förskole-
klasserna. På skola 1 genomförs den av specialpedagogen i maj och på skola 
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2 i augusti. Vid den av skolorna som har en organisation med åldersblandade 
grupper i årskurs 1-3 tar också specialpedagogen en aktiv del i arbetet med 
att placera förskoleklassbarnen i de befintliga klasserna.  

Den specialpedagogiska verksamheten för årskurs 1-3 är i stora drag upp-
byggt på samma sätt vid de båda skolorna. Det finns en utbildad specialpe-
dagog som helt eller till stor del riktar stödet mot de tidiga åren i skolan. 
Inför eller i samband med skolstart görs individuella kartläggningar av alla 
omvärldsuppfattning. Specialpedagogerna ger stöd på olika sätt men vanligt 
är att de elever som uppmärksammas i dessa kartläggningar eller på annat 
sätt erbjuds intensivt och individuellt stöd, i synnerhet om det handlar om 
elever som riskerar läs- och skrivsvårigheter. På skolorna finns också till-
gång till talpedagog några timmar i veckan samt på en av skolorna också en 
lärare i svenska som andraspråk.  

 

Sammanfattande kommentar  
Materialet som presenteras bygger på en fältstudie och de analyser av data 
som genomförts från material som samlats in under de sista månaderna i 
förskoleklass och barnens första månader i årskurs 1. De studerade grupper-
na finns på två olika skolor som uppvisar många skillnader vad gäller såväl 
organisatoriska som pedagogiska faktorer. Något som är gemensamt för 
båda skolorna är att måluppfyllelsen i svenska, svenska som andraspråk och 
matematik var god enligt de första nationella proven för årskurs 3 som ge-
nomfördes under våren 2009 och även i de lokalt utformade tester för års-
kurs 3 som genomförts i kommunen innan de nationella proven infördes. 

Fokus för analysen inom ramen för fältstudien är insamlat material som 
kan kopplas till att läsa, räkna och skriva i de båda förskoleklasserna. De 
planerar och genomför aktiviteter av skriftspråklig och matematisk karaktär. 
En stor andel utgörs av lekar och uppgifter som planeras och leds av förskol-
lärarna under samling eller arbetspass. En annan del är de aktiviteter som 
barnen själva väljer under fri lek bland material som spel, pussel, papper, 
pennor, bilderböcker. Förskollärarna arbetar efter en medveten tanke om att 
verksamheten inte ska utformas enligt skolans tradition utan präglas av lek 
och lust.  

Under senare år har betydelsen av tidig språkstimulering för barns läs- 
och skrivutveckling uppmärksammats, inte minst genom omfattande veten-
skapliga studier inom olika områden. Även inom området matematik betonar 
vissa forskare vikten av tidiga insatser. På så sätt har förskolans och försko-
leklassens verksamhet vad gäller språk och matematik hamnat i fokus. Sär-
skilt för de barn som av olika anledningar riskerar att möta hinder i det tidiga 
läs- skriv och matematiklärandet anses det förebyggande arbetet vara av stor 
betydelse. I de studerade förskoleklasserna ordnas aktiviteter för att stärka 
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Lärarens perspektiv 
Klassläraren betonar betydelsen av att eleverna känner sig socialt trygga och 
att de upplever att de kan klara de nya kraven på att lära sig att läsa, skriva 
och räkna, ”den sociala tryggheten samverkar med inlärningen”. För att alla 
ska känna att de lyckas läggs ribban lågt i början och man samtalar mycket 
kring det man gör, något som möjliggörs av den gemensamma arbetsgången. 
Även om det gemensamma är en utgångspunkt för arbetet, särskilt under den 
första terminen i årskurs 1, strävar läraren efter att erbjuda varje elev utma-
ningar på den egna nivån genom att en del av undervisningstiden används till 
eget arbete med olika aktiviteter som läsprotokoll, spel, självinstruerande 
arbetsböcker med mera:  

Fördelen så här i början är att de ser arbetsgången. Att de vet, att de blir 
trygga i arbetsgången, att de vet att när jag har gjort den här saken så fortsät-
ter jag med nästa. Det tycker jag underlättar för mig sedan när de får jobba 
mera fritt. Att det frigörs tid till att arbeta med dem som behöver till exempel 
att lyssna på läsningen. /…/ Det finns också en fördel med att man kan prata 
omkring det man jobbar med. Man kan jobba en stund, så avbryter man och 
så pratar vi och alla är med på sin nivå och man tillgodogör varandra. När 
man jobbar med en bokstav så kan man ju prata mycket runt det. Det blir en 
diskussion i gruppen och alla är på samma ungefär.  

 
Läraren ser stora fördelar med att merparten av den undervisning som är 
kopplad till att läsa, skriva och räkna sker i mindre grupp, halvklass. På så 
sätt ges läraren större förutsättningar att möta varje barn på dennes nivå, att 
ägna mera tid för dem som behöver stöd i sitt lärande samt att skapa ut-
rymme för samtal om till exempel texter och språkliga eller matematiska 
problem. Det förekommer ibland diskussioner på skolan kring den ekono-
miska aspekten av organisationen med halvklasstimmar men ur lärarens 
synvinkel är det väl investerade pengar som bidrar till en god läs- skriv- och 
matematikutveckling, det vill säga att eleverna har en god måluppfyllelse. 

 

Specialpedagogiska insatser 

Båda förskoleklasserna har tillgång till talpedagog såväl som specialpeda-
gog. Talpedagogen träffar alla barn en gång och följer sedan upp enstaka 
barn som behöver särskilt stöd i tal, språk och kommunikation. Specialpeda-
gogerna finns till hands för att ge råd och stöd, ingen av dem ger direkt stöd 
till enskilda barn eller i barngruppen, något som båda specialpedagogerna 
uppger att de skulle vilja om de bara hade tiden. När det gäller kartläggning 
av språklig och matematisk förmåga inför skolstart görs det i båda förskole-
klasserna. På skola 1 genomförs den av specialpedagogen i maj och på skola 

 65

2 i augusti. Vid den av skolorna som har en organisation med åldersblandade 
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barnens språkliga och matematiska medvetenhet. Man arbetar till exempel 
med språklekar, rim och matematikövningar. Förskollärarna i studien arbetar 
efter ett dubbelt uppdrag, förskoleklass och fritidshem med konsekvenser för 
förskoleklassens 3-timmarspass.  

Organisation och pedagogiskt upplägg för årskurs 1 ser som beskrivits 
tämligen olika ut i de båda klasserna där åldersblandade grupper och arbete i 
egen takt utgör fundamenten på den ena skolan och åldershomogena grupper 
och sammanhållen undervisning på den andra.  På så sätt gestaltas den for-
mella undervisningen i att läsa, skriva och räkna som väljs på skilda sätt och 
så även de didaktiska metoderna. Det hävdas ofta i forskningssammanhang 
att valet av metod inte har så stor betydelse för hur väl eleverna lyckas i sin 
inlärning och det faktum att båda skolorna i studien har god måluppfyllelse 
förefaller stödja denna tes. Om faktorer som organisation, pedagogisk filo-
sofi eller metod inte är av avgörande relevans, vilka andra faktorer kan då 
vara av betydelse. Några gemensamma drag vid de till det yttre mycket olika 
skolorna kan urskiljas:  

 
• Trygghet är ett begrepp som återkommer ständigt i intervjuer och samtal 

med alla pedagoger. Man har olika strategier för att skapa trygghet för 
eleverna men det är ett ständigt pågående arbete och i synnerhet förskol-
lärarna ser det som sin huvudsakliga uppgift. När barnen börjar i årskurs 
1 är de som en av lärarna uttrycker det ”invanda” i skolmiljön. 

•  Klasslärarna i studien har lång erfarenhet av barns tidiga lärande kopp-
lat till att läsa, skriva och räkna. De har både grundutbildning och på-
byggnadsutbildningar som är adekvata för såväl åldersgrupp som de äm-
nen de undervisar inom. De arbetar efter en pedagogisk grundsyn som de 
upplever passar dem och deras elever.  

• Mindre grupp anordnas på båda skolorna för att kunna möta barnen på 
deras utvecklingsnivå i svenska och matematik. På den ena skolan är 
skoldagen för årskurs 1 alltid organiserad efter principen halva under-
visningstiden i halvklass. Den andra skolan har ingen fast princip utan 
ordnar mindre grupp huvudsakligen genom samarbete och genom att 
undervisningstid och ämnen skiljer sig mellan åldersgrupperna. 

•  Ett diagnostiskt förhållningssätt framträder på båda skolorna. Såväl 
klasslärare som specialpedagoger menar att de har mycket god kontroll 
över elevernas utvecklingsnivå i språk och matematik. Redan långt innan 
de nya nationella målen och proven lanserades har man utarbetat system 
för att följa och dokumentera var eleverna befinner sig i sin lärandepro-
cess.  

• Specialpedagogiskt stöd ges på olika sätt och i nära samarbete mellan 
klasslärare och specialpedagog. Specialpedagogerna uttrycker att de 
skulle behöva mer tid till det förebyggande arbetet i förskoleklass. 
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Diskussion 

  
Att börja skolan är ett stort steg i barns liv. Det finns många förväntningar 
knutna till detta ögonblick. Det handlar om övergången till en ny värld, där 
vuxenvärlden förutsätter att barnet ska anpassa sig till nya människor, nya 
regler och nya normer. Det förväntas gå in i rollen som elev och uppnå de 
mål som finns uppställda för skolans ämnen. För en stor del barnen innebär 
mötet med skolan utmaningar som sporrar dem i deras utveckling. För andra 
är det svårare att klara skolans krav. Hur barn klarar skolans krav, handlar 
mycket om hur skolan klarar att möta barnens behov – något som är känt 
sedan länge (jfr t.ex. Ahlström, Emanuelsson & Wallin, 1986).  

I skolan finns idag viktiga mål att nå i årskurs tre, mål som är knutna till 
barns förmåga att kunna ”läsa, skriva och räkna”. För att staten ska kunna 
kontrollera hur skolorna klarar detta mål, introducerades nationella prov för 
alla barn i årskurs tre våren 2009. Som nämndes i inledningskapitlet gällde 
Västerås stads ”åtgärdsgaranti” att alla barn vid Västerås skolor ska erbjudas 
åtgärder för att kunna läsa, skriva och räkna innan de går ut årskurs tre. I 
detta avslutande kapitel diskuteras resultatet av vår fördjupningsstudie satt i 
relation till den aktuella forskning som redovisas i bakgrundskapitlet. Slutli-
gen ges uttryck för några tankar kring fortsatta studier.  

 
 

Resultatdiskussion 
 

Syftet med fördjupningsstudien är att få en fördjupad förståelse av hur det 
kommer sig att vissa barn, trots de åtgärder som sätts in, inte uppnår målen 
– att kunna läsa, skriva och räkna innan de lämnar årskurs 3.  

För att få en fördjupad förståelse av de problem som studeras ur de in-
blandade aktörernas perspektiv, har en interpretativ (tolkande) ansats an-
lagts. Empiriska data har samlats in genom kvalitativa intervjuer och genom 
en etnografisk fallstudie. Valet av klasser gjordes i samråd med stadens re-
presentanter och de aktuella skolorna. 

De etiska aspekterna har noga beaktats. Detta har bland annat lett till att 
presentationerna i intervjukapitlen och i fallstudiekapitlet anonymiserats, för 
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att försvåra identifiering av enskilda skolor, klasslärare och specialpedagoger 
såväl som vilka förskoleklasser respektive skolklasser som studerats. Följden 
av detta har blivit att det är svårt att följa hur en och samma lärare eller spe-
cialpedagog uttrycker sin uppfattning i olika sammanhang. Det går dock inte 
att driva anonymiseringen så långt att det går att undvika, att några av de 
som intervjuats kan känna igen/tycka sig känna igen ett citat som härrör från 
den intervju som gjordes med henne/honom.   

Intervjuerna genomfördes med berörda specialpedagoger och klasslärare, 
eftersom de hade det specialpedagogiska ansvaret respektive det direkta 
pedagogiska ansvaret för den fråga som aktualiseras i syftet för denna studie: 
att få en fördjupad förståelse av hur det kommer sig att vissa barn, trots de 
åtgärder som sätts in, inte uppnår målen – att kunna läsa, skriva och räkna 
innan de lämnar årskurs 3. Genom intervjuerna gällde det även, att få en 
bild av vad de insatser som sätts in betyder ur dessa båda gruppers såväl som 
ur barnens perspektiv. 

Fokus i intervjuerna gällde, att studera den undervisning som bedrivits 
och de åtgärder som vidtagits under skolans första tre år och som har rele-
vans för det område åtgärdsgarantin gäller. Här uppmärksammades särskilt 
elever som riskerar att inte uppnå skolans mål och de åtgärder som planerats 
och vidtagits inom ramen för åtgärdsgarantin. 

Den etnografiska fallstudien handlade om, att följa barns övergång från en 
frivillig skolform, förskoleklassen, till den pedagogiska miljön i den obliga-
toriska skolan. Det var ett sätt att delvis byta perspektiv, för att ytterligare 
kunna fördjupa förståelsen av varför vissa barn inte uppnår målen i årskurs 3 
trots de åtgärder som sätts in, medan andra med liknande problembild lyck-
as.  

I studien följdes två barngrupper från våren i förskoleklass till skolstarten 
och under hösten i årskurs 1. Att börja studien redan i förskoleklass gav för-
utsättningar, att förstå vad mötet med formell undervisning kunde tänkas 
innebära för det enskilda barnet såväl som för skolan som institution. Mötet 
var kopplat till krav på måluppfyllelse i ämnena svenska, svenska som andra 
språk och matematik. Skolstarten innebar ett möte med förväntningar om att 
lära sig ”läsa-skriva-räkna”.  

 

Vad visade då det resultat som kom fram i studien?  
Här redovisas hur intervjuerna och fallstudien kunde uppfattas ha bidragit till 
att fördjupa förståelsen av det undersökta problem som preciseras i syftet:  

Specialpedagogerna gav uttryck för, att det inte finns något självklart svar 
på, varför vissa barn inte uppnår målen i årskurs 3 trots de åtgärder som sätts 
in. Problemet är komplext. Även om fokus läggs på undervisningen av de 
elever som riskerar att inte nå eller inte har nått skolans mål vad gäller ”läsa-
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skriva-räkna” åtgärdsgarantin, så menade de att man måste ta hänsyn till en 
rad faktorer på olika nivåer såväl inom som utom skolan.  

Specialpedagogerna var ambivalent inställda till hur de nationella proven 
i årskurs tre kan påverka elever som inte når skolans mål, särskilt med avse-
ende på deras självbild, välbefinnande och fortsatta lärande. De uttryckte, att 
det skulle vara möjligt för flera att uppnå målen, men att det i så fall skulle 
krävas: tidiga insatser, flexibel specialpedagogisk verksamhet, välutbildad 
personal och fler vuxna.   

Hur specialpedagogerna sköter sitt uppdrag kan sägas ha betydelse för 
förutsättningarna att klara åtgärdsgarantin. Uppdraget kan ses som tvådela: 
dels ett kopplat till direkta möten med barn och elever i svårigheter; dels ett 
övergripande kopplat till handledning, utredning och samverkan.  

Vad kännetecknade då synen hos de specialpedagoger som verkar på sko-
lor som visar en relativt god måluppfyllelse? Flera av dem har som gemen-
sam nämnare: samarbete, samordnande kontroll, flexibelt arbetssätt och ti-
diga insatser: 

 
• Samarbete: De fungerar i sin handledande roll i form av bollplank, ge-

nom att ge råd och stöd utifrån lärarnas behov. Det handlar om: ömsesi-
dig respekt, att finnas till hands men inte tränga sig på; att se på varandra 
som kompetenta i sina respektive roller; att leda och dela ansvaret för 
arbete med åtgärdsprogram; samt att driva olika skolutvecklingsprojekt. 

• Samordnande kontroll: De har ”järnkoll” över elever som är eller riske-
rar att bli i behov av särskilt stöd. De har ett eget/delat ansvar för att 
identifiera skolans elever i behov av särskilt stöd samt att planera, initi-
era och följa upp insatser och åtgärder för dessa elever.  

• Flexibelt arbetssätt: De arbetar med både undervisning och övergripande 
uppgifter. Undervisningen ges ”en-till-en” eller i mindre grupper bero-
ende på elev och innehåll. För elever i svåra läs- och skrivsvårigheter 
används ”en-till-en” efter beprövade metoder. De deltar också i under-
visningen i klassrummen, oftast på ett indirekt sätt genom att anskaffa 
och anpassa material och kompensatoriska hjälpmedel. 

• Tidiga insatser: De står för en medveten satsning på tidiga insatser och 
uttrycker också en önskan om att få mera tid så att de kan gå in aktivt re-
dan i förskoleklass. 

 
Klasslärarna gav uttryck för, att anledningarna till att elever inte når målen i 
svenska, svenska som andra språk och matematik främst beror på faktorer 
och förhållanden på en individuell nivå. Det handlar om, att de har annat 
hemspråk, vilket ses som kopplat till för kort tid i Sverige, bristfällig SVA-
undervisning, för lite språkstimulans i vardagen eller stor frånvaro. Vad gäl-
ler läs- och skrivförmåga är det vanligt att dyslexi eller språkstörning anges 
som förklaring till att de inte når målen. De ser också andra komplexa svå-
righeter kopplade till att elever inte nått målen är till exempel social proble-
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att försvåra identifiering av enskilda skolor, klasslärare och specialpedagoger 
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Fokus i intervjuerna gällde, att studera den undervisning som bedrivits 
och de åtgärder som vidtagits under skolans första tre år och som har rele-
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skriva-räkna” åtgärdsgarantin, så menade de att man måste ta hänsyn till en 
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matik, bristande koncentration, omognad, bristande motivation till skolar-
bete. En del förklaringar som framförs är att elever ses som ”svaga” eller 
”lågt begåvade” och uppfattas vara på gränsen till att skrivas in i särskolan.  

Skolmiljön ger också olika förutsättningar, till exempel klasstorlek eller 
att man har åldersblandade eller ålderhomogena grupper. Alla skolor har 
dokumenterade rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd. Pe-
dagogerna använder olika bedömningsmaterial för att följa elevers utveckl-
ing i att läsa, skriva och räkna och utifrån det sätta in olika stödinsatser om 
behovet finns. Flera skolor erbjuder också elever med ett annat hemspråk 
SVA-undervisning. På många skolor finns olika resurspersoner att tillgå, 
även om antalet starkt varierar.  

Vanligt är hur lärarna använder arbete med arbetsscheman och anpassar 
olika arbetsmaterial i svenska och matematik, för att individualisera under-
visningen. Kompensatoriska hjälpmedel förekommer, men omfattningen 
varierar mellan skolorna. Nivågrupperingar används för att organisera 
undervisningen efter elevens kunskapsnivå och förutsättningar. Andra lös-
ningar är undervisning enskilt eller i mindre grupp med till exempel special-
pedagog eller andra resurspersoner.  

Förutom de nyanlända eleverna framförs att de flesta av eleverna som inte 
nått målen i årskurs tre i svenska eller matematik haft åtgärdsprogram. Vid 
en genomgång av dessa framgår att vissa är konkret, tydligt och detaljerat 
skrivna, medan andra är mer generellt skrivna. En stor del av de problem 
som formulerats i åtgärdsprogrammen knyts till individen och inte till fak-
torer i undervisningen eller i lärmiljön. De elever som började årskurs fyra 
utan att ha nått målen i alla ämnen i årskurs tre hade alla fått någon form av 
fortsatt stödinsats under årskurs fyra. Insatserna handlade om nivågruppe-
ringar, undervisning enskilt eller i mindre grupp med specialpedagog eller 
annan resursperson, för att färdighetsträna på de svårigheter elever har.  

Lärarna gav uttryck för följande som hinder i deras arbete för att skapa 
förutsättningar för elever att nå målen: 

 
• otillräckligt med stödinsatser för elever i behov av särskilt stöd 
• avsaknad av direkt riktad specialpedagogisk undervisning för elever i 

behov av särskilt stöd 
• ingen SVA-undervisning för elever med ett annat hemspråk 
• minskade personella resurser 
• att lärarnas tid används till annat än planering av undervisningen 
 
Fallstudien, visade vad som utmärkte två skolor som med olika struktur och 
organisation båda hade god måluppfyllelse, enligt resultaten på nationella 
proven i årskurs tre.  

Skolornas båda förskoleklasser planerade och genomförde aktiviteter av 
skriftspråklig och matematisk karaktär. Det handlade om lekar och uppgifter, 
som planerades och leddes av förskollärarna under samling eller arbetspass, 
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eller aktiviteter som barnen själva valde under fri lek. Förskollärarna arbe-
tade efter en medveten tanke om att verksamheten inte skulle utformas enligt 
skolans tradition. De aktiviteter som ordnades för att stärka barnens språk-
liga och matematiska medvetenhet präglades mer av lek. Pedagogerna arbe-
tade till exempel med språklekar, rim och matematikövningar. Förskollärar-
na i studien arbetade efter ett dubbelt uppdrag, förskoleklass och fritidshem, 
en organisation som hade konsekvenser för förskoleklassens 3-timmarspass. 

  
• Organisation och pedagogiskt upplägg för årskurs 1 såg tämligen olika 

ut i de båda klasserna. Åldersblandade grupper och arbete i egen takt 
gällde på den ena skolan, medan man på den andra hade åldershomogena 
grupper och sammanhållen undervisning. Den formella undervisningen i 
att läsa, skriva och räkna utformades på olika sätt. Detta talade för att va 
let av metod inte hade så stor betydelse för hur väl eleverna lyckades att 
nå målen. Men, om faktorer som organisation, pedagogisk filosofi eller 
metod inte är av avgörande relevans, vilka andra faktorer kan då vara av 
betydelse? Några gemensamma drag vid de till det yttre mycket olika 
skolorna kan urskiljas:  

• Trygghet: Man har olika strategier för att skapa trygghet för eleverna 
men det är ett ständigt pågående arbete. I synnerhet förskollärarna ser 
det som sin huvudsakliga uppgift. När barnen börjar i årskurs 1 är de, 
som en av lärarna uttrycker det, ”invanda” i skolmiljön. 

• Klasslärarna har lång erfarenhet av barns tidiga lärande kopplat till att 
”läsa, skriva och räkna”. De har grundutbildning och påbyggnadsutbild-
ningar som är adekvata för såväl åldersgrupp som ämnen. De arbetar ef-
ter en pedagogisk grundsyn som de explicit eller implicit uttrycker att de 
tror på och att denna passar deras elever. 

• Mindre grupp (delad klass) anordnas på båda skolorna för att kunna 
möta barnen på deras utvecklingsnivå i svenska och matematik. På den 
ena skolan är skoldagen för årskurs 1 alltid organiserad efter principen 
halva undervisningstiden i halvklass. Den andra skolan har ingen fast 
princip utan skapar förutsättningar för mindre grupp huvudsakligen ge-
nom samarbete. 

• Ett diagnostiskt förhållningssätt: Såväl klasslärare som specialpedagoger 
menar att de har mycket god kontroll över elevernas utvecklingsnivå i 
språk och matematik. Redan långt innan de nya nationella proven lanse-
rades hade man ett utarbetat system, för att följa och dokumentera var 
eleverna befinner sig i sin lärandeprocess. 

• Specialpedagogiskt stöd ges i nära samarbete mellan klasslärare och 
specialpedagog. De senare uttrycker att de skulle behöva mer tid till det 
förebyggande arbetet i förskoleklass. 
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Tänkbara implikationer av studiens resultat 
 

Har studien något att bidra med som underlag, för att utveckla arbetet med 
att skapa förutsättningar för att fler barn skulle kunna ”läsa-skriva-räkna” 
innan de lämnar årskurs 3? I detta avsnitt tas några tänkbara implikationer 
fram, som utvecklats utifrån de resultat som presenterats i de tidigare ka-
pitlen (4-6) i denna rapport. Här kopplas också resultatet till den tidigare 
forskning som redovisats i rapportens andra kapitel. Några färdiga lösningar 
presenteras inte utan snarare reflektioner som skulle kunna leda till utveckl-
ing av det praktiska pedagogiska arbetet eller förändringar på ett mer över-
gripande plan.  
 

Förskoleklassen som bro – en ett år lång övergångsfas 
Förskoleklassen ska enligt förskollärarna fungera som en bro mellan förskola 
och skola. Det innebär samtidigt, att man ser på detta år som en övergångsfas 
(jfr Garpelin, 2003). Barnen har lämnat förskolans värld för att gå över till 
skolans värld. Under ett år ska de befinna sig ”på bron” i väntan på att bli 
skolbarn. Det är en lång tid i denna ”förberedelseklass”. 

Förskollärarna i skolans förskoleklass har dubbla uppdrag. Uppdragen 
gäller såväl förskoleklassen som fritidshemmet, och verksamheterna bedrivs 
i samma lokaler. Förskollärarna pendlar dagligen mellan det ena uppdraget 
och det andra. Det innebär, att raster och de uppgifter som lärare vanligtvis 
utför efter skolans slut måste ordnas inom ramen för förskoleklassens tre 
timmar, till exempel egen rast, föräldrakontakter, kontakter med annan per-
sonal, förberedelse av material, plocka fram och städa. De scheman som 
presenteras för förskoleklasserna i kapitel 6 visar tydligt att en stor del av 
förskoleklassens 3-timmarspass går till rast eller fri lek.  

Förskollärarna är själva positiva till sättet att organisera verksamheten, 
men man kan fråga sig utifrån vilket och vilkas perspektiv det är positivt. 
Förskoleklassens har som uppdrag, att stimulera varje barns utveckling och 
lärande, bland annat i språk och matematik. Detta kan uppfattas kräva möj-
lighet till strukturerad pedagogisk verksamhet eller undervisning som utgår 
ifrån varje barn nivå och förutsättningar kräver tid för planering, efterarbete 
och reflektion. Ger det nuvarande sättet att organisera verksamheten opti-
mala möjligheter att klara uppdraget? Och, vad betyder barnens år ”på bron” 
för deras förutsättningar att klara de utmaningar som de möter i skolans 
värld? Vilka kopplingar har detta år till: varför vissa barn inte uppnår målen i 
årskurs 3 trots de åtgärder som sätts in? 

Frågan är vad som erbjuds barnen på bron? Vad innebär en stimulerande 
språklig och matematisk miljö för barn som befinner sig på denna bro? Som 
tidigare nämnts är det betydelsefullt att redan i förskolan skapa rika språk-

 73

miljöer som stimulerar språk- läs och skrivutveckling (Adams, 1990; Ellbro, 
2004; Eriksen Hagtvet, 2004; Frost, 2002; Højen & Lundberg, 1999; Liberg, 
2006; Myrberg, 2001; Samuelsson, 2006). Tidig språkstimulans och en vari-
erad lärmiljö i förskola och skola har betydelse för framtida läs- och skrivut-
veckling (Liberg, 2006). 

Hur kan verksamheten i förskoleklass utformas, för att på ett optimalt sätt 
erbjuda ett pedagogiskt genomtänkt 3-timmarspass fem dagar i veckan, som 
stärker och utvecklar alla barns medvetenhet och förmåga inom områden 
relevanta för att klara skolans krav? 

 

Hur kommer vi åt Matteuseffekten? 
I förskoleklassen iordningställts miljöer och material för att stimulera bar-
nens lek och lärande. Här ges stort utrymme för fri lek och eget val av 
sysselsättning.  

I olika utsträckning erbjuds även aktiviteter som har att göra med att 
”läsa, skriva och räkna”. Frågan är dock om alla barns potentiella utveckl-
ingsmöjligheter här tas tillvara. En viktig utmaning kunde gälla, hur man 
involverar de barn som redan tidigt utvecklar strategier för att undvika denna 
typ av aktiviteter. Det vara särskilt väsentligt att lyfta frågan om vad som 
erbjuds. Det kunde till exempel handla om skönlitterära lättlästa böcker på 
olika nivåer, band med inlästa sagor, vrår iordningsställda för att producera 
texter, datorer med språk- och matematikstimulerande program, lekmaterial 
som knyter till att ”läsa, skriva och räkna”. Man kan inte nog betona en rik 
och attraktiv flora av material, som kan stimulera till aktiviteter av skrift-
språklig och matematisk karaktär. Denna typ av rika miljöer för lärande 
gynnar alla barn (Adams, 1990; Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

En faktor som kan uppfattas ha betydelse för att garantera alla barns för-
utsättningar att kunna möta skolans krav, skulle vara att förskoleklassen hade 
tillgång till såväl specialpedagog som talpedagog. Detta gäller särskilt för att 
tidigt uppmärksamma de barn som riskerar att möta svårigheter i språk och 
matematikprocessen. Med ett mera omfattande specialpedagogiskt stöd i 
förskoleklass, kunde det kanske finnas större förutsättningar att något mildra 
den så kallade Matteuseffekten (Stanovich, 2000). De aktiviteter och lekar i 
språk och matematik som nu vanligtvis erbjuds i helgrupp skulle kunna 
kompletteras med aktiviteter i mindre grupp för att på så sätt möta den indi-
viduella variationen hos barnen och fånga upp de barn som tenderar att und-
vika dessa aktiviteter. 

Hur kan verksamheten i förskoleklass utformas, för att mildra den så kallade 
Matteuseffekten?  
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Tänkbara implikationer av studiens resultat 
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skolbarn. Det är en lång tid i denna ”förberedelseklass”. 
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tidigare nämnts är det betydelsefullt att redan i förskolan skapa rika språk-
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Ett diagnostiskt förhållningssätt – att ha ”järnkoll” 
De undersökta skolorna i studien representerar olika sätt att organisera 
undervisningen och tillämpar olika didaktiska metoder. Dessa skillnader 
verkar dock inte vara avgörande för måluppfyllelsen, något som stämmer 
med resultat som tidigare forskning visat (se t.ex. Kamhi & Catts, 2005). För 
den tidiga formella läs- och skrivundervisningen är inte val av metod avgö-
rande. Snarare kan det vara till nackdel, om man gemensamt bestämmer att 
välja en metod som går emot vad den enskilde läraren föredrar.  

Som tidigare visats kan vissa gemensamma faktorer ringas in när det gäl-
ler skolor med god måluppfyllelse. En av dessa faktorer är lärarens kompe-
tens och förhållningssätt. Kompetens innebär, att teoretiskt kunna förankra 
sina didaktiska val och att kunna erbjuda olika elever skilda utmaningar och 
uppgifter. Det innebär också, att med empati och förståelse möta eleverna 
där de befinner sig och praktiskt ordna undervisningen så att stöd kan ges till 
de elever som är i behov av detta. I lärarkompetensen ingår också det som 
Myrberg (2001, 2006) benämner ”ett diagnostiskt förhållningssätt”, det pe-
dagogerna i studien kallar för att ha ”järnkoll”. På dessa skolor använder 
man sig av såväl kvalitativa som kvantitativa redskap, för att kartlägga var 
eleverna befinner sig i sin utveckling och lärandeprocess. Detta belyser även 
betydelsen av lärares kompetens att kunna kartlägga, identifiera och hantera 
de hinder som kan vara aktuella och som forskningen för fram som ange-
lägna områden i ett förebyggande och inkluderande arbete i skolans värld 
(Myrberg, 2001; Snow, Griffin & Burns, 2005; Sternberg & Grigenko, 
1999).  

Det är emellertid värt att uppmärksamma den ambivalenta inställning till 
testning och måluppfyllelse som framträder hos de intervjuade pedagogerna. 
Det finns både positiva effekter och mindre önskvärda konsekvenser. Föru-
tom påverkan på det enskilda barnet kopplat till självbild och risken för utan-
förskap, funderar man över konsekvenserna för skolornas arbete.  

 

Att ha järnkoll kan uppfattas vara avgörande för måluppfyllelsen, men vad 
innebär det för skolans verksamhet att kunskapsmål i allt högre grad 
fokuseras?  

 

Åtgärdsprogram – dokument eller pedagogiskt redskap? 
De flesta elever i undersökningen som inte nått målen i årskurs tre i svenska 
eller matematik har haft åtgärdsprogram. Vissa är konkret, tydligt och detal-
jerat skrivna. Andra, som är mer generellt skrivna, kan medföra svårigheter 
vad gäller utvärdering och uppföljning. (Sättet att skriva får konsekvenser 
för möjligheterna att följa upp och utvärdera föreslagna insatser.)   
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En stor del av problemet läggs hos individen, medan nästan inget ses som 
beroende av undervisningen eller faktorer i miljön – Eleven ses ofta som 
bärare av problemet. De förslagna åtgärderna gäller, hur man kan träna och 
förbättra förmågor kopplade till de brister man tyckt sig se. Risken finns, att 
man inte ser den potential som skulle kunna finnas i anpassningar av och 
förändringar i miljön. Detta kan jämföras med tidigare kartläggningar av 
åtgärdsprogram i grundskolan (se t.ex. Skolverket, 2003), där det betonas 
vikten av att inte enbart söka förklaringar på individnivå utan även på 
grupp/organisationsnivå.  

Även om det kan vara värdefullt med stödinsatser, som innebär avgräns-
ningar i tid och rum, är det angeläget att framhålla stöd som en naturlig del 
av elevens skolvardag. Detta innebär, att åtgärder som förstärker och främjar 
elevens utveckling och lärande bör involvera elevens hela lärandesituation. 
Det här kan kopplas till diskussionen om ett kategoriskt och ett relationellt 
perspektiv (Emanuelsson & Persson, 2001; Skolverket, 2003).  

I samband med åtgärdsprogrammen på de olika skolorna, förefaller det 
inte alltid att ha förekommit en tydlig samverkan, som utgår från ett pro-
blemlösningstänkande där såväl klasslärare som specialpedagog involveras. 
Det ser heller inte ut som att lärares undervisning funnits med som en själv-
klar faktor när man övervägt valet av insatser. På de skolor där många elever 
lyckats nå målen i årskurs tre, finns en sådan samverkan och respekt för 
varandras kompetensområden. Detta skulle tala för att det kunde vara viktigt 
att överväga, hur ömsesidiga reflekterande samtal skulle kunna bidra till att 
främja elevers kunskapsutveckling och delaktighet (jfr Hunt, Soto, Maier & 
Doering, 2003). Arbetet med elevers utveckling och förutsättningar för lä-
rande kunde på så sätt bli en gemensam angelägenhet för flera lärare och i 
olika lärandemiljöer.  

 

På vilket sätt kan arbetet med åtgärdsprogram utvecklas som ett naturligt 
redskap i skolans vardag, så att elevernas möjligheter att utvecklas i 
enlighet med läroplanens intentioner förbättras? 

 

Bristande resurser 
Några dilemman som framkommer i undersökningen handlar om bristande 
resurser. Problem/svårigheter tycks i studien ofta uttryckas som behov av 
ökade stödinsatser. Är målet med insatser främst att förstärka elevens möj-
ligheter till lärande och vilka är då alternativen? Valet av problemlösnings-
strategier påverkas av hur skolan ser på elevers svårigheter. Här kan tradition 
och ett organisatoriskt, administrativt perspektiv konkurrera med ett mer 
pedagogiskt, vilket kan tänkas få konsekvenser för den enskilda eleven. 
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Det talas om svårigheter för elever att få undervisning i svenska som 
andra språk. Det som förs fram handlar om förhållanden som främst rör 
kvantitativa aspekter. Man kan då fråga sig vad bristande resurser står för, 
vilka insatser som kan vara aktuella och vad som är innehållet. I det empi-
riska materialet saknas tydliga beskrivningar av innehållet i samband med 
insatser, särskilt utifrån klasslärarnas utsagor. Resultatet visar att lärare inte 
direkt uppmärksammar aspekter på elevernas möjligheter att exempelvis 
behärska vissa matematiska kompetenser och begrepp. Detta kan jämföras 
med vad forskning tar upp kring betydelsen av att identifiera innehållet i 
matematiksvårigheter som grund för de insatser som används (Gersten, Jord-
an & Flojo, 2005; Dowker, 2005; Desoete & Grégoire, 2006) och för att 
kunna utforma stöd på olika nivåer och omfatta olika aspekter på aktuellt 
stöd där interaktionen mellan individ och miljö beaktas (Fischbein, 2007; 
Persson, 2007). 

 

Vilka bristande resurser brister det av? Är resursbrist ett kvantitativt, ett 
kvalitativt problem eller både och?  

 

Eleven som bärare av problemet 
Anledningar till att elever inte når kunskapsmålen handlar i undersökningen 
ofta om förklaringar kopplade till individen, exempelvis koncentrationssvå-
righeter, specifika läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter, även 
om förhållanden och faktorer i elevens sociala miljö också nämns. Kan åter-
kommande tester för att identifiera elevers (o)förmågor medverka till att 
individuella brister uteslutande hamnar i fokus? Hur svårigheter formuleras, 
förklaras och analyseras verkar få stor betydelse för vilka kompetenser som 
engageras och för val av åtgärder. 

Man kan därför fråga sig: Varför saknas i princip pedagogiska analyser 
och reflektioner kring hur lärandemiljön kunde tänkas påverka förutsättning-
arna för att elever inte når målen? Var finns förklaringar som omfattar orga-
nisation och strukturella faktorer? Den kunskap som kan komma fram ge-
nom ett dylikt förhållningssätt har betydelse för vilka pedagogiska problem-
lösningar som används. Olika kompetenser behövs för olika lösningar. Ett 
dilemma kan då vara om det finns otydligheter när det gäller hur elevens 
svårigheter bedöms. Det kan jämföras med den diskussion som framträder 
inom såväl nationell som internationell forskning om komplexiteten att defi-
niera och identifiera matematiksvårigheter och som får konsekvenser vid val 
av interventioner (Mazzocco & Myers, 2003; Desoete & Grégoire, 2006, 
Sjöberg, 2006). 

Ett centralt synsätt inom specialpedagogiken gäller att arbeta utifrån ett 
relationellt perspektiv, där förklaringar söks i miljön runt eleven. Samverkan 
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mellan specialpedagoger och de pedagoger eleven dagligen möter blir då en 
naturlig förutsättning. Om testförfarandet medför att elevens svårigheter ses 
som individuella, kan primära orsaker till elevens svårigheter komma i 
skymundan. Det blir problematiskt att också tala om miljöaspekter och sam-
verkan.  

  

På vilket sätt kan pedagoger i skolans verksamhet stimuleras och medverka 
till att utveckla lärandemiljön genom pedagogiska analyser och reflektioner, 
för att påverka förutsättningarna för elever som riskerar att inte nå målen? 

 

Att anlägga ett helhetsperspektiv 
Hur bedrivs det specialpedagogiska arbetet på de skolor som är framgångs-
rika? Samtliga skolor som ingår i studien har specialpedagoger anställda. De 
har utbildats efter att utbildningen av speciallärare under nittiotalet ersatts av 
specialpedagogutbildningen. Detta kan ses som ett led i en intention mot en 
förändring av den specialpedagogiska verksamheten i förskola och skola. 
Skillnaden mellan utbildningarna gällde främst att uppdraget som specialpe-
dagog var tänkt att omfatta flera centrala funktioner, t.ex. handledning och 
skolutveckling men även fortsättningsvis undervisning. De specialpedagoger 
som arbetar vid skolor med god måluppfyllelse har följande gemensamma 
nämnare: samarbete, samordnande kontroll, flexibelt arbetssätt och tidiga 
insatser. Det handlar dels om att fungera i den handledande rollen som boll-
plank, leda skolutveckling och samordna skolans insatser, dels om att kart-
lägga, genomföra och följa upp insatser för enskilda elever. Det kan uppfatt-
tas som en strävan, att ge särskilt stöd till de elever som riskerar att inte 
uppnå skolans mål utifrån ett ”helhetsperspektiv”. 

Hänsyn till elevens vardagsfungerande utifrån ett helhetsperspektiv tycks 
finnas i skolor där specialpedagoger och klasslärare är lyhörda för varandras 
kompetenser och där det sker ett återkommande kunskapsutbyte dem emel-
lan. Genom ett gott samarbete kan en återkommande diskussion och utvärde-
ring ge möjligheter till självreflektion och förändring (jfr t.ex. Hunt et al., 
2003). På skolorna finns olika traditioner och förväntningar kopplade till 
särskilda insatser. För att kunna verka för ett helhetsperspektiv krävs, att de 
enskilda lärarna med utgångspunkt i sin pedagogiska kompetens klarar att 
möta och balansera alla elevers olika behov.  

När det gäller de åtgärder som planeras och genomförs vid de aktuella 
skolorna, utgår de både från ett kategoriskt och från ett relationellt perspek-
tiv. Specialpedagogerna strävar mot att erbjuda eleverna såväl intensivperi-
oder med enskild undervisning som anpassning i klassrummet. Dessa för-
hållningssätt ligger i linje med resultaten av aktuell forskning. Den visar, att 
det sällan har några positiva effekter när specialundervisningen känneteck-
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Det talas om svårigheter för elever att få undervisning i svenska som 
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relationellt perspektiv, där förklaringar söks i miljön runt eleven. Samverkan 
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nas av, att den är fragmentarisk och ges kontinuerligt under segregerande 
former (se t.ex. Persson, 2007; Myrberg, 2001; Myrberg & Lange, 2006).  

 

Hur ska den specialpedagogiska verksamheten organiseras och efter vilket 
uppdrag ska specialpedagoger och speciallärare arbeta? 

 
 
 

Avslutande kommentar 
 

Studien som beställdes av Västerås stad visar att den så kallade ”åtgärdsga-
rantin” både kan sägas fungera och inte fungera.  

Några skäl till att den fungerar: I stadens skolor satsas det på området 
”läsa-skriva-räkna”. Många skolor har ett väl utvecklat pedagogiskt arbete, 
för att de barn som möter svårigheter i sitt språk-, skriv-, läs- och matema-
tikprocessen ska nå skolans mål. Flera skolor är framgångsrika i sitt arbete, 
och dessa har oftast ett väl fungerande samarbete mellan klasslärare och 
specialpedagoger. 

Var finns det då för skäl att säga att den inte fungerar? Den resursbrist 
som anges kan tolkas som antingen en faktisk resursbrist eller en brist på rätt 
kompetenser. Vad gäller åtgärdsprogram finns brister, vilket även Skolin-
spektionen påpekat. Dessutom anger lärarna att bristerna kring svenska som 
andraspråk (SVA) en central faktor för att eleverna inte når målen. 

Vårt resultat har dock intresse även för andra kommuner och skolhuvud-
män. Införandet av de nationella proven i årskurs tre har tydliggjort problem 
kopplat till barns förmåga att ”läsa-skriva-räkna”. De implikationer vi redo-
visar ovan som ett resultat av vår studie kan med fördel diskuteras bland 
verksamma pedagoger som arbetar med dilemman kopplade till barns språk- 
och matematikutveckling. 

Utifrån vår studie finner vi att det finns flera aktuella frågor som gärna 
kan utvecklas i nya forskningsprojekt. De frågor som tagits upp tidigare i 
avsnittet implikationer kan utgör utgångspunkt för ny forskning. I denna 
studie saknas några viktiga aktörers perspektiv. Även om barnen/eleverna 
står i centrum är det av stor vikt att lyssna till deras röster. Detta gäller även 
föräldrarna som spelar en central roll i barns möte med förskolan, förskole-
klassen och skolans första år. För framtida studier planerar vi att involvera 
barn och föräldrar för att fördjupa förståelsen av mötet med skolans värld.  
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