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Syftet med den här intervjustudien är att få en fördjupad förståelse av hur speciallärare och 

specialpedagoger möter elevers olika förutsättningar för lärarande i språk- och 

matematikutvecklingen och hur dessa två områden berör varandra. Studien belyser 

pedagogers syn på hinder i läs-, skriv- och matematikutveckling. Pedagogers beskrivningar av 

insatser/åtgärder för att möta hinder i läs-, skriv- och matematikutveckling synliggörs samt 

olika förklaringar som kan ligga till grund för dessa insatser/åtgärder. 

Metoden är en kvalitativ studie där vi har intervjuat 15 pedagoger som alla är verksamma 

inom det specialpedagogiska fältet. Vi utgår från olika specialpedagogiska perspektiv som ett 

sätt att försöka förstå resultatet. 

Resultatet visar att det finns många olika förklaringar som kan ligga till grund till att elever 

får hinder i sitt lärande. Pedagogerna lyfter att det behövs större kunskaper när det handlar om 

att identifiera problematik och förklaringar måste sökas på individ-, grupp- och skolnivå. 

Resultatet visar att specialpedagogiska insatser ofta utgår ifrån det kompensatoriska 

perspektivet. Det saknas komptetens inom olika områden och det finns en större kunskap om 

hur man möter hinder i läs- och skrivutveckling än i matematikutveckling. Lärare saknar tid 

och möjligheter till samverkan, kollegialt lärande och bristande kompetens leder till bristande 

åtgärder. Insatser som ger resultat är kontinuerliga och planerade insatser, att man arbetar med 

grunderna i språk och i matematik, att man arbetar språkutvecklande och att man arbetar med 

fonologisk medvetenhet. Respondenterna lyfter utvecklingsområden som skolans 

organisation, planering och struktur. Skolor måste bereda tid för handledning och samverkan 

mellan olika yrkeskategorier för att kunna utveckla undervisningen på skolorna. Skolorna 

behöver stärka kompetensen kring kartläggning av elevers kunskaper och förmågor samt när 

det handlar om alternativa lärverktyg. 

Nyckelord: Hinder, insatser, åtgärder, specialpedagogiska perspektiv 
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INLEDNING  

Media rapporterar om att många svenska elever lämnar skolan utan att ha nått de svenska 

kunskapsmålen i såväl svenska som i matematik. Internationella jämförelser visar att den 

svenska skolan halkar efter och kritik riktas mot skolan, lärarnas kompetens och 

lärarutbildningen. PISA
1
 är en mätning av OECD

2
 som studerar 15-åringars kunskaper inom 

matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Under de senaste åren visar dessa mätningar att 

de svenska eleverna hamnar under genomsnittet för OECD inom samtliga områden.  Sverige 

har tappat placeringar internationellt och totalt sett har resultaten försämrats. Under 2015 

kommer den internationella undersökningen PISA att genomföras i ett 70-tal länder. Sverige 

deltar för sjätte gången (Skolverket 2015). 

Skolor arbetar idag med att kartlägga och fånga upp elever som är i behov av särskilt stöd när 

det gäller hinder i läs-, skriv- och matematikutveckling. Språk-, läs- och skrivfärdigheter är en 

viktig grund för att också klara av matematikämnet i skolan. Sterner och Lundberg (2002) 

visar på några tänkbara samband mellan läs-, skriv- och matematikutveckling. Problem med 

matematikinlärningen kan uppstå som en följd av läs- och skrivsvårigheter. Forskning visar 

att kunskaper om både generell och speciell pedagogik behövs för att förstå elever i språk-, 

läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Det är viktigt med samarbete kring de elever som 

behöver extra stöd. En god läspedagogisk kompetens gör skillnad. Lärare har tidigare fått en 

bred kompetens i sin grundutbildning, nu går många äldre lärare med gedigna kunskaper om 

hur barn i språkliga och matematiksvårigheter kan mötas i pension och påfyllnad av nya lärare 

med samma gedigna kunskap saknas (Swärd, 2008; Myrberg & Lange, 2006). 

 Vi har i vårt arbete valt att belysa specialpedagogers och speciallärares perspektiv på arbete 

med elever i behov av särskilt stöd, särskilt avseende hinder i läs-, skriv-, och 

matematikutveckling. Vi arbetar i grundskolan och möter dagligen elever i behov av särskilt 

stöd. Vi studerar nu till speciallärare på MDH med två olika inriktningar, svenska och 

matematik. Vi ser det som värdefullt att belysa hur barn med hinder i läs-, skriv och 

matematikutvecklingen uppfattas och möts av pedagoger som har specifik utbildning enligt 

examensförordningen på MDH där målet är att speciallärare ska kunna möta behov hos alla 

barn och elever. 

                                                           
1
 Program for International Student Assessment 

2
 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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Disposition 

Uppsatsen inleds med en inledning där man kan läsa om den svenska skolans resultat i en 

internationell jämförelse. Vidare kan man läsa vad forskningen visar när det handlar om läs-, 

skriv- och matematikutveckling. I bakgrunden presenteras styrdokument. Därefter följer 

forskningsfältet där elever i behov av särskilt stöd definieras och innebörden av hinder i läs-, 

skriv och matematikutvecklingen belyses. Förklaringar till och konsekvenser av hinder i läs-, 

skriv och matematikutvecklingen lyfts. Åtgärder för att möta hinder i elevers lärande belyses.  

Bakgrunden avslutas med en teoretisk referensram samt syfte och frågeställningar. Därefter 

följer ett metodavsnitt som sedan redovisas i en resultatdel. Uppsatsen avslutas med ett 

diskussionsavsnitt där vi försöker förstå våra resultat utifrån olika specialpedagogiska synsätt 

och perspektiv. Vi har ansvarat för våra respektive ämnesområden, svenska och matetematik. 

Vi har läst varandras texter och vi har omarbetat varandras texter under arbetet med 

uppsatsen. 

 

BAKGRUND 

I följande kapitel redovisas styrdokument och forskningsfältet. Vi utgår från ett 

problemlösningstänkande i forskningsöversikten. Fokus är då den problematik vi valt att lyfta 

fram, dvs. lärares arbete med hinder i läs-, skriv och matematikutveckling. Hur hinder kan 

förklarars och vilka åtgärder man väljer. Vi redovisar forskningsfältet genom att först lyfta 

fram de mer generella aspekterna därefter det som handlar om läs- och skrivutveckling och 

sist det som berör matematik.  

 

Styrdokument 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (Skolverket 2011) säger i sina 

riktlinjer att skolan ska arbeta för att uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt 

stöd, samverka för att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska ta hänsyn 

till elevers behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, samt stärka elever till att vilja 

lära och ha tillit till sin egen förmåga och att kunna använda olika uttrycksmedel. Vidare ska 

skolan stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. Skolan ska 
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samverka för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Skolan ska även organisera och genomföra 

arbetet så att elever utvecklas efter sina förutsättningar, att de upplever skolan meningsfull 

och att den egna kunskapsutvecklingen går framåt. Elever ska få stöd i sin språk- och 

kommunikationsutveckling. De ska ta eget ansvar samt få möjligheter till ämnesfördjupning, 

överblick och sammanhang i skolans samtliga ämnen. Några av de mål som lyfts i läroplanen 

är att elever ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt, de ska 

kunna använda sig av det matematiska tänkandet för vidare studier och i vardagslivet samt 

kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt. 

Enligt kraven för speciallärarexamen på MDH ska de studerande för specialisering mot språk-

, skriv- och läsutveckling eller matematikutveckling kunna visa kunskap om områdets 

vetenskapliga grund, aktuell forskning och utveckling samt visa förmåga att kritiskt granska 

och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers utveckling. Dessa specialiseringar är 

likartade och fokus är främst att möta elever i behov av särskilt stöd. 

 

Forskningsfältet 

I avsnittet presenteras forskning och litteratur som belyser hur hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling kan identifieras, förstås och mötas.  

En beskrivning ges av vad hinder i den utvecklingen innebär utifrån aktuell forskning. Sedan 

redovisas olika förklaringar till vad som kan medverka till att hinder uppstår. Därefter 

presenteras exempel på olika arbetssätt och lärmiljöer som forskning lyfter fram om hur olika 

hinder kan mötas. Inledningsvis definieras begreppet elever i behov av särskilt stöd. 

 

Elever i behov av särskilt stöd  

Ahlberg (2001) lyfter utmärkande drag för dagens forskning inom det specialpedagogiska 

fältet, den tvärvetenskapliga inriktningen. Forskningen har en nära koppling till pedagogik, 

medicin, psykologi och sociologi. Skidmore (1996) urskiljer tre skilda perspektiv, psyko 

medicinskt perspektiv med fokus på individer, ett sociologiskt med fokus på samhälle och ett 

organisationsperspektiv med fokus på institutioner. Inom dessa perspektiv finns stora 
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skillnader på hur man ser på kunskap och på innebörden i begreppet ”i behov av särskilt 

stöd”.  

Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) lyfter begreppet inclusion som ett viktigt ord i 

sammanhanget. Denna avsiktsdeklaration avser hur man har tänkt genomföra undervisning av 

”elever i behov av särskilt stöd”. Nilholm (2006) diskuterar begreppet inkludering i relation 

till elever i behov av särskilt stöd. Han visar på att inkluderingsbegreppet omtolkas i olika 

sammanhang framförallt i relation till specialpedagogiska frågor, inkludering ges därmed 

olika innebörder. Förenklat kan man tala om att med inkludering menar man att elever ska 

vara delaktiga i skolans vanliga miljöer, man talar om en skola för alla.  

 

Innebörd av hinder i läs-, skriv- och matematikutveckling 

Synen på varför vissa elever är i behov av särskilt stöd influeras av olika discipliner och 

förklaringar som pedagogisk-didaktiska – t.ex. stora klasser, outbildade lärare och 

traditionella undervisningsmetoder, psykologiska – så som blockeringar, 

koncentrationssvårigheter eller andra kognitiva funktionsnedsättningar, sociologiska - där en 

förklaring kan vara att eleven kommer från en understimulerande hemmiljö och/eller 

medicinsk-neurologiska – en hjärnskada eller en annan fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning (Skidmore 1996; Ahlberg 2001).  

Forskning kring matematiksvårigheter ligger långt efter i jämförelse med forskning om läs- 

och skrivsvårigheter (Krasa & Shunkwiler, 2009; Gersten, Jordan & Flojo, 2005). 

Räknesvårigheter och lässvårigheter hänger ofta ihop menar Lundberg och Sterner (2009). 

Både matematik och läsning är kognitivt krävande verksamheter som ställer krav på 

uppmärksamhet, koncentration, uthållighet, gott arbetsminne och abstrakt tänkande. Har man 

svårigheter inom dessa områden så visar det sig både i matematik och i läsning (Lundberg & 

Sterner, 2009).  

 

Läs- och skrivutveckling 
Alatalo (2011) definierar termen läs- och skrivsvårigheter och menar att man då har någon 

slags svårighet med läs- och skrivprocessen.  Det kan handla om specifika läs- och 

skrivsvårigheter som ofta beskrivs med diagnosen dyslexi. Det kan också handla om att 
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eleven inte har blivit medveten om att varje ord i det talade språket byggs upp av fonem, 

vilket innebär svårigheter med den fonologiska medvetenheten, vilket i sin tur resulterar i 

svårigheter med avkodning och läsflyt. Elever som avkodar korrekt och läser med flyt kan ha 

svårigheter att förstå det lästa. Det kan handla om bristfälligt ordförråd och svårigheter med 

läsförståelsestrategier. Det kan också handla om språkliga svårigheter, syntaktiskt 

medvetenhet, morfologiska svårigheter samt pragmatiska svårigheter(Alatalo, 2011) 

Reichenberg och Lundberg (2011) redovisar faktorer som hindrar en god läsförståelse. De 

lyfter bristfällig ordavkodning och flyt, låg läshastighet, otillräckligt ordförråd, svårigheter 

med att aktivera egna förkunskaper och erfarenheter, svårigheter med inferenser, med 

textbindning, att se hur ord och meningar hänger ihop, passiv hållning, låg motivation och 

bristfällig metakognition samt alltför komplicerad meningsbyggnad. 

 

Matematikutveckling 
Hinder i matematik kan formuleras som allmänna matematiksvårigheter och specifika 

matematiksvårigheter. Allmänna matematiksvårigheter kännetecknas av att eleven har ett 

långsammare tempo och behöver mer tid på sig. Svårigheterna märks även i andra ämnen. 

Specifika matematiksvårigheter har olika benämningar t.ex. dyskalkyli och räknesvårigheter. 

Hindret innebär bland annat en bristande planeringsförmåga och svårigheter att lösa enkla 

räkneoperationer (Adler & Holmgren, 2000) 

Barn som enbart har matematiksvårigheter och barn med matematik- och lässvårigheter visar 

olika mönster av kognitiva svårigheter. Svårigheter i läsning verkar ha en negativ inverkan på 

barns utveckling i matematik medan svårigheter i matematik inte påverkar läsutvecklingen 

(Gersten m.fl., 2005). 

 

Förklaringar till och konsekvenser av hinder i läs-, skriv- 

och matematikutveckling 

Den amerikanske läsforskaren Moats (1999) ser brister i lärarutbildningen. Författaren lyfter 

hur viktigt det är att koppla teoretiskt utbildningsinnehåll till det praktiska arbetet i skolan. 

Enligt Moats behöver lärarstudenter förstå psykologins roll i läs- och skrivutvecklingen, för 

att möta elever med hinder behöver de ha förståelse för språkets struktur, lärarstudenter 
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behöver ha kunskaper om hur man tillämpar olika aspekter av läsundervisning samt använda 

sig av beprövad och ändamålsenlig utvärdering av klassrumsundervisning. Lärare behöver få 

diskutera med varandra och utveckla sin kompetens i samråd med mentorer ute på skolorna 

när det handlar om läs- och skrivutveckling. Detta diskuterar även (Erixon Arreman, 2008) 

när det gäller den svenska lärarutbildningen.  

 

Läs- och skrivutveckling 
Moats (2009) sammanfattar forskning som gjorts kring lärares praktiska erfarenheter av läs- 

och skrivutveckling. Hon konstaterar att lärare måste ha goda kunskaper om hur språket är 

uppbyggt ljudmässigt och om hur ljud korresponderar med bokstäver och i vilken kontext. 

Vidare behöver lärare ha kunskaper om ordkunskap, stavning, läsflyt, ordförråd och 

läsförståelse.  

De senaste årtiondenas forskning kring läs och skrivutveckling visar enligt Alatalo (2011)  att 

det är viktigt att lärare tidigt kan identifiera svårigheter i läs- och skrivinlärningen och att 

lärare har goda kunskaper om språklig medvetenhet.  Författaren lyfter att avkodningsinriktad 

läsundervisning kopplat till meningsfulla texter och kommunikativa aspekter kan ha större 

effekter på läsutvecklingen än vad de båda lästraditionerna har var och en för sig. Glentow 

(2006) lyfter fram att generella läs- och skrivsvårigheter kan hänga samman med allmänna 

inlärningssvårigheter, beroende av fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala orsaker, 

eller en kombination av dessa. Generella hinder kan också ha pedagogiska orsaker som 

frånvaro, byte av skola, byte av lärare, metodik eller andra störningar. Det kan också handla 

om brist på strukturerad genomtänkt metodik. Lärare måste arbeta för att stärka elevers 

självkänsla och för att hjälpa elever att komma till rätta med sina läs- och skrivproblem. 

Taube (1987) lyfter i sin bok läsinlärningen och självförtroendet. Hon menar att av 

betydelsefulla andra människors, som t ex lärare, kamrater och föräldrars, reaktioner lär vi oss 

vilka vi är. Bristande egen tillit till den egna kognitiva förmågan leder till att man undviker 

den kognitiva konflikt som skulle kunna leda till att en utveckling av den kognitiva förmågan 

kommer till stånd. Utan självkänsla och självförtroende hamnar elever lätt i nedåtgående 

spiraler. Taube menar att läsning kan definieras i förmågan att avkoda och att förstå och att 

god läsförståelse kräver aktiv läsning. Elever med bristande förmågor, med lågt 

självförtroende hamnar ofta i onda cirklar som är svåra att bryta. 
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Matematikutveckling 
Barn med eller utan matematiksvårigheter kan ha styrkor och svagheter inom nästan alla 

områden av matematik. Matematiksvårigheter är heterogena, med en mängd olika orsaker 

(Dowker, 2005). Det kan handla om inlärningssvårigheter, dyskalkyli, språksvårigheter, 

matematikångest, brist på motivation och undervisningsformer (Wadlington & Wadlington, 

2008). Svårigheter i matematik kan uppstå vid olika åldrar och graden av svårigheter varierar. 

Det kan vara allt från tillfälliga svårigheter inom ett område till mer omfattande svårigheter 

inom flera olika områden (Kroesbergen & Van Luit, 2003).  Det är viktigt att identifiera 

kärnan till matematiksvårigheter (Andersson 2008). Vid undersökningar av hur elever arbetar 

med matematikuppgifter visar det sig att elever med matematiksvårigheter oftare än de övriga 

uppvisar brister i begreppsförståelse, felaktiga lösningsstrategier och brister i taluppfattning. 

De har även svårt att hantera oväsentlig information och att generalisera sina strategier 

(Pettersson, 2010). När man söker förklaringar till misslyckanden i matematikämnet är det 

viktigt att studera hela elevens kontext (Sjöberg, 2006). Vi måste både förstå matematikens 

egenskaper och tanken hos den individuella eleven (Krasa m.fl., 2009) 

Enligt Boaler (2011) arbetar de lågpresterande eleverna med fel modell av matematiken. De 

klamrar sig ofta fast vid procedurer och metoder för att de tror att varje metod måste 

memoreras och återges perfekt. Författaren menar att de behöver arbeta med någon som kan 

visa dem hur de kan använda siffror och tal på ett flexibelt sätt så att de kan ändra sitt 

förhållningssätt till matematiken. De behöver även stöd i att se hur de kan resonera om 

matematiska begrepp.  

Elever kan ha en låg tilltro till den egna förmåga när det gäller matematik. Samuelsson och 

Lawroth (2009) beskriver matematikångest, ett hinder som berör elevens känsloliv. 

Samuelsson m.fl. (2009) menar att det finns flera orsaker till att elever upplever oro och 

ångest inför att arbeta med matematik. Det kan handla om lärares arbetssätt och/eller lärarens 

oförmåga att skapa ett positivt lärandeklimat och/eller att matematiken blir mer abstrakt i de 

senare skolåren. Barn kan känna att problemen blir så stora att det låser sig och de lyckas inte 

ta sig vidare med uppgifterna. Barn som upplever låsningar i matematik får en låg tilltro till 

den egna förmågan. Författarna menar att tilltron till den egna förmågan har betydelse för 

insatsen och uthålligheten i arbetet. 
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Sammanfattningsvis visar forskningen när det handlar om läs-, skriv- och 

matematikutveckling att man tidigt bör identifiera elevers svårigheter och att man bör arbeta 

med språkliga begrepp i många olika sammanhang. De förklaringar som lyfts handlar om 

individ och omgivningsrelaterade orsaker som inlärningssvårigheter beroende på fysiska, 

intellektuella, emotionella och sociala svårigheter. Det kan också handla om brist på 

strukturerad genomtänkt metodik, att lärare saknar goda kunskaper om språkliga strukturer 

och språklig medvetenhet och matematikens egenskaper. I forskningsfältet blir det tydligt att 

konsekvenser som då uppstår leder till att elever tappar tilltro till sin egen förmåga, att det inte 

kan förstå och använda språkliga begrepp. Elever får brister i begreppsförståelse och 

taluppfattning och använder felaktiga lösningsstrategier. Forskningsgenomgången visar att det 

är värdefullt att ha fördjupad kunskap om olika orsaker eller förklaringar till hinder i läs-, 

skriv- och matematikutveckling. 

 

Att åtgärda hinder i elevers lärande 

Mitchell (2014) diskuterar evidensbaserad forskning kring specialundervisning och 

inkluderande undervisning. Han lyfter fram undervisningsstrategier som lärare bör behärska, 

att man har kunskaper om hur man skapar ett gott klassrumsklimat som innefattar 

engagemang, motivation, goda relationer och trygghet. Att lärare har höga förväntningar på 

sina elever, att man tydliggör skolans mål för eleverna. Lärare bör kunna möta eleverna på 

flera olika plan, arbeta med olika sorters undervisningsgrupper. Lärare bör kunna arrangera en 

fysisk miljö som är anpassad till eleverna, förmedla formativ bedömning och positiv 

feedback. Det behövs kunskaper om hur man formar och leder grupper och hur man arbetar 

med förebyggande metoder när det gäller elevers beteenden och sociala liv i skolans värld. 

Han lyfter framgångsrika evidensbaserade undervisningsstrategier som t ex arbete i grupper, 

elevaktiva arbetssätt, arbete för att involvera föräldrar, arbete med olika kognitiva strategier, 

minnesstrategier, repetition och övning. Emanuelsson (2001) belyser frågor som 

betydelsefullt för elevers lärande och för lärares möjlighet att få tillgång till elevers kunskap. 

Lärare behöver ha en djup ämneskunskap så att de kan ställa frågor som öppnar upp för 

elevernas förståelse. Hattie (2007) poängterar att lärare behöver utveckla effektiva 

undervisningsstrategier vilket kräver många gemensamma planeringar och diskussioner 

mellan lärare, en optimering av elevers lärande av varandra och tydliga lärande mål och 

kriterier för måluppfyllelse. 
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Läs- och skrivutveckling 
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU (2014) konstaterar i sin rapport att det 

finns ett vetenskapligt underlag för att strukturerad träning mellan språkljud och bokstäver 

förbättrar läsförmågan, stavning, läsförståelse, läshastighet och fonologisk förmåga för barn 

med dyslexi. Brister i fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämningsförmåga, och 

bokstavskännedom verkar ha ett samband med dyslexi. Att tidigt kunna förutsäga vilka barn 

som kommer att drabbas av dyslexi är en viktig kompetens för dagens skolor. Det är viktigt 

att man tidigt sätter in rätt insatser.  

Alatalo (2011) beskriver i sin avhandling skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3. Hon 

hänvisar till Hatties (2009) studier kring läraren som den enskilt viktigaste faktorn för elevers 

prestationer, lärande och utveckling. Alatalo hänvisar till amerikansk forskning och även till 

svenska forskare som Myrberg m.fl. som alla konstaterar att elever med hinder i sin läs- och 

skrivutveckling behöver strukturerad läs- och skrivundervisning. Lärare måste öka sina 

kunskaper genom att arbeta med systematiska program för att förbättra och utvärdera elevers 

läsinlärning. Detta är inte möjligt om lärare arbetar i hög grad av ensamarbete.  

Alatalo (2011) påpekar att läsinlärningen grundas på medvetenheten om hur språk är 

uppbyggda, om kunskaper om språkets strukturer. Elever som har svårt med läs- och 

skrivinlärningen blir hjälpta av systematisk undervisning om hur talspråket och skriftspråket 

samverkar. Snow (1998) hävdar utifrån amerikanska studier att det inte räcker med att bara 

läsa mer, elever måste få särskilt stöd och de måste motiveras att läsa mycket och ofta och 

även hemma. Det räcker inte med att bara läsa i skolan. Vidare hänvisar Snow till studier i 

USA som visar att lärares kunskaper om hur man systematiskt kan hjälpa elever leder till ökad 

läsflyt, läsförmåga och ett rikt ordförråd. Kamhi (2009) pekar på att ökad omvärldskunskap 

utvecklar ordförråd och allmänbildning vilket i sin tur gynnar läsförståelsen. 

Liberg (1993) lyfter att traditionella läs- och skrivundervisningsmetoder ofta favoriserar barn 

som kommer från hem där barnen redan har kommit i kontakt med olika typer av läs- och 

skrivsammanhang och då de lärt sig att ta del av grammatikens grundprinciper. Ett kraftfullt 

läs- och skrivprogram ska ge en mängd olika tekniker. 

Läsförståelsen har en viktig betydelse för elevernas förmåga att tillgodogöra sig 

undervisningen i skolans alla ämnen. Samverkan mellan skolans olika ämnen kan handla om 
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systematisk och metodisk träning i ordförståelse, utveckling av ordförråd och läsförståelse. 

Många studier visar att läsförståelsestrategier har en viktig betydelse och att arbetet med dessa 

bör startas redan i de första årskurserna. Bråten (2008) definierar läsförståelsen genom att 

säga att läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man söker igenom en skriven text 

och samspelar med den. Westlund (2009) lyfter läsförståelsen betydelse. Westlund menar att 

lärarens direktundervisning i lässtrategier är viktig för elevernas läsförståelse och lyfter 

Palincsar och Browns arbete med reciprok undervisning, Reciprocal Teaching, RT. 

Cunningham och Stanovich (2001) lyfter kognitiva processer och förmågor som uppstår vid 

läsning. De hänvisar till ”Matteuseffekten”, de elever som startar skolan med att bli goda 

läsare kommer att läsa mer än de som inte får en bra start i sin läsprocess. Åsberg (2009) 

lyfter att lärare och föräldrar måste vara uppmärksamma på svårigheter med språkförståelse, 

läsning och stavning när det gäller elever med autism/Aspergers syndrom och ADHD. 

Forskaren påpekar i sin studie att hittills har lite forskning bedrivits inom detta område, men 

han kan i sin studie se att elever med autism/Aspergers syndrom ofta har svårigheter med 

förståelsen av sammanhängande texter. Elever med ADHD har ofta svårigheter med 

ordläsning, stavning och läsförståelse. Åsberg påpekar att gott läsflyt inte alltid är kopplat till 

god läsförståelse. Han visar i sin studie att man kan förbättra resultaten med strukturerad och 

koncentrerad undervisning när det gäller dessa elever och läsförståelsen. Det är viktigt att 

arbeta för att eleverna får en förståelse, ett övergripande sammanhang av texter och 

berättelser. 

Skolverket (2010) diskuterar i sin rapport elever med annat modersmål än svenska. De 

konstaterar att lärare ska ha höga förväntningar på eleverna i deras lärande, de ska se lärandet 

i förskolan som en viktig del, skolorna måste arbeta för att förbättra kartläggningen av 

nyanlända elever och arbeta för ett språk och kunskapsutvecklande arbetssätt som sätts in i 

sammanhang som ger mening och förståelse i skolans samtliga ämnen.  Hajer och Meestringa 

(2010) beskriver framgångsrika pedagogiska metoder i Nederländerna. De lyfter att alla 

elever vinner på att skolor arbetar för att ha en god språkinriktad undervisning, att skolor ska 

arbeta för att ha en språkpolicy, att man ställer upp språkliga och ämnesmässiga mål för 

undervisningen och att de är alla lärares ansvar att undervisa på ett språkinriktat sätt i skolans 

alla ämnen. Gibbons (2006) diskuterar andraspråkselevers integrering. Hon menar att elever 

lär sig språk genom att använda det i naturliga sammanhang och att lärare i sin 

ämnesundervisning har många utmärkta tillfällen att fokusera på språkundervisning. Lindén 
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(2010) konstaterar i sitt arbete kring flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter att skolor 

måste arbeta för att skapa samverkan mellan olika yrkeskategorier.  

 

Matematikutveckling 
Forskning visar att satsningar på förebyggande arbete i förskolan och att stärka insatserna i 

tidiga skolår ger långsiktiga effekter som även kvarstår i vuxen ålder (Dowker, 2005; 

Lundberg m.fl., 2009). Lundberg m.fl. (2009) betonar att god undervisning tidigt i inlärningen 

är en viktig skyddsfaktor som kan uppväga en genetisk sårbarhet. Morin och Frank (2009) 

menar att det finns en komplexitet i det matematiska språket vilket kan leda till att elever med 

inlärningssvårigheter eller specifika språkstörningar får svårigheter i matematik. Redan på 

förskolan behöver man uppmärksamma de språkliga förvecklingar som finns i det 

matematiska språket. Rudd, Lambert, Satterwhite och Zaier (2008) menar att det behövs mer 

träning och undervisning kring matematiska begrepp i förskolan. Barnen behöver vara 

förberedda inför grundskolan då de möter mer formella matematiska begrepp. 

Gersten m.fl. (2005) lyfter fram taluppfattning som ett viktigt område vid förebyggande 

insatser. Taluppfattning består av två komponenter: räkna/enkel beräkning och känsla för 

kvantitet/användning av mentala tallinjer. Hos fem- och sexåringar är de två komponenterna 

inte väl ihopkopplade. Gersten m.fl. anser att skapandet av en sådan länk kan vara avgörande 

för utvecklingen av kunskaper i matematik. Enligt Löwing (2008) krävs det att elever har en 

god taluppfattning för att de ska kunna utföra en beräkning, skriftligt eller i huvudet.  

Wadlington m.fl.(2008) anser att elever med matematiksvårigheter behöver få mycket tid till 

att lära sig matematiska färdigheter så att de automatiseras. För att en automatisering ska ske 

så krävs det memorering. Wadlington m.fl. poängterar att förståelsen alltid ska betonas. Om 

det tar lång tid så behöver elever ha möjlighet att använda miniräknare, dator och andra 

hjälpmedel. Då kan de gå vidare och lösa uppgifter på en mer avancerad nivå medan de 

fortsätter att memorera talfakta. 

Enligt Sackerud-Kling (2009) arbetar eleverna oftast individuellt i läromedlet fast det talas om 

matematik som ett kommunikativt ämne. Ju längre upp i skolåren man kommer desto mindre 

tid används till gemensamma klassdiskussioner. För att elever ska uppnå matematisk 

utveckling och förståelse så behöver de få möjlighet att arbeta med konkret material 

kombinerat med möjligheter till kommunikation menar Sackerud-Kling (2009). Nolte (2004) 
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menar att pedagoger ska stärka den språkliga förståelsen genom att arbeta praktiskt, att gå från 

det konkreta till det abstrakta. Löwing (2006) visar i sin studie att elever inte ges möjlighet att 

bygga upp ett korrekt matematikspråk. Hon föreslår gemensamma genomgångar i början av 

lektioner eller summeringar i slutet av lektioner för att ge alla elever möjlighet att lära sig ett 

matematiskt språkbruk. Wadlington m.fl. (2008) menar att elever ska ges möjlighet att 

kommunicera matematik på många olika sätt. 

Gersten (2005) anser att vi behöver utveckla en bättre förståelse för när det är rimligt att 

elever ska sätta ord på sina strategier och när det inte är ett användbart undervisningssätt. 

Enligt Ahlberg (2001) har språket en avgörande roll när det gäller lärandet i matematik. Det 

kan vara fler som misslyckas i matematik på grund av brister i den språkliga 

kommunikationen än på bristande räkneförmåga. 

Norén (2006) lyfter fram aspekter som påverkar flerspråkiga elevers matematiska utveckling. 

De behöver få möjlighet att använda alla sina språk i matematikundervisningen. Självkänslan 

och tilltron till den egna förmågan att lära matematik stärks när de uppmuntras att använda sitt 

modersmål. Undervisning i matematik bör ske samtidigt som eleven lär sig andraspråket, 

annars tar det många år att utveckla den avancerade språkbehärskning som krävs i ämnet.  

Eleverna har större möjlighet att själva uttrycka sig när undervisningen sker på modersmålet.  

Wadlington m.fl. (2008) anser att en nödvändighet för att elever ska nå framgång i matematik 

är att de övervinner sin ängslan för matematik. Matematikspel kan bidra till en positiv 

inställning till matematik, ge tillfällen till socialt samspel och elever kan känna att de lyckas. 

Wadlington m.fl. ser flera fördelar med att låta elever arbeta tillsammans med att lösa 

matematikuppgifter. Det skapar positiva attityder, utvecklar kommunikationsförmågan och 

uppmuntrar till samarbete mellan elever istället för tävlan.  

Gersten lyfter fram aspekter som är viktiga när det gäller generalisering av strategier. Han 

hänvisar till Shrager och Siegler (1998) som konstaterar att det tar lång tid för ett barn att 

generalisera en strategi och att vuxna ofta underskattar den tid det tar. De fann även att 

generalisering av grundläggande strategier ökar när barn får arbeta med utmanande problem, 

dvs. problem som är ganska lätta att lösa med en strategi men väldigt svåra att lösa utan att 

använda en strategi. 

Jintendra och Star (2011) menar att elever med svårigheter kan med framgång utveckla sin 

problemlösningskompetens med hjälp av schemabaserade instruktioner som är utformade för 
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att främja förståelse. Wadlington m.fl. menar att många lärare saknar den expertis som behövs 

för att kunna hjälpa alla elever med svårigheter i matematik på rätt sätt. Sileo och van 

Garderen (2010) betonar att lärares kunskap om forskningsbaserad undervisning har 

avgörande betydelse för att skapa en stödjande klassrumsmiljö för elever med eller utan 

matematiksvårigheter. De lyfter fram co-teaching som en möjlighet att möta alla elevers 

behov.  

Samuelsson m.fl (2009) belyser betydelsen av undervisningens innehåll för elevers möjlighet 

att utveckla matematisk kompetens. Lärare måste rikta uppmärksamheten mot alla 

kompetenser om elever ska få möjlighet att tillägna sig alla de delar som ingår i matematik. 

Enligt Löwing (2006) saknar lärare en didaktisk ämnesteori för matematik. De saknar 

kunskap om hur elever bygger upp kunskaper utifrån olika behov och olika förkunskaper. 

Löwing (2006) menar att man behöver känna till elevers förkunskaper för att kunna 

individualisera undervisningen. Fördiagnoser kan ge en bild av elevernas förkunskaper och 

underlaget gör det möjligt för läraren att anpassa undervisningen till elevernas nivå och välja 

lämpliga arbetssätt och arbetsformer. Inför en gemensam genomgång har man även möjlighet 

att komplettera eventuella förkunskapsbrister så att fler ges möjlighet att förstå. 

Sammanfattningsvis visar forskningen att det är viktigt med förebyggande arbete i förskolan 

och att man tidigt identifierar elever i behov av stöd.  Lärare behöver behärska olika 

undervisningsstrategier, förmedla formativ bedömning och ge positiv feedback. Det är viktigt 

att arbeta med strukturerad undervisning, fonologisk medvetenhet, taluppfattning och 

matematiska begrepp. Elever behöver få mycket tid till matematiska färdigheter så att de 

automatiseras. Lärare behöver ha en gedigen kunskap när det handlar om pedagogik, didaktik 

och ämneskunskaper. Lärare behöver undervisa språkutvecklande, att man arbetar med språk i 

skolans samtliga ämnen. Det är viktigt att lärare förmedlar och kommunicerar höga 

förväntningar till eleverna, att lärare samverkar för att finna arbetssätt som sätts in i 

sammanhang, att problemlösningsuppgifter bör vara förankrade i elevernas vardag. Elever bör 

få systematisk undervisning kring hur talspråk och skriftspråk samverkar för att nå läsflyt, 

läsförmåga, läsförståelse och ett gott ordförråd. Språket har en avgörande roll när gäller 

lärandet i matematik. Elever behöver få arbeta med konkret materiel kominerat med 

möjligheter till kommunikation för att de ska uppnå matematisk utveckling och förståelse. Det 

är viktigt att lärare har goda kunskaper när det gäller kartläggning av elevers kunskaper och 

förmågor för att kunna sätta in rätt insatser. 
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Teoretisk referensram  

Vygotskij lyfter fram språkets betydelse för lärande. Med den sociokulturella teorin som 

utgångspunkt för lärande gäller det för läraren att skapa tillfällen till kommunikation 

(Claesson, 2007). Med stöd av Vygotskijs teorier är kommunikation en förutsättning för att 

kunna utnyttja den närmaste utvecklingszonen. Det innebär att det måste skapas 

förutsättningar för kommunikation i klassrummet, särskilt för de elever som upplever att det 

är svårt med matematik. Kvaliteten på kommunikationen är av avgörande betydelse för 

lärande. Den sociokulturella inriktningen baseras på Vygotskijs teorier. 

Fischbein och Österberg (2003) lyfter fram det specialpedagogiska kunskapsfältet där fokus är 

på personliga förutsättningar och omgivningsfaktorer. De lyfter att man vid t.ex. upprättande 

av åtgärdsprogram inte bara kan utgå från individens förutsättningar utan man måste också se 

svårigheter som bottnar i skolans oförmåga att hantera variation. Under de senaste åren har en 

stor del av forskningen inom specialpedagogik handlat om att argumentera kring och kritiskt 

granska forskningen. Olika specialpedagogiska perspektiv har identifierats. Ahlberg (2009) 

diskuterar innebörden i dessa perspektiv. Hon menar att med ett vardagligt ord kan man tala 

om olika synsätt. Ett stort antal forskare runt om i världen beskriver olika perspektiv. T ex 

Skidmore (1996) som lyfter ett medicinskt-psykologiskt, ett sociologiskt och 

organisationsperspektiv. Haug (1998) gör en indelning i ett kompensatoriskt och ett 

perspektiv utifrån ett demokratiskt deltagarperspektiv. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist 

(2001) lyfter det kategoriska och relationella perspektivet. Nilholm (2007) lyfter tre 

grundläggande sätt att se på specialpedagogik. Han dikuterar det kompensatoriska 

perspektivet där den grundläggande idén är att kompensera individer för deras problem, man 

arbetar för att identifiera olika typer av problemgrupper, söker efter grundläggande, främst 

neurologiska och psykiska problem och föreslår metoder och åtgärder för att kompensera. 

Denna forskning har sin grund i medicinsk/psykologisk tradition där diagnostisering blir 

central. Det kritiska perspektivet kritiserar det kompensatoriska perspektivet. Man ifrågasätter 

traditionella vetenskapliga synsätt. Man diskuterar idén om en skola för alla som visat sig vara 

så svår att genomföra. Den gemensamma tanken är att specialpedagogik uppstår till följd av 

olika sociala processer som sociokulturellt förtryck, professionellas intressen och skolans 

misslyckande. Skolans uppgift är att utifrån demokratiska värderingar vara en god miljö för 



18 

 

den mångfald som barn representerar. Man bör inte lokalisera problem utan se elevers 

olikheter som en resurs. 

Dilemmaperspektivet kritiserar det kritiska perspektivet. Dilemman är motsättningar som i 

egentlig mening inte går att lösa, men som man måste ta ställning till. Det finns olika synsätt 

på lärande, överföring av kunskap respektive att se lärande som en aktiv handling där eleven 

konstruerar en förståelse av världen. Utbildningssystem ska ge elever kunskaper och 

färdigheter samtidigt som de ska anpassa sig till elevers olikheter. En spänning uppstår mellan 

det gemsamma och en anpassning till elevers olikheter. Hur möter man individ kontra 

kategori, brist kontra olikhet och kompensation kontra deltagande? Ett dilemma för 

utbildningssystem är att avgöra vilka kategorier som ska användas i relation till de elever man 

möter. Ett ideal är att man ska möta alla elever som individer och undvika kategorisering 

samtidigt som det sker kategoriseringar på flera olika nivåer. Vidare menar Nilholm att det 

kompensatoriska och kritiska perspektivet lägger stor makt hos forskare och de professionella 

medan dilemmaperspektivet är mer neutralt i förhållande till frågan om vems perspektiv som 

ska vara gällande. Ahlberg diskuterar ett kommunikativt-relationsinriktat perspektiv. Detta 

synsätt har sina rötter i skolans vardag och kan bidra till ökad förståelse för hur man kan möta 

elevers särart. Den specialpedagogiska verksamheten studeras i relation till mål och styrning 

samt elevers lärande och delaktighet. Samspelet mellan skolans organisation och verksamhet 

och den enskilda eleven är viktigt. Ahlberg lyfter att det stora projektet i dag borde vara att 

skapa samordning kring intressanta problemställningar utifrån olika perspektiv och 

discipliner. 

 Claesson(2009) beskriver den didaktiska triangeln som en modell som kan ses som en visuell 

modell för att förstå sambandet mellan läraren, eleven och stoffet i ett 

undervisningssammanhang. Triangeln används för att belysa vilka delar som är i fokus i en 

undervisningssituation och vilka/vilken som inte uppmärksammas för tillfället. Vi försöker 

förstå det resultat vi ser utifrån dessa perspektiv: ett individinriktat-kompensatoriskt synsätt, 

ett relationellt synsätt och ett dilemmaperspektiv samt utifrån Vygotskijs tankar kring språkets 

roll för lärandet med fokus på kommunikation och språk. 

Syfte och frågeställningar 

Forskningsfältet visar att det finns behov av att belysa hur hinder i elevers läs-, skriv- och 

matematikutveckling kan åtgärdas. 
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Syftet med studien är att få fördjupad förståelse av hur speciallärare och specialpedagoger 

beskriver sitt arbete med elevers olika förutsättningar för lärande. För att belysa detta väljer vi 

som exempel att uppmärksamma läs-, skriv- och matematikutveckling som är två stora 

områden där hinder kan förekomma. För att klargöra studiens syfte används följande 

frågeställningar: 

Hur uppfattar pedagogerna i studien innebörden av hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling?  

Vilka insatser beskriver pedagogerna att de använder för att förebygga och möta hinder i läs-, 

skriv- och matematikutveckling?  

 

METOD OCH GENOMFÖRANDE 

Studien utgår från en kvalitativ ansats. Med ett kvalitativt perspektiv är man enligt Backman 

(2008) intresserad av att undersöka hur människan uppfattar och tolkar den verklighet som 

man har runt omkring sig. Man ser verkligheten som en individuell, social och kulturell 

konstruktion. Människan ingår i och är en del i denna omvärld.  

I den här studien kommer pedagogers beskrivningar av insatser när det handlar om att möta 

elever med språk-, läs-, skriv- samt matematiksvårigheter att belysas. Då vi är intresserade av 

pedagogernas uppfattningar är ett kvalitativt perspektiv en rimlig utgångspunkt i studien.   

I studien finns inslag av hermeneutik. Enligt Gustavsson (2003) handlar den hermeneutiska 

kunskapstraditionen om analys, tolkning och förståelse. I analysarbetet försöker forskaren få 

en djupare förståelse av ett mänskligt och/eller socialt fenomen. Det empiriska materialet kan 

bestå av olika datakällor. Det kan även röra sig om en enskild datakälla, som i den här 

studien, intervjuutskrifter.  

 

Urval 

Vi har valt att intervjua 15 specialpedagoger, speciallärare och pedagoger som arbetar med 

elever i behov av särskilt stöd i flera olika kommuner, detta för att få en bredare bild av 
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verksamheten på skolor runt om i landet. De respondenter vi intervjuade var verksamma från 

förskoleklass till gymnasiet. 

 

Procedur 

Vi tog kontakt med rektorerna och lärarna på de skolor där våra intervjuer ägde rum. Vi vände 

oss till specialpedagoger, speciallärare och andra pedagoger som arbetar med elever i behov 

av särskilt stöd när det handlar om språk, läs, skriv och matematik. Vi mejlade ut våra brev 

där vi informerade om vår studie, om de etikkrav vi utgick ifrån. Där beskrev vi hur 

intervjuerna skulle gå till, var de skulle äga rum och hur långa de uppskattes bli etc. 

 

Databehandling 

Det empiriska materialet i studien består av intervjuer som spelades in och transkriberades i 

sin helhet. Analysen av intervjutexten har inslag av hermeneutik.  

Enligt Westerlund (2009) utgår man ofta från texter när man använder en hermeneutisk 

tolkningslära.   

Inom hermeneutisk forskning finns det enligt Westerlund ingen generell arbetsgång i analys 

och tolkningsprocessen. Forskare har olika ingång och förförståelse och kan utifrån det välja 

olika angreppssätt för att förstå och tolka det empiriska materialet. I den hermeneutiska 

tolkningsprocessen söker man nya delar och gräver sig djupare ner i förståelsen. Delar av 

texten ska hela tiden ställas i relation till helheten vid tolkningen av det empiriska materialet. 

Vi utgick från olika specialpedagogiska perspektiv för att analysera och förstå vårt resultat. 

Först läste vi igenom alla intervjuer i sin helhet för att få en allmän uppfattning. Därefter 

lästes varje enskild intervju igenom med utgångspunkt från de två forskningsfrågorna. Det 

som framkom utifrån varje enskild frågeställning klipptes ihop med hjälp av datorn. Därefter 

analyserades texterna igen och då framträdde olika teman och även ett antal underkategorier. I 

en kvalitativ studie söks teman, kategorier eller mönster i analysen.  
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Datainsamling 

I vår studie har vi valt att undersöka hur pedagoger beskriver pedagogiska insatser. Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett försök att förstå 

världen utifrån undersökningspersonernas synvinkel, att utveckla mening ur deras 

erfarenheter och världsbild. Forskningsintervjun bygger på vardagslivets samtal och är ett 

professionellt samtal. I den kvalitativa forskningsintervjun produceras kunskap i samspel 

mellan intervjuaren och den intervjuade. Forskningsintervjun och insamlingsmetoden kan 

delas in i sju stadier, tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Vidare beskriver de olika typer av intervjufrågor som man måste ta hänsyn till, 

frågor av olika karaktär som inledande frågor, uppföljningsfrågor, sonderande frågor, 

specificerande frågor, direkta och indirekta frågor, indirekta och strukturerade frågor, 

tolkande frågor samt tystnad. Författarna lyfter hur viktigt det är att kunna behärska 

frågeteknik likväl som att kunna lyssna aktivt och att behärska konsten att ställa andrafrågor.  

Backman (2008) lyfter att den kvalitativa forskningsprocessen innehåller ett stort mått av 

flexibilitet och dynamik som ger ett stort utrymme för variationer.  

Backman lyfter att i processen formulerar man frågor innan själva datainsamlingen, data som 

sedan kan komma att ändras eller leda till nya problemställningar eller kompletterande 

observationer. Vidare diskuterar Backman att i denna metod är forskaren själv, helt eller 

delvis ett viktigt instrument. Intervjuer ställer stora krav på den som genomför dem utifrån ett 

kvalitativt perspektiv. Trost (2010) skriver att en intervju ska vara väl planerad och utgå från 

en intervjuguide. Vi utformade en intervjuguide utifrån våra frågeställningar som vi utgick 

ifrån under våra intervjuer. Beroende på hur samtalen utvecklades formulerade vi följdfrågor. 

 

Tillförlitlighet och trovärdighet 

Kvale m.fl. (2009) beskriver reliabilitet och validitet vid intervjukunskap. Frågan om 

reliabilitet, menar de, handlar om ifall den metod man använder är tillförlitlig och hållbar. Det 

är viktigt att fundera kring reliabiliteten under hela processen med intervjun, utskriften och 

analysen. Begreppet validitet sätter författarna in i ett bredare perspektiv i samband med 

kvalitativ forskning. Då avser validitet frågan om den metod man använder verkligen 
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undersöker vad den är avsedd att undersöka. Som forskare behöver man ständigt kontrollera, 

ifrågasätta och även teoretiskt tolka sina resultat.  

Enligt Fejes och Thornberg (2009) finns det forskare som ifrågasätter begreppet validitet när 

det gäller kvalitativ forskning. Andra begrepp som rigorösitet, trovärdighet och tillförlitlighet 

menar de passar bättre in i sammanhanget. Dessa begrepp avser hur noggrann och systematisk 

man varit under hela forskningsprocessen. Det handlar även om hur trovärdiga och 

tillförlitliga resultaten är. En viktig del i detta är hur man gått tillväga när man samlat in data 

och analyserat den. Fejes m.fl. (2009) menar att frågan om validitet bland annat handlar om 

huruvida forskningsfrågorna lämpar sig för kvalitativ forskning och om de metoder som 

används vid datainsamling och analys passar till syfte och frågeställningar. 

I arbetet med att förstå det empiriska materialet har delar av texten hela tiden ställts i relation 

till helheten (Westlund, 2009). De forskningsfrågor vi utgått ifrån lämpar sig för kvalitativ 

forskning och de metoder som används vid datainsamling och analys passar till syfte och 

frågeställningar (Fejes & Thornberg 2009). 

 

Etiska aspekter  

I enlighet med Vetenskapsrådets regler och riktlinjer har vi i studien tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Vi kontaktade rektorer och lärare på de utvalda skolorna via mejl. Vi vände oss till 

specialpedagoger, speciallärare och andra pedagoger som arbetar med elever i behov av 

särskilt stöd när det gäller språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling. I brevet presenterade 

vi oss och förklarade syftet med studien och beskrev hur intervjuerna skulle genomföras. Det 

framgick att det var frivilligt att delta och att respondenterna när som helst hade rätt att 

avbryta sin medverkan. Vidare klargjorde vi att den information som samlas in endast 

kommer att bearbetas av oss och användas i vår studie. Då deltagandet är frivilligt fick de som 

valde att delta ge sitt samtycke. Vi kommer att skydda de medverkandes identitet genom att 

använda koder så att svaren förblir anonyma (Vetenskapsrådet 2011).  
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RESULTAT 

I det följande redovisas resultatet med utgångspunkt från våra två frågeställningar. 

Inledningsvis redovisas de teman som resultatet ger för varje frågeställning. Dessa teman ska 

inte uppfattas som helt avgränsande från varandra. 

 

Innebörden av hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling 

Det som förs fram som hinder när det gäller elevernas läs-, skriv- och matematikutveckling 

redovisas i tre övergripande teman; läraren, undervisningssituationen och elevens 

förutsättningar. Vi väljer att redovisa det som berör läs-, skriv- och matematikutveckling 

under samma huvudrubriker, för att därmed framhålla en viss ”samhörighet” i hur dessa 

områden framträder i materialet.  

 

Läraren 

När det gäller hinder för läs-, skriv- och matematikutveckling kan följande underkategorier 

knytas till läraren; svårigheter att identifiera hinder, brister i kunskaper om läs-, skriv- och 

matematikutveckling och brister i samverkan kring elever. 

 

Svårigheter att identifiera hinder 

Lärare känner en osäkerhet när det gäller att identifiera vari problematiken finns, vad den 

beror på. Flera lärare upplever att de önskar mer kunskaper kring hur man på bästa sätt 

kartlägger elevers kunskaper och förmågor. När det gäller kartläggning av flerspråkiga elever 

är det svårt att avgöra om problematiken härrör språket eller om det finns en annan 

problematik. Det saknas både material och kompetens. De upplever att de måste bli bättre på 

att söka förklaringar till en problematik på flera nivåer, på både individ- och gruppnivå. Det 

kan handla om svårigheter hos det enskilda barnet men det kan även handla om att pedagoger 

behöver förändra sitt arbetssätt eller att de behöver större kunskap inom olika områden. De 
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lyfter att det är viktigt att samtala med elever för att få veta vad de upplever som 

problematiskt. Det är något som kan missas och som kan ha betydelse för om eleven får det 

stöd den behöver. En respondent upplever att det ofta brister i analysen av de prov som utförs 

i skolan. 

(Ett) av de stora problemen i svensk skola (är) att man, de gör diagnoser och de gör prov och de 

gör nationella prov men vad gör man av det? Alltså vad resulterar det i, vilken analys gör man? 

… vad händer på individnivå, vad händer på gruppnivå. Ja jag ser att uppgift 3c i nationella 

proven gör jätte många elever i min klass fel på. Hur ser (…) den ut, hur undervisar jag där, hur 

gör min kollega i det här, vad finns det för laborativt material, vad finns det för tekniska 

hjälpmedel, hur ska vi göra. Men jag tycker det kommer inte, vi bara konstaterar de är dåliga, de 

blir sämre. (P1) 

 

Brister i kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling 

I det empiriska materialet framkommer det att pedagoger saknar kunskaper i läs-, skriv- och 

matematikutveckling. Bristen på kunskaper är större inom matematik.  

 

Vi har barn (…) med mattesvårigheter, fast jag tycker att det är svårare. Kanske beroende på min 

egen okunskap men också att det finns inte lika tydligt formulerat kring dyskalkyli som det finns 

kring dyslexi där man (har) mycket tydligare och klarare gång kring hur man hanterar barn med 

läs- och skrivsvårigheter, tycker jag, än barn som har mattesvårigheter. (P5) 

 

Brister i samverkan kring elever 

Det framgår att det brister i samverkan kring elever. Det kan t ex vara dålig samverkan mellan 

svensklärare, svalärare, studiehandledare och modersmålslärare när det gäller de flerspråkiga 

eleverna. Man behöver tid och former för samverkan och pedagogiska diskussioner. Lärare 

har stor kunskap men det saknas utrymme och tid till att lära av varandra och tillsammans.  

Överhuvudtaget när det gäller samverkan, här finns det mycket att göra. Man behöver skapa tid 

för detta, hittar man former för detta underlättar det också. (P9) 

  

Undervisningssituationen 
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När det gäller hinder för läs-, skriv- och matematikutveckling kan följande underkategorier 

kopplas till undervisningssituationen; undervisning eller felaktigt förhållningssätt, saknad av 

att arbeta språkstärkande i alla ämnen samt bristande begreppsförståelse och förkunskaper. 

 

Undervisning eller felaktigt förhållningssätt 

Flera respondenter menar att mycket av problematiken handlar om undervisning eller felaktigt 

förhållningssätt. Lärare tittar för lite på vad de kan förändra i sin undervisning för att 

svårigheter inte ska uppstå. 

Vi får inte sätta fokus på att det alltid är eleven som har svårigheter (P6) 

 

Saknad av att arbeta språkstärkande i alla ämnen 

Det framkommer att lärare behöver större kompetens i hur man arbetar språkstärkande i alla 

ämnen. Lärare skapar för få tillfällen till kommunikation i klassrummet.  

 

Jag har mött många lärare i den svenska skolan och det är helt klart att de behöver stärkas när 

det handlar om språket i skolans alla ämnen. Språkets roll för lärande i alla ämnen och hur man 

kan individualisera samtidigt som man håller samman klassen. Att inte var och en sitter med sina 

egna uppgifter, då blir det väldigt lite samtal och samtal är utvecklande på många sätt och också 

språkutvecklande. (P9) 

 

Bristande begreppsförståelse och förkunskaper 

Det framkommer att elever kan ha brister i begreppsförståelse.  Man lyfter att samhället har 

förändrats och att barnen inte utmanas i sin närmiljö att använda de här begreppen i samma 

utsträckning som tidigare. Flera respondenter poängterar att det behövs mycket träning och 

undervisning kring matematiska begrepp i de yngre åldrarna.  

…siffrorna är ju också så jädrans komplicerade. Siffran åtta kan ju stå för antal men det kan ju 

också vara en information att det här är åttans buss och sen kan det vara ordningstal, du står på 

åttonde plats (…) och då har jag räknat sju innan jag kommer till åttan. Det är ju så mycket som 
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finns i begreppen och sen så när man då för in räknesätten och vad står de för och likhetstecknet 

att det kan vara både dynamiskt och statiskt så det (…) är mycket att göra runt begrepp. (P1)  

Flera pedagoger lyfter fram taluppfattning som ett område där många elever uppvisar 

svårigheter. Det framgår att lärare inte arbetar tillräckligt länge med taluppfattningen och att 

det leder till att elever får svårigheter. Elever får inte hjälp att se de mönster som finns i de 

högre talområdena. Brister i taluppfattning kan skapa svårigheter för elever att gå vidare och 

kunna tillägna sig mer kunskaper. Det blir svårt inom andra matematikområden också. Det 

framkommer att elever kommer till gymnasiet med bristande kunskaper i matematik trots att 

de fått godkänt i betyg från grundskolan. Dessa elever har inte de förkunskaper som krävs för 

att klara kursen i matematik och många lämnar gymnasiet utan ett godkänt betyg i matematik. 

Taluppfattning det är det jag pratar om, taluppfattning, taluppfattning. Inte ekvationer som folk 

tror, ekvationer är egentligen bara en metod. Där kan du lära eleverna en metod. Det låter inte 

klokt men så är det, själva lösningen pratar jag om nu. Jag pratar inte om lästalen för de ställer ju 

till det men lästalen förutsätter en taluppfattning. Så då ramlar vi tillbaka till taluppfattningen 

igen. (P4) 

 

Elevens förutsättningar och erfarenheter 

Resultatet visar att respondenterna ser på elevers hinder i läs-, skriv- och matematikutveckling 

utifrån olika förklaringar som psykologiska, sociologiska och/eller medicinsk-neurologiska. 

De psykologiska förklaringarna handlar om upplevelse av misslyckande i sitt lärande och 

ovilja att anstränga sig. De sociologiska förklaringarna handlar om annat modersmål och 

skolbakgrund. När det gäller medicinsk-neurologiska förklaringar handlar det om 

minnesproblematik samt relationen mellan läsförståelse och matematikutveckling. 

 

Upplevelse av misslyckande i sitt lärande 

Respondenterna lyfter fram olika psykologiska förklaringar till att elever har hinder i läs-, 

skriv- och matematikutveckling. Elever som upplever ett misslyckande i sitt lärande får dåligt 

självförtroende. De tappar tron till sin egen förmåga. Det kan leda till en mental blockering. 

När de kommer upp till oss (gymnasiet) har de en jätte sargad självförtroende. Alltså vi pratar 

nio, tio år i matematiken och tänk dig själv att sitta nio, tio år och känna att man är helt värdelös. 

Alltså det måste vara fruktansvärt. (P4) 
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Ovilja att anstränga sig 

Några respondenter lyfter fram att de upplever att elever är mindre benägna idag än tidigare 

att anstränga sig. Det är viktigt att lärare förmedlar till eleverna att det krävs en ansträngning 

för att utvecklas. 

… många … vill inte anstränga sig de behöver inte, jag menar Zlatan har ju inte nått dit han har 

nått genom att gå på sidan av planen och se hur bra de andra vad de gör han har jobbat mest av 

alla och det är ju så vad än du vill göra så måste du anstränga dig. (P1) 

 

Annat modersmål 

Respondenterna lyfter också fram sociologiska förklaringar till hinder i lärandet. Elever som 

inte har svenska som sitt första språk kan få svårigheter i matematik som är kopplade till 

språket. Även då de har goda kunskaper i matematikämnet kan det bli svårt när de möter ett 

främmande språk.   

Det kan också handla om att du kommer till Sverige att du inte har svenska som ditt första språk. 

Det är ju jätte svårt du kan ha jätte lätt för matte men att få någonting förklarat för sig på ett 

främmande språk alltså. Ta bra en sån sak att du ska räkna temperatur, negativa tal om man 

säger att temperaturen sjönk från 10 grader till 5 grader eller temperaturen steg från det och det 

alltså så olika ord som gör så stor skillnad för hur man ska förklara någonting så kan det bli jätte 

jätte svårt och förstå. (P3) 

 

Skolbakgrund 

Några respondenter menar att föräldrars egna skolmisslyckanden kan ha en negativ inverkan 

på barnens lärande. Föräldrar tror inte att de kan stötta sina barn på ett bra sätt. Det 

framkommer också att nyanlända elever kommer till Sverige med väldigt olika skolbakgrund.  

Det är svårt, alla barn är så olika och de har olika skolbakgrunder. En del elever i samma åk har 

gått 1 år respektive 7 år i skolan redan, det ser så olika ut. (P14) 

 

Minnesproblematik 
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Även medicinska och neurologiska förklaringar till hinder i lärandet förs fram av 

respondenterna. Det kan handla om en arbetsminnesproblematik som gör att eleverna har 

svårt att automatisera kunskaper. De har svårt att befästa kunskaper. 

En del har ju svårt att befästa tabeller de behöver ha lathundar för de kan inte automatisera 

kanske vare sig gånger tabeller eller lilla och stora plus. (P5) 

 

Relationen mellan läsförståelse och matematikutveckling 

Respondenterna lyfter fram relationen mellan läsförståelse och matematikutveckling. Det 

framgår att svårigheter i läsning påverkar barns utveckling i matematik på ett negativt sätt 

medan svårigheter i matematik inte påverkar läsutvecklingen. 

Elever som har svårt med läsning som har läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi de får nästan 

per automatik problem med matematiken också i och med att där handlar det också om att ta in 

och avkoda text, avkoda tecken och så vidare. (P3) 

Sen så blev det ju en dyskalkyli (diagnos) (…) Det var inte en tjej som var svagt begåvad för 

övrigt så att säga. Hon hade jätte bra värden på läsning och läsförståelse. (P5 ) 

 

Insatser för att möta hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling 

Insatserna presenteras i följande teman; innehållet i undervisningen, arbetsmetoder och 

alternativa verktyg, extra anpassningar, individuell förstärkning/kunskapsutveckling samt 

variation och lärarens kompetens. 

 

Innehållet i undervisningen 

Lärarna anser att det är viktigt att belysa att språk och matematik hör ihop.  De lyfter att det är 

viktigt att lärare arbetar med språkstärkande arbetssätt i alla skolans ämnen. Lärarna anser att 

det är viktigt att det finns ett sammanhang som har betydelse och att eleverna kan känna ett 

intresse för det de arbetar med. Lärarna lyfter att det är viktigt att arbeta med återkoppling och 
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respons, formativ bedömning. Flera respondenter uppmärksammar att lärare kan vara i behov 

av handledning för att kunna skapa en bättre undervisning. 

Innehållet i undervisningen är jätteviktigt, utifrån det kan man arbeta med elevers kompetenser. 

Man ska inte arbeta med fristående övningar utan väva in allt i ex teman. Elever som har lätt i 

skolan förstår detta sammanhang, men det gör inte elever som har svårt, man måste arbeta för att 

tydliggöra, att man talar om undervisningen med eleverna, att man väver in det i ett 

sammanhang. (P9) 

Lärarna lyfter arbetet med tydliga strukturer som viktigt, tydliga strukturer i skolans vardag 

dämpar oron hos många elever med särskilda svårigheter, att man samverkar med skolans 

olika kompetenser. Det är viktigt att kunna erbjuda olika sorters undervisning och 

studiehandledning till de elever som behöver det. 

Elever kan ha koncentrationssvårigheter, då hjälper tydlig struktur på lektionerna, att alla 

lektioner börjar på ett visst sätt. Och jag avslutar alltid på ett visst sätt, jobbar efter ett upplägg 

att alla lektioner ska vara mätbara, att man har ett mål med varje lektion och vid lektionens slut 

ska eleven själv kunna känna att okej har jag uppnått målet med den här lektionen. (P3) 

 

Arbetsmetoder och alternativa verktyg 

Lärarna lyfter insatser som enskilt arbete, undervisning en till en, arbete i grupp och stöd i 

klassituationen. De lyfter att det är viktigt att arbeta enskilt med elever ibland, att stötta och 

förstärka i grupper och i klassrumssituationen. Det är viktigt att pedagoger har tillgång till 

flera olika metoder, material och alternativa verktyg. 

 Det är viktigt med praktiska saker i både ma och sv. Både i klassen och när elever arbetar med 

mig som speciallärare, jag arbetar ju både enskilt och i grupp, ofta introducerar jag saker för 

eleverna som de sedan tar med sig till klassen. (P13) 

Vi använder (...) ”Knoddarna”, olika appar i både språk och matematik.(P15) 
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Extra anpassningar 

Respondenterna beskriver arbetet med extra anpassningar, att man måste titta på arbetet på 

individ, grupp och organisationsnivå. Det är viktigt att lärare reflekterar kring och analyserar 

sin egen undervisning. 

… man börjar med extra anpassningar, sen får man ju göra om dem och det tycker jag att man 

gör för lite, att man tittar på skol och på gruppnivå. Vad är det som behöver förändras? Att 

lärarna tittar på sin egen undervisning, vad går att förändra så att de här svårigheterna inte ska 

uppstå. Ofta är problemen undervisningen eller felaktigt förhållningssätt. (P1) 

Respondenterna beskriver insatser som intensivläsning, att man arbetar med läslistor och 

fonologisk medvetenhet, att man arbetar med intensivträning i matematik, att man arbetar 

kontinuerligt och med planerade insatser. Lärarna lyfter man arbetar för att stärka elevers 

självförtroende, att man arbetar med sammanhang, att läsa, skriva och tala hör ihop.   

 Det är viktigt med fonologisk medvetenhet, att man arbetar med till exempel 

”Bornholmsmodellen”. (P14) 

Det borde vara okej att visa att man inte kan saker i skolan, att man (säger)  -Vad intressant! - 

Förstår du inte det här? - Hur tänker du? Att man våga kommunicera när man inte förstår, att 

skolan inte ska handla om att bara visa det man kan. (P15) 

 

Variation och lärarens kompetens 

Flera lärare kan se ett behov av varierad undervisning som ger elever en större variation och 

möjlighet att nå målen på olika vägar. Det är viktigt att arbeta kring förhållningssätt, kvalitén 

på lärares undervisning och kollegial handledning och co-coaching. Undervisningen blir fort 

för abstrakt och eleverna kan inte följa undervisningen. Man försöker tidigt fånga upp dessa 

elever och man försöker att sätta in stödinsatser tidigt. Respondenterna lyfter att det är viktigt 

att lärare har kompentens kring läs- och skrivutveckling, att lärare kan undervisa elever kring 

skolspråk och vardagsspråk, språkliga strukturer, läsförståelsestrategier och att förståelse och 

möjlighet till kommunikation är viktigt för utvecklingen i matematik.  

 Skolan måste bli bättre på att möta elever i behov av stöd när det handlar om språk-, läs- och 

skrivutvecklingen. Undervisningen blir fort för abstrakt och eleverna kan inte följa 

undervisningen. Med en god kompetens även på mellanstadiet kring dessa frågor kan man bättre 

möta eleverna så att de inte fastnar i sin läs och skrivutveckling. Att de får en grund i matematik, 
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att de förstår vad de arbetar med i matematiken, att de får diskutera och hitta lösningar på 

problem tillsammans med andra elever. (P16) 

Största svårigheterna… det är väl det här att kunna abstrahera från det konkreta för jag tror 

väldigt mycket på att lära sig konkret, att verkligen se. Se varför pi är 3,14. Ta den där remsan 

runt cirkeln och se att det blir en liten bit över som… att den går tre gånger och så vidare. (P2) 

 

Resultatsammanfattning 

Det framgår att det finns många olika förklaringar till att elever får hinder i sitt lärande. 

Pedagogerna anser att de behöver större kunskap i att identifiera vari problematiken finns och 

förklaringar måste sökas på individ-, grupp- och skolnivå. Det saknas kompetens inom olika 

områden och det finns en större kunskap om hur man möter och åtgärdar hinder i läs- och 

skrivutveckling än i matematikutveckling. Lärare saknar tid och utrymme att lära av varandra 

och samverka tillsammans. Det blir synligt att bristande kompetens kan leda till bristande 

åtgärder. När det handlar om lärares undervisning lyfter respondenterna att lärare behöver 

kompetens i att undervisa i språkstärkande i alla ämnen, att lärare måste undervisa och träna 

matematiska begrepp. Lärare måste erbjuda elever möjlighet att lyckas i skolan, 

förutsättningarna för att åtgärda svårigheter är större ju tidigare hindren upptäcks. De hinder 

som blir synliga i resultatet när det gäller elevens förutsättningar och erfarenheter handlar om 

upplevelser av misslyckanden, viljan att anstränga sig, annat hemspråk och olika 

skolbakgrunder. Man lyfter även minnesproblematik och relationen mellan läsförståelse och 

matematikutveckling. 

Respondenterna lyfter olika insatser för att möta hinder i läs-, skriv- och 

matematikutvecklingen. Innehållet i undervisningen är viktigt, pedagoger måste ha tillgång 

till olika arbetsmetoder och alternativa verktyg. Man måste arbeta med extra anpassningar 

kring de elever som behöver det. De lyfter insatser som individuell förstärkning och att kunna 

erbjuda en varierad undervisning. Det är viktigt med en god lärarkompetens. Vi fann att det 

finns mycket kunskap om vilka insatser man bör arbeta med, men att det är svårt att få till tid 

för samverkan, organisation och planering. Det finns också flera utvecklingsområden på 

skolorna som pedagogerna lyfter. 
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I vår undersökning har syftet och våra frågeställningar besvarats. Intervjuer har fungerat bra i 

vår kvalitativa undersökning. Vi hade kunnat skicka ut våra frågor i förväg, då hade vi kanske 

fått ännu mer grundliga svar, men det hade kanske också påverkat respondenterna till att ge de 

svar vi kunde tänkas förvänta oss. Det är svårt för oss i denna undersökning att se om 

respondenterna arbetar så som de har svarat under våra intervjuer i verkligheten. För att 

komma närmare respondenternas verklighet hade vi kunnat använda fler metoder som 

observationer, vilket skulle ha ökat trovärdigheten. Det var svårt för oss att finna utbildade 

speciallärare och specialpedagoger. Dessa tjänster finns runt om på skolorna, men det är inte 

alltid de innehas av en utbildad speciallärare/specialpedagog. De respondenter vi mötte var 

tillmötesgående och hade varierade bakgrunder och kompetenser vilket har bidragit till en 

bredd i vår undersökning.  

 

Resultatdiskussion 

I vår studie var syftet att få en fördjupad förståelse av hur speciallärare och specialpedagoger 

möter elevers olika förutsättningar för lärande, hur de uppfattar innebörden av hinder och 

vilka insatser de beskriver för att möta elever med hinder i läs-, skriv-, och 

matematikutveckling. För att belysa detta valde vi som exempel att uppmärksamma läs-, 

skriv- och matematikutveckling som är två stora grupper där hinder kan förekomma.  

Här sammanställer vi studien utifrån frågeställningarna och delarna i studien kopplas till 

forskningsfältet och de specialpedagogiska perspektiv vi lyft fram i studien. 

 

Innebörden av hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling 

Resultatet visat tydligt på betydelse av tre centrala områden i den didaktiska triangeln, lärare, 

undervisningssituationen och eleven (Claesson, 2009). De hinder som respondenterna för 
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fram som kan kopplas till läraren, undervisningssituationen samt elevens förutsättningar och 

erfarenheter.  

Läraren 
Respondenterna lyfter svårigheter att identifiera hinder. I utsagorna blir det synligt att 

pedagogerna har större kunskaper om hur man möter elever med hinder i läs- och 

skrivutveckling än hur man möter elever med hinder i matematik. Det speglar till viss del 

forskningen. Det har forskats mer om läs-, och skrivsvårigheter än det har forskats kring 

matematiksvårigheter (Krasa & Shunkwiler, 2009; Gersten, Jordan & Flojo, 2005). 

Wadlington och Wadlington (2008) anser att många lärare inte har den kunskap som behövs 

för att kunna hjälpa alla som har svårigheter i matematik på rätt sätt. Enligt Andersson (2008) 

är det viktigt att identifiera kärnan till matematiksvårigheter, något som flera av pedagogerna 

uttrycker är svårt. Forskningsfältet visar att det är mångfasetterat. Matematiksvårigheter är 

heterogena, med en mängd olika orsaker och barn i matematiksvårigheter kan ha goda 

färdigheter inom några matematikområden medan deras färdigheter inom andra områden är 

svagare (Dowker 2005).  

I utsagorna om brister i kunskaper om läs-, skriv- och matematikutveckling lyfter 

respondenterna att det finns en större allmän kunskap om läs- och skrivutveckling än 

matematikutveckling men det saknas kompetens inom båda områdena. I forskningsfältet förs 

resonemang om att äldre lärare har fått en bredare läspedagogisk kompetens i sin 

grundutbildning, något som nya lärare saknar. (Swärd, 2008; Myrberg & Lange, 2006; Erixon 

Arreman, 2008) Enligt Moats (1999) behöver nya lärare få utveckla sin kompetens i samråd 

med mentorer ute på skolorna. I utsagorna om brister i samverkan kring elever visar det sig att 

det saknas tid och former för samverkan och pedagogiska diskussioner.  Flera pedagoger 

menar att det finns mycket kunskaper bland lärare men att det saknas tid och utrymme till att 

lära av varandra och tillsammans. Möjligheten till många gemensamma planeringar och 

diskussioner mellan lärare är enligt Hattie (2007) en av förutsättningarna för att lärare ska 

kunna utveckla effektiva undervisningsstrategier. Lindén (2010) lyfter utifrån sin forskning 

kring flerspråkighet och läs- och skrivsvårigheter att skolor måste arbeta för att skapa 

samverkan mellan olika yrkeskategorier. 
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Undervisningssituationen 
Det framgår att lärare behöver bli bättre på att analysera sin undervisning för att se vad de kan 

förändra för att svårigheter inte ska uppstå. Att man söker förklaringar även på grupp- och 

skolnivå. Mitchell (2014) resonerar om framgångsrika evidensbaserade 

undervisningsstrategier som lärare bör behärska t ex arbete i grupper, elevaktiva arbetssätt, 

arbete för att involvera föräldrar, arbete med olika kognitiva strategier, minnesstrategier, 

repetition och övning. Vidare anser han att lärare behöver kunskap om hur man formar och 

leder grupper. I utsagorna synliggörs en saknad av att arbeta språkstärkande i alla ämnen. 

Respondenterna ser att det behövs kunskap kring hur man kan individualisera samtidigt som 

man arbetar med något gemensamt så att man kan skapa många tillfällen till kommunikation i 

klassrummet. Hajer och Meestringa (2010) menar att alla elever vinner på att skolor arbetar 

för att ha en god språkinriktad undervisning. De lyfter tankar kring en språkpolicy på skolor 

med språkliga och ämnesmässiga mål för undervisningen där alla lärare ansvarar för att 

undervisa på ett språkinriktat sätt i skolans alla ämnen. Gibbons (2006) belyser att om skolan 

kan erbjuda en undervisning som både är språk- och kunskapsutvecklande så ger det 

andraspråkselever en möjlighet att tillägna sig ämneskunskaper samtidigt som de utvecklar 

sitt andraspråk. Sackerud-Kling (2009) menar att elever oftast arbetar individuellt i läromedlet 

fast det talas om matematik som ett kommunikativt ämne. Möjligheten till kommunikation 

minskar ju högre upp i skolåren man kommer. 

Betydelsen av bristande begreppsförståelse och förkunskaper lyfts fram av några 

respondenter. Det framkommer att elever kan ha brister i begreppsförståelse. Rudd m.fl. 

(2001) anser att det behövs mer träning och undervisning kring matematiska begrepp i 

förskolan för att de ska vara förberedda inför grundskolan där de möter mer formella 

matematiska begrepp. Elever uppvisar även brister i taluppfattning vilket enligt 

respondenterna kan skapa svårigheter för elever att gå vidare och tillägna sig mer kunskaper. 

Gersten m.fl. (2005) lyfter förkunskaper i taluppfattning som avgörande för utvecklingen av 

kunskaper i matematik.  

 

Elevens förutsättningar och erfarenheter 
Upplevelse av misslyckande i sitt lärande kan leda till att elever får dåligt självförtroende. 

Taube (1987) menar att elever utan självförtroende lätt hamnar i nedåtgående spiraler. 

Samuelsson m.fl. (2009) belyser också detta och menar att tilltron till den egna förmågan har 
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betydelse för insatsen och uthålligheten i arbetet. I utsagorna lyfts oviljan att anstränga sig. 

Några respondenter upplever att elever idag är mindre benägna att anstränga sig och att lärare 

behöver förmedla till eleverna att det krävs en ansträngning för att utvecklas.  

Andra hinder som lyfts fram av respondenterna är annat modersmål. Pedagogerna menar att 

elever som har svenska som sitt andra språk kan få svårigheter i matematik som är kopplade 

till språket. Omkring detta resonerar Norén som menar att undervisning i matematik bör ske 

samtidigt som eleven lär sig det andra språket, i annat fall tar det många år att utveckla den 

avancerade språkbehärskning som krävs i ämnet. Svårigheter i lärandet kan också bero på att 

eleverna har olika skolbakgrund. Vissa nyanlända elever har aldrig tidigare gått i skolan. 

Vidare menar respondenterna att föräldrars egna skolmisslyckanden kan ha en negativ 

inverkan på barnens lärande. Även Skidmore (1996) och Ahlberg (2001) lyfter hemmiljön 

som en möjlig förklaring till hinder i lärandet. I uttalandena lyfts minnesproblematik. Elever 

kan ha svårt att automatisera och befästa kunskaper. Lundberg och Sterner (2009) lyfter att 

både läsning och matematik är kognitivt krävande och om man har brister i arbetsminnet så 

visar det sig i både läsning och matematik. När pedagogerna talar om relationen mellan 

läsförståelse och matematikutveckling lyfter de att elever som har svårigheter med läsning, 

läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nästan alltid får problem även i matematik. Detta lyfter 

även Lundberg & Sterner(2009). De menar att räknesvårigheter och lässvårigheter ofta hänger 

ihop. 

 

Insatser för att möta hinder i läs-, skriv- och 

matematikutveckling  

Det som åskådliggörs i pedagogernas utsagor kring insatser för att möta elever med hinder i 

läs-, skriv- och matematikutveckling är: innehållet i undervisningen, arbetsmetoder och 

alternativa verktyg, extra anpassningar samt variation och lärarens kompetens. 

 

Innehållet i undervisningen 
När pedagogerna talar om innehållet i undervisningen lyfter de sammanhang och 

språkutvecklande arbetssätt, detta lyfter även Gibbons (2006). Hon menar att elever lär sig 

språk i naturliga sammanhang. Lärarna lyfter att det är viktigt men att det också saknas 
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kompetens kring detta. Respondenterna lyfter att det är viktigt att se på vardagsspråket kontra 

skolspråket och att det är viktigt att stärka skolspråket, detta lyfter även Hajer och Meestringa 

(2010). De lyfter att det är alla lärares ansvar att undervisa på ett språkinriktat sätt i skolans 

samtliga ämnen.  

 

Arbetsmetoder och alternativa verktyg 
I utsagorna om arbetsmetoder och alternativa verktyg lyfter pedagogerna att det är viktigt att 

arbeta med struktur och varierade arbetsformer. Det är viktigt att lärare har kunskaper kring 

läs- och skrivutveckling, något som även Alatalo (2011) lyfter. Respondenterna lyfter 

handledning och samverkan för att vidareutveckla och stärka lärares undervisning och bredare 

kompetens när det handlar att kartlägga elevers kunskaper så man kan sätta in rätt insatser. 

Även Lindén (2010) belyser vikten av samverkan mellan olika yrkeskategorier i skolan. 

Respondenterna anser att det är viktigt att pedagoger har kunskaper kring kompensatoriska 

hjälpmedel, detta är även ett område som respondenterna lyfter som ett utvecklingsområde. 

 

Extra anpassningar 
I utsagorna om extra anpassningar lyfter respondenterna insatser som undervisning en till en, i 

grupp och i klassrumssituationen. De anser att det är viktigt med samverkan och att man 

diskuterar förhållningssätt, något som även Hattie (2009) lyfter. De lyfter att det är viktigt att 

tidigt kartlägga elever för att kunna sätta in rätt anpassningar och insatser på individ, grupp 

och organisationsnivå. 

Vår tolkning är att respondenterna lyfter insatser och åtgärder som intensivläsning och 

intensivträning i matematik, att man arbetar med kontinuerliga och planerade insatser, men att 

man också stöttar i vardagen i klassrumssituationen. Några av respondenterna uppger att de 

möter många nyanlända elever som saknar skolbakgrund och därmed läsförmågan och 

grundläggande kunskaper i matematik.  Respondenterna anser att det är viktigt att arbeta med 

fonologisk medvetenhet och god begreppsförståelse och taluppfattning i matematik, detta lyfts 

även i forskningen av bl a Alatalo(2011) och Glentow (2006) samt Gersten m. fl. (2005)  

Respondenterna lyfter hur viktigt det är att arbeta för att stärka elevers självförtroende, något 

som både Taube(1987) och Samuelsson m. fl.(2009) betonar.  
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Variation och lärarens kompetens 
I utsagorna kring variation och lärarens kompetens lyfter respondenterna varierad 

undervisning och förhållningssätt som ett utvecklingsområde, något som även Nilholm(2007) 

och Mitchell(2014) betonar. Skolorna behöver stärka kompetensen kring språk-, läs- och 

skrivutveckling, att man talar om skolspråk och vardagsspråk, att man arbetar med 

matematiska begrepp. Norén(2006) lyfter andraspråkselevers möjligheter att använda alla sina 

språk i matematikundervisningen. Respondenterna lyfter att resurser behöver sättas in tidigt 

för att öka elevers möjlighet till lärande. Även forskningsfältet poängterar vikten av att 

identifiera tidiga tecken och förutsägelser av svårigheter i läs-, skriv- och matematikinlärning 

för att kunna förbättra och eventuellt förhindra senare svårigheter (Alatalo, 2011; Dowker, 

2005; Lundberg m.fl., 2009).  

 

Att förstå resultatet  

Ett individinriktat-kompensatoriskt synsätt 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) lyfter det kategoriska och relationella 

perspektivet. De menar att det kategoriska perspektivet ofta blir dominerande i skolan.  

Respondenterna lyfter insatser som stöd till enskilda elever när det handlar om att stärka 

fonologisk medvetenhet, läsutvecklingen, svårigheter i engelska och matematik, att ha en 

grundläggande förståelse, att elever ej följer den undervisning som sker i klassen. Många 

elever har sociala svårigheter, de har svårt att följa sin grupp, det kan handla om 

koncentrationssvårigheter och språkliga svårigheter som påverkar skolgång och enskilda 

elevers måluppfyllnad. 

Punktinsatser som pedagoger lyfter när det handlar om situationer en till en kan handla om 

enskild lästräning, upprepad läsning, undervisning kring fonem-grafem, vokalklanger, att man 

behöver arbeta med att uppmärksamma orddelar etc. Elever kan ha svårigheter med 

avkodning, läsförståelse och långsamt arbetstempo. Elever kan behöva extra stöd med den 

grundläggande matematiken, med att använda lämpliga strategier. 

Pedagogerna lyfter minnesträning för elever enskilt, lästräning enskilt samt språkstöd för 

elever som har specifika talsvårigheter och specifika läs- och skrivsvårigheter. 
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Nilholm (2007) lyfter begreppet specialpedagogik, det är en antydan till att det finns 

situationer där den ”normala” pedagogiken inte räcker till. De problemgrupper man talar om 

är döva och hörselskadade barn, barn som har synnedsättning eller är blinda, barn i 

problematiska lärandesituationer, psykosociala svårigheter, 

lässvårigheter/matematiksvårigheter etc. samt barn med funktionsnedsättningar. En 

utgångspunkt för det kompensatoriska perspektivet inom specialpedagogiken är att man 

avgränsar diskreta grupper och att man arbetar med diagnostisering. Vår tolkning av vår 

studie är att detta förfarande är ett vanligt sätt att arbeta på när det gäller elever i behov av 

särskilt stöd. I studien blir det tydligt att de individinriktade insatserna kräver särskild 

kompetens. 

 

Ett relationellt synsätt 

Ahlberg (2001) lyfter det kommunikativa relationsinriktade perspektivet som sätter fokus på 

lärande och delaktighet. Hon lyfter att man måste beakta komplexiteten i skolans verksamhet, 

att man måste titta på samspelet mellan skolans organisation och den enskilda eleven. Det 

handlar om att skapa kunskap om kommunikationsprocesser och synliggöra variationen i 

skolors möte med elever i behov av särskilt stöd. I skolans vardagliga arbete flätas skolans 

sociala praktik, lärande samt skolans mål och värdegrund samman. Skolor måste utveckla sin 

förmåga till problematisering och de måste inrikta sig mot att finna en variation av 

möjligheter för att möta alla elevers behov.  

De insatser som respondenterna lyfter är arbetet med fonologisk medvetenhet utifrån ex 

”Bornholmsmodellen”.  Denna fonologiska träning kan man arbeta med både enskilt och i 

grupp. De lyfter att det är viktigt med tidiga insatser, redan i förskolan. 

Respondenterna lyfter att man arbetar med intensivläsning både enskilt och i grupp/ klasser.  

De arbetar med läsprojekt i klassen och även med läsprojekt för kollegor i arbetslagen, man 

diskuterar undervisning, förhållningssätt och forskning. Pedagogerna lyfter att det är viktigt 

att arbeta med återkoppling och respons, formativ bedömning. Det är viktigt att arbeta med ex 

läs- och skrivprocesser. Här lyfter respondenter att det ofta brister. Man har inte tid, 

skrivandet t ex. sker inte i flera steg, man arbetar inte om sina texter i flera visioner utan 

eleverna får en summativ bedömning på sin text, man hinner inte med återkopplingar under 

arbetets gång.  
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Respondenterna arbetar i matematik utifrån ex Gudrun Malmers matematiklistor och TIM- 

Tidig intensiv matematikträning, både enskilt och i grupper/klasser. De arbetar för att 

utveckla kollegors undervisning i matematik genom ”Mattelyftet”. De arbetar för att stärka 

elevers självförtroende, känslan av att lyckas. I matematik är det viktigt att knyta an till 

vardagen, att prata om matematiska begrepp redan i förskoleklassen. Respondenterna lyfter att 

de arbetar för att stärka elevers läsförståelse och lyfter här arbetet med lässtrategier. Man 

arbetar språkstärkande, man arbetar utifrån Genrepedagogik och Cirkelmodellen etc. Ett bra 

språkutvecklande arbetssätt stärker alla elever i klassrummet, att man arbetar med språk i alla 

ämnen för alla elever. 

Respondenterna lyfter en förebyggande insats som det pedagogiska ledarskapet, hur viktigt 

det är med ett bra ledarskap, att läraren kan skapa en lugn grupp som ger arbetsro till alla 

elever. Respondenterna lyfter att det är en stor utmaning för lärare att möta alla elever, att 

möta gruppen, att kunna se helheten och att kunna individualisera, att få tid till planering och 

organisation och att arbeta med formativ bedömning, med lärandeprocesser och 

självvärdering. 

Respondenterna lyfter kartläggningskunskaper hos pedagoger som en viktig förebyggande 

åtgärd. Det är viktigt att tidigt fånga upp elevers kunskaper och förmågor så att man kan sätta 

in rätt insatser, anpassningar och åtgärder för alla elever. Dessa kunskaper behövs särskilt för 

att kunna möta elever med annat modersmål än svenska, de har alla så olika skolbakgrunder 

och behöver olika insatser och anpassningar. Man måste arbeta för att få ett bra överlämnande 

mellan olika stadier. Respondenterna lyfter att det är viktigt med samverkan mellan olika 

pedagoger, att man verkligen får tid till pedagogiska diskussioner. Skolor måste skapa former 

för samverkan mellan ämneslärare, klasslärare, förskollärare, speciallärare, specialpedagoger, 

SVA-personal, modersmålslärare etc. Respondenterna lyfter att det är viktigt med 

trepartsamtal mellan elever, lärare och föräldrar. Att man arbetar utifrån tydliga gemensamma 

mål. Att eleven och föräldrar förstår dessa mål och att elever vågar be om hjälp. 

 

Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2003) diskuterar dilemmaperspektivet. Han menar att utbildningssystemet måste 

hantera dilemman som handlar om hur skolan hanterar individer, hur man möter kategori, 

brister, olikheter, kompensation och deltagande. Ska skolan möta varje barn som en individ 
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eller ska barn kategoriseras? Hur ska man se på barns olikheter, ska man se olikheter som 

tillgångar eller ska de värderas? Ska man kompensera barn för det man uppfattar som brister 

eller ska delaktigheten ha ett överordnat värde? Det finns svåra grundlägganden teman i 

skolans vardag som man ännu inte har lycktas lösa men som man måste ta ställning till och 

hantera i skolans vardag. 

Vår tolkning är att respondenterna har en stor kunskap om specialpedagogisk forskning och 

om anpassningar, insatser och åtgärder. Men då skolan är en stor utmaning för alla pedagoger 

som arbetar där och då tid och resurser ständigt är en svårighet så finns det stora 

utvecklingsområden inom skolans värld. Respondenterna talar om en bättre organisation och 

struktur. Man behöver arbeta vidare för att utveckla undervisning och ledarskap. Pedagogerna 

lyfter att de saknar tid för planering, samverkan och handledning av kollegor. 

Nilholm (2007) lyfter ett centralt dilemma, i ett utbildningssystem ska alla elever i någon 

mening ges liknande kunskaper och färdigheter, samtidigt som utbildningssystem ska anpassa 

sig till att elever har olika intressen, fallenhet och erfarenhet. En spänning uppstår mellan det 

gemensamma och anpassningen till elevers olikheter. 

 

Förslag på vidare forskning 

Det skulle vara intressant att göra en studie kring klasslärarens syn på elevers hinder i läs-, 

skriv- och matematikutvecklingen och även en intervjustudie med elever som får särskilt stöd 

i läs-, skriv- och matematikutveckling. En annan intressant tanke skulle vara att få ytterligare 

förståelse av kopplingen mellan hinder i läs-, skriv- och matematikutvecklingen samt att titta 

på betydelsen av specifik kompetens för att möta hinder i läs-, skriv och matematikutveckling. 
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Missivbrev 

Västerås 2013-02-16  

 

Hej! 

Vi heter Mia Johansson och Marie Viberg och vi studerar till speciallärare på Mälardalens 

högskola i Västerås.  

Under vårterminen 2015 arbetar vi med vårt examensarbete. I vår undersökning hoppas vi 

kunna få syn på hur framgångsrika strategier används för att möta elever med hinder i språk-, 

läs- och skrivutveckling och i matematik. 

Vi vore tacksamma om du ville delta i vår undersökning som innebär en intervju på ca 45 

minuter.  

Den information som kommer fram i vår undersökning kommer endast att användas i vårt 

examensarbete och kommer att behandlas i enlighet med de forskningsetiska regler som 

rekommenderas av Vetenskapsrådet. Ditt deltagande är helt och hållet frivilligt. Du kan välja 

att när som helst avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. Vi kommer att spela in 

intervjun för att kunna använda den i arbetet med uppsatsen. Intervjun kommer bara att 

bearbetas av oss och enbart i detta sammanhang. Ditt deltagande är avidentifierat vilket 

innebär att du är helt anonym i uppsatsen.  

Vi hoppas att du kan delta i en intervju. Ring eller maila oss så kan vi bestämma en tid då vi 

träffas. 

 

Med vänlig hälsning 

Mia Johansson och Marie Viberg 

 

Mia Johansson   Marie Viberg 

Tel: 070 – 394 55 38   Tel: 070 – 525 56 27 

Mail: miajohansson11@gmail.com  Mail: marie.viberg@edu.fagersta.se 

 

Handledare: 

Tina Hellblom/Thibblin 

Fil.dr i pedagogik/PhD in Education 

Universitetslektor i specialpedagogik 

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Mälardalens högskola, Västerås. 
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Intervjuguide 

Vilken utbildning/behörighet har du? 

 

Kan du beskriva hur din dag såg ut igår. 

 

Hur identifieras elever som anses vara i behov av specialpedagogiska insatser? 

 

Vilka svårigheter i svenska och matematik möter du hos eleverna? 

 

Hur arbetar du med elever som visar de här svårigheterna? 

 

Vilka områden i svenska och matematik ser du att eleverna har svårigheter med? 

  

- Hur arbetar du med det? 

 

Hur arbetar du med elever som visar svårigheter i taluppfattning? 

 

Hur arbetar du med elever som visar svårigheter i begreppsuppfattning? 

 

Hur arbetar du med elever som har svårigheter med läs-, och skrivutveckling? 

 

Vad är det som gör att du valt att arbeta på det här sättet? 

 

Uppfattar du att det finns strategier som är mer framgångsrika än andra i arbetet 

med taluppfattning och begreppsförståelse? 

 

Vad ligger till grund för de åtgärder som man sätter in? 

 

Vilka pedagogiska hjälpmedel använder du/används för att möta elever i behov 

av stöd? 

 

På vilket sätt samverkar du med klasslärare/andra pedagoger i arbetet med 

elever som har svårigheter i svenska och matematik? 

 

Hur kan man arbeta förebyggande för att förhindra att problem uppstår? 

 

Vilken kompetens behöver vi i skolan kring dessa frågor? 

 

Är det något mer du vill tillägga? 
 

 


