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Titel 
 

Hinder och möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Speciallärares perspektiv 

 

 

Engelsk titel 
 

Obstacles and Opportunities for Students with Reading and Writing Disabilities. Special 

education teachers´ perspectives. 

 

Abstrakt 
 

Syftet med studien har varit att undersöka vilka hinder och möjligheter till att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter som speciallärare upplever finns i 

grundskolan och hur hindren kan undanröjas och möjligheterna bäst kan tas tillvara. 

Metoden som användes var kvalitativa intervjuer. Sex speciallärare på sex olika 

grundskolor intervjuades enligt semistrukturerad intervju.  

 

Resultatet visade på att det finns fler hinder än möjligheter till att anpassa lärmiljön för 

elever i läs- och skrivsvårigheter, men att de flesta av hindren låg på organisationsnivå 

och därför var relativt enkla att undanröja. Andra hinder låg dock på samhällsnivå och 

var därför svårare att undanröja. Vad gäller möjligheter så framkom att stora 

möjligheter till att anpassa undervisningen förelåg på skolorna, men att dessa 

möjligheter ibland inte togs tillvara på ett maximalt sätt. En av de bästa möjligheterna 

befanns vara tidiga upptäckter och tidiga insatser. Sammantaget kunde dock konstateras 

att det förekom stor skillnad i hanteringen av elever i läs- och skrivsvårigheter både 

mellan skolorna och inom skolorna. Därmed kunde vi se att det finns en del att göra för 

att läs- och skrivsvårigheter inte ska vara en större funktionsnedsättning i den 

pedagogiska praktiken än vad det behöver vara.  

 

 

Nyckelord 
 

Anpassningar, dyslexi, hinder, läs- och skrivsvårigheter, möjligheter, speciallärare, 

specialpedagogik, särskilt stöd. 
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1 Introduktion 
Det ställs idag höga krav på dagens skola att möta och tillgodose alla elevers behov. 

Lagstiftningen kring vad skolan är skyldig att göra för elever i behov av särskilt stöd är 

tydlig. Extra anpassningar och särskilt stöd ska ges till de elever som behöver det för att 

bäst kunna tillgodogöra sig undervisningen. I Lgr11 betonas att: ”Alla som arbetar i 

skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för 

att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande.” (Skolverket, 2011, s.14).  

Vidare beskrivs det att det är skolans uppdrag att sträva mot att ge elever en likvärdig 

utbildning. I Lgr11 står: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov.” och att ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla.” (Skolverket, 2011, s.8). 

 

Enligt Jacobson (2005) uppskattas 20-25% av de vuxna i Sverige ha läs- och 

skrivsvårigheter. Då kraven på skriftspråklig kompetens inom utbildningssystemet och 

inom arbetslivet är höga riskerar elever som inte får den stöttning de behöver i skolan 

att drabbas hårt. 1990 fastställdes dyslexi som ett funktionshinder i Sverige och de som 

diagnostiserades med det hade rätt till särskilt stöd. Dock anser vi att det är mer 

väsentligt att betrakta läs- och skrivsvårigheter i allmänhet som ett funktionshinder. 

Oavsett om diagnosen dyslexi ställts har en elev i läs- och skrivsvårigheter rätt till stöd. 

Det är i relation till skolans förmåga att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter som 

funktionshindrets omfattning bestäms. Den pedagogiska miljön spelar en stor roll för 

elevers möjligheter att utvecklas och ta till sig undervisningen.  

 

Skolinspektionens rapport kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan visar på 

en dyster verklighet i många av dagens svenska skolor. De konstaterade efter 

granskning av 21 grundskolor att : ”Anpassningen av undervisningen behöver utvecklas 

i nästan samtliga skolor.” (Skolinspektionen, 2011, s.7). Vidare upptäckte de att: ”De 

råd och rekommendationer som ges utifrån fördjupade utredningar av läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi får endast i hälften av skolorna ett tydligt genomslag i 

verksamheten.” (Skolinspektionen, 2011, s.7). Detta är ett stort problem som visar 

vikten av kontinuerlig granskning av hur skolor arbetar med att anpassa undervisningen 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi har själva erfarenheter av detta problem efter 

våra år som yrkesverksamma lärare. 
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Mot bakgrund av hur situationen för elever i läs- och skrivsvårigheter såg ut 2011 vid 

Skolinspektionens granskning finner vi stark specialpedagogisk relevans i att göra en 

undersökning om hur speciallärare upplever att det ser ut på skolorna idag sex år och en 

läroplan senare. Vi är intresserade av att ta reda på vilka hinder och möjligheter som 

finns i skolorna och hur verksamheterna förhåller sig till dessa i arbetet med elever i läs- 

och skrivsvårigheter. Det är viktigt med ökad kunskap inom området för att kunna 

sträva mot att förbättra möjligheterna till att tillgodose behoven hos dessa elever.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Vikten av skriftspråklig kompetens 

 

Vi lever i ett samhälle där läskunnighet ses som en självklarhet och där kraven på läs- 

och skrivförmåga är höga.  Att lära sig att erövra skriftspråket och invigas i dess 

mysterier blir därför en viktig färdighet för att kunna fungera optimalt som 

samhällsmedborgare.  Som Høien & Lundberg (2013) konstaterar innebär detta att en 

individ som inte kan leva upp till kraven blir marginaliserad: “Dålig läsfärdighet får 

allvarliga följder för att samhället ställer så stora krav på skriftspråklig färdighet.” 

(Høien & Lundberg, 2013, s.16). Läs- och skrivsvårigheter blir därför till ett 

funktionshinder i det dagliga livet, som är svårt att komma runt. De konsekvenser som 

följer av läs- och skrivsvårigheter påverkar inte bara skolgången för en individ, utan 

påverkar livsvillkoren i stort och möjligheterna till att klara sig i livet. Elbro (2011) 

menar att det vore lögn att påstå något annat:  

Det tjänar inte något till att inbilla eleverna att läsfärdigheter inte spelar någon roll. För det 

kan ju var och en se att det gör. Det gäller inte bara i skolan att man ska läsa sig till kunskap 

i de flesta ämnen, utan det gäller sannerligen också i utbildningar och vardagslivet.  

                                                                                                  (Elbro, 2011, s.173) 

 

Hon konstaterar vidare att i takt med att textmängden i samhället hela tiden ökar blir 

läs- och skrivsvårigheter ett funktionshinder som bara blir svårare och svårare.  

 

2.2 Läsning 
 

Att lära sig läsa är en komplicerad process som kräver mycket. Kahmi & Catts (2014) 

förklarar läsning som ”a complex organization of pattern of higher mental processes”. 

(Kahmi & Catts, 2014, s.3). Gough & Tummer utvecklade på 1980-talet en formel för 

läsning, kallad ”the simple view of reading”, som lyder: Läsning = Avkodning x 

Förståelse. För att läsningen ska fungera behövs alltså både avkodningsförmåga och 

språkförståelse. Faktorerna är beroende av varandra för läsningen ska fungera 

tillfredställande. Denna formel är fortfarande gångbar då den enkelt förklarar en 

komplicerad process (Elbro, 2011). Läsning är ingen naturlig färdighet och därför kan 

vägen till automatiserad läsning påverkas av många olika saker såsom undervisning och 

andra erfarenheter i livet.  
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Ett sätt att beskriva läsutvecklingen kan vara i fyra olika stadier: pseudoläsning, 

logografisk-visuella stadiet, alfabetiska-fonologiska stadiet och ortografisk-morfemiska 

stadiet. Alla genomgår inte alla stadier, en del hoppar över ett stadie och en del befinner 

sig ett tag i två stadier samtidigt. I det första stadiet, pseudoläsning, läser barnet mer 

omgivningen än läser. Ju längre det kommer i stadierna ju mindre använder barnet 

kontextuella ledtrådar. Det är först i det tredje stadiet, alfabetiska-fonologiska stadiet,  

som barnet knäcker den alafabetiska koden och själv kan läsa nya ord. Detta lägger 

grunden för det sista stadiet, det ortografiska- morfemiska, som är viktigt att det når för 

att inte behöva lägga så mycket energi på själva läsningen utan istället på innehållet. 

(Høien & Lundberg, 2013) 

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
 

Att lära sig läsa och skriva är en särskilt mödosam process för en del elever. Ingvar 

(2008) beskriver det som en trappa där “alla steg i trappan är nödvändiga för att nå en 

bra nivå för läsning och skrivning //…// men vissa trappsteg är högre” (Ingvar, 2008, 

s.27) för den här gruppen. Begreppet läs- och skrivsvårigheter innefattas av att ha någon 

sorts svårighet i läs- och skrivprocessen.  

 

                                                  Figur 1 Cirkelmodellen   (Jacobson, 2005, s.8) 
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Svårigheterna kan bero på många olika faktorer och ett sätt att försöka beskriva detta 

kan vara att utgå från cirkelmodellen (se figur 1) som också visar på komplexiteten i 

begreppet läs- och skrivsvårigheter. Cirkeln i mitten symboliserar alla som har 

svårigheter med att läsa och skriva och där de med dyslexi är en del av den 

beskrivningen med en oskarp gräns emellan. Figuren visar också på en mängd olika 

faktorer som påverkar och där den yttre cirkeln är den som avgör hur allvarliga läs- och 

skrivproblemen blir. Den beskriver också två övergripande faktorer, arv och miljö, som 

i sin tur till exempel påverkar de olika faktorerna i cirkeln (Jacobson 2005). Allt hänger 

ihop och påverkar vartannat. 

 

Läs- och skrivsvårigheterna kan även variera i svårighetsgrad och vara mer eller mindre 

resistenta beroende på vad de har för orsak. Dessutom är det väsentligt att göra en 

distinktion kring svårigheter med den rena avkodningen och svårigheter med 

läsförståelse. Enligt Almqvist, Malmqvist & Nilholm (2015) skiljer man i allmänhet på 

rent tekniska svårigheter i att avkoda text och problem med läsförståelse. Men de 

betonar samtidigt att avkodningssvårigheter ofta resulterar i svårigheter att förstå en 

texts innehåll, eftersom avkodningen kan ta all energi från en svag läsare. 

 

2.4 Dyslexi 
 

Svensson & Jacobson (2007) gör uppskattningen att: ”3–7% of the population shows 

specific reading and writing disorders  (dyslexia).  The  variation  in  number  reported  

as dyslexic depends on the definition of the concept”. (Svensson & Jacobson, 2007, 

s.1). Därför är dyslexibegreppet något som behöver klargöras. Dels för att det inte finns 

någon gemensam internationell definition och dels för att det är en del av begreppet läs- 

och skrivsvårigheter. Høien & Lundberg (2013) påvisar det komplexa i begreppet 

dyslexi och menar att det inte finns någon exakt skiljelinje mellan elever med dyslexi 

och andra lässvaga elever. Var gränsen ska dras är svårt att säga. Det finns dock några 

huvudkriterier som behöver uppfyllas för att en person ska få diagnosen dyslexi. Høien 

& Lundberg (2013) räknar upp dessa: ”ordavkodningen är inte automatiserad, stora 

svårigheter med att läsa nonsensord, dålig rättskrivning, lässvårigheterna är resistenta, 

signifikant skillnad mellan färdigheten i hörförståelse och i läsförståelse, 

lässvårigheterna är ärftliga”. (Høien & Lundberg, 2013, s.25 f). 
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Den internationella definition som är mest gångbar just nu formulerades 2002 av 

Dyslexia International Association och lyder enligt följande: 

Dyslexia is a specific learning disability that is neurobiological in origin. It is characterized 

by difficulties with accurate and/or fluent word recognition and by poor spelling and 

decoding abilities. These difficulties typically result from a deficit in the phonological 

component of language that is often unexpected in relation to other cognitive abilities and 

the provision of effective classroom instruction. Secondary consequences may include 

problems in reading comprehension and reduced reading experience that can impede 

growth of vocabulary and background knowledge. 

                        (Dyslexia International Association, 2016, officiell hemsida på nätet) 

 

Det vi kan konstatera är att begreppet idag är ett i samhället vedertaget begrepp för 

specifika läs- och skrivsvårigheter, men i takt med att vi lär oss allt mer bör 

definitionerna kunna bli alltmer användbara för att kunna leda till allt bättre åtgärder 

(Gustavsson, 2009). 

 

 

2.5 Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i ett historiskt perspektiv 

Redan under 1800-talet intresserade sig en del, speciellt läkare, för varför vissa får läs- 

och skrivsvårigheter. Läkaren Kussmal var en av de första att se på svårigheter med att 

läsa som en speciell sjukdom och som hade orsakats av någon form av hjärnskada. Det 

sättet att se på lässvårigheter kom också att prägla den internationella läsforskningen 

under större delen av 1800-talet. I Sverige under den här tidsperioden lät man ofta 

elever med läs- och skrivproblem gå om en eller fler klasser vilket ibland resulterade i 

att en del inte gick så länge i skolan, ofta resonerade man att alla kan lära sig att läsa och 

skriva bara de anstränger sig. Kahmi, Catts & Adlof (2014) beskriver tidsandan som: 

“Children with reading problems were generally thought to be poorly motivated or if 

low intelligence”. (Kahmi, Catts & Adlof, 2014, s.48). Under 1930-talet ändrades synen 

på vad som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Från att det bara sågs som något medfött 

till en insikt om att det kunde bero på en mängd andra orsaksfaktorer (Ericson, 2011). 

Psykologen Monroe påvisade även i sin forskning på 1930-talet en mängd olika 

anledningar till läs- och skrivsvårigheter såsom “begränsad inlärningsförmåga, medfödd 

eller förvärvad neurologisk defekt, konflikt mellan hjärntendenser, dålig perception, 

dålig hälsa, dålig körtelfunktion, dålig syn och hörsel, onormala emotionella reaktioner, 

dålig miljö och dålig skolundervisning”. (Ericson, 2011, s.25).  År 1938 startade de 

första läsklasserna i Sverige och Monroes forskning fick stor betydelse för arbetet i de 

här klasserna. Under de följande årtionden gjorde man oftast en grundlig utredning på 

en elev som hade läs- och skrivsvårigheter och försökte täcka in olika infallsvinklar på 
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att eleven var i svårigheter, för att sedan eventuellt placera dem i en läsklass eller 

läsklinik (a.a).  

Under 70-talet och 80-talet ändrades återigen synen på elever i svårigheter och 

begreppet åtgärdsprogram nämndes för första gången i SIA-utredningen om skolan inre 

arbete (SOU 1974:53). Då var det skolan som skulle anpassa sig bättre och 

specialundervisningen i klinikform kritiserades hårt och ansågs ske på bekostnad av 

annan undervisning. I utredningen lyftes även relationen mellan lärare och elev som 

något viktigt och man hade ett större fokus på undervisningens innehåll i klassrummet 

så att den bättre skulle möta variationen av eleverna (Asp-Onsjö, 2014). Följden blev att 

man nästan slutade helt att kartlägga eleverna och att hjälpklasserna/klinikerna 

avskaffades.  Eleverna integrerades i de vanliga klasserna och ibland gavs förklaringen 

till läs- och skrivsvårigheter bara berodde på omognad. Begreppet dyslexi fanns som en 

orsaksförklaring till svårigheter men förnekades av allt fler och förklaringen till att man 

hade problem var ofta omognad (Ericson, 2011).  

Efter år 1990 när dyslexi började definieras som ett funktionshinder (Druid Glentow, 

2013) blev det under åren därefter ett inarbetat begrepp men också ofta feltolkat. I 

Folkhälsovetenskapligt lexikon från år 2000 satte man till exempel likhetstecken mellan 

dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, medan Pedagogisk uppslagsbok från 1996 hade 

två uppslagsord, dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. För en del blev begreppet dyslexi 

överordnat olika varianter av läs- och skrivsvårigheter medan andra använde läs- och 

skrivsvårigheter som ett överordnat begrepp vilket dyslexi ingick i. Detta gjorde att det 

ibland uppstod förvirring när till exempel olika yrkeskategorier skulle mötas och skapa 

de bästa förutsättningarna för enskilda elever (Rydelius, 2011). Under de sista två 

årtionden har det bedrivits mycket forskning som klargör att läs- och skrivsvårigheter 

kan orsakas av många olika orsaker (Jacobson, 2005 & Alatalo, 2011). Utvecklingen 

mot förståelse till elever i läs- och skrivsvårigheter har dessutom varit positiv och det 

finns också en samstämmighet i forskningen att med rätt åtgärder kan dessa elever möta 

de krav på läsfärdighet som finns i samhället (Ericson, 2011).  
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2.6 Styrdokumentens krav på anpassningar  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) är kraven på anpassningar till alla elevers behov tydliga. Det 

står att: “Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” 

(Skolverket, 2011, s.8) Vidare betonas att:  

Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar 

till målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika 

för alla.                                                                        (Skolverket, 2011, s.8) 

Även rätten för varje elev att få möjlighet till att erövra språket tas upp: “Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2011, s.9). 

Dessutom står det tydligt uttryckt att ingen i skolan ska utsättas för diskriminering 

genom någon typ av funktionsnedsättning. Då dyslexi sedan 1990 är klassat som en 

funktionsnedsättning och läs- och skrivsvårigheter också kan anses vara det, så går detta 

att direkt koppla till styrdokumenten. 

I Skollagen står det att: “Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

uppfylla de olika kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för 

att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling.” (Skollagen, paragraf 3, kap 3 under 

rubriken Barns och elevers utveckling mot målen, lag 2014:458).  I Skollagen regleras 

även att extra anpassningar ska ges om en elev riskerar att inte uppnå målen och om 

dessa anpassningar inte räcker ska det utredas om eleven behöver särskilt stöd. 

 

2.7 Problemformulering 

I bakgrunden har vi betonat vikten av en god skriftspråklig kompetens för att kunna 

klara sig genom skolsystemet och för att kunna klara sig i dagens samhälle. I relation till 

detta har vi framhållit att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi riskerar att bli ett 

allvarligt funktionshinder om inte skolan på olika sätt anpassar undervisningen efter de 

behov som elever i läs- och skrivsvårigheter har. Skollagen (2014) och Lgr11 

(Skolverket, 2011) ställer krav på att dessa anpassningar görs, men trots detta visar 

Skolinspektionens granskning (2011) att skolor överlag är dåliga på att göra dem. Det 

får oss att ställa frågan om varför och vidare vilja undersöka vad som hindrar, men 

också vilka möjligheter som finns till att tillgodose de behov som elever i läs- och 

skrivsvårigheter har. 
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3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter till att anpassa 

undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter som speciallärare upplever att 

det finns i grundskolan och hur dessa hanteras.  

 

● Vilka hinder upplever speciallärare att det finns till att anpassa undervisningen 

för elever i läs- och skrivsvårigheter och hur kan dessa undanröjas? 

 

● Vilka möjligheter upplever speciallärare att det finns till att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter och hur tas dessa bäst 

tillvara? 
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4 Tidigare forskning 
 

4.1 Positivt inverkande faktorer för inlärning       
 

4.1.1 Den enskilda lärarens betydelse 

 

Det finns många olika faktorer som inverkar på en elevs möjligheter till att tillägna sig 

kunskap och att nå skolframgång. Tjernberg (2013) har i sin forskning funnit belägg för 

att elevers skolframgång gynnas av ett genuint intresse från lärarens håll för deras 

lärande. Lyhördhet och inlevelseförmåga är läraregenskaper som enligt hennes 

forskning sannolikt har stor betydelse för en positiv utveckling bland eleverna. Detta har 

hon kommit fram till i en forskningstudie över flera år och som använde olika 

undersökningsmetoder. Mellan 2008 och 2012 gjorde hon klassrumsobservationer och i 

avhandlingen kompletterades denna empiri med analyser av skoldokument och 

kvalitativa intervjuer med lärare. Hennes forskningsresultat har en stark koppling till 

den pedagogiska praktiken, då avhandlingen varit praxisorienterad. Även Lilja (2013) 

har i sin forskning funnit belägg för att läraren som person är mycket viktig för elevers 

inlärning. Hennes avhandling fokuserar på förtroendefulla relationer mellan lärare och 

elev och vilka konsekvenser de kan ha på lärandeprocessen. I sin studie samlade hon in 

empiriskt material från fältstudier där fem lärare på fem olika skolor blev observerade 

under cirka 30 timmar var och kompletterade detta med intervjuer och informella 

samtal. Hennes resultat pekar på att elevens relation till sin lärare är en viktig faktor för 

kunskapsinlärningen. Hon finner att en relation som bygger på tillit skapar stora 

möjligheter till inlärning och även inverkar på elevens självbild och förmåga till att tro 

på sig själv. En förtroendefull relation tycks även leda till att elevens möjligheter till att 

få rätt bemötande utifrån sina individuella behov stärks. Frelin (2010) som forskat kring 

hur lärare hanterar relationer i sitt yrkesutövande fastslår att skapandet och hanterandet 

av relationer till eleverna är en del av yrkesprofessionaliteten. En stor del av 

förutsättningarna till att skapa goda undervisningssituationer handlar om att kunna 

hantera den relationella delen av skolans praxis. Hennes avhandling bygger på 

intervjuer och observationer med elva olika lärare från förskolan upp till gymnasiet.  
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4.1.2 Rätt kompetens kring läs- och skrivutveckling 

En annan viktig faktor för elevers skolframgång är lärarens skicklighet. Ett flertal 

forskare har kommit fram till att lärares kompetens och ämneskunskaper är avgörande 

för elevernas lärande, i synnerhet vad gäller läs- och skrivutveckling. Alatalo (2011) 

gjorde under 2009 och 2010 en enkätundersökning med 300 lärare som undervisar i 

årskurs 1-3. I enkäten fanns även ett kunskapstest som visade att många lärare har 

bristfälliga kunskaper om elevers läs- och skrivutveckling och språkets struktur. En 

konsekvens av detta skulle också kunna vara att det är många elever som är i läs- och 

skrivsvårigheter eller i riskzonen inte får rätt stöd i dagens skola. Därför poängterar hon 

vikten av god läspedagogik och att lärare har en klar tanke med läsundervisningen. 

Även Myrberg (2003) kom under det fem år långa Konsensus-projektet fram till att 

lärarens skicklighet i pedagogik är den mest avgörande faktorn för elevens 

läsutveckling. Detta projekt var en omfattande rapport kring olika svenska läsforskare 

och deras uppfattningar om läs- och skrivpedagogik och läs- och skrivsvårigheter. Syftet 

med projektet var att försöka ge en samlad bild av forskarnas åsikter kring läsning. 

 

Fouganthine (2012) har haft forskningsprojektet Läsutveckling i Kronoberg (som 

genomfördes under 1990-talet) som utgångspunkt. Detta projekt undersökte 

avkodningsförmågan hos drygt 2000 elever i Kronobergs län där vissa sedan följdes upp 

ett antal år senare. Fouganthine har med utgångspunkt i denna forskning fortsatt med att 

göra vuxenstudier med ett sextiotal av de personer som ingick i Kronobergsstudien. Hon 

finner i sin forskning stöd för att rätt kompetens är en viktig faktor i relation till dyslexi 

och hur detta funktionshinder hanteras i skolan. Rätt kunskap och förhållningssätt från 

omgivningen kan underlätta funktionsnedsättningen. Därför förespråkar Fouganthine att 

både lärare och elever behöver mer kunskap om dyslexi, både teoretisk och praktisk. 

Såväl Tjernberg (2013) och Alatalo (2011) vars forskning presenterats ovan, finner att 

rätt kunskap kring läs- och skrivinlärning är en avgörande faktor för möjligheten att 

bedriva en skicklig läs- och skrivundervisning i klassrummet. Tjernberg (2013) 

förespråkar lässpecialister i skolan för att säkerställa framgångsrik specialpedagogisk 

undervisning, men påpekar även att alla lärare behöver rätt kompetens för att lyckas 

med elevernas läs- och skrivutveckling. 
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4.1.3 Pedagogisk stöttning av elever i läs- och skrivsvårigheter 

 

Moreau (2014) gjorde en undersökning där lärare som undervisade på mellannivå i 

provinsen British Columbia i Kanada intervjuades om sina tankar och erfarenheter kring 

elever med läs- och skrivsvårigheter. En av huvudfrågorna som ställdes handlade om 

hur lärarna såg på sin roll och sitt ansvar gentemot eleverna och hur det kunde påverka 

den pedagogiska praktiken. Det som framkom av studien var att lärarna hade en tendens 

att skylla skolmisslyckanden för dessa elever på yttre faktorer som hemmiljö, 

skolsystemet eller generella inlärningssvårigheter och inte såg brister i den egna 

undervisningen som en möjlig orsak till elevernas svårigheter att nå upp till målen. De 

ansåg även överlag att det inte var deras jobb att lära eleverna att läsa, utan att de 

förväntades sig att de elever som de mottog i sina årskurser redan skulle ligga på en viss 

nivå. Moreau (2014) fastslår: 

 A teacher´s relationship with struggling readers has many complicated factors, not the 

least of which is an inability to work from a textbook. Along with discussions of 

practice and strategies, the complexity of this relationship evokes issues of teacher and 

student identity, roles and responsibilities, and attitudes and beliefs. 
                                                                                        (Moreau, 2014, s.1) 

 

2009 gjorde National Center for Education Statistics (Sen, Burns & Miller) med 

underlag från PIRLS resultat från 2006 en internationell jämförelse av vilka strategier 

som är vanliga i skolan för att tillgodo se behoven hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter i årskurs 4. Genomgången inkluderade bland annat statistik från 45 

länder/territorier kring följande fem skolstrategier :  

- spend more time working with the student individually 
- have other students work with student having difficulties 
- have student work in the regular classroom with a teacher-aide 
- having student work in a remedial classroom with a reading specialist 
- having student work in the regular classroom with a reading specialist 

                                                                                   (Sen, Burns & Miller, 2009, s.5 f) 

De internationella medelvärden som är uträknade innebär att extra tid på att arbeta 

individuellt med eleven samt att låta andra elever hjälpa till med att stötta elever i 

svårigheter är de vanligaste strategierna, med siffror på 88 % och 64 %. Medelvärdet för 

att låta eleven jobba med en assistent vid sin sida i klassrummet ligger på 23 %, att läsa 

med någon typ av lässpecialist i ett annat klassrum ligger på 34 % och att låta 

lässpecialisten arbeta i det vanliga klassrummet ligger på 12 %. 
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I Sverige är det vanligast att arbeta mer individuellt med eleverna (90 %) och näst 

vanligast att få någon typ av specialundervisning med lässpecialist utanför det ordinarie 

klassrummet (75 %). Det är däremot ovanligare att låta andra elever ta över ansvaret för 

att hjälpa sina klasskamrater (35 %) och att låta en elevassistent arbeta med eleven i 

klassrummet (35 %). Mest ovanligt är det att ha en lässpecialist som hjälper eleven i det 

ordinarie klassrummet (16 %).  

Undersökningen inkluderar även några strategier som identifieras som ”out-of-school 

support strategies” och det är att be föräldrar om hjälp, ge extra läxor för att få eleven i 

fråga möjlighet att ”hinna ikapp” och att invänta allmän mognad. Det framgår att det i 

Sverige är vanligt att be föräldrar om hjälp och att ge extra läxor, men ovanligt att bara 

vänta på att eleven ska bli bättre av sig själv (30 %).  

Woodward & Talbert-Johnson (2009) har undersökt genom en enkät hur 50 lärare och 

fjorton ”lässpecialister” ser på för- och nackdelar med olika sätt att genomföra 

interventioner för lässvaga elever. Att tidiga insatser är viktigt råder det enighet om, 

men var dessa insatser ska göras, hur insatserna ska se ut på detaljnivå och om de ska 

göra i eller utanför det ordinarie klassrummet ser man olika på.  

Fouganthine (2012) hänvisar till internationell forskning som dels visar på vikten av 

tidiga insatser, dels på vikten av expertiskunskap inom läs- och skriv. Hon finner även i 

sin egen avhandling belägg för att hävda samma sak: 

Avhandlingens resultat leder till ett flertal praktiska implikationer. Specialpedagogiken 

behöver utrustas med evidensbaserade metoder för att tidigt förhindra utslagning av elever. 

De pedagogiska riktlinjerna, främst hämtade internationell forskning, vilka visat sig 

verkningsfulla är: tidiga insatser, undervisning i fonemisk medvetenhet, struktur och 

systematik i arbetet, konkreta små delmål och överinlärning. 

                                                                                          (Fouganthine, 2012, s. 252 f) 

Därmed fastslår Fouganthine att tillräckliga och adekvata kunskaper för samtliga lärare 

inom läs- och skriv är en förutsättning för att kunna stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Hon menar att det krävs stora förändringar i den pedagogiska praktiken 

för att skapa bättre förutsättningar för dessa elever. Eftersom eleverna spenderar större 

delen av skoldagen i klassen är det lika viktigt att de ordinarie lärarna har den kunskap om 

läs- och skrivutveckling som den specialpedagogiska personalen har. 

Även Sandberg (2012) finner belägg för att tidig upptäckt av elever i svårigheter är en 

viktig faktor, då det dels handlar om att kunna sätta in tidiga insatser och dels att kunna 



  
 

18 

möta elevens behov innan barnet hunnit utveckla en negativ självbild i relation till 

lärandet. Hennes forskning bestod av att hon intervjuade nio specialpedagoger med 

ansvar för förskoleklass och årskurs 1 och gjorde deltagande observationer på två olika 

miljömässigt skiftande skolor i en förskoleklass och i en årskurs etta. Hon fann då att: 

“Att det under den första tiden i skolan skapas villkor för alla barn, oavsett var de 

befinner sig, att uppleva en positiv lärandeprocess, förefaller vara en av de allra 

viktigaste komponenterna i talet om att möta varje barn efter dess förutsättningar.” 

(Sandberg, 2012, s.178). 
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5 Teoretisk anknytning 
 

Följande teoretiska perspektiv finner vi det relevant att knyta till vår studie eftersom de 

påvisar olika sätt att se på specialpedagogiskt stöd och funktionsnedsättningar. 

Perspektiven kompletterar varandra och ger en mångfacetterad teoretisk bas som vi kan 

använda oss av i vår analys. 

  

5.1 Det kategoriska och det relationella perspektivet                                     

Den människosyn och elevsyn som en pedagog har påverkar den pedagogiska 

praktiken. Enligt Gerrbo (2012) har det funnits två dominerande perspektiv och 

förhållningsätt inom specialpedagogiken. Det ena perspektivet, som utmärks av ett 

individualiserat synsätt på både orsaker och åtgärder, benämns av Emanuelsson, 

Persson och Rosenqvist (2001) som ett kategoriskt perspektiv. Förklaringen till 

skolsvårigheter, enligt detta sätt att se, har att göra med elevers olikheter och naturliga 

förutsättningar som till exempel kognitiv förmåga eller arv. Inom detta perspektiv 

ifrågasätts sällan skolans sätt att organisera specialpedagogiska insatser och det har 

historiskt sett varit helt dominerande (Gerrbo, 2012). 

Det andra perspektivet, det relationella, handlar mer om att man anser att eleven  

befinner sig i svårigheter istället för med/har svårigheter. Dessa svårigheter kan bero på 

till exempel lärarens arbetssätt, bristande motivation eller relationer till andra elever 

(Ahlberg, 2013). En förespråkare för det relationella perspektivet är von Wright (2001) 

som uppmärksammar det mellanmänskliga mötet och dess konsekvenser för 

lärsituationen: “...behoven förstås i situationen. Behoven är då inte något som eleven 

bär med sig från en situation till en annan, utan de är knutna till ett sammanhang”. (von 

Wright, 2001, s.14). Det relationella perspektivet kan vara en lämplig utgångspunkt i 

diskussioner kring en elevs förutsättningar  och behov eftersom det sätter fokus på 

individens samspel med den omgivande lärmiljön. (Jakobsson & Lundgren, 2013). 

Därmed är detta viktiga perspektiv att koppla till vår studie. 

 

5.2 Dilemmaperspektivet 

Nilholm (2005) presenterar ett tredje perspektiv som han kallar dilemmaperspektivet. 

Detta perspektiv ska inte ses som något som ligger mellan det kategoriska och det 
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relationella perspektivet, utan det kan sägas vara ett annat teoretiskt synsätt att betrakta 

specialpedagogik på. Nilholm (2007) menar att skolsystemet gör att det hela tiden 

uppkommer olika typer av dilemman som kräver ställningstaganden, men som samtidigt 

inte har några enkla lösningar. 

Ahlberg (2007) anser också att detta perspektiv behövs som ett komplement till det 

kategoriska och det relationella perspektivet för att få ett bredare perspektiv på 

specialpedagogik. Inom detta perspektiv betonar Nilholm (2005) särskilt det 

övergripande dilemmat med ett inkluderande skolsystem som dels har till uppgift att ge 

eleverna en likvärdig utbildning, men samtidigt måste anpassa undervisningen efter 

elevers olikheter och olika förutsättningar. Det blir ett problem när skolsystemet både 

ska bygga på tanken att barn är lika och olika på samma gång. Det leder till 

komplicerade problem i skolans praktik och i bemötandet av elever i behov av särskilt 

stöd. Nilholm (2005) poängterar det motsägelsefulla i att: “Å ena sidan vill vi att alla 

ska bedömas utifrån sina förutsättningar och inte i jämförelser med andra. Å andra sidan 

är sådana jämförelser en grundläggande del av vår kultur.” (Nilholm, 2005, s.134).  

Då detta perspektiv kan ses som ett komplement till det kategoriska och det relationella 

perspektivet finner vi det relevant att koppla detta till vår studie. Elever i läs- och 

skrivssvårigheter kan betraktas i ljuset av detta perspektiv eftersom läroplanen kräver 

språklig kompetens som skolverksamheterna många gånger har svårt att kompensera till 

fullo.  

 

5.3 Den miljörelativa modellen 

Den miljörelativa modellen, ofta benämnd som den miljörelativa handikappsmodellen 

är ett synsätt på funktionshinder och hur dessa skapas. Calais von Stokkom & Kebbon 

(2007) beskriver att “handikapp ses som en relation mellan individen och miljön”. 

(Calais von Stokkom & Kebbon, 2007, s.34). Detta innebär att en funktionsnedsättning 

betraktas som något relativt och situationsbundet. I en viss miljö kan en 

funktionsnedsättning vara omfattande och stigmatiserande, medan den i en annan miljö 

inte märks alls. Även Holme (2000) poängterar att detta innebär en syn på 

funktionshinder som inte enbart utgår ifrån individens begränsningar, utan det handlar 

om en växelverkan mellan individ och miljö. 
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Vi finner det relevant att knyta läs- och skrivsvårigheter till denna modell, då det i vårt 

samhälle klassas som en funktionsnedsättning att inte vara en god läsare. Eftersom 

skolsystemet till stor del bygger på textkompetens finns det risk att denna elevgrupp 

stigmatiseras. Men hur stora konsekvenser funktionsnedsättningen får är något relativt 

och kan enligt den miljörelativa modellen knytas till den pedagogiska miljön. I mötet 

mellan individen och omgivningen bestäms graden av funktionsnedsättningen.  
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6 Metod 

6.1 Undersökningsmetod 

Då vårt ämnesområde handlar om upplevelser och förhållningssätt i relation till ett 

specialpedagogiskt fält ansåg vi att en kvalitativ metod skulle ge bäst resultat. Inom det 

kvalitativa området valde vi intervju som metod. Det gav möjligheten till att gå ner på 

djupet inom ämnesområdet genom en relativt tidseffektiv metod. Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2016) menar: ”Intervjuns styrka är att den går relativt snabbt att genomföra och 

att många i skandinaviska länder gärna ställer upp och att man kan få ett brett material 

om man använder kvalitativt orienterade intervjuer.” (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 

2016, s.54). 

Det finns många olika intervjutekniker att välja mellan och vi valde en semistrukturerad 

intervju. Bryman (2015) poängterar att detta begrepp täcker in mycket, men att det 

handlar om att ge intervjuaren större möjlighet till att styra intervjun beroende på vad 

som kommer fram. Bryman beskriver det enligt följande: 

Det handlar i regel om en situation där intervjuaren har en uppsättning frågor som 

generellt sätt kan beskrivas som ett frågeschema, men där frågornas ordningsföljd 

varierar. Frågorna brukar också vara mer allmänt formulerade än vad som är fallet 

vid strukturerade intervjuer. Intervjuaren har också en viss benägenhet att ställa 

ytterligare frågor till det som uppfattas vara viktiga svar. 

                                                                     (Bryman, 2015, s.216) 

En väl genomarbetad intervjuguide är viktigt, men även en viss mån av flexibilitet. Vi 

provade sedan intervjuguiden vid en pilotstudie där vi genomförde en intervju med en 

testperson som sedan inte ingick i studien. Efter den intervjun gjorde vi några små 

justeringar i vår intervjuteknik. 

 
6.2 Urval 
 

De informanter som har intervjuats har varit utbildade speciallärare med minst några 

yrkesaktiva år inom professionen. En anledning till att vi valt att intervjua just 

speciallärare har att göra med att de i sin yrkesroll kan förväntas ha en bred överblick 

över skolans arbete med specialpedagogiskt stöd.  

För att finna informanter utnyttjade vi vårt pedagogiska kontaktnät. Före detta kollegor 

och bekanta som hade eventuella informanter på sina skolor eller i sitt eget kontaktnät 
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hjälpte oss vidare genom att fråga runt på sina arbetsplatser eller bland före detta 

studiekamrater. Det var av stor vikt för oss att informanterna inte skulle ha någon 

personlig relation till oss. Detta tror vi skulle ha påverkat studien negativt då den typen 

av informanter kanske hade påverkats av relationen till oss. Efter att ha fått hjälp med 

att hitta informanter kontaktade vi ett antal speciallärare på nio olika skolor i två olika 

städer. Sex av dessa var intresserade av att delta och då skickade vi ut missivbrevet 

(bilaga A) till dem. 

Det var ett medvetet val att samla in empiri från två städer och försöka hitta 

informanter på skolor i olika typer av upptagningsområden. På så sätt fick vi ett 

bredare urval. I slutändan föll det sig så att tre av intervjuerna gjordes i den ena staden 

och tre i den andra. Två av sex skolor var friskolor och de övriga kommunala. 

När vi hade genomfört sex intervjuer studerade vi det empiriska materialet och fann att 

det gav oss tillräckligt för att vi skulle kunna dra vissa generella slutsatser. Fler 

intervjuer blev då inte aktuellt eftersom det sannolikt inte skulle ha lett till ett bättre 

resultat. Kvale & Brinkman (2014) betonar lagen om avtagande avkastning och att 

“bortom en viss punkt ger fler intervjupersoner allt mindre kunskap” (s.156). 

 

 

6.3 Praktiskt genomförande 

Vi skickade ut missivbrevet till de informanter som visat intresse. De hörde då efter 

uppmaning på brevet av sig till oss och vi bokade in tid för intervju. Informanterna gavs 

själva möjlighet till att bestämma lokal och det blev så att samtliga ville att intervjun 

skulle ske på den skola där de arbetade. Ett antal dagar före intervjuerna mejlade vi ut 

vår intervjuguide (bilaga B) till informanterna så att de skulle ha möjlighet till 

förberedelse.  

Intervjuerna tog mellan 35 och 45 minuter att genomföra och spelades in digitalt på 

Ipad. Den första intervjun gjorde vi tillsammans eftersom det i detta skede var viktigt att 

säkerställa att vår intervjuguide fungerade. Vi såg dessutom detta som ett lärtillfälle vad 

gällde utvecklandet av vår intervjuteknik.  

Resterande fem intervjuer delade vi upp mellan oss och genomförde individuellt då vi 

bedömde att det inte var nödvändigt att göra dem ihop. Detta eftersom vi genom vår 

utförliga intervjuguide kunde säkerställa att intervjuerna skulle genomföras på likartade 
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sätt.  Dessutom spelades intervjuerna in, vilket gjorde det möjligt att lyssna tillsammans 

i efterhand och tolka resultatet.  

 

6.4 Databearbetning och analys 
 

Efter att vi hade genomfört våra sex intervjuer transkriberade vi dem. Sedan läste vi 

noga igenom empirin på var sitt håll och uppmärksammade olika genomgående teman. 

Sedan utarbetade vi gemensamt en typ av kodningsmall. Kvale & Brinkman (2014) 

beskriver det som en flitigt använd metod inom samhällsvetenskapen. Kodning handlar 

om att delar av texter knyts till olika nyckelord. Harboe (2013) beskriver det som “en 

lista över centrala och genomgående fenomen” (Harboe, 2013, s.116) men poängterar 

också att det kan handla om att redan i problemformuleringsfasen medvetet leta efter 

vissa bestämda kategorier. Det har vi delvis gjort eftersom vi hela tiden haft fokus på att 

finna hinder och möjligheter för elever i läs- och skrivsvårigheter. Men på detaljnivå har 

vi inte medvetet letat speciella underkategorier utan då arbetat mer förutsättningslöst. 

Våra specifika kategoriseringar har alltså kommit till först under analysfasen. Vi har 

också tagit i beaktande att tillåta en viss flexibilitet under denna fas. För som Dalen 

(2008) påpekar är det viktigt “att forskaren inte låser fast sig vid bestämda kategorier, 

utan under hela analysprocessen är öppen för att upptäcka nya viktiga områden i 

materialet.” (Dalen, 2008, s.88).  

 

Vi gjorde först en analys där vi delade upp empirin i de två huvudkategorier som präglar 

vår uppsats, hinder och möjligheter. Sedan fortsatte vi med att koda materialet genom 

att leta efter genomgripande teman inom respektive huvudkategori. Eftersom en av våra 

forskningsfrågor handlade om hur eventuella hinder bäst skulle kunna undanröjas tittade 

vi medvetet efter på vilken nivå hindren låg; individ-, organisation- eller samhällsnivå. 

Vi fann då hinder som vi klassificerade som organisatoriska brister och brister på 

samhällsnivå, dock inga på individnivå. Inom kategorin möjligheter utkristalliserade sig 

underkategorierna tidiga upptäckter och insatser, specialpedagogisk systematik och 

positiv samhällsutveckling efter att vi gått igenom och delat in empirins citat i olika 

kategorigrupper. 

 

 

 



  
 

25 

6.5 Etiska överväganden 

 

Genom vårt missivbrev blev informanterna i ett tidigt skede uppmärksammade på 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav. Informationskravet handlar om att ge 

tydlig information om vad en studie ska handla om. Samtyckeskravet innebär att 

deltagaren ska informeras om att deltagande är frivilligt och när som helst kan avbrytas. 

Nyttjandekravet handlar om att garantera att insamlat material endast ska användas i 

forskningsändamål och konfidentialitetskravet innebär att allt material är sekretessbelagt 

och ska hanteras med varsamhet så att deltagares anonymitet värnas (Vetenskapsrådet, 

2002).  

 

Vi beaktade informationskravet genom ett tydliggörande missivbrev. Vidare skickade vi 

vår intervjugudie till informanterna i god tid före intervjuerna för att informanterna 

skulle få insyn i vår tanke med studien. Vi klargjorde våra avsikter med studien även 

före intervjuerna påbörjades för att försäkra oss om att informanterna var införstådda. 

Detsamma gällde samtyckeskravet som vi poängterade före intervjuerna inleddes.  

 

Vi betonade även i samband med intervjun att det empiriska materialet kommer att 

raderas efter att uppsatsen lagts fram. Den tekniska apparatur vi använt är skyddad med 

lösenord, vilket försvårar att någon obehörig skulle kunna komma åt materialet under 

arbetsprocessen. Att med varsamhet hantera empirin har varit av yttersta vikt för att 

kunna tillgodose konfidentialitetskravet.Vidare har vi medvetet valt att inte avslöja vilka 

städer som vi genomfört intervjuerna i. Den bakgrundsinfo vi berättat om informanterna 

är medvetet knapp och är separerad från vårt anonymiserade kodsystem. I resultatdelen 

går det alltså inte att veta vilken informant som är kopplad till vilken bakgrundsinfo. 

Detta gjorde vi med hänsyn till konfidentialitetskravet för att skydda våra informanter i 

möjligaste mån.  

 

 Vad gäller nyttjandekravet kräver det viss tillit av informanter att tro på försäkran om 

att material inte ska användas annat än till forskning, i synnerhet när informanterna inte 

känner forskarna. Vi kunde inte göra annat än att försäkra att empirin bara var tänkt som 

underlag till vår forskningsstudie. 
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De finns ett flertal etiska problem med kvalitativa tolkningar enligt hermeneutisk 

modell. Vi är medvetna om att våra analyser aldrig kan vara objektiva utan färgas av 

olika faktorer. Men vi har medvetet försökt att inte rubricera våra resultatkategorier i 

värderande termer.  

 
6.6 Metodkritik 

 

Att använda intervju som metod har nackdelar som måste tas i beaktande. Det finns stor 

risk för olika typer av intervjuareffekter. Bryman (2013) påtalar att den som intervjuar 

lätt kan påverka sina informanter, medvetet eller omedvetet. Den som intervjuar har stor 

makt över situationen och kan till exempel ställa ledande frågor, inte låta informanten 

tänka efter ordentligt eller helt enkelt påverka genom sin egen person. Bryman (2013) 

menar att intervjuares etnicitet, kön och sociala bakgrund kan spela in på resultatet som 

en intervju innebär. Vad gäller vår studie blev informanterna något av talesmän för sina 

skolor i allmänhet och förväntades redogöra för både positiva och negativa faktorer i 

verksamheterna. Det i sig kan ha förvanskat empirin eftersom de kan ha känt sig 

tvungna att kamofluera viss information eller ha velat framställa något i mer positiv 

anda än vad de kanske skulle ha gjort i andra situationer. Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 

(2012) nämner detta som ”impression management” och denna risk är förstås påtaglig i 

en intervju som är av granskande natur.  Vidare finns alltid problemet med vad empiri 

baserat på intervju egentligen betyder och om det har något med verkligheten att göra. 

Som Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2012) påpekar bör intervju helst kompletteras med 

observation för att få större giltighet, eftersom det inte går att utgå ifrån att människor 

gör som de säger att de gör.  
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7 Resultat 

7.1. Hinder 
 

7.1.1 Organisatoriska brister 

Resursbrist 

Olika typer av resursbrist upplevs som ett stort hinder i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Samtliga informanter upplever ett stort stödbehov i sina respektive 

skolor och menar att resurserna inte räcker till för att täcka behoven. En informant säger 

att det skulle behövas en speciallärare i varje arbetslag för att täcka behoven. En annan 

säger: “Alla får inte stöd de behöver för det räcker inte till.” Trots att informanterna 

ändå upplever att de har en god organisation för sin stödorganisation och har möjlighet 

att ge eleverna mycket stöd, så upplevs det inte som tillräckligt. De upplever sin 

arbetssituation som pressad och menar att det skulle behövas mer personal för att täcka 

stödbehoven på skolan.  

En annan typ av resursbrist som påtalas är för lite digitala hjälpmedel. Tre av 

informanterna påvisar problem på detta område. Det kan både handla om att det saknas 

surfplattor och datorer eller relevanta program till dem. Anledningarna till denna 

resursbrist kan handla om ovilja från personal, pengar eller omorganisation:  

“När högstadiet försvann så tog de med sig alla Ipads. Så det kan verkligen bli bättre. 

Så vi har en klassuppsättning med Ipads och så har vi ett antal datorer, tjugo eller 

nånting. Så vi har ju faktiskt fått ta dem till elever med särskilda behov. Jag hoppas nu 

att det ska komma lite mer för det hjälper jättemycket.” 

“Och det behöver vi jobba med att skaffa digitalt så de kan höra läromedel. Jag håller 

på och lobbar för Inläsningstjänst. Vi har inte det här. Förra läsåret fick jag inte med 

mig lärarna på det. Inte alla och då är det sådana kostnader så det måste ju vara så att 

de som har de stora läsämnena faktiskt är intresserade av det annars blir det för dyrt 

för oss.” 

 

 Skolmiljö 

Tre av informanterna upplever att skolmiljön i sig sätter käppar i hjulet för det ultimata 

stödet till eleverna. Alla tre efterlyser fler grupprum. Detta för att kunna gå undan, 
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antingen för att få anpassad undervisning eller för att t.ex. kunna använda digitala 

hjälpmedel i lugn och ro. Då är lämpliga lokaler en nödvändighet för att kunna 

tillgodose olika elevers behov. En informant är allmänt negativt inställd till skolans 

oflexibla miljö som hen anser kan förvärra funktionshinder som egentligen inte skulle 

behöva vara så stora: 

“Möjligheten till att miljön skulle behöva vara mer flexibel. Att man skulle kunna göra 

små grupper och dela av och skärma av och att inte sitta så många barn i ett klassrum. 

Att inte alltid det är utgångspunkten. Det tror jag. Av massa olika anledningar är det 

tufft att jobba i ett rum med 25 personer. Man behöver inte ha läs- och skrivsvårigheter 

för att det ska bli svårt.” 

 

Tidsbrist och schematekniska problem 

Fem av sex informanter anger tidsbrist och svårigheter att få schematekniska problem 

att lösa sig som hinder. En informant säger sig vilja träffa vissa elever varje dag, men 

det låter sig inte göras rent praktiskt. En faktor i detta kan vara att ämneslärare föredrar 

att stödet ligger på “rätt” tid: “Då vill de helst att det ska ligga på svensklektioner och 

det är inget lätt schema att få ihop. Det är svårt så många pass, två pass lyckas vi med 

för det mesta.” En informant uttrycker att schematekniska frågor är “bökigt” och 

hänvisar till läsforskning och den tid som intensivinsatser kräver: “För det är 

jättemycket tid som behövs för elever i läs- och skrivsvårigheter.” En annan informant 

hänvisar till samma problematik: “Men sen kan man känna att den mängden av tid till 

övning känner man ibland att man har brist på.” De två andra informanterna poängterar 

att de behöver prioritera bland sina insatser för eleverna för att få det att gå ihop. De 

upplever att tiden till allt de vill genomföra inte finns.  

 

 Att inte använda tekniken 

Fyra informanter uppmärksammar att det ibland finns svårigheter bland lärarna att 

använda de kompenserande digitala verktyg som finns till hands för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det kan handla om tidsbrist eller okunskap och skillnaden i 

kunskapsnivån mellan lärarna kan vara stor. Följande två citat ringar in informanternas 

övergripande uppfattningar: 
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“Det är ju lite svårt för klassläraren att få till det med tiden så de kan hålla alla bollar i 

luften. En del elever har kommit igång med det här med dator som kompensation. Men i 

alla klasser fungerar det ju inte lika bra.” 

“En del låter eleverna använda digitala hjälpmedel. En del pedagoger har kommit 

mycket längre än andra. En del tror jag, har det i sitt tankesätt att det finns en massa 

olika sätt att redovisa på, men ändå tror jag att liksom merparten är ganska 

traditionella i sitt sätt att till exempel redovisa glosor och prov eller så. Det blir nog 

oftast skriftligt.” 

 

7.1.2 Brister på samhällsnivå 

Skillnader i olika skolår 

Samtliga informanterna påvisar en skillnad mellan hur stödet ser ut i de olika 

årskurserna och menar att det överlag fungerar bättre i år 1-3 än i år 4-6 och 7-9. En 

anledning till detta anges vara att det i regel är ämneslärarsystem från år 4 och att det 

ställer till problem för att det då är fler lärare som arbetar med en elev. Det gör att 

elevens pedagogiska miljö kan ändras under en dag beroende på ämne och lärare.  

En informant berättar att när hon jobbade på högstadiet kunde det vara upp till elva 

lärare runt en och samma elev, vilket gjorde samverkan svårt. Hon upplever därför att 

samverkan på en F-6-skola är relativt enkelt. En annan informant håller med: 

“Låg, alltså 1,2,3, där har de väldigt mycket samma lärare. Så där tycker jag att man 

är bra på anpassningar. Sedan från fyran upp till nian har vi ämnesläraresystem och 

för mellanstadiet är det inte bra. Det är jättesvårt och jag tror att många erfar det på 

många skolor.” 

Informanterna beskriver också att det inte finns samma systematik i stödet efter 

lågstadiet, delvis för att eleverna  i mellanstadiet förväntas arbeta mer på egen hand. En 

informant berättar att de inte gör några screeningar efter årskurs 3 och att det främst är 

vissa ämneslärare som är skeptiska till detta. En annan hävdar att de har svårt att få till 

anpassningar i alla ämnen från fyran och uppåt: “Vi har ett system med de yngre åren 

och trubbligare med de äldre åren. Men de yngre har man så man följer upp hela tiden 

de som hamnar under.“ 
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Kunskapsbrist hos personalen 

Fem av sex informanter uttrycker att ett hinder kan vara kunskapsbrist hos 

skolpersonalen. Dessutom kan det vara komplicerat när kompetensen skiljer sig mycket 

åt mellan personal. Lärarutbildningens skiftande innehåll ger lärarstudenterna olika 

förkunskap kring läs- och skrivsvårigheter. En informant uttrycker det såhär:  

”Där det mest märks är mot matte- och so-ämnena. Är det då en svenska/so lärare blir 

det ju väldigt bra i so-ämnena. Men i NO och matte, om då inte lärarna riktigt har 

förstått ansvaret för läs- och skrivsvårigheterna så fallerar det och det kan ju se lite 

olika ut.” 

 Det är då svårt att få anpassningarna att fungera lika överallt eftersom det är beroende 

av hur den enskilda läraren utformar lärmiljön i klassrummet. När lärare inte vill 

anpassa sin undervisning så drabbar det eleverna menar en informant: ”Jag tror att man 

är lite för insnöad i sin undervisning. Jag undervisar så här och då gör jag det. När 

någon kommer utifrån och säger något annat så… De vill gärna att någon annan löser 

problemet.” 

 

Skolsystemet 

Fem av sex informanter är starkt kritiska mot skolsystemet och anser att det missgynnar 

elever i läs- och skrivsvårigheter. En informant talar om att det i de högre årskurserna 

blir alltför mycket fokus på ämneskunskaperna så att färdighetsträningen får stryka på 

foten. En annan kritiserar hela upplägget med en lång obligatorisk skolgång och höga 

krav inom arbetslivet på akademiska kunskaper: ”Alla elever är inte skapta till att gå i 

skolan tills de är 35. Det tycker jag är ett jättestort hinder!” 

Tre informanter pekar på det komplexa i att alla elever i skolan förväntas nå samma 

mål, oavsett förutsättningar. Detta menar de kan slå hårt mot elever i läs- och 

skrivsvårigheter, efttersom läroplaner sällan är anpassade efter elever med särskilda 

behov. Det ligger en motsägelse i att undervisningen ska individanpassas, men alla ändå 

ska nå samma mål. Två informanter uttrycker samma sak: 

“Vi ska ju individanpassa och vi ska låta barnen jobba i sin egen takt, men sedan ska de 

ändå nå samma mål när de kommer upp i nian. Det är väl ett hinder om något.”. 
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“ När vi nu pratar så jättemycket i övrigt i läroplanen om att var och en ska få finnas 

där han är och efter var och ens förmåga och sen ska man ändå vara framme vid A 

samtidigt. Jag tycker att det är komplicerat. Det är en paradox för mig som inte går 

ihop.” 

 

7.2 Möjligheter 

7.2.1 Tidiga upptäckter och insatser  

Identifiering och träning 

Tre av sex informanter nämner att tidig upptäckt är viktigt för att ha de bästa 

förutsättningarna och möjligheterna till skolframgång. En av informanterna beskriver 

det som: ”Tidig upptäckt så att man gör de rätta sakerna snabbt… är en av nycklarna”.  

En annan av informanterna kopplar också tidig upptäckt till att de annars tappar 

självkänslan: ”Men det handlar om att tidigt identifiera det, helst i förskoleklass. Men i 

alla fall i ettan. Och ringa in dem och fånga upp dem. Risken är annars att de tappar 

självkänslan ganska fort.”  

Samtliga informanter anser att träning är viktigt och att det görs systematiskt och 

intensivt. En av informanterna beskriver det som: “De som vi verkligen har lyckats med 

är de som vi arbetar intensivt med under en kort period. De som vi inte lyckats med är 

de som vi går in och duttar med en gång i veckan. Det blir ingenting utan det måste 

vara intensivt och det måste vara rejält. Då lyckas vi”. Samtliga informanter hävdar 

också att det är viktigt att det görs så tidigt som möjligt under elevens skolgång och en 

av informanterna uttrycker det så här: ”Träna avkodning, hastigheten och hjälp med 

läsförståelsen tidigt. Då har vi stora möjligheter”. 

 

Kompensatoriska hjälpmedel 

Samtliga informanter är allmänt positiva och ser stora möjligheter med kompensatoriska 

hjälpmedel för elever i läs- och skrivsvårigheter. En av informanterna uttrycker att: 

”Deras möjligheter ökar för det finns hjälpmedel” och en annan informant uttrycker 

också att: ”Med hjälp av rätt verktyg kan man nå samma mål som de andra barnen har 

möjlighet att göra”. 
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På fyra av informanternas skolor hade alla elever i läs- och skrivsvårigheter en egen 

elevdator och en av informanterna menar att: “Jag tycker att det är viktigt att ju äldre de 

blir att man kompletterar med kompensatoriska hjälpmedel.”. En annan informant säger 

att fler digitala hjälpmedel kommer att införskaffas av hennes skola till hösten och att 

hon ser det som en stor möjlighet. 

 

 
7.2.2 Specialpedagogisk systematik 

 
Att utveckla en specialpedagogisk organisation 

 

Alla informanter beskriver att de har en systematik i sin undervisning och genomför 

kartläggningar och screeningar i olika grad. Flera av informanterna betonar att deras 

stödverksamhet ständigt utvärderas och att insatserna som görs är väl avvägda. En 

beskriver det så här: “Vi gör screeningar varje år. Utifrån den utgår vi och testar vi 

eleverna och utifrån den styr vi vilka elever vi ska jobba med”. En annan informant 

beskriver hur de jobbar med lässvårigheter och att de är framgångsrika i sitt arbete 

genom att alla elever kontinuerligt följs upp. Två av informanterna kopplar samman 

tidiga insatser med betydelsen av systematik i undervisningen. Den ena menar att det är 

speciallärare och specialpedagoger som har ansvar för att skolan ska kunna utveckla en 

organisation och systematik kring specialpedagogiskt stöd. Den andra säger följande: 

“Det är otroligt viktigt att satsa i de lägre åldrarna. Förskoleklassen är otroligt viktig 

med det arbetet med språklig medvetenhet de gör. Att det redan från början finns en 

tydlig plan. Att man på lågstadiet arbetar medvetet kring detta.”   

 

Samverkan 

Samverkan kring elever i läs- och skrivsvårigheter anser samtliga informanter är viktigt 

och en av informanterna säger att: ”Och sen lyckas vi också när vi samverkar kring 

eleven. Så det blir en helhetssyn, alla tänker liksom på samma sätt. Då lyckas vi också 

har vi tydligt märkt”. Två andra uttrycker också att: ”Jag tror att det är jätteviktigt med 

goda relationer” och ”Det är viktigt att alla är involverade”.  

Hur samverkan ser ut är lite olika på de olika skolorna. En av informanterna är inte med 

i elevhälsoteamet alls, men detta genom ett aktivt val för att få mer tid med eleverna. 

Någon annan är med på mötena varannan vecka medan övriga alltid är med på träffarna 
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med elevhälsoteamet. Någon informant har inplanerade träffar med arbetslagen medan 

de andra har fler träffar med arbetslagen när tillfälle ges.  

 

7.2.3 Samhällsutvecklingen 

En av informanterna kan tydligt se en förändring i samhället på hur vi ser på elever i 

läs- och skrivsvårigheter och att kunskapen kring detta har ökat: 

 “Det måste ju ha varit gräsligt när jag själv var skolelev och ha dyslexi eller 

ordblindhet som det hette då. Det måste ha varit hemskt. Att inte kunna prestera 

någonting och ändå egentligen kunna saker. På så sätt utifrån det historiska 

perspektivet tycker jag det här är skillnaden. Det är en mycket större medvetenhet i 

samhället och i skolan om det hela.” 

Samma informant menar också att en större öppenhet kring dyslexi har betydelse för hur 

vi ser på människor i läs- och skrivsvårigheter idag. Eftersom det numera finns flera 

framgångsrika och kända personer som öppet gått ut och berättat att de har dyslexi, till 

exempel prins Carl Philip, är många tabun kring ämnet borta. 

En annan informant ser stora möjligheter inför framtiden och skolans utveckling och 

uttrycker att: “Idag har elever med dyslexi väldigt goda möjligheter. För det är inte så 

svårt att kompensera dyslexi idag som det var tidigare”. En tredje informant ser också 

möjligheter i dagens skola i jämförelse med hur det har varit tidigare genom 

anpassningar i stort för elevkategorin, till exempel inläst material och digitala 

hjälpmedel är vanligt. 
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8 Analys 
 

Överlag visar vårt resultat att speciallärarna upplever att det finns fler hinder än 

möjligheter vad gäller att anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Samtidigt har möjligheterna visat sig vara mer övergripande och flytande. Exempel på 

detta är specialpedagogisk systematik och allt det kan inrymma. För att möjligheterna 

ska kunna tas tillvara krävs att skolorna bland annat har nog resurser och rätt 

kompetens. Hindren må vara fler, men flertalet av dem går att undanröja. De 

organsatoriska hindren såsom schematekniska problem eller resursbrist kan undanröjas 

på skolnivå, vilket är relativt enkelt i jämförelse med de hinder som ligger på 

samhällsnivå. 

Sammanfattningsvis visar informanternas svar kring olika typer av hinder att följande 

faktorer skulle kunna hjälpa till med att undanröja dessa: 

- Anpassning av miljön i skolan. 

- Mer pengar för att kunna satsa på fler resurser så att mer stöd skulle kunna ges 

och tidsbristen skulle kunna stävjas (personal, digitala hjälpmedel, alternativa 

läromedel m.m.). 

- Kunskap om läs- och skrivsvårigheter ska ges till alla blivande lärare under 

studietiden alternativt ges som något slags kunskapslyft för all personal på 

skolorna. 

- Kompetenshöjning kring digital teknik så att den används. 

- Skolsystemet och dess styrdokument skulle behöva anpassas efter elevers olika 

behov. 

- Hitta lösningar för schematekniska problem. 

- Det skulle behövas samsyn mellan olika årskurser och ämnen. 

 

Listan visar att majoriteten av de insatser som behöver göras för att undanröja hinder 

ligger på organisationsnivå och till stor del handlar om den enskilda skolans sätt att 

hantera särskilt stöd och anpassningar. Den miljörelativa modellen (Calais von Stokkom 
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& Kebbon 2007; Holme 2000) fokuserar på att en funktionsnedsättning är relativ och 

omfattningen av denna bestäms till stor del av miljömässiga krav. I detta sammanhang 

spelar skolornas syn på läs- och skrivsvårigheter en stor roll för hur de se på hinder och 

möjligheter i relation till verksamheten. Vi har funnit belägg för att möjligheten till 

förändringar och undanröjande av dessa hinder finns hos skolorna själva. Därtill finns 

dock även hinder som handlar om skolsystemet i stort och handlar om samhälliga 

problem som hänger ihop med styrdokument, årskurser, ämnesläraresystem och 

lärarutbildningen. Dessa hinder är mer komplexa och makten att undanröja dem finns 

inte hos de enskilda skolorna.  

 

Vissa hinders undanröjande kräver politiska beslut på övergripande samhällsnivå. I 

relation till detta kan dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005 och 2007) belysa den 

problematik som ligger bakom motsättningen mellan krav och förutsättningar gällande 

elever i läs- och skrivsvårigheter. En viktig variabel som informanterna upplever som 

avgörande kring elever i läs- och skrivsvårigheter är de käppar i hjulet som läroplanen 

sätter för att de ska kunna anpassa lärmiljön optimalt. Fem av sex informanter är starkt 

kritiska till skolsystemet och det dilemma som ligger i att dels åläggas till att anpassa 

undervisningen efter varje enskild elevs behov, men samtidigt bedöma alla enligt 

samma mål.  

 

Vad gäller möjligheterna och hur dessa bäst ska tas tillvara visar vårt resultat att det i 

mångt och mycket handlar om att tillvarata de möjligheter som redan står till buds på ett 

bättre och mer genomtänkt sätt. Tidig upptäckt och insatser betonas av alla 

informanterna som något viktigt. Ändå finns det stora skillnader mellan skolornas sätt 

att hantera de specialpedagogiska insatserna och även på kvalitén i samverkan mellan 

lärare och speciallärare. Vidare har informanterna varit mycket positiva till 

kompensatoriska hjälpmedel och ser det som en stor möjlighet i anpassningen av 

undervisningen, men då förutsätts dels tillgång på hjälpmedel och att alla lärare 

använder dem rätt. I stort sett kräver all utveckling av möjligheterna väl avvägda 

organisatoriska beslut från skolans håll, men det finns också en klar individfaktor i det 

hela. Den enskilda lärarens ambitionsnivå och inställning till specialpedagogik spelar 

också roll. 
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Tjernbergs (2013) och Lilja (2013) har forskat kring den stora betydelsen av den 

enskilda lärarens personlighet och intresse för eleven. I vår studie har vi tolkat det som 

att det har betydelse för hur väl elever i läs- och skrivsvårigheter tas om hand. Många 

orsaker till att undervisningen inte kan anpassas optimalt ligger på samhälls- och 

skolnivå, men mycket är samtidigt upp till den enskilda lärarens engagemang och 

inställning till sin undervisning och eleverna. Delar av vårt resultat visar på vikten att 

läraren vill anpassa sin undervisning och ta emot den hjälp som erbjuds, till exempel 

speciallärarstöd och digitala hjälpmedel.  

 

Vidare har våra informanter uttryckt att kompetens kring läs- och skrivsvårigheter 

skiljer sig mycket åt mellan lärare och att speciallärarna upplever detta som ett problem. 

Alatalos (2011) forskning uppmärksammar att rätt kunskap kring läs- och skrivinlärning 

är en avgörande faktor för att kunna bedriva en skicklig undervisning inom ämnet. 

Frågan är hur stor betydelse detta har när det även gäller elever i specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Foughantine (2012) anser att alla lärare bör ha specialpedagogiska 

kunskaper för att kunna stötta elever i läs- och skrivsvårigheter på rätt sätt. Det är ju 

framförallt i det ordniarie klassrummet som eleverna befinner sig den största delen av 

dagen. Men kanske har det ännu större betydelse hur dessa elever blir bemötta. Vi har 

funnit belägg för i studien att kunskap kring läs- och skrivsvårigheter är viktigt, men 

även att förhållningssättet till en elevs funktionsnedsättning påverkar elevens 

möjligheter till kunskapsutveckling. Vi tolkar det som att den specialpedagogiska synen 

som skolor har på både individ- och organisationsnivå påverkar undervisningen i hög 

grad. Det kategoriska och det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & 

Rosenqvist, 2001; von Wright 2001) kan existera sida vid sida på olika nivåer i 

verksamheten. Det ena behöver inte utesluta det andra och båda kan ge förklaringar till 

skolsvårigheter på olika sätt.  

 

Vår empiri tyder på att det på informanternas skolor verkar finnas en någorlunda 

utbyggt specialpedagogisk systematik, men att denna ofta kan fallera genom den 

enskilda lärarens ovilja eller okunskap eller likaså bli mycket framgångsrik när den rätta 

lärarkompetensen finns. Vår slutsats är sålunda att specialpedagogiken måste fungera på 

både individnivå och organisationsnivå för att kunna bli framgångsrik. Även om vårt 

resultat tyder på att det relationella perspektivet och den miljörelativa modellens 

förhållningssätt överväger i den pedagogiska praktiken av idag, så kan ändå det 
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kategoriska perspektivet ibland lysa igenom, både på organisations- och individnivå. 

Inte att förglömma är historiskt sett specialpedagogikens uppbyggnad mycket präglad 

av detta perspektiv.  

 

En av de viktigaste möjligheterna som framträder i resultatet är vikten av tidig upptäckt 

och tidiga insatser med syfte att förebygga och underlätta läs- och skrivsvårigheter. 

Informanterna betonar att det finns stora möjligheter att lyckas genom att arbeta med 

rätt metoder och att börja så tidigt med eleverna att de inte förlorar tron på sig själva. De 

nämner betydelsen av screeningar och regelbundna uppföljningar som en nyckel i det 

specialpedagogiska arbetet. Sandberg (2012), Foughantine (2012) och Woodward & 

Talbert-Johnson (2009 har också uppmärksammat detta i sin forskning. Hur dessa 

insatser bäst ska bedrivas på detaljnivå råder det dock oenighet om.  

 

I vårt resultat har framkommit att situationen för elever i läs- och skrivsvårigheter kan 

se väldigt olika ut. Detta beroende av samhälleliga faktorer, skolans oflexibla fysiska 

klassrumsstruktur, specialpedagogisk samverkan, förekomsten och användningen av 

kompensatoriska hjälpmedel och den psykosociala undervisningsmiljön i det enskilda 

klassrummet. Alla dessa faktorer påverkar vardagen för eleven och i vilken grad denna 

upplever sin läs- och skrivsvårighet som ett funktionshinder. Återigen fungerar den 

miljörelativa modellen som ett viktigt tolkningsverktyg i sammanhanget. Det blir tydligt 

att hur stor betydelse som omgivning och organisation har för den enskilda elevens 

skolsituation. 

 

Sammanfattningsvis har i vår studie framkommit att det är stor skillnad i hur 

anpassningar och särskilt stöd hanteras för elever i läs- och skrivsvårigheter både mellan 

och inom de aktuella skolorna. Informanterna lyfte fram fler hinder än möjligheter, men 

de flesta hinder är relativt enkla att undanröja eftersom de ligger på organisationsnivå. 

Vidare framkom att skolorna i allmänhet har goda möjligheter till att anpassa 

undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter, men att dessa möjligheter behöver 

tas tillvara och organiseras på ett bättre sätt för att fungera optimalt. Resultatet tyder på 

att skolans syn på elever i läs- och skrivsvårigheter och deras behov påverkar 

funktionshindrets omfattning. 
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9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 
 

Fördelarna med att använda kvalitativ intervju som metod är att vi har kunnat gå ner på 

djupet samtidigt som vi har kunnat vara tidseffektiva. Om vi istället hade använt oss av 

enkäter som metod hade vi kanske kunnat få ett något bredare urval än vad som nu blev 

resultatet. Samtidigt är det inte säkert att enkätsvaren hade varit lika lätta att tolka som 

våra intervjuer. Vi upplever att en fördel i analysarbetet har varit att vi har haft empirin 

lagrad på surfplatta och  kunnat gå tillbaka till det inspelade materialet vid behov. Det 

har underlättat vår tolkningsprocess. 

 

Vi är väl medvetna om att varje vald metod innebär en begränsning i sig. I flera av de 

avhandlingar som vi har använt oss av i vår teoridel förekommer att forskaren i fråga 

har använt sig av flera olika metoder. Det ger självklart en mer underbyggd forskning 

genom breda vetenskapliga perspektiv. Vår studie hade förmodligen fått större tyngd 

om vi hade kompletterat våra intervjuer med klassrumsobservationer.  

 

Vidare funderar vi på om vi hade fått samma resultat om vi istället hade intervjuat 

informanter från andra yrkesgrupper. Vi valde speciallärare eftersom vi ansåg att de 

brukar ha en bred överblick över skolan. Men hur hade det blivit om vi istället hade 

intervjuat klasslärare eller rektorer? Det är viktigt att komma ihåg att det resultat vi nu 

har fått är enligt speciallärarperspektiv. 

 

9.2 Resultatdiskussion 
 

Vi finner det intressant att vi fick så samstämmiga resultat på ett så litet urval som sex 

informanter. Att det skulle innebära att vi skulle få samma resultat i en större studie går 

dock inte att säga, men det är mer rimligt än om vårt resultat skilt sig mycket åt mellan 

informanterna. Det föll sig så att våra informanter visade sig arbeta på skolor i 

varierande socioekonomiska upptagningsområden. Därför är en av de  slutsatser vi drar 

att hinder och möjligheter kring att anpassa undervisningen för elever i läs- och 

skrivsvårigheter verkar se förhållandevis lika ut överlag. Dock är det viktig att inte dra 

några generella slutsatser utifrån ett såpass litet underlag. 
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Det var knappast förvånande att resultatet visade på fler hinder än möjligheter. Med 

tanke på att Skolinspektionens rapport kring läs- och skrivsvårigheter presenterades så 

sent som 2011 vore det konstigt om det inte fortfarande påvisades stora brister bland 

skolor i hanterandet av elever i läs- och skrivsvårigheter. Denna granskning utgick från 

så många som 21 grundskolor och visade på att undervisningen behövde utvecklas på i 

stort sett alla skolor. Ingen av de informanter vi intervjuade var helt nöjda med läget på 

sina respektive skolor heller och även om de påvisade många olika möjligheter såg de 

också stora hinder på vägen fram till den optimala lärmiljön. Som vi tolkar det är det 

mest komplexa i sammanhanget att skolan är en sådan mångfacetterad organisation. För 

att alla hinder ska kunna undanröjas krävs det många beslut på organisationsnivå och 

även på samhällsnivå. Vidare har vi också funnit att den enskilda läraren/individen har 

stor makt över sitt klassrum och därför är lärarens kompetens otroligt viktig. Men 

eftersom skolan som verksamhet ständigt består av olika parallellprocesser torde 

radikala förändringar vara beronde av genomgripande insatser på olika nivåer samtidigt. 

Vissa hinder kan bara undanröjas genom politiska beslut medan andra är upp till varje 

enskild skola. Men vi finner även belägg för att den enskilda läraren kan påverka 

mycket och göra stor skillnad. Överlag tycker vi att det är uppenbart att det i dagens 

skola finns en bit kvar att gå och att det kommer att kräva mycket av alla för att det ska 

fungera tillfredställande.  

 

Vårt resultat pekar på att det behövs specialister inom området läs- och skrivutveckling, 

både för att utarbeta och upprätthålla en specialpedagogisk systematik och för att höja 

kompetensen ute på skolorna. Detta kräver en fungerande samverkan och ett delat 

ansvar för elevens kunskapsutveckling. Därför inser vi att vårt arbete som speciallärare 

med kommande uppdrag är otroligt viktigt. Kanske kan den positiva samhällsutveckling 

som under senare år syftat till att synliggöra dyslexi och läs- och skrivsvårigheter hjälpa 

till i detta arbete. Just samhällsutvecklingen och fördelarna med att till exempel kända 

personer är öppna med sin dyslexi är något som ett par informanter nämnt som positivt. 

Vi tänker också att det kan vara en liten, men viktig faktor till att kompetensen i ämnet 

på sikt kommer att höjas. 

 

Redan innan vi genomförde undersökningen var vi av den uppfattningen att tidiga 

upptäckter och insatser är av yttersta vikt i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det är något som vi tillämpar i vår egen specialpedagogiska vardag, 

varvid vi var särskilt intresserade av om detta skulle lyftas som en viktig möjlighet. Inte 
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minst eftersom dessa aspekter är något som forskare är överens om är viktiga faktorer 

för att kunna förebygga och underlätta för barn i läs- och skrivsvårigheter. Därför fann 

vi det hoppfullt att samtliga informanter tog upp detta och även hänvisade till aktuell 

forskning. Möjligtvis kan detta vara den avgjort viktigaste faktorn i arbetet med denna 

målgrupp och därmed är det förstås viktigt att det finns kunskap kring detta ute på 

skolorna. Det gäller ju inte bara att hjälpa eleverna, utan även att hjälpa dem på rätt sätt. 

 

Att skolorna fortfarande på många sätt inte kan anpassa undervisningen optimalt efter 

de behov som elever i läs- och skrivsvårigheter har, innebär att den miljörelativa 

modellen är viktig att ha i åtanke när det gäller läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Vi 

tolkar det som om skolorna många gånger försvårar och gör funktionshindret större än 

vad det borde vara. Många av hindren kring att uppnå den optimala lärmiljön kan vara 

lätta att undanröja, exempelvis fler tekniska hjälpmedel, tillgång till grupprum och 

kompetent personal. Men ändå görs det inte och då på elevens bekostnad. Samma sak 

gäller vissa möjligheter som finns tillgängliga, men som av olika orsaker inte utnyttjas 

optimalt. Samtidigt tolkar vi, utifrån resultatet, att det rigida skolsystemet i sig är det 

som stigmatiserar eleven mest. Eftersom dagens läroplan och betygskriterier utgår ifrån 

att alla elever ska ha hög textkompetens och kunna nå samma mål oavsett 

förutsättningar, innebär det att läs- och skrivsvårigheter/dyslexi automatiskt blir ett 

funktionshinder, hur mycket anpassningar som än sker i klassrummet. Det går att 

anpassa till en viss gräns, men så länge skolsystemet inte tar hänsyn till elevers olika 

förutsättningar kan funktionshindret aldrig upphöra helt med att vara en 

funktionsnedsättning. Så flexibelt är inte vare sig dagens skolsystem eller samhället. 
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Bilagor 

Bilaga A  

                
 2016-04-14 

 

Missivbrev 

 
Hej! 

Vi är två studenter som går speciallärarprogrammet med specialisering mot språk-, läs- 

och skrivutveckling. Nu går vi vår sista termin på Linnéuniversitet och ska skriva ett 

självständigt arbete på 15 hp.  

 

Studien kommer genomföras genom intervjuer med speciallärare kring området läs- och 

skrivsvårigheter. Vårt syfte med studien är att undersöka vilka hinder och möjligheter 

till att anpassa undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter som speciallärare 

upplever att det finns i grundskolan och hur dessa hanteras. 

 

Vi vill därför intervjua dig som är utbildad speciallärare kring detta område. 

Uppskattningsvis kommer intervjun att ta mellan 45-60 minuter att genomföra. 

Intervjun kommer att spelas in på Ipad för att underlätta transkribering och bearbetning 

av material, men kommer att raderas efter att uppsatsen är framlagd. 

 

Genomgående under hela arbetet med uppsatsen kommer vi att sträva mot att ha en 

forskningsetisk medvetenhet så att du som informant känner dig trygg med att 

medverka. Vi kommer att följa vetenskapsrådets fyra forskningsetiska krav. Det första 

kravet innebär att du ska få information kring studien vilket du nu fått genom detta brev. 

Vi kommer även att förtydliga studiens syfte före intervjun. Det andra kravet består i att 

du ska veta att det är helt frivilligt att delta och att du närsomhelst kan avbryta ditt 

deltagande. Det tredje kravet vi kommer att följa är att endast använda det insamlade 

materialet till forskningsändamål. Det fjärde och sista innebär att vi kommer att hantera 

materialet under sekretess. Det innebär att ditt deltagande är anonymt och alla känsliga 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Om du har några funderingar eller frågor kontakta oss gärna via mail eller telefon. 

 

Maria Dahlberg  

xxx@student.lnu.se 

07XX-XXXXXX 

 

Helena Marcusson 

xxx@student.lnu.se 

07XX-XXXXXX 

 

Med förhoppning om din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

 

Maria & Helena 



  
 

II 

Bilaga B 

Intervjuguide 
 

1. Hur länge har du jobbat som speciallärare? 

2. När tog du examen? 

3. Hur länge har du jobbat på den här arbetsplatsen? 

4. Vad ser du som ditt primära uppdrag i din profession? Beskriv din tjänst! 

5. Hur tycker du att elever i läs- och skrivsvårigheter tas om hand om på den här 

skolan? 

6. Vems/vilkas ansvar är det att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter? 

7. Har någon ett större ansvar än någon annan? Varför/Varför inte? 

8. Hur ser anpassningarna ut på er skola i olika ämnen och årskurser? Var fungerar 

det bra? Var fungerar det mindre bra? Vad tror du att det beror på? 

9. Hur arbetar du som speciallärare med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

10. Hur ser samverkan ut kring dessa elever? 

11. I vilken utsträckning sker samverkan mellan dig och ämnes/klasslärare kring 

dessa elever? 

12. Finns det tillgång digitala hjälpmedel? Om ja, hur ser det arbetet ut? 

13. Vilka möjligheter har elever att få redovisa sina kunskaper på alternativa sätt (till 

exempel tala in på Ipad, skrivhjälp, annat redovisningssätt, muntligt prov istället 

för skriftligt, talsyntes)? 

14. Hur utvärderar ni på din skola de anpassningar och det särskilda stöd som ges? 

15. Får alla elever det stöd som de har rätt till? Varför? Varför inte?  

16. Har ni på din skola möjlighet att följa upp de screeningar som görs på skolan? 

17. Vilka insatser gör ni för att förbättra situationen i verksamheten för att förbättra 

för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

18. I vilken omfattning görs läs- och skrivutredningar på er skola? Vilket genomslag 

får de i den pedagogiska praktiken? 

19. Vilket fokus läggs kring samverkan med elever och föräldrar? 

20. Vilken uppfattning har du av kunskapen hos personalen kring elever i läs- och 

skrivsvårigheter på din skola? 

21. Vem/ vilka bestämmer hur stödet ska se ut? 

22. I vilken omfattning sker en dialog i den pedagogiska vardagen om 

anpassningarna? 

23. Vilka hinder upplever du att det finns i skolan för att ni ska kunna anpassa 

optimalt efter elever i läs- och skrivsvårigheter och deras behov? 

24. Finns det några av dessa hinder som skulle kunna undanröjas? Hur? Finns det 

några av dessa hinder som inte kan undanröjas? Varför? 

25. Vilka möjligheter finns det för elever med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Vad? Hur? Hur kan ni arbeta för att stärka dessa möjligheter? 

26. Vad behöver förbättras vad gäller skolgång och utbildning i allmänhet? 

 

 

 

 

 


