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Sammanfattning 

1 januari 2015 antog Sveriges riksdag en ny diskrimineringslag angående tillgänglighet 

(2013/14:AU8). Tillgängliga lärmiljöer beskrivs av SPSM (2014) som en förutsättning för 

inkludering. Tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter beskrivs i olika 

studier vara livsviktiga då de möjliggör full delaktighet i ett alltmer skriftbaserat samhälle. 

Speciallärarens yrkesroll beskrivs i examensordningen (SFS:2008:132) vara att undanröja 

hinder i olika lärmiljöer. Det övergripande syftet med denna uppsats är att belysa vilka 

svårigheter och möjligheter som finns i att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och 

skrivsvårigheter sett ur ett speciallärarperspektiv. 

 

Studien är kvalitativ och består av 6 semistrukturerade intervjuer med speciallärare. 

Intervjuerna har bearbetats för analys med hjälp av meningskoncentrering. Som analytiskt 

redskap har SPSM:s (2014) tillgänglighetsmodell i form av en triangel använts där miljöer 

delas upp i sociala, fysiska och pedagogiska. Modellen har ett relationellt perspektiv där 

kunskapsutveckling sker i samspel med miljö och andra människor. Begrepp som också utgör 

analytiska redskap är det relationella och kategoriska perspektivet (Persson 2008). 

 

Studien visar att speciallärarna definierar begreppet tillgänglighet som att få möjlighet att 

”delta på lika villkor”, men att de också kopplar ihop begreppet med själva yrkesrollen som 

speciallärare. Områden som framträder som både hinder och möjligheter för tillgänglighet för 

elever i läs- och skrivsvårigheter är tid, teknik, lokaler, social miljö samt kompetens hos lärare 

och speciallärare. Speciallärarna tar också upp att yttre ramar som skolans styrdokument 

skapar hinder för elever att delta på lika villkor i exempelvis nationella prov eller vid 

betygssättning. 
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1. INLEDNING 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan sägas vara erkänt som funktionsnedsättning i Sverige i 

och med att dyslexiförbundet FMLS 1990 blev klassat som handikappförbund och alltså fick 

statsbidrag. FMLS (2011) uppmärksammar att individer som har läs- och skrivsvårigheter kan 

få svårt att delta i ett alltmer skriftspråkligt och datoriserat arbetsliv och därför är 

anpassningar (i form av träning och kompensation) viktiga så att lärmiljöer blir tillgängliga. 

Olika rapporter har dock visat att skolan inte fullt ut lyckats med att skapa tillgängliga 

lärmiljöer vilket har lett till att elever inte kunnat delta på lika villkor (SPSM, 2014; 

2013/14:AU8). Ett exempel är Skolinspektionens granskning Läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan (2011) som omfattar 21 grundskolor. Granskningen 

visar att anpassningar för elever i läs- och skrivsvårigheter bara förekommer i begränsad 

omfattning. Alternativa verktyg används inte och insatser sker mestadels utanför den ordinarie 

klassen. Rektorer ser inte till att kunskapen om ett språkutvecklande arbetssätt sprids bland 

lärarna. Rapporten understryker att lärare har ett stort behov av kompetensutveckling. ”För att 

lärarna i såväl tidigare som senare årskurser ska kunna möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi behöver de i merparten av verksamheterna få ökad tillgång till 

kompetensutveckling inom området” (Skolinspektionen, 2011, s. 4). Lärarna ges i rapporten 

alltså stor betydelse för att skapa tillgängliga lärmiljöer där elever i läs- och skrivsvårigheter 

kan delta på lika villkor.  

 

Tillgänglighetsbegreppet har breddats då det tidigare mest förknippats med fysiska 

funktionsnedsättningar och tillgänglighet till byggnader, inte läs- och skrivsvårigheter 

(Skogman, 2012; Skolverket, 2006). Tillgänglighet anges av SPSM (2014) vara en 

förutsättning för inkludering. En viktig uppgift för speciallärare är, enligt examensordningen 

(SFS:2008:132), att skapa tillgänglighet genom att anpassa lärmiljöer för att möta behoven 

hos alla elever. Intresset i denna studie riktas därför mot vilka möjligheter och svårigheter 

som finns i att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter sett ur ett 

speciallärarperspektiv. 

 

2. BAKGRUND 

I detta kapitel redogörs för framväxten av olika perspektiv inom specialpedagogisk forskning 

samt inkluderingstanken. Tillgänglighet som en förutsättning för inkludering beskrivs och en 
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definition av begreppet tillgänglighet ges. En beskrivning av speciallärares betydelse vad 

gäller tillgänglighetsarbete ges även. Först redovisas dock vad skolans styrdokument säger om 

inkludering. 

 

2.1 SKOLANS STYRDOKUMENT 

Syftet med elevers utbildning är enligt skollagen (SFS 2010:800) att elever ska “inhämta och 

utveckla kunskaper och värden”, men den ska också syfta till att ”förmedla och förankra 

respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som 

det svenska samhället vilar på”. Skolan ska alltså förutom att ge elever kunskaper också 

genomsyras av mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Även om inkludering 

som begrepp inte nämns i skollagen är det enligt en av FNs konventioner (Ds 2008:23) just en 

mänsklig rättighet och får därför anses vara ett ideal som skolan ska sträva mot. Kerstin 

Göransson, Claes Nilholm och Kristina Karlsson (2011) visar även att inkludering som 

begrepp inte förekommer i svenska styrdokument för skolan. Däremot finns värderingar i 

styrdokumenten som stämmer in på inkluderingstanken. Ett exempel som ges är kapitlet 

Grundläggande värden i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011:  

 

Skolväsendet börjar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom 

skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Det ska främja 

alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och 

förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar 

som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning 

för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.  

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.  

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. (Skolverket, 2011, s. 7) 

 

Detta citat visar, menar även Kerstin Göransson och Claes Nilholm (2013), att demokrati, 

social delaktighet och delaktighet för elever i sitt kunskapsinhämtande är det som ska prägla 

skolan. I arbetet mot skolans mål med utbildningen har elevhälsan en viktig uppgift. 

Elevhälsan ska enligt skollagen (SFS 2010:800) innefatta både skolläkare, skolsköterska, 

psykolog, kurator och personal med specialpedagogisk kompetens vilka ska arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Speciallärare eller specialpedagoger som yrkesgrupp 

nämns inte i skollagen, men den person som har den specialpedagogiska kompetensen ska se 
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till att de elever som har behov av specialpedagogiska insatser får det. Eleverna ska enligt 

skollagen få sådant stöd och sådan stimulans att skillnader i elevernas förutsättningar att 

tillgodogöra sig utbildningen uppvägs. Om elevers förutsättningar ska uppvägas behöver de 

miljöer eleven befinner sig i anpassas efter dennes behov. Under nästa rubrik beskrivs hur ett 

perspektiv vuxit fram inom specialpedagogisk forskning som fokuserar på elevers behov i 

relation till miljön. 

 

2.2  SPECIALPEDAGOGISK FORSKNING 

Specialpedagogisk forskning har under de senaste årtiondena utvecklats från ett mer 

individorienterat perspektiv där fokus har legat på handikappkunskap och individers 

tillkortakommanden till ett mer relationellt perspektiv där det undersöks i vilka miljöer som 

specialpedagogiska behov uppkommer och där inkludering förespråkas (Ahlberg, 2009; 

Persson, 2008).  Internationellt har det funnits stora motsättningar mellan dessa två 

perspektiv. Det individorienterade, eller kategoriska som Persson (2008) kallar det, har även 

om det gett kunskaper om olika funktionshinder kritiserats för att leda till segregering och 

utanförskap. Det relationella perspektivet å sin sida har kritiserats för att vara politiskt och 

ideologiskt färgat och inte möta behoven hos elever med funktionsnedsättningar. Perspektivet 

har också kritiserats för att vara en ursäkt för beslutsfattare att spara pengar på att alla elever 

ska ingå i ett sammanhang utan att kostsamma särlösningar ska behövas. Claes Nilholm 

(2006) använder istället begreppen kompensatoriskt respektive kritiskt perspektiv. Han menar 

att det kritiska perspektivet är en reaktion mot det kompensatoriska perspektivet och hävdar 

alla elevers rätt att vara fullt delaktiga i skolan samt att kategorisering och diagnosticering av 

elever är stigmatiserande. Nilholm (2006) påpekar också att ett dilemmaperspektiv har vuxit 

fram inom specialpedagogisk forskning. Dilemmaperspektivet framhåller att inkludering är 

viktigt, men att det inte går att komma ifrån kategorisering av elever. Alla elever är olika och 

det är något som skolan hela tiden måste förhålla sig till. ”Specialpedagogik ses som ett sätt 

för utbildningssystem att hantera ett grundläggande dilemma som i korthet kan beskrivas som 

att man ska ge alla barn ”samma sak” samtidigt som man måste anpassa sig till barns 

olikheter. Detta dilemma försvinner inte men måste hela tiden finna jämviktslägen” (Nilholm, 

2006, s. 37). Det förefaller alltså inom dilemmaperspektivet vara nödvändigt att kartlägga 

eller kategorisera elever för att kunna anpassa olika lärmiljöer efter deras behov så att de kan 

delta på lika villkor. Enkelt uttryckt handlar det inte om att ha antingen ett kompensatoriskt 

eller kritiskt perspektiv utan om att hitta lösningar i varje enskilt fall.  
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Under nästa rubrik beskrivs begreppet inkludering, som är en central tankefigur i relation till 

dilemmaperspektivet och det relationella perspektivet. 

 

2.3 INKLUDERING 

Kerstin Göransson och Claes Nilholm (2013) menar att olika människor ger inkludering olika 

betydelser och därför kan det lätt bli missförstånd kring innebörden. Begreppet har en positiv 

laddning men är urvattnat och kan av vissa användas för att bara beskriva en undervisning 

som är ”bra”. Göransson och Nilholm (2013) framhåller att det ligger mycket mer än så i 

begreppet. Inkludering i sig betyder förenklat att alla elever är delaktiga. De ger exempel på 

tre former av inkludering. Den första handlar om placering, det vill säga att även elever med 

funktionsnedsättningar ska undervisas i vanliga klassrum. Egentligen är detta inte inkludering 

påpekar Göransson och Nilholm (2013) utan en form av integrering där skolan inte anpassats 

för att ta emot alla elever. Den andra formen av inkludering handlar om att individen förutom 

att ingå i ett vanligt klassrum även ska nå målen som finns i skolan och dessutom trivas och 

ha vänner. Den tredje formen av inkludering handlar om gemenskap och utgår från att olikhet 

ska ses som en tillgång. Samarbete är viktigt och att eleverna i undervisningen deltar i 

demokratiska processer. Denna form av inkludering innefattar också de tidigare två 

betydelserna.  

 

Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) menar att den svenska skolan för närvarande inte är 

inkluderande även om den faller väl ut vid internationella jämförelser. Som exempel på att 

den svenska skolan inte är inkluderande nämner författarna att skolan har ett betygssystem 

med mål som inte alla elever kan nå, specialskolor finns som särskiljer elever, inkludering 

finns inte som klart uttryckt mål i läroplanen, styrdokument tillåter särskiljande lösningar som 

särskild undervisningsgrupp samt att många kommuner anger elevers funktionsnedsättningar 

som orsak till varför de behöver särskilt stöd. I nästa avsnitt beskrivs vad som anses behövas 

för att skapa inkludering i skolan. 
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2.4 TILLGÄNGLIGHET – EN FÖRUTSÄTTNING FÖR INKLUDERING 

I materialet Tillgänglighet får skolan att funka (SPSM 2014)1 som handikappförbunden gett 

ut tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten på uppdrag av regeringen beskrivs 

att en förutsättning för inkludering är att både den fysiska, sociala och pedagogiska miljön är 

tillgänglig.  

 

Handikappförbunden har under många år arbetat för tillgänglighet för att människor med 

funktionsnedsättningar ska ha samma möjligheter som andra att få delta på lika villkor. Att 

SPSM:s (2014) material nu ges ut har av en ren tillfällighet sammanfallit med att Sveriges 

riksdag har antagit en ny diskrimineringslag angående tillgänglighet från och med 1 januari 

2015 (2013/14:AU8). Lagen innebär att bristande tillgänglighet i alla skolformer och i 

samhället i övrigt ska räknas som diskriminering. Skälet till att lagen tillkommit är att Sverige 

har anslutit sig till FN-konventioner där en tillgänglig utbildning beskrivs som en demokratisk 

och mänsklig rättighet, bland annat konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning (Ds 2008:23). En förutsättning för att leva upp till FN-konventionernas 

mål om delaktighet och jämlikhet är då att tillgängligheten är hög, särskilt för personer med 

funktionsnedsättningar.   

 

Tillgänglighet beskrivs i SPSM:s (2014) material som en förutsättning för inkludering. Då 

begreppet är centralt i detta arbete behövs en definition. I propositionen till lagförslaget om 

tillgänglighet menas att tillgänglighet är ett så pass vanligt ord och allmänt känt att det där 

inte behövs några definitioner (2013/14:AU8). I Tillgänglighet får skolan att funka (SPSM, 

2014) beskrivs tillgänglighet vara ett begrepp som beskriver hur bra en organisation eller plats 

fungerar för någon som har en funktionsnedsättning. Det är en grund för att kunna delta fullt 

ut och vara inkluderad. Det ses som viktigt att utbildning är tillgänglig då den utgör en 

möjlighet att delta aktivt i samhället.  

 

I SPSM:s (2014) material används en modell i form av en triangel som inspirerats av 

forskning inom miljöpsykologi och som utgår från ett relationellt perspektiv. Den illustrerar 

att tillgänglighet inte bara handlar om en människas möte med den omgivande miljön utan 

också om hennes möte med andra människor. Vi som människor påverkar den miljö vi 

befinner oss i och är så att säga varandras miljö.  Modellen består av tre hörn/miljöer som alla 

                                                 
1 Fortsättningsvis benämns Tillgänglighet får skolan att funka som SPSM:s (2014) material. 
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utgår från triangelns kropp/förutsättningar för lärande. Förutsättningar för lärande utgår från 

mänskliga rättigheter och handlar om vad som övergripande gör en elevs lärande möjligt. 

Förutsättningar för lärande kan, enligt tillgänglighetsmodellen vara att eleven ges möjlighet 

att kommunicera, att skolan förmedlar kunskap och värden som gör att eleven kan delta som 

aktiv samhällsmedborgare och att lärmiljön ger motivation för eleven till lärande och 

utveckling.  Precis som Asp-Onsjö (2006) tar modellen upp social, fysisk och pedagogisk 

miljö.2 Pedagogisk miljö beskrivs i SPSM:s (2014) material vara på vilket sätt lärare anpassar 

pedagogiska strategier och stödstrukturer efter elevernas behov. Den pedagogiska miljön 

omfattar även hur olika lärverktyg/hjälpmedel används samt elevhälsan på skolan. Den fysiska 

miljön omfattar hur lokaler anpassas så att elever har goda förutsättningar att tillgodogöra sig 

undervisningen. Både skolans auditiva, visuella, luftmiljö och utemiljö anges här som viktig. 

Den sociala miljön innefattar på vilket sätt skolan kan främja delaktighet, jämställdhet, 

mångfald och demokrati utifrån samspelet mellan lärare och elever. Det anges som viktigt att 

skapa trygghet för eleven och att denne får känna gemenskap och ingå i ett sammanhang. När 

en elevs kunskapsutveckling inte går åt rätt håll är det oftast något av hörnen i triangeln som 

inte fungerar (SPSM, 2014). Modellen har alltså fyra områden som om de samspelar bör ge 

elevens lärande goda möjligheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I Tillgänglighet får skolan att funka (SPSM, 2014) används också begreppet frångänglighet. I 

en mailkonversation med Karin Kjellberg (personlig kommunikation, 22 februari 2015) från 

handikappförbunden, som varit med och utvecklat SPSM:s (2014) material, och Lena 

Hammar (personlig kommunikation, 24 februari 2015), rådgivare på SPSM, förklarar de att 

inkludering handlar om att få och kunna vara delaktig i kunskapsutveckling och personlig 

utveckling. Om ett större gruppsammanhang eller viss verksamhet under vissa tider eller delar 

av dagen hindrar elevens tillgång till lärande och utveckling är inte lärmiljön tillgänglig. Det 

                                                 
2 Asp-Onsjö använder begreppen social, fysisk och didaktisk inkludering.  
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kan till exempel handla om att en elev är känslig för syn- hörsel- eller känselintryck eller att 

en elev blir orolig av större folksamlingar. Det kan då periodvis behövas frångänglighet från 

ordinarie verksamhet. Att göra en lärmiljö tillgänglig för en elev kan alltså innebära att hon 

eller han inte deltar i alla sammanhang, även om det alltid är dit man strävar (SPSM, 2014). 

Den konkreta innebörden av tillgänglighet som en förutsättning för inkludering blir att skolan 

behöver betrakta alla elever som normala. Alla elever är olika och det behövs många olika 

sorters metoder, hjälpmedel och pedagogik för att möta behoven hos varje elev.  

 

Under nästa rubrik beskrivs speciallärares betydelse vad gäller tillgänglighetsarbete. 

 

2.5 SPECIALLÄRARE – EN KOMPLEX YRKESROLL 

Ett viktigt uppdrag i speciallärares yrkesroll handlar, enligt examensförordningen, om att 

skapa tillgänglighet genom att anpassa lärmiljöer för att möta behoven hos alla elever. En 

speciallärare ska både kunna arbeta förebyggande genom att utveckla pedagogiska 

verksamheter, men också kunna undanröja redan befintliga hinder i lärmiljöer. Beroende på 

vald specialisering, till exempel elevers språk- läs- och skrivutveckling, ska specialläraren 

också kunna fungera som en expert som verksamheten kan vända sig till för att få råd eller 

handledning (SFS 2008:132). Då skollagen anger att utbildning ska grundas på forskning och 

beprövad erfarenhet har specialläraren också att förhålla sig till detta. Forskning förordar till 

exempel ett inkluderande arbetssätt där variationen i en grupp elever ses som en tillgång och 

där eleverna kan lära av varandra (Skolverket, 2013). Lisa Asp-Onsjö (2006) beskriver 

inkludering som rumslig, social och didaktisk. Både den fysiska miljön, social interaktion och 

hur lärare anpassar undervisningen är här betydelsefullt.  

 

Uppgiften att skapa tillgänglighet genom att utveckla pedagogiska verksamheter, undanröja 

hinder och att arbeta för inkludering framstår som en utmaning för speciallärare då de som 

Gunilla Lindqvist (2013) visar av övriga yrkeskategorier inom skolan mer förväntas arbeta 

individuellt med elever än med skolutveckling. Lindqvist (2013) visar också att rektorer inte 

har någon större erfarenhet av speciallärare/specialpedagoger som arbetar med handledning 

för lärare i någon organiserad form. Däremot kan det hända att speciallärare/specialpedagoger 

har handledning med skolans resurspersonal. Lindquist (2013) refererar till Skritic som menar 

att ett av de största hindren för att skolor ska bli inkluderande är att specialundervisning tillåts 

vara ett parallellt system till vanlig undervisning. Det leder till att den vanliga undervisningen 
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inte problematiseras och då inte har någon chans att förändras. Det tycks mig som om 

speciallärare har en komplex yrkesroll där förväntningarna från övriga yrkeskategorier inom 

skolan på vad en speciallärare ska göra krockar med tanken att arbeta för inkludering.  

 

Mot bakgrund av resonemanget kring speciallärares yrkesroll och tillgänglighet som en 

förutsättning för inkludering riktas intresset i denna uppsats mot hur speciallärare ser på 

möjligheten att anpassa miljöer för att möta behoven hos elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Intressant vore att veta vilken roll en speciallärare kan ha på en skola och hur det påverkar 

uppgiften att anpassa lärmiljöer för att skapa en tillgänglig utbildning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det vore också intressant att veta på vilka nivåer (organisation, grupp, 

individ) de rör sig/släpps in och om de jobbar tillsammans med skolpersonal eller parallellt 

med vanlig undervisning. Intresset riktas således mot hur speciallärare beskriver begreppet 

tillgänglighet och vilka möjligheter och hinder de ser för att skapa tillgängliga lärmiljöer för 

elever i läs och skrivsvårigheter. 

 

3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Det övergripande syftet med den här studien är att belysa vilka möjligheter och svårigheter 

som finns i att skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter sett ur ett 

speciallärarperspektiv. 

 

Utifrån detta syfte formuleras följande frågor: 

 

1. Hur beskrivs tillgänglighet av speciallärarna? 

2. Vilka möjligheter och hinder menar speciallärarna finns för att skapa en tillgänglig 

lärmiljö för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

4. DISPOSITION 

Den här studien består av åtta kapitel. Det första inledande kapitlet förklarar hur intresset för 

att skapa en tillgänglig utbildning för elever i läs- och skrivsvårigheter uppstått. Det andra 

kapitlet ger en bakgrund till studiens syfte och frågeställningar. Kapitel tre preciserar syfte 

och frågeställningar. Kapitel fyra redovisar studiens disposition. I kapitel fem redovisas 
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forskning av relevans för studien. Det sjätte kapitlet redogör för vilka metoder som använts 

vid insamlandet av det empiriska materialet samt överväganden som uppkommit i relation till 

utformandet av studien. I kapitel sju presenteras analyserna av intervjuerna med de sex 

speciallärarna. En tolkning av resultatet, genom att relatera intervjuerna med speciallärarna till 

tidigare forskning, görs även i kapitel sju. Slutligen i kapitel åtta förs en diskussion om val av 

metod i studien samt en diskussion utifrån studiens resultat. 

 

5. TIDIGARE FORSKNING 

I detta kapitel redovisas forskning av relevans för den här studien. Då tidigare forskning sökts, 

som belyser speciallärares yrkesroll och syn på inkludering och tillgänglighet, på den 

gemensamma katalogen för svenska universitets-, högskole- och specialistbibliotek Libris 

samt Skolporten.se har det varit svårt att hitta avhandlingar eller artiklar inom området. 

Sökordet speciallärare användes i kombination med orden perspektiv, tillgänglighet, 

specialpedagogik, läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och inkludering, men det verkar som att 

speciallärares, och inte heller specialpedagogers perspektiv har fått särskilt stort utrymme i 

forskning. Då det gäller tillgänglighet verkar det främst finnas forskning kring fysisk 

tillgänglighet i byggnader. Sökningen har istället fått vidgas till forskning som på annat sätt 

knyter an till syftet och frågeställningarna där fokus ligger på möjligheter och hinder att göra 

lärmiljöer tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter så att de kan delta på lika villkor.  

 

5.1 INKLUDERING  

I bakgrundsdelen till detta arbete redovisades tillgänglighet vara en förutsättning för 

inkludering. Här nedan presenteras studier som på olika sätt belyser inkludering.  

 

Bengt Persson (1998) belyser frånvaro av inkludering och till viss del speciallärares yrkesroll. 

Hans studie består av intervjuer med speciallärare och är gjord innan den nuvarande 

speciallärarutbildningen startade 2008. Resultatet visar att speciallärare främst arbetar med 

specialundervisning utanför klassrummet och att det främst är klass/ämnesläraren som frågar 

efter den. Inte någon deltagare i studien nämner att speciallärare skulle handleda lärare eller 

arbeta rådgivande för att kunna anpassa lärmiljön. Perssons (1998) resultat visar att 

specialundervisning finns till och motiveras av att den vanliga undervisningen misslyckas 



 

10 

 

med att nå alla elever. En slutsats som dras är att det inte är specialpedagogiken som främst 

ska studeras utan att den vanliga pedagogiken behöver ses över och ifrågasättas.  

 

Bengt Persson och Elisabeth Persson (2012) har studerat ett förändringsarbete i kommunen 

Essunga där en högstadieskola lyckats vända dåliga resultat genom att ha ett inkluderande 

synsätt. Det empiriska materialet består av intervjuer, klassrumsobservationer och studier av 

nationella prov/betyg. Som förklaring till de goda studieresultaten beskrivs i studien ett 

inkluderande arbetssätt där elever i behov av särskilt stöd deltog i ordinarie undervisning, men 

i anslutning till denna fanns även möjlighet till undervisning i mindre grupp eller enskilt med 

speciallärare. Specialundervisningen var inte ett parallellt spår till den ordinarie 

undervisningen, så som framkom i Perssons (1998) tidigare studie, utan vid dessa tillfällen 

arbetades det med att bygga upp kunskap eller förförståelse för att kunna ta del av den 

ordinarie undervisningen. Specialläraren bidrog till att undanröja hinder i den vanliga 

undervisningsmiljön och var en kvalificerad samtalspartner och rådgivare till läraren. Den 

sociala inkluderingen fick eleverna i klassrummet i diskussioner med andra elever och 

elevernas olikheter användes medvetet som en resurs.  I studien anges att en auktoritativ 

skolledare som är väl införstådd med ett inkluderande arbetssätt är viktig för att nå goda 

resultat på betyg och nationella prov. Det anges också som viktigt att lärare får möjlighet att 

arbeta två och två för att tillsammans kunna reflektera över undervisningen, lära sig av 

varandra och be om hjälp då de upplever att de inte räcker till. När författarna använder 

begreppet inkludering menar de att det har en vidare betydelse än enbart för skolan ”… syftet 

är att barn och unga genom sina erfarenheter från en skola där olikheter ses som en tillgång 

kan bidra till en samhällsutveckling där tolerans och respekt för olikheter är naturliga 

utgångspunkter för mänsklig närvaro” (Persson & Persson, 2012, s. 22). Resultaten från 

studien kanske får tolkas med en viss försiktighet då inte särskilt många elever och lärare på 

skolan intervjuades.  

 

Obiakor et al (2012) visar precis som Persson och Persson (2012) att inkludering kan skapas 

genom att göra den pedagogiska miljön tillgänglig för alla elever. En förutsättning beskrivs 

vara att de professionella i skolan tillsammans diskuterar elevers behov och tar del av 

varandras kunskaper för att kunna anpassa miljön. Denna form av samarbete kallas av 

författarna co-teaching. De redogör för fem evidensbaserade modeller för co-teaching, 

nämligen: One Teach One Assist: En lärare instruerar alla elever och en lärare ger stöd till de 

elever som har behov av det, Station teaching: Klassen delas in i tre grupper. Två grupper 
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arbetar med var sin lärare och en grupp har eget självständigt arbete. Sedan roterar grupperna. 

Parallell teaching: Två lärare planerar lektioner tillsammans för att sedan dela upp en klass 

mellan sig i två grupper. Alternative teaching: En lärare undervisar klassen och en annan 

lärare arbetar med förförståelse inför lektioner och repetition efter lektioner för de elever som 

är i behov av det.  Team teaching: Två lärare instruerar klassen samtidigt. I dessa fem 

modeller är lärarna flexibla i sin undervisning och tar hänsyn till att alla elever är olika och 

därför lär sig på olika sätt. De elever som har behov av instruktioner i liten grupp eller av 

förförståelse får det samtidigt som lärare lär av varandra i sitt samarbete. Författarna menar att 

den praktiska sidan av inkludering inte alltid är lätt att få till och att det inte är en uppgift som 

lärare ska lämnas ensamma med. Stöttning behövs av skolledare, föräldrar, beslutsfattare och 

samhället i övrigt. Inkludering anges i studien vara viktigt då det främjar social rättvisa, 

människors lika värde och samarbete. 

 

Muccio et al (2014) har även de undersökt hinder och stöd (barriers and facilitators) för 

inkludering genom en enkätundersökning med lärare som har elever med olika typer av 

funktionshinder i sina klasser. Enkätundersökningen har sedan kompletterats med 

observationer av klassrummen. Resultatet visar att en nyckelfaktor för inkludering är 

tillgänglighet, delaktighet och stöd för elever. Lärarna som deltog i studien var positiva till 

inkludering, men angav att det största hindret var brist på kompetens hos sig själva vad gäller 

att anpassa undervisningen för elever med olika funktionsnedsättningar. Observationerna 

bekräftade att detta kan stämma. Precis som Obiakor et al (2012) beskrivs den praktiska sidan 

av inkludering inte vara lätt att få till. Lärarna angav att för att skapa inkluderande klassrum 

behövdes mer resurser i form av utbildning, personal, anpassat material och anpassning av 

miljön i klassrummen. 

 

John Hattie (2014) har gjort en forskningsöversikt över olika påverkansfaktorer för elevers 

lärande. Han är till skillnad från Persson och Persson (2012), Obiakor et al (2012) och Muccio 

et al (2014) inte lika positiv till inkludering. Hattie (2009) menar att tanken om inkludering 

lägger större fokus vid social rättvisa och jämlikhet för elever än vid hur eleverna ska uppnå 

bästa studieresultat och att inkluderingens påverkansfaktor för elevers lärande i princip är 

noll. Inte heller klasstorlek har någon nämnvärd effekt. Hattie (2009) visar att det som har 

större effekt är klassrumsklimat, att inga störande elever finns i klassrummet samt påverkan 

från kamrater. Hattie (2009) menar att inkludering betyder att ”… elever med särskilda behov 

i största möjliga utsträckning ska integreras med sina kamrater som inte har sådana behov och 
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definitivt placeras i den minst restriktiva miljön” (Hattie, 2009, s. 137) men han pekar 

samtidigt på att den minst restriktiva miljön inte innebär inkludering utan i stället handlar om 

”… modifiering av innehåll, läromedel, klassrumsindelning, undervisningstekniker och 

strategier” (Hattie, 2009, s. 137). Enligt Hattie (2009) anser inkluderingens förespråkare att 

inkludering leder till att lärare har högre förväntningar på elever, att elever i klasser samverkar 

mer och att eleverna lär sig mer och får högre självkänsla. Detta skulle leda till bättre 

skolresultat, men enligt Hatties (2009) metaanalyser ger inkludering inte några nämnvärda 

effekter på elevernas lärande. 

 

5.2 LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 

Centralt i detta arbete är hur lärmiljöer kan göras tillgängliga för elever i läs- och 

skrivsvårigheter så att de kan delta på lika villkor. Jag redovisar här forskning som beskriver 

vad läs- och skrivsvårigheter kan bero på, hur det kan påverka en individ, samt pedagogiska 

implikationer för klassrummet. 

 

5.2.1 Tänkbara orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

Mats Myrberg (2007) beskriver att läs- och skrivsvårigheter kan bero på en mängd olika 

orsaker och att dessa orsaker går att finna på en mängd olika nivåer. På en familjenivå kan det 

handla om vilken attityd till läsande och skrivande som finns i hemmet. En brist på 

skriftspråkliga erfarenheter och förebilder från hemmet kan innebära att en elev inte får 

tillräckligt med träning i att läsa och skriva, vilket kan leda till läs- och skrivsvårigheter. På en 

individnivå kan det handla om vilka förutsättningar en elev har kognitivt eller språkligt. Till 

exempel kan uppmärksamhets- och koncentrationsproblem, problem med syn och hörsel, 

begåvningsnivå och språkstörning innebära att det finns större risk att en elev utvecklar läs- 

och skrivsvårigheter. Vilket modersmål en elev har kan också påverka utfallet i förmågan att 

läsa och skriva. Myrberg (2007) refererar till Moats som menar att lärarkompetens dock är det 

som påverkar en elevs läs- och skrivförmåga mest. Det har visat sig att lärares 

undervisningsmetod kan förklara mellan tre till tjugo procent i hur läs- och skrivförmågan 

faller ut hos elever. ”En skolarbetsmiljö som utmärks av lugn och struktur är av särskild 

betydelse för barn som riskerar att utveckla läs- och skrivproblem” (Myrberg, 2007, s. 78). 

Det är alltså viktigt att lärare både kan avgöra vilken undervisningsmetod som ger bäst 

resultat samt att läraren kan skapa lugn och struktur i lärmiljön för att skapa goda 

förutsättningar för elevers läs- och skrivutveckling.  



 

13 

 

 

Ännu en orsak till läs- och skrivsvårigheter kan vara funktionsnedsättningen dyslexi. Torleiv 

Høien och Ingvar Lundberg (2013) beskriver att det är viktigt att inte bara ha ett socialt 

perspektiv på dyslexi där sociala, kulturella och undervisningsmässiga förklaringar ges. De 

menar att det också är viktigt att anlägga ett mer medicinskt och individinriktat perspektiv 

eftersom genetiska faktorer anses kunna ge en ökad sårbarhet för dyslexi. Høien och 

Lundberg (2013) förklarar att läsning består av två färdigheter, avkodning och förståelse. Det 

som är speciellt för individer med dyslexi är just stora svårigheter med avkodning och 

rättskrivning, vilket anses bero på svaga fonologiska färdigheter. Høien och Lundberg (2013) 

menar att lärare måste ges fortbildning i metoder för att hjälpa elever i läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi, men refererar samtidigt till Scanlon och Vellutino som påpekar att 

det inte enbart räcker med metoder.  

 

Det är viktigt att läraren visar att han eller hon tror på att eleven kan bli en bättre läsare, och eleven 

måste få uppleva att lyckas, ”nothing succeeds like succes” (Høien 2007a). Alla effektiva metoder 

är genomsyrade av varma personliga relationer mellan elev och lärare (Høien & Lundberg, 2013, 

s. 222).  
 

En lärares engagemang för eleven och tro på att den ska lyckas kan alltså skapa motivation 

hos eleven som är positiv för läsinlärningen. Høien och Lundberg (2013) pekar på att detta är 

extra betydelsefullt då svaga läsare eller elever med dyslexi ofta har en dålig självbild som gör 

att de blir passiva och upplever hjälplöshet i sin läsning. Passiviteten kan också bero på att 

eleven inte har metakognitiva strategier för läsförståelse, som att summera och ställa frågor 

till text, dra slutsatser och förutse vad som kommer hända. 

 

5.2.2 Konsekvenser för klassrummet 

Precis som Myrberg (2007) samt Høien och Lundberg (2013) menar Caroline Liberg (1990)  

att vilka metoder en lärare använder har stor betydelse. Liberg (1990) drar slutsatsen att det 

hon benämner som traditionell läsundervisning kan skapa läs- och skrivsvårigheter eftersom 

den kräver en hel del förkunskaper av eleven om hur de grammatiska operationerna för 

läsande och skrivande går till. Elever som kommer från hem där de tidigt kommer kontakt 

med läsande och skrivande på ett meningsfullt sätt har här ett försprång. Liberg (1990) menar 

att traditionell läs- och skrivundervisning utgår från ett individualpsykologiskt synsätt där 

inlärning ses som något individuellt och som förändrar strukturerna för elevens tankar. I ett 

individualpsykologiskt perspektiv tittar man inte på miljön runt omkring eleven utan det är de 
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individuella styrkorna och svagheterna som betonas. Eleven själv är ansvarig för framgångar 

och misslyckanden. Om eleven har svårigheter kan det till exempel anses bero på att han eller 

hon är inte är mogen för att läsa och skriva än. Traditionell läs- och skrivundervisning 

fokuserar främst på det grammatiska läsandet och tekniken som används är främst 

ljudtekniken. Liberg (1990) menar precis som Myrberg (2007) att läs- och skrivsvårigheter till 

stor del kan undvikas genom att läraren är flexibel och kan använda en mängd olika tekniker 

för läs- och skrivinlärning, inte bara ljudtekniken. Det är också viktigt att läraren innan han 

eller hon använder ett visst program för läs- och skrivinlärning tar reda på vilka förkunskaper 

som krävs av eleven. Viktigt är även att läraren kartlägger elevens förkunskaper då det 

underlättar att anpassa undervisningen till eleven. 

 

I likhet med Liberg (1990) som tar upp hur lärares metoder påverkar elevers läs- och 

skrivinlärning beskriver Judith Langer (1999) hur skolor i socialt utsatta områden i USA 

lyckats nå långt högre studieresultat än förväntat i läs- och skrivförmåga genom att anpassa 

pedagogiska miljöer. Sex områden framträdde som om de uppträdde tillsammans gav goda 

resultat. Det första handlade om att kunskaper och färdigheter i läsning och skrivning lärdes ut 

med en mängd olika metoder, inte bara en. Det andra området handlade om att förberedelser 

för test integrerades i den vanliga undervisningen där eleverna fick öva på kunskapsmålen för 

läsning och skrivning. Det tredje området handlade om att läraren hjälpte eleverna att göra 

kopplingar mellan elevernas egna erfarenheter, kunskapsmål och mellan lektioner för att de 

skulle få ett större sammanhang och en bättre förståelse. Det fjärde området handlade om att 

läraren explicit undervisade i strategier för tänkande och handlande, till exempel för att 

planera, organisera, göra färdigt en uppgift eller reflektera. Det femte området handlade om 

att läraren hade höga förväntningar på eleven och att när de uppnått de grundläggande 

kunskapsmålen uppmuntrade eleven att fördjupa sina kunskaper. Det sjätte och sista området 

handlade om att klassrumsarbetet organiserades för att fostra samarbete och delade 

upplevelser. I de mest framgångsrika skolorna fanns även en stark övertygelse hos lärarna att 

eleverna hade förmåga och en önskan om att uppnå målen. Lärarna trodde att alla deras elever 

hade förmåga att lära och att de som lärare kunde göra skillnad. En stor framgångsfaktor 

verkade också vara vilket fokus som sammanlagt lades på elevernas behov av high literacy3 

                                                 
3 Langers definition på high literacy: ”I define the term ”high literacy” in an everyday sense to refer to the 

literacy gained from a well-developed middle and high school English curriculum…Students learn to “read” the 

social meanings, the rules and structures, and the linguistic and cognitive routines to make things work in the 

real world of English language use, and that knowledge becomes available as options when students confront 
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och på deras utveckling mot målen i läroplanen. Langer (1999) menar att detta fokus 

påverkade lärmiljön i den dagliga undervisningen på så sätt att lärarna hela tiden utvärderade 

sitt arbete.  

 

5.2.3 Självbild, motivation och tilltro till egen förmåga 

Høien och Lundberg (2013) lyfter fram att svaga läsare eller elever med dyslexi ofta har en 

dålig självbild som gör att de blir passiva och upplever hjälplöshet i sin läsning. Mats 

Myrberg (2001, 2007) menar att sådana negativa känslor kan skapa en negativ spiral och 

refererar till Stanovich resonemang om Matteuseffekten i relation till läsutveckling. Stanovich 

framhåller enligt Myrberg (2001,2007) att elever som tidigt stöter på svårigheter i sin 

läsinlärning tenderar att försöka undvika läsningen som upplevs ansträngande. Detta skapar 

en negativ spiral där eleven läser mindre och därmed får mindre träning. Myrberg (2001, 

2007) ger ett exempel från en studie där de elever som var minst motiverade läste 100000 ord 

per år. De elever som istället var mest motiverade läste 10-50 miljoner ord. Detta betyder 

alltså att de elever som behöver lästräningen mest får minst av den. Myrberg (2001, 2007) 

påtalar att många barn med svårigheter kommer från familjer där de inte får stöttning i sin 

läsning. Därför är det viktigt att skolan ger ett tidigt stöd till dessa elever så att gapet inte 

växer i förhållande till de elever som i stället har en positiv spiral vad gäller läsutveckling. 

Myrberg (2001,2007) uppmärksammar att allt för många elever går ut nian utan att nå 

uppnåendemålen för svenska i årskurs 9 och läsningen ligger på en så pass låg nivå att de inte 

klarar av att förstå enkla texter. Den låga nivån för läsförståelse gör att de inte fullt ut kan 

delta i samhället och konsekvenserna kan till exempel bli ökad arbetslöshet. 

 

I likhet med Myrberg (2001, 2007) beskriver Karin Taube (1988) hur läs- och 

skrivsvårigheter kan skapa onda cirklar. Hon har undersökt vilka samband som finns mellan 

läsinlärning och självbild. Eleverna som deltog i studien delades in i två grupper där en grupp 

hade svårigheter att läsa och skriva och den andra gruppen inte hade några sådana problem. 

Det visade sig att den förra gruppen hade signifikant lägre självbild i årskurs ett till sex och 

inte kom ikapp vad gäller läsning och rättstavning. När de sedan slutade skolan hade de lägre 

förväntningar på framtiden, de tyckte inte skolan var viktig och läste sällan böcker. En 

framgångsfaktor för elever som hade svårt med läsinlärningen verkade vara i vilken grad de 

                                                 
new situations. This notion of high literacy refers to understanding how reading, writing, language, content, and 

social appropriateness work together and using this knowledge in effective ways.” (Langer, 1999, s. 1) 
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kunde koncentrera sig och vilka strategier de hade för inlärning. Taube (1988) argumenterar 

för att en elevs metakognitiva förmåga att till exempel planera, påbörja, utföra och avsluta ett 

arbete påverkas av elevens självbild. En låg självbild kan göra att en elev inte förmår 

koncentrera sig för att använda sin metakognitiva förmåga eftersom de är rädda för att 

misslyckas eller tappa ansiktet. Det här leder till en ond cirkel där eleven väljer fel strategier 

vid inlärning för att de undviker situationer där deras läs- och skrivsvårigheter visar sig. 

Taube (1988) menar i likhet med Myrberg (2001, 2007) att vår tids teknologiskt avancerade 

samhälle som ställer höga krav på att läsa och skriva gör att personer med läs- och 

skrivsvårigheter blir handikappade i sin vardag. De har svårt att delta i samhället fullt ut. 

 

5.2.4 Kompensatoriskt stöd 

Christer Jacobson, Idor Svensson och Ingvar Lundberg (2001) beskriver att vårt samhälle blir 

alltmer skriftbaserat och att individer i läs- och skrivsvårigheter därför kan behöva stöd i form 

av kompensatoriska åtgärder för att klara sig. Två olika former av kompensation beskrivs. 

Dels kompensation i form av teknik som används för att komma runt läs- och 

skrivsvårigheterna, dels kompensation genom att få möjlighet att öva upp sin läs- och 

skrivförmåga genom specialundervisningsinsatser. Det beskrivs som viktigt att kombinera 

dessa två former av kompensation då det har visat sig ta lång tid att öva upp till exempel 

avkodningsförmåga. Eleven bör få vara delaktig i undervisningen även om läs- och 

skrivförmågan är svag. Teknik som talsyntes eller avancerade ordbehandlingsprogram kan då 

möjliggöra detta. I den tredelade modellen nedan visas hur kompensatoriska åtgärder kan 

planeras för elever i läs- och skrivsvårigheter. Först och främst ska läs- och skrivsvårigheter 

förebyggas genom att läraren skapar god motivation och självbild hos eleven samt har god 

kunskap om och använder olika metoder för läsinlärning. Den andra åtgärden kompenserar 

eleven genom att ge eleven möjlighet att öva och träna på det som är svårt. Den tredje 

åtgärden handlar om att kompensera eleven både på ett externt och ett internt plan. Intern 

kompensation eller ”coping strategies” handlar om att uppmuntra elevens egna starka sidor 

och strategier för att kringgå läs- och skrivsvårigheterna. Det kan handla om att en person är 

duktig på att lyssna för att lära sig eller till exempel använder mindmaps som ett visuellt 

redskap. Den externa kompensationen handlar om att läraren har ett accepterande 

förhållningssätt gentemot eleven och använder tekniska hjälpmedel som kan underlätta. 
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Figur 1, Jacobson, Svensson & Lundberg, 2001, s. 79 

 

5.3 LÄRARES KOMPETENS OCH KOMPETENSUTVECKLING 

I Skolverkets forskningsöversikt Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? (2010) och 

även i Hattie (2012) lyfts lärares kompetens fram som den enskilt viktigaste faktorn för att nå 

goda studieresultat hos eleverna. Tillgängligheten i olika miljöer verkar i mångt och mycket 

vara beroende av vilken kompetens läraren har att organisera och genomföra undervisningen. 

Här nedan redovisas forskning som behandlar lärares kompetens i relation till 

skriftspråksutveckling, hur kompetensutveckling kan genomföras och grundskollärares tankar 

om kompetensutveckling. 

 

Trots att både svensk och internationell forskning de senaste årtiondena har bidragit med 

kunskap om hur elever som har svårigheter med läsning och skrivning ska kunna stödjas har 

inte denna forskning haft något nämnvärt genomslag ute i skolorna, enligt Catharina 

Tjernberg (2013). Tjernberg (2013) menar att kunskapen hos lärare om olika metoder för läs- 

och skrivpedagogik är centrala för att nå goda resultat hos eleverna, men det som är viktigast 

är lärares förmåga att kunna ändra på sin undervisning då den inte fungerar. Studien visar att 

lärare därför behöver ha en god handlingsreflektion, vilket innebär att de kan reflektera över 

sin egen undervisning samt sin egen och elevernas lärandeprocess. Tjernberg (2013) menar att 

reflektionen kan ske i samverkan och med ledning av exempelvis en forskare eller genom att 

lärare tillåts arbeta två stycken i ett klassrum för att tillsammans reflektera över vad som 
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fungerar bra och hur de kan utveckla undervisningen. En viktig uppgift för skolledare är att 

skapa utrymme för dessa reflekterande samtal. Viktigt är också att det på skolor finns personal 

med specialistkunskap om läs- och skrivinlärning så att de kan hjälpa lärare att anpassa 

undervisningen. 

 

Tarja Alatalo fokuserar precis som Tjernberg (2013) på lärares kompetens för att uppnå god 

läs- och skrivutveckling hos elever. Hennes studie, som bygger på intervjuer med åtta 

lågstadielärare och en enkätundersökning med 300 lärare, visar att många lärare (även 

speciallärare och specialpedagoger) har kunskapsluckor vad gäller läs- och skrivundervisning. 

Det här gör att lärare inte ser vilka insatser som behöver sättas in för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Då en elev har svårt att läsa och/eller skriva blir ofta en åtgärd att bara läsa 

mer när eleven istället kanske skulle behöva individuellt anpassad lästräning. En slutsats som 

Alatalo (2011) drar är att lärare inte förstår vilken effekt deras undervisning får på en elevs 

läs- och skrivutveckling och en anledning kan vara att lärarutbildningen för åk 1-3 före 2011 

inte i tillräcklig grad har förberett lärare vad gäller elevers läs- och skrivutveckling. Hon 

ställer sig frågan vems uppgift det är att identifiera var en elev befinner sig i sin läs och 

skrivutveckling och undervisa elever i läs och skrivsvårigheter? Är det klassläraren eller 

specialläraren/specialpedagogen eller båda? Studien visar att brist på resurser till exempel i 

form av speciallärare, anpassat material eller tid gör det svårt att erbjuda en god läs- och 

skrivundervisning. Studien pekar också på att de lärare som har luckor i sina kunskaper om 

läs- och skrivinlärning får bäst kompetensutveckling genom fortlöpande kollegialt samarbete 

där lärare kan reflektera över problem tillsammans. Denna kompetensutveckling är oerhört 

viktig att lyckas med eftersom lärarens kunskaper om läs och skrivinlärning som Alatalo 

(2011) skriver kan ”… vara livsavgörande för elever som befinner sig i riskzon för bestående 

lässvårigheter” (s. 189). 

 

Alatalo (2011) och Tjernberg (2013) skriver att lärare behöver kompetensutveckling. Ingrid 

Nilsson (2006) visar att för att få kompetensutveckling att fungera är det oklokt att toppstyra 

lärare. Det leder till mer motstånd hos lärarna än utveckling. Lärare måste istället bli 

medvetna om hur kompetensutveckling kan ha betydelse för dem. Nilsson (2006) 

argumenterar för att lärare behöver göra sig själva medvetna om vad de behöver 

kompetensutvecklas i och hur de ska använda kompetensutvecklingen de deltar i. Nilsson 

(2006) framhåller även att en mer jämn kompetens hos lärare leder till en större chans för en 

likvärdig utbildning. John Hattie (2012) resonerar på ett liknande sätt då han ifrågasätter att 
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det nödvändigtvis inte är en förändring av lärarutbildningar som behövs för att elever ska få 

goda studieresultat utan en förändring av kulturen på skolor. Han understryker att det är 

vilken effekt kompetensutveckling ger på elevernas studieresultat som är viktigt. För att bli 

medvetna om elevernas resultat är det viktigt att det finns en kultur där lärare utvärderar sin 

undervisning. Det här gör lärare bäst i lag som arbetar tillsammans då de bygger upp sitt 

lärande om hur de ska få alla elever att utvecklas på bästa sätt. 

 

5.4 SAMMANFATTNING AV TIDIGARE FORSKNING OCH IMPLIKATIONER FÖR MIN 

STUDIE 

Syftet med detta arbete är att belysa vilka möjligheter och svårigheter som finns i att skapa 

tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter sett ur ett speciallärarperspektiv. 

Med forskningen som redovisats har jag försökt skapa en bild av kunskapsläget inom området 

som studeras. 

 

Avsnittet om inkludering visar att verksamheter där specialläraren enbart arbetar parallellt 

med den vanliga undervisningen och inte tillsammans med läraren inte underlättar inkludering 

(Persson, 1998). Verksamheter finns som har lyckats både med god måluppfyllelse och 

inkludering där elevers olikheter ses som en tillgång. Speciallärarna i verksamheten har här 

arbetat tillsammans med lärarna med att undanröja hinder i olika lärmiljöer (Persson & 

Persson, 2012). Två amerikanska studier visar att metoder finns för att skapa inkludering 

genom tillgängliga miljöer. Den praktiska sidan av inkludering beskrivs dock som inte helt 

lätt att få till och pedagoger beskrivs behöva kompetensutveckling och mer resurser för att 

kunna möta alla elevers behov (Muccio et al, 2014; Obiakor et al, 2012). Hattie (2014) 

redovisar i sin studie en mer tveksam hållning till inkludering och menar att inkluderingens 

påverkansfaktor för elevernas lärande är ringa. Det som har större effekt är att inga störande 

elever är i klassrummet (Hattie, 2014). Flera studier visar alltså att genom att anpassa 

lärmiljöer kan undervisning göras tillgänglig och möjliggöra inkludering. Det är främst de 

pedagogiska miljöerna som beskrivs, inte de sociala eller fysiska. Enligt studierna verkar dock 

resurser och kunskap saknas för att göra lärmiljöer tillgängliga. Det anges som viktigt att 

lärare och speciallärare arbetar tillsammans för att lära av varandra och utvärdera 

undervisningen.  
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Forskning om läs- och skrivsvårigheter visar att dessa kan bero på en mängd orsaker och att 

det som påverkar elevers läs- och skrivförmåga mest är lärares kompetens (Myrberg, 2001, 

2007). Det räcker dock inte med att läraren kan olika metoder utan läraren måste även visa 

engagemang och ha tilltro till eleven eftersom det kan skapa trygghet och motivation (Høien 

& Lundberg, 2013; Langer, 1999).  Flera av de redovisade studierna visar att vilka metoder en 

lärare använder i läsundervisningen kan få betydelse för om elever utvecklar läs- och 

skrivsvårigheter (Myrberg, 2007; Høien och Lundberg, 2013; Liberg, 1990). Elevers självbild, 

motivation och tilltro till den egna förmågan beskrivs också kunna skapa goda eller onda 

cirklar vad gäller elevers läs- och skrivförmåga (Myrberg, 2001, 2007; Taube, 1988). 

Kompenserande åtgärder beskrivs som viktiga i form av förebyggande åtgärder, 

övning/träning och kompensation med tekniska hjälpmedel (Jacobson, Svensson & Lundberg, 

2001). I dessa studier ges alltså den pedagogiska och sociala miljön stor betydelse för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Då miljöerna ska göras tillgängliga anges det viktigt att både ha ett 

relationellt och ett kategoriskt perspektiv, vilket innebär att miljöer behöver anpassas men 

elever behöver också få övning/träning utifrån sina svårigheter. 

 

I avsnittet om lärares kompetens och kompetensutveckling beskrivs att lärares kompetens är 

den enskilt viktigaste faktorn för att uppnå goda studieresultat hos eleverna (Skolverket, 2010; 

Hattie, 2014). Lärare behöver ha god handlingsreflektion, utbildning om olika metoder för 

läs- och skrivpedagogik samt tillgång till specialistkunskap (Tjernberg, 2013). En studie visar 

att lärare samt även speciallärare/specialpedagoger har stora kunskapsluckor vad gäller 

elevers läs- och skrivutveckling och att samma åtgärder ges till alla elever som har läs- och 

skrivsvårigheter trots att deras svårigheter ser olika ut. Bäst kompetensutveckling anges här 

vara kollegialt samarbete (Alatalo, 2011). En studie menar att lärare själva måsta göras 

medvetna om vad de behöver kompetensutveckling i och hur den kan påverka elevernas 

resultat. Chansen till en likvärdig utbildning blir då större (Nilsson, 2006). För att lärarna ska 

bli medvetna om vilken kompetensutveckling som behövs är det viktigt att en kultur finns på 

skolan där lärare utvärderar sin undervisning (Hattie, 2012). Även i dessa studier ges den 

pedagogiska miljön, i synnerhet lärares kompetens, stor betydelse för att elever inte ska 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. I synen på lärares kompetensutveckling kan både ett 

relationellt och ett kategoriskt perspektiv ses. Det relationella perspektivet kan anas i att den 

bästa kompetensutvecklingen nås genom kollegialt samarbete, att lärare lär av varandra. Det 

kategoriska kan ses i det att lärare måste bli medvetna om sina egna svårigheter för kunna 

utveckla sin undervisning. 
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Som tidigare nämnts har Sverige antagit en ny diskrimineringslag angående tillgänglighet och 

SPSM (2014) anger tillgänglighet i både pedagogiska, sociala och fysiska miljöer som en 

förutsättning för inkludering. Utifrån det ovan beskrivna kunskapsläget finner jag det 

motiverat att undersöka hur speciallärare beskriver tillgänglighet samt vilka möjligheter och 

hinder de menar finns att skapa en tillgänglig lärmiljö för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Tillgänglighetsbegreppet har breddats då det tidigare mest förknippats med fysiska 

funktionsnedsättningar och tillgänglighet till byggnader, inte läs- och skrivsvårigheter 

(Skogman, 2012; Skolverket, 2006). Min studie kan tänkas bidra med en förståelse för hur en 

omgivande miljö kan påverka elever. Att den omgivande miljön är tillgänglig är av yttersta 

vikt för elever i läs- och skrivsvårigheter då samhället ställer höga krav på att läsa och skriva. 

Tillgängliga miljöer möjliggör full delaktighet i samhället. 

 

6. METOD 

I detta kapitel redogörs för vilka metoder som använts vid insamlandet och analysen av det 

empiriska materialet samt överväganden som uppkommit i relation till utformandet av 

studien. 

 

6.1 DEN KVALITATIVA INTERVJUN  

 Forskning med en kvalitativ ansats består inte av siffror och går därmed inte att kvantifiera 

eller generalisera. Det som står i fokus är i stället forskarens förståelse eller tolkning av en 

företeelse (Holme & Solvang, 1997). Insamling av det empiriska materialet kan ske genom 

olika metoder. I inledningsskedet av denna studie avgjordes att den kvalitativa intervjun vore 

lämplig som metod för att uppnå syftet att belysa speciallärares syn på begreppet 

tillgänglighet samt vilka möjligheter och hinder speciallärare menar finns att göra lärmiljöer 

tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter. Enligt Denscombe (2009) är det passande att 

använda intervjuer då forskaren vill veta mer om en persons åsikter, erfarenheter eller 

uppfattningar. En god kvalitativ intervju beskrivs ge utrymme för spontanitet och en 

beredskap från intervjuaren att avvika från i förväg bestämda frågor (Kvale & Brinkman, 

2014). Därför valdes formen semistrukturerad intervju (Denscombe, 2009). Detta innebär att 

en intervjuguide med en lista på teman eller frågor som ska behandlas används. 
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Intervjuformen är flexibel och intervjuaren kan ställa följdfrågor och låta den intervjuade 

utveckla sina svar. 

 

6.2 URVAL 

Vid sökandet av intervjupersoner till studien har ett snöbollsurval använts (Denscombe, 

2009).  Detta innebär en process där en person föreslår vidare kontakter som i sin tur kan 

föreslå personer som kan passa in i undersökningen. En samordnare för elevhälsan i en 

mellanstor svensk kommun kontaktades och genom denna kunde ett mail skickas ut till ett 

nätverk för specialpedagoger med en förfrågan om att hitta speciallärare lämpliga för 

intervjuerna. Samordnaren tipsade även om samordnare för elevhälsor på tre andra orter. Då 

dessa samordnare kontaktats kunde de i sin tur antingen tipsa om ytterligare speciallärare eller 

skicka ut ett mail med en förfrågan till sina respektive nätverk. Genom denna process 

skapades kontakt med fyra speciallärare med inriktning mot läs- och skrivutveckling. Ett par 

av dessa kunde även tipsa om speciallärare de kände till. Totalt fanns sex speciallärare som 

var positiva till att medverka i studien. 

 

 Den ursprungliga tanken var att bara intervjua speciallärare med inriktning språk-, läs- och 

skrivutveckling då studien intresserar sig för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det visade sig 

dock vara svårt att hitta speciallärare som geografiskt befann sig inom ett rimligt avstånd.  

Därför valdes även ut två speciallärare med matematik som inriktning, men som hade 

erfarenhet av att arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter samt att göra läs- och 

skrivutredningar.  

 

6.3 GENOMFÖRANDE AV INTERVJUER 

I förberedelserna för intervjustudien tematiserades undersökningen, vilket innebär att syftet 

klargjordes, förkunskap om ämnet införskaffades och lämpliga tekniker för intervju och 

analys övervägdes (Kvale & Brinkmann, 2014).  Inför intervjuer måste forskaren ta i 

beaktande att tidsåtgången för intervjuer är stor och en bedömning måste göras om projektet 

är genomförbart. I samråd med handledare avgjordes att sex till tio speciallärare var ett 

lämpligt antal informanter att intervjua. När sedan en intervjuguide (bil 1) skapats kontaktades 

de aktuella speciallärarna via mail. En presentation av intervjuaren och syftet bifogades och i 

följande mail-konversation bestämdes tid och plats för intervjuerna. Beräknad tid för 

intervjuerna uppskattades till 45 minuter, vilket sedan visade sig stämma då samtliga 
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intervjuer varade mellan 40-50 minuter. Intervjuerna genomfördes på skolorna där 

speciallärarna var verksamma. Detta för att miljön skulle kännas trygg för den intervjuade och 

att också miljön i sig kan ge en känsla för det som intervjupersonerna talar om (Kvale & 

Brinkmann, 2014). I huvudsak fungerade detta arrangemang bra, men i en av intervjuerna 

förekom störningar i form av att telefoner ringde och människor kom in och ville prata med 

aktuell speciallärare. Som inspelningsutrustning användes en Iphone, med appen QuickVoice, 

då den erbjöd stort lagringsutrymme och var enkel att ta med. Innan intervjuerna påbörjades 

försäkrade jag mig om att intervjupersonen gav tillåtelse till att spela in intervjuerna. 

Information gavs också om att intervjuerna efter avslutad studie skulle raderas. De första 

frågorna i en intervju är särskilt viktiga för att få den intervjuade att känna sig bekväm med 

situationen och bli avslappnad (Denscombe, 2009). Därför inleddes intervjuerna med lätta 

frågor om intervjupersonernas bakgrund, hur länge de varit verksamma som 

lärare/speciallärare och vilken utbildning de hade. Efter intervjuerna tillfrågades 

intervjupersonerna om kontakt fick tas i efterhand för ytterligare frågor eller klargöranden. 

Samtliga speciallärare var tillmötesgående och positiva till att delta i studien då de hade starka 

minnen av arbetet med sina egna examensarbeten och kom ihåg att det var arbetsamt. De var 

stolta över sitt yrke och att de hade klarat av utbildningen. 

 

6.4 BEARBETNING OCH ANALYS 

Intervjuerna transkriberades relativt omgående, oftast dagen efter intervjun. Som metod för 

bearbetning av intervjuerna har meningskoncentrering valts. Meningskoncentrering innebär 

att materialet först läses igenom flera gånger, sedan kodas intervjusvaren genom att dras 

samman till kortare yttranden där det sagda sammanfattas. Efter detta formulerade jag teman 

som urskiljdes i materialet och intervjuerna sammanfattades i en deskriptiv utsaga. Denna 

deskriptiva utsaga gjordes sedan till föremål för analys. Kunskap kan i denna metod beskrivas 

som något som forskaren skapar och tolkar genom sitt material. Det kan liknas vid metaforen 

av en resenär som åker till ett främmande land och sedan ska berätta om sin upplevelse vid 

hemkomsten. I det främmande landet samtalar forskaren med invånarna och återberättar sedan 

väl hemma sin egen tolkning av det som berättats (Kvale & Brinkmann, 2014). Som 

analytiskt redskap har SPSM:s (2014) tillgänglighetsmodell i form av en triangel där miljön 

delas upp i social, fysisk och pedagogisk använts. Modellen utgår från ett relationellt 

perspektiv där kunskapsutveckling sker i samspel med miljö och andra människor. Själva 
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botten i triangeln representerar att förutsättningar för lärande först måste finnas för god 

kunskapsutveckling. 

 

 

 

Begrepp som också utgör analytiska redskap är det relationella och kategoriska perspektivet 

som tidigare beskrivits under rubriken ”Specialpedagogisk forskning” (Persson, 2008).  

 

6.5 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

En studies tillförlitlighet handlar om ”… hur noggrann och systematisk man har varit under 

hela forskningsprocessen, hur trovärdiga och tillförlitliga ens resultat är som en följd av hur 

man gått tillväga beträffande datainsamling och analys” (Fejes & Thornberg, 2015, s. 259). 

Blicken bör här riktas mot den som har gjort intervjun. Vilken kunskap har hon i ämnet och 

hur påverkar hennes förförståelse analysen? ”Kvaliteten hos de data som produceras i en 

kvalitativ intervju beror på kvaliteten hos intervjuarens färdigheter och ämneskunskaper” (s. 

85) påpekar Kvale och Brinkmann (2014). Mina förkunskaper vad gäller skolan är goda. Jag 

har arbetat som lärare i grundskolan i femton år varav fem som specialpedagog. Detta gör att 

jag har en förförståelse vad gäller elevhälsoarbete, vilka arbetsuppgifter en specialpedagog 

har och vilket språk/termer som används. Jag har däremot inte speciellt stor erfarenhet av att 

göra intervjuer, förutom då jag har gjort intervjuer av elever, föräldrar och lärare inför 

pedagogiska utredningar. Viss övning gavs också under år två i speciallärarutbildningen då 

handledning var centralt. Jag har försökt att vara tydlig i hur datainsamling och analys gått till 

för att läsaren ska kunna avgöra om resultaten är tillförlitliga. 

 

6.6 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Vid intervjustudier bör vissa etiska riktlinjer följas. De kan sammanfattas i fyra olika 

områden, nämligen: informerat samtycke, konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll 
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(Denscombe, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). Här nedan redogörs för vilka 

ställningstaganden som gjorts i denna studie. 

 

Informerat samtycke betyder att de som ska intervjuas informeras om studiens syfte och hur 

studien ska användas. Intervjupersonerna ska också informeras att deltagandet är frivilligt och 

när som helst kan avbrytas (Vetenskapsrådet, 2011). Information om studiens syfte och att 

den skulle användas i ett examensarbete delgavs i mailet där kontakt togs med speciallärarna, 

men också vid själva intervjutillfället. Att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas betonades både före och efter intervjuerna.  

 

Konfidentialitet innebär att data som avslöjar vilka deltagarna i studien är tas bort, så att de 

kan vara anonyma (Vetenskapsrådet, 2011). I denna studie har namnen på speciallärarna 

tagits bort och ersatts med Speciallärare 1, Speciallärare 2… och så vidare. Namn på städer 

och skolor har ersatts med ett X för att intervjupersonerna helt säkert ska vara anonyma. 

Något som tyvärr omöjliggörs genom konfidentialitet är att kunna ge erkännande till de som 

deltagit i studien genom att namnge dem (Kvale & Brinkmann, 2014). 

 

Konsekvenser av en kvalitativ studie handlar om vilken skada som kan tänkas åsamkas de 

som deltar. Det kan handla om att alltför personliga detaljer som avslöjas eller att intervjucitat 

redovisats talspråkligt i stället för skriftspråkligt (Kvale & Brinkmann, 2014). I två av 

intervjuerna delgav speciallärarna detaljer som kan tänkas känsliga. Dessa har inte tagits med 

i studien. Talspråkliga drag som till exempel hummanden, olika utfyllnadsljud/ord har till stor 

del tagits bort, vilket gör att uttalandena framstår tydligare. 

 

Forskarens roll är enligt Kvale och Brinkmann (2014) inte bara att forskaren har kunskap om 

etiska principer utan också agerar med empati och integritet. Detta har betydelse för 

undersökningens vetenskapliga kvalitet. Forskaren bör vara noga med att resultaten är 

noggrant kontrollerade och bör förhålla sig professionellt och hålla något av en distans i 

intervjuerna. Jag har i intervjuerna försökt ha en vänlig och intresserad framtoning, men har 

samtidigt försökt att fokusera på syftet och frågeställningarna i studien. Jag har även försökt 

att vara genomskinlig i redovisningen av hur studien gått till genom att beskriva den efter 

bästa förmåga.  
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7. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras analyserna av intervjuerna med sex speciallärare. Samtliga 

speciallärare har gått den nya speciallärarutbildningen som startade 2008, är kvinnor och 

arbetar inom kommunal grundskola. Tabellen här nedan visar vilken inriktning de har i sin 

speciallärarutbildning, vilka årskurser de arbetar mot och hur länge de arbetat som lärare 

respektive speciallärare. 

 

Speciallärare: Inriktning: Årskurs: Kön: År i yrket: 

Speciallärare 1 språk, läs, skriv F-3, 4-6 kvinna 1999/2011 

Speciallärare 2 språk, läs, skriv F-3, 4-6 kvinna 1999/2012 

Speciallärare 3 språk, läs, skriv 4-6 kvinna 1983/2010 

Speciallärare 4 språk, läs, skriv 4-6, 7-9 kvinna 2001/2013 

Speciallärare 5 matematik F-3, 4-6 kvinna 2004/2012 

Speciallärare 6 matematik F-3, 4-6 kvinna 1992/2008 

 

 

7.1 SPECIALLÄRARNAS DEFINITION AV BEGREPPET TILLGÄNGLIGHET 

I analysen av intervjuerna framträder två olika typer av svar hur speciallärarna beskriver 

begreppet tillgänglighet, vilka jag har valt att kategorisera under rubrikerna ”Att få delta på 

lika villkor” samt ”Speciallärarens roll – att vara tillgänglig för många”.  Speciallärarna tolkar 

begreppet tillgänglighet som möjlighet att vara delaktig, men svarar också att själva 

yrkesrollen på sätt och vis personifierar tillgänglighet, eftersom de måste vara tillgängliga för 

många människor, till exempel rektor, lärare, elever och föräldrar, såväl som för instanser 

utanför skolan. Tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter beskrivs alltså vara att de 

har samma möjlighet som andra elever att delta i undervisningen och att detta underlättas av 

att specialläraren finns tillgänglig för många. 

 

7.1.1 Att få delta på lika villkor 

Fem av sex speciallärare beskriver att begreppet tillgänglighet handlar om att alla elever ska 

kunna delta i skolan på lika villkor. För att möjliggöra detta måste skolan anpassa miljöer, 

kompensera elevens svårigheter och träna upp olika förmågor hos eleven. 
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Först så tänker man ju på den fysiska tillgängligheten. Att alla ska kunna stå och gå och vara precis 

som alla är. Sen tänker jag också på tillgänglighet med material. … Att jag gör samma sak som 

alla andra på samma premisser. … Skolan ska vara tillgänglig oavsett funktionshinder. … Jag vet 

inte om det finns sånt, men tillgänglighet med vänner? ... Ja, den sociala tillgängligheten att få 

finnas och få vara den man är… Att man finns med i ett sammanhang, fast alla är olika. Och att 

man som elev känner att man är inkluderad. Då är man ju med i ett sammanhang… Det är 

tillgänglighet. (Speciallärare 1) 

 

I citatet ovan framhåller speciallärare 1 att både den fysiska miljön i form av att kunna röra sig 

fritt i byggnader, den pedagogiska miljön i form av anpassat material och den sociala miljön i 

form av att ha vänner och få finnas med i ett sammanhang är viktiga för att kunna delta i 

skolarbetet på lika villkor. Speciallärare 6 resonerar på ett liknande sätt: 

 

Jag tänker väl så här att oavsett dina behov så gäller det för oss i skolan att på något sätt rodda 

fram en lärmiljö som gör att trots mina svårigheter eller hinder jag kan ha vill vi förmedla att det 

ska bli möjligt för alla att utveckla sina förmågor… Det handlar om att anpassa, kompensera och 

träna upp. (Speciallärare 6) 

 

Tillgänglighet förklarar speciallärare 6 är att oavsett vilka svårigheter en elev har är det 

skolans uppgift att anpassa lärmiljöer så att alla elever har möjlighet att delta i och utvecklas i 

sitt lärande. Speciallärare 6 nämner också att tillgänglighet till viss del handlar om att eleven 

ska träna upp sådant han eller hon har svårigheter i. Detta kan tolkas som att eleven själv 

påverkar tillgängligheten genom att öva upp vissa förmågor. Då eleven övar blir det med 

andra ord lättare att delta. En tolkning skulle också kunna vara att specialläraren gör den 

pedagogiska miljön tillgänglig för eleven genom att möjliggöra för eleven att träna upp sina 

förmågor. 

 

Speciallärare 3 tar i sin definition av begreppet tillgänglighet upp flera exempel på hur miljöer 

kan anpassas för att alla elever ska kunna delta. 

 
… det kan också vara de kompensatoriska hjälpmedlen att det finns datorer och Ipads och att 

lärarna har ett gott bemötande… Att det är god stämning i klassen och att lärarna skapar en 

inkluderande, förstående stämning så att man vågar göra fel. (Speciallärare 3) 

 

Den sociala miljön beskrivs här som viktig av speciallärare 3 för att elever ska våga delta i 

undervisningen och att den pedagogiska miljön är anpassad, så att det finns de lärverktyg 

eleven behöver. Hon använder begreppet inkluderande, vilket jag tolkar som att det är något 

eftersträvansvärt att alla elever är delaktiga. 
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Tillgänglighet innebär att lärmiljöer anpassas så att alla elever kan delta i undervisningen på 

lika villkor menar speciallärare 2 och 4 i citaten nedan. 

 

Då tänker jag att dom ska ha tillgång till att kunna ta till sig olika texter på samma villkor som alla 

andra, så tänker jag. Att det ska finnas alternativ. (Speciallärare 2) 

 

… eleven ska få tillgänglighet till klassen, till gruppen, till ett socialt sammanhang, men kanske 

också en tillgänglighet till studier framför allt. Att få möjlighet att utvecklas och att träna sina 

förmågor. (Speciallärare 4) 

 

En beskrivning ges här att den pedagogiska miljön måste erbjuda olika sätt för elever i läs- 

och skrivsvårigheter att ta till sig kunskap utifrån sina förutsättningar och att den sociala 

miljön är viktig för att eleverna ska känna trygghet, tillhörighet och delaktighet i ett 

sammanhang. 

 

Speciallärare 5 lyfter i sin definition av tillgänglighet fram att miljöer behöver anpassas för att 

alla elever ska kunna delta på lika villkor, men hon gör det inte lika tydligt som övriga 

speciallärare. Hon nämner däremot att det är viktigt att inte ta ut elever från klassrummet då 

de har en i klassen gemensam aktivitet. Speciallärare 5 påpekar att många elever behöver 

individuell lästräning, särskiljda från gruppen, men att det behöver göras snyggt.  

 

Men då menar dom [lärarna] att eleven kan gå iväg. Det är inte så viktigt. Men, nej, inte för dig, 

men för eleven är det jätteviktigt. Så det kan jag inte göra. (Speciallärare 5) 

 

Detta kan eventuellt tolkas som att tillgänglighet innebär att eleven har möjlighet att delta i 

den sociala miljön på samma villkor som övriga elever. 

 

7.1.2 Speciallärarens roll – att vara tillgänglig för många 

Speciallärarna beskriver sitt arbete som att det i mångt och mycket innebär att undanröja 

hinder för elever i olika miljöer. Speciallärarna rör sig på både organisations-, grupp- och 

individnivå. För elever i läs- och skrivsvårigheter kan insatserna handla om enskild lästräning, 

läs- och skrivutredningar, handledning av personal, kontakt med olika instanser som Barn- 

och ungdomspsykiatrin eller habilitering, samt föräldrakontakt. Alla speciallärarna utom en 

ingår i elevhälsoteam och har ett nära samarbete med både rektor och lärare. Ofta är de med i 

lärarnas ordinarie undervisning och stöttar elever i helklass. Ord som förekommer i 

beskrivningen av yrkesrollen är detektiv, spindel i nätet, klura, lyssna, analysera, påminna, 

strida, samordna och följa upp så att åtgärdsprogram eller extra anpassningar kommer igång. 
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En speciallärare verkar vara någon som analyserar verksamheten utifrån elevernas behov och 

sedan arbetar, tillsammans med skolans personal, för att anpassningar görs. På frågan hur 

informanterna tolkar begreppet tillgänglighet är det tre speciallärare som ger just sin yrkesroll 

som exempel. Jag har här valt att infoga ett lite längre citat från speciallärare 5, då det på ett 

tydligt sätt uttrycker komplexiteten i specialläraryrket. 

 

Tillgänglighet kan betyda alltså att jag finns tillgänglig här för elever först och främst och finns här 

och kan hjälpa och stötta dem om de behöver det. Och det kan vara ibland att jag bara behöver 

finnas i bakgrunden och prata med lärarna och handleda dem. Men ibland så måste jag ibland 

träffa också elever och vara i klassen och sånt där. Man anpassar sig efter de behov som finns i 

klasserna. Det är tillgänglighet då vad gäller eleverna. Och för lärare att finnas här för om de 

behöver råd och stöd kring någon elev, behöver vi gå vidare eller behöver vi tänka ska vi...är det 

något jag ska oroa mig för eller hur ska vi jobba, hur ska vi tänka? Tillgänglighet kan också vara 

för min rektor. … Behöver vi tänka i de här banorna? Vilket sätt kan jag som rektor hjälpa de här 

eleverna att nå målen? Att diskutera de frågorna. Jag har möte varje vecka med min rektor så att vi 

går igenom veckan för mig, om det är något fall, någon elev som... Det är hennes sätt att få veta 

hur eleverna ligger till som har svårigheter. Så att jag är tillgänglig för henne också. Och sen vissa 

föräldrar som behöver lite… behöver känna lite stöttning kring deras barns svårigheter. Och 

känner att det går att komma vidare, det finns hjälp att få. Så att… mmm… Det är tillgänglighet! 

(Speciallärare 5) 

 

Det framkommer här att speciallärare 5 ser begreppet tillgänglighet som själva essensen i 

specialläraryrket. En speciallärare behöver vara tillgänglig för många personer och på olika 

nivåer för att skapa en tillgänglig utbildning för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Också speciallärare 2 och 4 beskriver begreppet tillgänglighet som att det förutom elevers 

möjlighet att delta på lika villkor handlar om att de som speciallärare finns tillgängliga för 

elever och lärare.  

 

Tillgänglighet det är ju många aspekter. Men jag tänker hur tillgänglig jag är för barnen. Alltså för 

dom som har behov av stöd så finns jag tillgänglig. Så tänker jag.  (speciallärare 2) 

 

Men också min tillgänglighet. Den kanske inte alltid uppfyller… Man skulle vilja ha mer tid om 

man säger så. Det är klart att man skulle önska att det fanns fler speciallärare som kunde liksom 

fördela flödet av ungdomar som har bekymmer, så är det ju. (speciallärare 4) 

 

Av citatet ovan framgår att speciallärare 2 känner ett ansvar för att vara tillgänglig men också 

för att skapa tillgänglighet. Uppgiften utifrån yrkesrollen verkar dock inte helt lätt att lyckas 

med då tiden inte upplevs räcka till och uppgifterna är många. 
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7.2 MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR TILLGÄNGLIGHET 

I intervjuerna beskriver speciallärarna hinder och möjligheter som finns i att skapa 

tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter vad gäller den pedagogiska, fysiska och 

sociala miljön. Områden som framträtt som både hinder och möjligheter är tid, teknik, 

lokaler, social miljö och förhållningssätt hos lärarna. Speciallärarna tar också upp att yttre 

ramar och en elevs motivation kan minska förutsättningar för lärande. När förutsättningarna 

inte finns kommer lärande och delaktighet inte till stånd även om miljön anpassats. 

 

7.2.1 Yttre ramar - i form av styrdokument 

Skolans yttre ramar förefaller kunna medföra att förutsättningarna för att delta på lika villkor 

minskar för elever i läs- och skrivsvårigheter. Tre av speciallärarna tar upp att de 

styrdokument lärare har att hålla sig till inte är anpassade för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Elever kan inte delta på lika villkor i exempelvis nationella prov eller vid 

betygssättning och det ställs orimliga krav på lärare i vad de ska klara av.  

 

Skolverkets intentioner  

Speciallärare 2 menar att Skolverket har en vision om vad skolan ska vara som är orimlig. 

Den ligger allt för långt ifrån verkligheten. Detta gör att lärare känner en frustration då de inte 

kan uppfylla kraven som ställs i läroplanen. Lärarna försöker ändå nå uppställda mål, men i 

denna process tappar de eleverna eftersom de inte förmår möta eleverna på den nivå där de 

befinner sig.  

 

Dom tänker sig skolan som att den är full med barn och vuxna, och det är skötsamma barn och det 

är reella vuxna som klarar av att göra den här rollen utifrån Skolverkets visioner och med elever 

som passar in i deras mallar. Det ser inte riktigt ut så. För att elever är olika och väldigt olika på 

olika sätt. (speciallärare 2)  

 

I citatet ovan uttrycker speciallärare 2 att det ställs orimliga krav på vad lärare ska klara av 

med de kunskaper de har och de resurser som finns tillgängliga. Speciallärare 2 beskriver 

vidare att nuvarande betygssystem medför att en del elever i läs- och skrivsvårigheter inte har 

möjlighet att uppnå godkända betyg. Hon beskriver eleverna som chanslösa eftersom de inte 

har möjlighet att nå upp till kraven som ställs. Om betyg i årskurs 4 införs befarar 

speciallärare 2 att det kommer slå undan benen för många elever då de kommer tappa hoppet 

om att lyckas och känna sig dugliga i skolan. Speciallärare 3 konstaterar att förutsättningarna 
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för vissa elever i läs- och skrivsvårigheter att nå godkända betyg är små då alla elever ska nå 

samma mål på samma tid.  

 

Det är svårt att passa in i skolan som den ser ut nu med alla bedömningar och prov och betyg och 

så. Det är… Jag tycker det märks en stor skillnad mot hur det har varit förut med andra läroplaner. 

… Alltså vid, på den tid som har… eftersom dom ska nå vissa mål på en bestämd tid. Det är det 

som är det svåra. Och det finns en stress från lärarnas sida också eftersom det är mycket dom ska 

hinna se till att eleverna når så många mål. (speciallärare 3) 

 

Speciallärare 3 beskriver vidare att nuvarande betygssystem gör att elever inte känner sig 

godkända. 

 

Jag upplevde nog förut så kunde man tänka att man strävade mot mål. Och det gjorde alla strävade 

mot målen, men vi kom olika långt och det var liksom mer ok så. Sen fanns det ju också det här att 

man inte nådde målen, men man var på väg i alla fall. Nu är det så definitivt att du har ett F. Det är 

inte ok, och då känner man sig inte godkänd, man känner att man duger inte många gånger, tyvärr. 

(speciallärare 3) 

 

Speciallärare 3 menar att tidigare betygssystem inte gjorde att eleverna kände sig odugliga på 

samma sätt som hon upplever att nuvarande betygssystem gör. 

 

Nationella prov  

Förutsättningarna för elever i läs- och skrivsvårigheter att klara av de nationella proven 

beskrivs av två speciallärare inte finnas då eleverna inte får använda de hjälpmedel de 

behöver vid proven. Att eleverna inte får använda hjälpmedel, till exempel i form av talsyntes, 

gör att texterna tar längre tid för eleverna att läsa. 

 

Nej, jag menar att eleverna behöver mer tid när dom ska läsa och om dom ska skriva någonting, 

men det ska vara klart så fort. Och mängden text som man ska läsa är ju också stor. Det märks ju 

tydligt när det kommer till nationella proven att dom här eleverna är… dom fixar inte så långa 

texter. Det är för mycket. (speciallärare 3) 

 

Speciallärare 3 beskriver här ovan svårigheterna som uppstår genom att texterna i nationella 

proven inte får läsas upp eftersom de då inte testar själva läsförståelsen. 

 

…nationella prov och allting vi har kan ibland sätta lite käppar i hjulen för det här. Faktiskt. Det är 

ju en väldig debatt kring det här. Elever som ja… på grund av att… jag har en elev med jättesvår 

dyslexi till exempel… Men det är ju kört… om du förstår vad jag menar … när det gäller 

nationella prov. (speciallärare 6) 

 

Speciallärare 6 talar här om en elev som har en mycket god textförståelse och kan ge utförliga 

svar vid hörförståelse. Men eftersom hon inte kan få ihop bokstäverna och inte kan avkoda 

orden blir det omöjligt att klara av de nationella proven då texterna dessutom är långa. 
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7.2.2 Fysisk miljö  

Tre av speciallärarna tar upp den fysiska miljöns betydelse för alla elever, men för elever i 

läs- och skrivsvårigheter i synnerhet om lärmiljön ska bli tillgänglig för dem. 

 

Ja, det är ju om man behöver koncentration och man behöver väldigt lugnt ikring sig och miljön är 

orolig kring eleven. Det är ju ett hinder också. För eleven och gruppen. Och så att det är ju 

någonting att tänka på att arbetsmiljön att den fungerar och att det finns bra belysning och bra 

bänkar och bord och naturligtvis att det funkar så. (speciallärare 1) 

 

 I citatet ovan framkommer att om läsningen kräver stor koncentration är det viktigt att det är 

arbetsro och lugnt kring eleven. Specialläraren uttrycker att det är viktigt att det finns bra 

belysning samt bra bänkar och stolar. Själva skolans utformning anges också som 

betydelsefull med tillgång till arbetsrum för specialläraren och god tillgång på grupprum i 

anslutning till klassrummen.  

 

Ytmässigt är skolan inte för liten. Ytan har vi, men vi har inte tillräckligt med rum som är rätt för 

de här eleverna. (speciallärare 5) 

 

Speciallärare 5 lyfter här fram att elever i läs- och skrivsvårigheter kan behöva enskild 

lästräning eller lästräning i liten grupp vilket upplevs som svårt i ett stort klassrum. 

Speciallärare 5 berättar vidare att skolan är byggd efter 2000-visionen4, där man använder sig 

av storklassrum för att kunna ha genomgångar med 50-60 elever samtidigt. Detta har lett till 

att klasserna i nuläget är väldigt stora, till exempel drygt trettio elever per klass i årskurs 1. 

Speciallärare 5 påvisar att detta arbetssätt inte har fungerat och skolan ska därför byggas om. 

 

7.2.3 Social miljö 

En fråga som framkommer i intervjuerna är betydelsen av den sociala miljön, vilken påverkar 

hur tillgänglig undervisningen är för elever i läs- och skrivsvårigheter. De menar att elevens 

inställning till att ta emot hjälp beror mycket på hur tryggt klimat läraren kan skapa i 

klassrummet där det är accepterat att vara olika och att göra fel och där eleven inte behöver 

misslyckas hela tiden.   

                                                 
4 ”En central tanke i Skola 2000 är att skolbyggnaderna ska utformas efter hur verksamheten bedrivs. Lokalerna 

ska bidra till att förändra undervisningen, skapa nya elev- och lärarroller och en förändrad arbetsorganisation. 

Den traditionella skolbyggnaden med korridorer och klassrum för 25–30 elever byggs bort för att i stället ge 

plats åt arbetsenhetens mer flexibla grupperingar. Cirka 80 elever och 5–7 lärare ska tillsammans disponera över 

ett storarbetsrum och flera mindre grupprum.” (Thors, 2008, s. 34) 
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Ja, sen kan det ju vara så här också med inspiration och motivation hur man som lärare kan 

inspirera och hur man som elev orkar ta emot det och vill ta emot det. Det kan ju också vara ett 

hinder för hur det går. (speciallärare 1) 

 

Speciallärare 1 uttrycker i citat ovan att samspelet mellan lärare och elev kan påverka 

tillgängligheten i undervisningen. Även speciallärare 3 tar upp den sociala miljöns betydelse. 

 

Att det är en god stämning i klassen, att lärarna har en…en…ja…skapar en inkluderande, 

förstående stämning i klassen så att man vågar göra fel. Ja, just i dom här åldrarna som jag jobbar 

med så blir dom ju väldigt medvetna om, vill inte sticka ut, inte visa att man har det svårt… den 

del. Så där får man ju vara försiktig också. (speciallärare 3) 

 

Speciallärare 3 framhåller här att den sociala miljön blir extra viktig på mellanstadiet där hon 

arbetar, eftersom eleverna i större grad än på lågstadiet inte vill skilja sig från mängden. 

Speciallärare 1 tar också upp lärarens förmåga till att få eleven att bli medveten om sina olika 

behov. Om en lärare lyckas få eleven att förstå vilken vinst de har av olika hjälpmedel och att 

man måste öva mycket för att läsningen ska fungera då kan läraren få eleven med sig.  

 

Sen det viktiga är liksom att eleven kommer på själv att: Ja, just det här är ett stöd för mig, det är 

inget konstigt. Det här gör att jag kan komma en bit till. Det blir väldigt tydligt för en elev här på 

skolan. Just vad gäller läsförståelsen. När hon fick höra texten och kunde svara på frågorna hur 

enkelt som helst. Då gick det upp för henne att det här är en strategi jag ska välja. Istället för att 

knaggla igenom en jättesvår text och sen inte riktigt vara säker. För det visade skillnad. Så man 

känner att man är ju med och kan. (speciallärare 1) 

 

Speciallärare 1 uttrycker alltså att en lärares förmåga att motivera och få en elev i läs- och 

skrivsvårigheter att känna att den lyckas och duger precis som den är, är en möjlighet att göra 

lärmiljön tillgänglig. 

 

7.2.4 Pedagogisk miljö 

Samtliga speciallärare tar upp den pedagogiska miljöns betydelse för att skapa en tillgänglig 

utbildning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Områden som speciallärarna tar upp är lärares 

förhållningssätt, att lärare arbetar tillsammans, lärares kompetens och behov av 

kompetensutveckling, tid, samt att teknik som hjälpmedel utnyttjas. 

 

7.2.4.1 Lärares förhållningssätt 

Fyra av speciallärarna menar att lärares kompetens vad gäller läs- och skrivsvårigheter är 

mycket viktig, men om läraren inte har ett bra förhållningssätt mot eleven så spelar 

kompetensen mindre roll. Med kompetens menar speciallärarna kunskap om hur lärmiljöer 



 

34 

 

kan göras tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter. De beskriver ett bra 

förhållningssätt eller inställning mot eleven som att ha ett engagemang för eleven och att vara 

villig att ändra sitt arbetssätt utifrån elevens behov. Jag redovisar här nedan ett flertal citat då 

ett övervägande antal av speciallärarna uttryckte liknande åsikter. 

 
Och vad händer? Ja, det händer ju att vissa får kanske inte riktigt det dom behöver eller det dom 

skulle få om dom hade en annan lärare som hade en annan inställning. Det är väl det som händer. 

(speciallärare 2) 

 

Alltså om det är lärare som har inställningen att det här är mina elever alla är mina elever och jag 

ska försöka anpassa så att alla får någonting än om det är en lärare som känner att det här är kursen 

som jag kör och den här eleven klarar inte av det så var snälla och ta hand om den. Då är det 

väldigt stor skillnad på attityden. (speciallärare 3) 

 

Sen är det ju svårt tycker jag. För att man… Många lärare kanske kör det här vanliga i alla fall. 

Dom har gjort så här i 20 år och så man gör så här i 20 år till…och sen kanske det är mer handlar 

om att det är eleven som får anpassa sig efter dig som lärare. (speciallärare 4) 

 

Ja, förhållningssättet. Man måste våga tänka lite annorlunda och är det så viktigt då att man har 

gjort det skriftliga provet och fått den där poängen som ibland då kan vara ett poäng från godkänt 

och så blir det inget betyg då. Så kan det vara ibland. Och där känner väl jag att det blir en roll 

man får ta då att gå in och kanske strida lite för den eleven som har läs- och skrivsvårigheter. 

(speciallärare 4) 

 

För att då tänker jag att en lärares förhållningssätt eh…att inte fundera kring dom här 

kompensatoriska möjligheterna som finns som kan göra det tillgängligt det är ju ett jättestort 

hinder. (speciallärare 6) 

  

Speciallärarna ger i citaten ovan exempel på att lärares förhållningssätt eller inställning kan 

vara ett hinder för tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter i den pedagogiska 

miljön. 

 

Speciallärare 2 uttrycker i citatet nedan att lärarna har kunskaper för att låta eleverna delta på 

lika villkor, det vill säga skapa tillgängliga miljöer, men det är inte säkert att de använder 

dessa kunskaper. 

 

För mig… Jag tänker att kompetens är bra… men förhållningssätt och inställning  mot eleverna är 

ännu viktigare. Och intresse och engagemang. Och jag ser ju att jag har otroligt många lärare som 

har väldigt stort engagemang vilket hjälper många elever att ta till sig kunskap….Sen finns det 

också dom som har mycket kompetens men som inte klarar av den biten att ha det där som behövs 

för att nå… Jag ser både och. (speciallärare 2) 

 

Det förefaller som att speciallärarna anser att lärares inställning eller förhållningssätt är 

mycket viktig för en tillgänglig miljö. Vid frågan vilka möjligheter/hinder speciallärarna ser 

att göra miljöer tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter tar dock en speciallärare upp 

lärares kompetens i pedagogiska strategier.  
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Jag tänker bara på det här reciproka tänket att man har med texter att man tillsammans går igenom 

texter, samlar begrepp, man samlar ord, gör mycket ihop, mycket gemensamt för att få en 

förförståelse, få ett innehåll och sammanhang och att man sen därefter går och jobbar mer 

individuellt för att befästa och träna. (speciallärare 1) 

 

Speciallärare 1 beskriver i citatet ovan att lärares kompetens i ett språkutvecklande arbetssätt 

är en möjlighet att göra undervisningen tillgänglig för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

Ja, och det är det jag menar. Känner man som lärare att man hittar den här metoden och den 

fungerar. Då finns det i ryggmärgen och då tänker man så kring alla ämnen. Det blir inget konstigt 

då. (speciallärare 1) 

 

När lärare märker att deras kunskaper om ett arbetssätt fungerar då använder de också sig av 

dessa kunskaper menar speciallärare 1. 

 

7.2.4.2 Vi lär oss tillsammans 

Ett ord som förekommer ofta i intervjuerna och som speciallärarna beskriver knyter an till 

pedagogisk miljö är tillsammans. En möjlighet att göra lärmiljön tillgänglig för elever i läs- 

och skrivsvårigheter beskrivs alltså vara att lärare gemensamt hittar lösningar och lär av 

varandra. 

 

Ja, och då träffas vi ju med elevhälsoteamet och så går vi igenom vad man har kommit fram till 

och så klurar vi ju ofta tillsammans. Det här gör vi redan. Det här kan vi lägga till. Det här kan vi 

testa… och vi finns ju med som stöd och ger varandra tips och idéer. Så är det ju. (speciallärare 2) 

 

Man gör det ju tillsammans på något vis. Man gör det ju inte…det är ju inte jag som säger så här 

och så här ska du göra utan vi tänker att vi jobbar mer med hur vi tillsammans ska lösa det här. 

(speciallärare 4) 

 

 Men vi bestämmer tillsammans hur vi går vidare utifrån vad jag sett. Och tillsammans tar vi ett 

beslut. (speciallärare 5) 

 

I citaten ovan framkommer att en person inte kan vara duktig på allt men att man tillsammans 

kan komplettera varandra, tillsammans kan man slå sina huvuden ihop och hitta lösningar på 

det mesta. 

Speciallärare 5 uppmärksammar att kompetens kan handla mycket om erfarenhet och att det 

är viktigt att den erfarenheten kommer andra till del. Speciallärare 1 och 3 beskriver att sva-

lärarna på skolorna har stor kunskap om ett språkutvecklande arbetssätt och att de är drivande 

i att få ut den kunskapen. Denna kunskap kan vara en möjlighet att göra lärmiljön tillgänglig 

för elever i läs- och skrivsvårigheter. 
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Det var sva-lärarna som tog upp det tillsammans med mig när vi hade en arbetsledarträff….Så 

utifrån det tänket sen började vi titta på det. Så vi är en grupp som jobbar med det. (speciallärare 1) 

 

I citatet ovan beskriver speciallärare 1 att en studiecirkel formats med hjälp av sva-lärarna 

utifrån Pauline Gibbons bok Stärk språket Stärk lärandet (2006). 

 

Den här har jag lånat av sva-läraren eller hon som har förberedelseklassen. Och det hade jag läst 

tidigare också om modeller för… cirkelmodellen till exempel. Där man jobbar med ord och 

begrepp. (speciallärare 3) 

 

 Här lyfter speciallärare 3 fram att sva-lärarna gärna delar med sig av den kunskap de har om 

ett språkutvecklande arbetssätt. Speciallärare 4 menar att kompetensutveckling får bättre 

genomslagskraft om alla lärare gör den tillsammans i ett projekt eller en studiecirkel. Då 

enskilda lärare åker iväg på kurser eller föreläsningar ger det inga synliga förändringar i hur 

skolan jobbar kring elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

…och vi kan bolla med varandra och vi vet att alla får det här samma. Och då sitter vi i grupper 

och diskuterar så att… och sen vet du ju att du kan ju alltid diskutera det med vem som helst för 

alla har ju liksom gjort det och vi är på ungefär samma ställe då. (speciallärare 4) 

 

Speciallärare 4 ger i citatet ovan uttryck för att kompetensutveckling underlättas i samspelet 

med kollegor. 

 

7.2.4.3 Behov av kompetensutveckling 

Speciallärarna verkar inte till en början koppla ihop lärares kompetens med begreppet 

tillgänglighet, men vid frågan om de ser kompetensutvecklingsbehov hos lärarna för att skapa 

en tillgänglig utbildning för elever i läs- och skrivsvårigheter svarar alla speciallärare utom en 

ja.  Med kompetens menas här kunskap om hur lärmiljöer kan göras tillgängliga för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Speciallärare 4 beskriver i citatet nedan att det hela tiden kommer 

nya forskningsrön om hur miljöer kan göras tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter 

och därför behövs hela tiden kompetensutveckling. 

 

…men kompetensutveckling är ju A och O, hela tiden och du kan aldrig bli klar med någonting, du 

behöver ständigt kompetensutveckling. Så är det. (speciallärare 4) 

 

Speciallärare 5 som tar upp att det inte finns kompetensutvecklingsbehov tänker att det ingår i 

lärarjobbet att hela tiden lära nytt om olika elever.  
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Men det är ju också en process det här att man lär sig ju någonting hela tiden. Man lär sig, jag 

också, för varje elev man möter med svårigheter med att läsa och skriva. Man kan ju inte säga att 

nu gör vi så här för det gjorde jag med den förra. Det är ju jätteolika för varje person jag möter. 

(speciallärare 5) 

 

Här framhåller speciallärare 5 att en lärare aldrig blir färdiglärd och att varje elev är unik. 

Specialläraren anser att lärare hela tiden behöver fråga sig vad de behöver lära sig för att 

kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. De övriga speciallärarna, som ansåg att 

det förelåg behov av kompetensutveckling, tog upp fem olika områden vilka beskrivs här 

nedan. 

 

Läsinlärning 

Speciallärare 1 och 2 tar upp att lärarna som arbetar med elever i de yngre åldrarna har behov 

av kompetensutveckling i olika metoder för grundläggande läsinlärning. Om lärarna inte har 

denna kompetens kan eleverna utveckla läs- och skrivsvårigheter. Speciallärare 2 ger sin egen 

utbildning till 1-7 lärare som exempel. 

När jag gick lärarutbildningen till exempel och läste till klasslärare så sa dom att ”Nä, det är inte så 

viktigt med läsinlärning. Alla lär sig läsa! Det är bara att man ska vara inriktad på att man ska ha 

en metod i sig.” Så var liksom snacket. Och jag tänkte att ja, ja det löser sig väl. Men så är det inte 

riktigt. Utan du måste som lärare idag kunna flera olika läsinlärningssätt eller metoder för att nå 

alla elever. (speciallärare 2) 

 

Speciallärare 2 förklarar vidare att de äldre lärarna som snart går i pension kan olika metoder 

för läsinlärning på sina fem fingrar till skillnad från nyare lärare som kanske inte har fått med 

sig något alls om läsinlärning i sin utbildning. 

 

Och sen när man tittar på de lägre åldrarna kan jag tänka att vad viktigt det är att ha kunskap om 

hur eleven lär sig läsa och skriva och att man kan flera olika metoder. (speciallärare 1) 

 

I citatet ovan anger speciallärare 1 att kunskap om olika metoder för läsinlärning är viktigt för 

att göra lärmiljön tillgänglig för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Språkutvecklande arbetssätt 

Tre speciallärare tar upp vikten av att alla lärare har vad de kallar ett språkutvecklande 

arbetssätt, då elever i läs- och skrivsvårigheter kanske inte har fungerande strategier för sitt 

läsande.  

 

Sen har vi den här cirkelmodellen som det var…hur man kan jobba kring genrepedagogik och så. 

Så då ska vi titta på det hur vi kan få ihop det plus det sättet att jobba gemensamt lite utifrån det 

här ”En läsande klass”. (speciallärare 1) 
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Det vart så mycket lättare när ”En läsande klass” kom för då hade jag ju pratat om det innan och 

sen så kom allt det här gratismaterialet. (speciallärare 5) 

 

Speciallärare 1 och 5 berättar att projektet ”En läsande klass” där man arbetar med 

lässtrategier med hjälp av ”läsfixarna” har varit en stor draghjälp för att ge uppmärksamhet åt 

vad de benämner ett språkutvecklande arbetssätt. På ett par skolor har också sva-lärarna, som 

tidigare nämnts, varit drivande i att arbeta med lärarstudiecirklar för ge kompetensutveckling i 

ett språkutvecklande arbetssätt.    

 

Tekniska hjälpmedel/Digitala lärverktyg 

Flera av speciallärarna framhåller att det finns en stor osäkerhet hos lärare vad gäller tekniska 

hjälpmedel som till exempel talsyntes eller ljudböcker. Detta kan medföra att lärmiljöer inte 

blir tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Sen kan det vara en svårighet att alla vi som jobbar i skolan inte har rätt utbildning när det gäller 

ny teknik. (speciallärare 2) 

 

Ja, det är väl att lärarna också kan bli säkrare på den här tekniska utvecklingen. Att man vet vad 

man ska och vet hur man tar fram talsyntesen på datorn så att man kan hjälpa eleven i den tekniska 

världen då så att det blir så att man till slut äger redskapet. Det kan jag tycka. (speciallärare 1) 

 

Osäkerheten hos lärarna leder till att de inte använder hjälpmedlen i sin undervisning även om 

de finns tillgängliga konstaterar speciallärare 1. I citatet nedan beskriver speciallärare 4 att 

eftersom kunskapen om tekniken bara finns hos henne blir det svårt att få eleverna att använda 

olika hjälpmedel. 

 

Det behöver vi göra mycket bättre då. Det är ju lite jag som får se till att eleverna får tillgång till 

dom här datorerna och problemet kanske blir sen hur man ska få eleverna att förstå att … hur de 

ska använda dom. Det ligger ju lite på mig. Men det är inga såna här…vad ska jag säga vattentäta 

skott upplever jag vad en speciallärare har som arbetsuppgift utan det kan förändra sig allt 

eftersom och det behöver inte se likadant ut vecka för vecka. Fast det är väl det som är lite roligt 

också. Det är en liten utmaning. (speciallärare 4) 

 

Speciallärarna kan se att för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna delta på lika 

villkor behöver lärarna kompetensutveckling kring olika lärverktyg. Speciallärarna påtalar att 

lärarna ofta inte har kunskap om hur olika hjälpmedel ska användas och därför kan de inte 

hjälpa eleven att komma igång och använda dem i klassrummet. Tid för kompetensutveckling 

vad gäller hjälpmedel prioriteras inte heller på skolorna. Speciallärare 6 tar upp att kunskapen 

finns och är lätt att ta till sig, men att en del lärare ändå inte använder tekniken: 
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Dom tycker att man stjälper eleven om… eller vi gör det… det känns som om inställningen är att 

vi gör det för bekvämt för eleven eller att vi gör dom en björntjänst och då säger dom sådär att: 

”Men… hur ska det gå sen då för dom? På högstadiet kommer dom ju ändå behöva skriva.” Ja, 

säger jag det är deras problem tänker jag. Vill vi veta vad dom kan så måste vi liksom ta till andra 

hjälpmedel eller verktyg eller andra sätt. Ja, så lite förändring av förhållningssätt och syn på det 

här och använda tekniken så tror jag att det går att få till en mer tillgänglig lärmiljö för eleverna. 

(speciallärare 6) 

 

Speciallärare 6 menar alltså att lärares inställning gentemot teknik och förhållningssätt 

gentemot eleven är ett hinder för en tillgänglig utbildning. 

 

Handledning för speciallärare 

Tre av speciallärarna önskar att de kunde få handledning då de behöver kompetensutveckling 

i hur de ska få lärare med sig som inte anpassar undervisningen för elever i exempelvis läs- 

och skrivsvårigheter. Speciallärare 5 beskriver att det kan vara en stor frustration att inte få 

lärarna med sig: 

 

Och min inre frustration är då stor. Jag har tålamod när barn inte förstår mig, men när vuxna 

pedagoger inte förstår mig då är mitt tålamod väldigt dåligt. Och jag muttrar lite grann för mig 

själv. Men då måste jag ändå bita ihop och tänka. Sen får man ju komma på …Då får jag ju tänka 

som när jag möter en elev som inte förstår mig då måste jag hitta en ny väg tills dom förstår. Om 

det blir då att jag tar in skolpsykologen att vi tar handledning tillsammans eller om jag vänder och 

vrider på mig själv att jag hittar… varför förstod hon inte vad jag sa, hur sa jag det… alltså på nåt 

vis. Sen får man ju ta sig i kragen och bita ihop man måste ju alltid hitta en lösning, det är ju inte 

som att man kan strunta i det. Men det är svårt. (speciallärare 5) 

 

Speciallärarna ser handledning som en form av kompetensutveckling och menar att den skulle 

öka tillgängligheten för eleverna då speciallärarna bättre kunde hjälpa lärarna att förstå hur de 

kan anpassa undervisningen för eleverna. Två av de intervjuade speciallärarna berättar att de 

har möjlighet till handledning för egen del och att det är ett stort stöd för dem i deras arbete. 

 

7.2.4.4 Teknik 

Samtliga speciallärare tar upp teknik i samband med tillgänglighet för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och då både som ett hinder och samtidigt en möjlighet. Som exempel på 

teknik ges datorer, Ipads och mobiltelefoner med tillhörande program för ljudböcker, 

scanning, talsyntes, diktering och rättstavning. Ett par av speciallärarna uttrycker att de saknar 

en plan för hur kompensatoriska hjälpmedel ska introduceras för elever.  

 

Nu blir det liksom lite slängt i knät på eleven. ”Här får du en dator” nu ska vi se hur det fungerar… 

och sen hinner man inte riktigt följa upp och så… (speciallärare 6)  
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Hon önskar att lärarna i detta hänseende tog lite mer egna initiativ i att uppmuntra eleverna till 

att använda tekniken som finns. Flera av speciallärarna beskriver också att det här med 

hjälpmedel kan vara känsligt för elever i läs- och skrivsvårigheter. De vill inte sticka ut från 

mängden utan vill göra som alla andra i klassen. Och när tekniken inte fungerar på en gång 

kanske eleven ger upp. Det gäller att kunna visa för eleven att hen kommer att ha nytta av 

hjälpmedlen. 

 

Det som är viktigt också tänker jag och det kanske vi är lite dåliga på det är att verkligen ge 

eleverna förmågan att använda de här alternativa verktygen som talsyntes och att dom känner att 

dom äger redskapen. Det tar ju en tid att komma dit och det är oftast ett litet motstånd då dom ska 

lära in något nytt. Det tror jag inte riktigt att vi ger dom riktigt tid till för att bli vän med det. För 

då blir det ju ett sätt att fungera i vardagen. Mycket lättare för dom. (speciallärare 1) 

 

Här är hindret alltså en kombination av att lärare eller speciallärare inte har tid att introducera 

teknik eller hjälpmedel på ett sätt så att eleven har nytta av den. Speciallärare 4 menar att det 

finns förväntningar från lärarna att specialläraren ska se till så att eleven tränar upp sin 

förmåga att använda hjälpmedlen de har behov av. Detta kan bli komplicerat då specialläraren 

inte kan vara med på lektioner i den utsträckning som skulle behövas för att stötta eleverna i 

användningen av olika hjälpmedel, till exempel talsyntes. 

 

Det finns önskemål från ett par av speciallärarna om att kunna ha klassuppsättningar med 

Ipads eller datorer. Detta skulle innebära att inte någon elev stack ut då alla använde samma 

verktyg. Två speciallärare berättar att planer finns för att köpa in klassuppsättningar med 

Ipads och en speciallärare berättar att en klassuppsättning datorer har köpts in som lärarna kan 

boka. 

 

Speciallärare 4 och 6 framhåller att det inte ska behöva vara ett hinder överhuvudtaget att ha 

svårt att läsa eller skriva i och med att tekniken finns för att kompensera för svårigheterna.  

 

Du har ju…alltså bara för att du inte kan läsa och skriva ordentligt så ska ju det egentligen inte 

vara ett hinder, men det blir ju ett hinder. (speciallärare 4) 

 

Jo, möjligheter…jag får nog fastna lite vid dom här tekniska prylarna. Dom hjälper ju till något 

oerhört. Man kan ju ha någon sån härn utopi att i framtiden så ska det inte behöva vara ett hinder 

över huvud taget att ha läs- och skrivsvårigheter förutom att själva läsa en bok med ögonen. Jag 

tror att om vi tar till oss den teknik som finns så finns det alla möjligheter för elever att 

undervisningen ska bli tillgänglig även för dom som har det svårt att läsa och skriva. (speciallärare 

6) 
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Det handlar om vilken inställning pedagoger har till att det inte enbart behöver handla om att 

läsa med ögonen eller skriva med handen påpekar speciallärare 6. Det viktiga är istället att 

kunskapen finns där hos eleven oberoende av hur de visar att de har kunskapen. Det måste bli 

naturligt att kunna ta till sig text och skriva på olika sätt betonar dessa speciallärare. De 

tekniska hjälpmedlen är här en möjlighet. Speciallärare 1 lyfter fram att om lärare ges tid och 

möjlighet att känna att tekniken är en hjälp för dem och att den fungerar så kommer de 

automatiskt att använda sig av den. Speciallärare 6 anser att teknik kan vara lustfyllt för 

eleverna vid läsinlärning och ger som exempel olika lästräningsappar och skrivappar till 

Ipads. 

 

Jag tänker så här att i den mån det finns datorer och läsplattor så försöker vi jobba med läsappar 

och skrivappar…jobbar med eh…försöker också få in lite lust till att läsa och skriva och det finns 

ju många bra såna härna skrivprogram som till exempel ”Story creator” jobbar vi med. 

(speciallärare 6) 

 

Två av speciallärarna beskriver också att en förutsättning för lärande är att tekniken 

överhuvudtaget fungerar.  

 
Vi har haft jättestora problem med det här huset med nätuppkopplingar. Det är bara ett år sen vi 

fick trådlöst och det var jättetrassligt. Sladdar och uttag var finns det? Och nu med trådlöst så 

brister det också på vissa håll och kanter, vilket väcker en irritation hos lärarna som inte får till det. 

Viljan finns, men det strular på annat sätt. (speciallärare 2) 

 

Det kan alltså vara så att lärarna är positivt inställda till tekniken och vill använda den, men 

att tekniken helt enkelt inte fungerar. Då finns inte förutsättningarna för de elever som har 

behov av vissa lärverktyg att delta på lika villkor i undervisningen. Speciallärare 6 förefaller i 

citatet här nedan vara uppgiven och beskriver också att tekniken ofta inte fungerar. 

 
Och när det vi jobbar med nu som vi inte är nöjda med hos oss är ju den här kompensatoriska 

delen också då att få alla tekniska prylar att fungera, se till att vi har alla saker och få det att 

fungera. Det är det som är det svåra då och som vi egentligen känner att vi inte hinner med. 

(speciallärare 6) 

 

Ett tag höll vi på att scanna texter så att dom lärde sig att lyssna på texter på datorn. Men det är lite 

krångligt alltså… Det blir inte alltid bra. Det kan ändra på sig i texten… komma in en bild helt 

plötsligt och… då funkar det inte och så där. (speciallärare 3) 

 

Speciallärare 3 beskriver i citatet ovan hur program för talsyntes eller för att scanna texter kan 

krångla utan förklarlig anledning. Då texter scannas hoppar bilder omkring och bokstäver 

ändras förklarar hon. 
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7.2.4.5 Tid 

Samtliga speciallärare tar upp tiden som ett hinder för elever i läs- och skrivsvårigheter, men 

de gör det på lite olika sätt. Det handlar om tiden som läraren förfogar över, men också 

speciallärarens och elevens tid. 

 

Lärarens tid  

Speciallärarna beskriver i intervjuerna att det blir en stor press på lärarna när de ska göra 

anpassningar i helklass för elever i läs- och skrivsvårigheter. De menar att det inte är lätt att 

hinna med att förbereda lektioner, anpassa läromedel eller se till så att hjälpmedel fungerar 

när man som lärare ensam ska ta hand om en klass med kanske 30 elever i.  

 

…hinder kan vara att man som lärare inte har tid att möta eleven där den är på grund av att man 

alltid är i helklass. För man har ju så många elever. Så kanske mer tid för dom eleverna att följa 

upp med jämna mellanrum och så. (speciallärare 1) 

 

Speciallärare 1 beskriver här att lärarna kan få svårt att möta eleven där den är i sin 

kunskapsutveckling på grund av att tiden inte finns i helklass till regelbundna uppföljningar. 

Brist på tid gör att förutsättningarna för att skapa en tillgänglig lärmiljö inte finns menar hon. 

”Vi får klona oss” säger speciallärare 4 för att visa på det omöjliga i situationen.  

 

Speciallärare 5 trycker inte lika hårt som övriga på tiden som ett hinder. Hon påvisar att det 

finns lärare som på ett framgångsrikt sätt hinner med att anpassa undervisningen och därmed 

skapa tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter. Hon framhåller att lösningen är att 

lyfta fram de här lärarna och lära av hur de gör.  

 

Och då måste man ta det som någon är duktig på och fråga sig: Vad är det den här personen gör? 

Och hon den här läraren är extremt duktig på det här. Jag ser ju att resultaten från hennes klasser 

när dom kommer upp till fyran, femman följer med ända upp till sexan. Vad gör hon när hon 

lyckas? Och då kan ju vi övriga inte blunda för det… Och då har jag försökt med de yngre lärarna 

att ta hjälp och be henne komma in och ta lektioner. Så att… så jag försöker lyfta det som är bra 

för att förstärka det som är dom svaga sidorna. (Speciallärare 5) 

 

Speciallärare 5 betonar här starkt att lärare är duktiga på olika saker och att det är viktigt att ta 

tillvara varandras kompetenser. Speciallärare 3 tar upp att det finns bra metoder för att öva 

läsning, till exempel cirkelmodellen, där hon beskriver att läraren arbetar med ord och 

begrepp. I praktiken fungerar dock inte detta arbetssätt förklarar hon då det tar upp så pass 

mycket tid.  
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Fast det tar ju sån tid. Så det är jättesvårt att hinna med en sån modell under tiden som klassen 

läser det ämnet för att dom har redan hunnit klart då innan. Dom kanske håller på en vecka eller 

två med buddismen, men att göra cirkelmodellen tar mycket mer tid än dom har då. Så då är dom 

redan inne på hinduismen innan… Så det är lite klurigt. (speciallärare 3)  
 

I citatet ovan beskrivs svårigheten att läraren inte kan dröja sig kvar vid ett ämnesområde för 

länge för då hinner läraren inte med allt innehåll. Hon uttrycker att det är ett dilemma för 

läraren att få elever att göra samma sak på samma tid. 

  

Elevens tid  

Speciallärare 3 och 4 tar upp att det tar längre tid för elever i läs- och skrivsvårigheter än för 

övriga elever att ta sig igenom de texter som ska läsas. När eleverna kommer upp på 

mellanstadiet ökar mängden text och tiden minskar för eleverna att läsa. Det här ställer till det 

för elever i läs- och skrivsvårigheter då de hela tiden ligger efter och måste läsa ikapp. 

Speciallärare 3 beskriver att hon brukar hjälpa eleverna i läs- och skrivsvårigheter genom att i 

engelska gå igenom texterna muntligt tillsammans. Hon skulle önska att hon kunde göra detta 

i både so och no-ämnena, men menar att tiden inte räcker till för detta eftersom eleverna då 

missar andra lektioner. Ett annat tillfälle då hon menar att tiden inte räcker till för eleven är på 

de nationella proven.  

 

Det märks ju tydligt när det kommer till nationella proven att dom här eleverna är… dom fixar inte 

så långa texter. Det är för mycket. (speciallärare 3) 
 

Citatet ovan tyder på att specialläraren anser att förutsättningar inte finns för elever i läs- och 

skrivsvårigheter att delta i proven på lika villkor. Speciallärare 4 beskriver att när eleverna 

kommer upp till högstadiet använder skolan samma läroböcker till eleverna eftersom det 

anses inkluderande. Eleverna får då vara med i ett sammanhang på samma villkor som de 

andra är skolans policy.  

 

Och då blir det ju lite mitt jobb när de kommer till årskurs 7 när jag får veta det… oj… då har vi 

lite att jobba ikapp med… Det är riktigt, riktigt svårt. … Så det är både det att man ska skala av 

och så försöka då få med dom på tåget i nånting som egentligen är för svårt för dom. (speciallärare 

4)  

 

Av citatet ovan framgår att elever i läs- och skrivsvårigheter har svårt att få tiden att räcka till 

då de ska läsa texter på samma sätt som de andra eleverna.  
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Speciallärarens tid  

Speciallärare 6 beskriver att det är ett problem att hon och specialpedagogen på skolan har så 

lika uppgifter. De rör sig till största delen på organisationsnivå där de handleder lärare och 

utreder verksamheten.  

 

Mycket tid går åt till utredningar...Och det gör att elever som kanske egentligen skulle behöva det 

kanske inte får individuellt stöd från speciallärare. (speciallärare 6) 

 

Här förefaller speciallärare 6 mena att elever som är i behov av enskilt stöd, till exempel i 

form av lästräning, inte får det här stödet eftersom speciallärarens tid inte räcker till för det. 

Speciallärare 4 önskar också mer tid till att arbeta tillsammans med lärare och gå in mer i 

klasserna och stötta. Speciallärare 2 beskriver att en stor del av hennes tid går åt till möten:  

 

Tiden… det är ju mycket möten och så. Det är många elever som är i behov av särskilt stöd och 

det är många möten som ska till för att det ska bli bra för eleven. Både med elevhälsoteamet och 

lärarna och med föräldrarna också. Jag behöver mer tid till att eftersöka lösningar till vissa elever, 

att gå vidare och lära mig mer om kompensatoriska hjälpmedel och mer söka andra vägar för vissa 

elever. Förbereda lektioner och sånt… Det är ju det att man kör mycket på rutin när man har 

eleverna. Och jag skulle vilja ha mer tid till att jobba med den delen. (speciallärare 2) 

 

Speciallärare 2 efterfrågar mer tid till att hitta lösningar för varje enskild elev som har läs- och 

skrivsvårigheter vilket skulle göra det lättare att skapa en tillgänglig lärmiljö. Som det är nu 

menar speciallärare 2 ges samma insatser på rutin till alla elever i läs- och skrivsvårigheter, 

vilket är fel eftersom elever i läs- och skrivsvårigheter inte är en homogen grupp. 

 

7.3 ANALYS OCH TOLKNING AV RESULTAT  

I detta avsnitt relateras studiens resultat till tidigare forskning. I tolkningen av resultaten utgör 

begreppen pedagogisk, social och fysisk miljö samt relationellt och kategoriskt perspektiv 

analytiska redskap.  

 

7.3.1 Definition av begreppet tillgänglighet 

Tillgänglighet beskrivs vara ett begrepp som talar om hur bra en verksamhet/miljö fungerar 

för en person med funktionsnedsättning (SPSM, 2014). Att ha fokus på hur olika miljöer 

skapar specialpedagogiska behov är att utgå från ett relationellt perspektiv till skillnad från ett 

kategoriskt där svårigheterna förläggs hos individen (Persson, 2008). I den forskning som 

presenterats tidigare i arbetet ges inga definitioner av begreppet tillgänglighet, däremot 

beskrivs hur hinder i olika miljöer undanröjts för att skapa inkludering. I studierna kring 



 

45 

 

inkludering behandlas främst de pedagogiska miljöerna, inte de sociala eller fysiska. Tid, 

resurser och kunskap hos lärare beskrivs saknas för att kunna undanröja hinder på ett 

tillfredsställande sätt (Muccio et al, 2014; Obiakor et al, 2012). Enligt Persson och Persson 

(2012) verkar inkluderingsarbetet kunna underlättas av att lärare och speciallärare arbetar och 

lär sig tillsammans om olika metoder och funktionsnedsättningar.  

 

Speciallärarna intar i denna studie, som fokuserar på elever i läs- och skrivsvårigheter, ett 

relationellt perspektiv då de definierar begreppet tillgänglighet. För speciallärarna handlar 

begreppet tillgänglighet om hur olika miljöer kan anpassas så att elever kan delta på lika 

villkor. Till skillnad från Muccio et al (2014) och Obiakor et al (2012) nämner de både 

sociala, fysiska och pedagogiska aspekter som betydelsefulla. De aspekter som nämns vad 

gäller den pedagogiska miljön är anpassning av material och användande av olika hjälpmedel. 

I definitionen av begreppet tillgänglighet tas alltså inte lärares arbetssätt eller kompetens upp, 

vilket Persson och Persson (2012), Muccio et al (2014) och Obiakor et al (2012) gör vad 

gäller inkludering. Två av speciallärarna intar till viss del ett kategoriskt perspektiv då de i sin 

definition av begreppet tillgänglighet nämner elevens möjlighet att kompensera för och träna 

upp sina svårigheter, till exempel genom individuell lästräning.  

 

Ytterligare en betydelse som ges till begreppet tillgänglighet av speciallärarna är deras egen 

yrkesroll. De beskriver en komplex yrkesroll där de måste vara tillgängliga för många olika 

människor (rektor, lärare, elever, föräldrar, instanser utanför skolan) och på många olika 

nivåer (organisations- grupp- och individnivå). De fungerar här som en spindel i nätet eller 

detektiv som analyserar verksamheten utifrån elevens behov och ser till att anpassningar 

kommer igång för elever i läs- och skrivsvårigheter. De känner sig ansvariga för och är 

drivande i ett tillgänglighetsarbete. Precis som beskrivs av Muccio et al (2014) och Obiakor et 

al (2012) menar speciallärarna att resurserna för tillgänglighetsarbetet inte räcker till. De 

önskar mer tid eller att de var fler speciallärare.  

 

John Hattie (2014) menar i sin metastudie att inkludering inte alltid leder till en god 

kunskapsutveckling hos eleven. Han visar istället att tillgängliga miljöer är viktigt, till 

exempel att den fysiska miljön i klassrummet erbjuder god arbetsro. Detta skulle kunna 

förstås som SPSM:s (2014) resonemang om frångänglighet där en elevs känslighet för 

sinnesintryck eller oro inför större folkmassor beskrivs kunna innebära att en elev inte deltar i 

alla sammanhang, eftersom vissa miljöer hindrar tillgången till lärande och utveckling. 
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Speciallärarna i denna studie verkar istället lägga större tyngd vid tillgänglighet vad gäller 

social rättvisa och jämlikhet. De uttrycker att det är en elevs rättighet att höra till och vara 

delaktig i ett sammanhang som alla andra.  

 

7.3.2  Möjligheter och hinder för tillgänglighet 

Tidigare forskning tar upp att läs- och skrivsvårigheter kan få förödande konsekvenser då 

samhället till så stor del är textbaserat och individer kan få svårt att delta i samhället fullt ut 

(Høien & Lundberg, 2013; Taube, 1988; Jacobson, Svensson & Lundberg, 2001).  Det hävdas 

därför att det är av största vikt att både sociala, fysiska och pedagogiska miljöer görs 

tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter. När de intervjuade speciallärarna tillfrågas 

vilka möjligheter och hinder de ser att göra lärmiljöer tillgängliga för elever i läs- och 

skrivsvårigheter refererar de inte till framtida delaktighet i samhället utan till det 

skolsammanhang där eleverna finns. Vad gäller tillgänglighet i fysiska miljöer tar Myrberg 

(2007) upp vikten av att lärare kan skapa lugn och ro i undervisningssituationen då den 

koncentration som behövs för läsningen kan störas. Speciallärarna lägger också stor vikt vid 

lugn och ro, men menar också att lokalernas utformning är viktig, till exempel med grupprum 

för enskild undervisning. Kanske beror detta fokus på grupprum på att det är ett 

speciallärarperspektiv som speglar hur speciallärarna önskar arbeta med eleverna. Aspekter 

som tas upp av speciallärarna vad gäller möjligheter och hinder för tillgänglighet i sociala 

miljöer är främst hur lärares förmåga att skapa ett tryggt klimat påverkar elevens motivation, 

känsla av att duga och inställning till att ta emot hjälp och/ eller använda hjälpmedel. Flera 

studier understryker också att en varm relation mellan elev och lärare där eleven får känna att 

den lyckas är viktigt för annars kan eleven bli passiv i sin inlärning (Høien & Lundberg, 2013; 

Taube, 1988; Myrberg, 2007, Langer, 1999; Jacobson, Svensson, Lundberg, 2001). Ett par av 

speciallärarna nämner att det i relationen mellan elever på mellanstadiet är känsligt att sticka 

ut eller vara annorlunda. Speciallärarna skulle därför önska att de kunde erbjuda digitala 

lärverktyg, som datorer och Ipads, till alla elever. Social miljö beskrivs, i SPSM:s (2014) 

tillgänglighetsmodell, förutom trygghet och gemenskap för eleven även innefatta att främja 

delaktighet, jämställdhet, mångfald och demokrati utifrån samspelet mellan lärare och elever. 

Denna aspekt av social miljö nämns inte alls av speciallärarna. Eventuellt kan detta tolkas 

som att speciallärarna anser det viktigt att anpassa miljöer efter elevernas behov, men att det 

inte är lika viktigt att eleverna är delaktiga i själva tillgänglighetsarbetet.  
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Flera aspekter framkom under intervjuerna som kan sorteras in under tillgänglighet vad gäller 

pedagogisk miljö. Ett antal studier betonar vikten av lärares kompetens för att eleverna ska 

uppnå goda studieresultat och läs- och skrivsvårigheter undvikas (Skolverket, 2010; Hattie, 

2009; Tjernberg, 2013; Alatalo, 2011; Liberg, 2006). Speciallärarna menar också att lärares 

kompetens är viktig, men att lärares förhållningssätt är än mer viktigt. Utifrån speciallärarnas 

beskrivningar förefaller det som att lärare som enbart utgår från ett kategoriskt perspektiv kan 

vara ett hinder för tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter. Det verkar då handla 

om att eleven får anpassa sig efter läraren istället för att miljön anpassas efter elevens behov. 

En möjlighet att göra den pedagogiska miljön tillgänglig beskriver flera speciallärare vara att 

lärare och speciallärare arbetar tillsammans och lär sig av varandra.  Liknande resonemang 

återfinns i redovisade studier där kollegialt samarbete beskrivs öka sannolikheten att den 

pedagogiska miljön görs tillgänglig (Hattie, 2009; Alatalo, 2011; Tjernberg, 2013). 

 

Teknik, i form av digitala lärverktyg, lyfter speciallärarna fram både som ett hinder och en 

möjlighet för tillgänglighet. Tekniken kan möjliggöra för eleven att kompensera för sina läs- 

och skrivsvårigheter, men om nätuppkopplingar eller olika program inte fungerar då 

försvinner den möjligheten. Høien och Lundberg (2013) och Jacobson, Svensson och 

Lundberg (2001) samt de intervjuade speciallärarna intar både ett relationellt och ett 

kategoriskt perspektiv då de anger att elever i läs- och skrivsvårigheter både behöver träning 

utifrån sina svårigheter, men också behöver kompensation exempelvis med hjälp av digitala 

lärverktyg för att kunna ta del av undervisningen på samma villkor som övriga elever. 

 

Något som av speciallärarna tas upp som ett stort hinder för att skapa tillgänglighet för elever 

i läs- och skrivsvårigheter i den pedagogiska miljön är tid. För lärarna kan det handla om att 

det är så många elever i klassen att de inte hinner med alla de anpassningar av miljön som 

behöver göras. För speciallärarna tycks det handla om att en stor del av tiden går åt till 

uppgifter på organisationsnivå och att de därför inte har tid med individuell lästräning för 

eleverna. För eleverna förefaller det handla om att de läser långsamt, vilket leder till att de 

hela tiden måste läsa ikapp. Dessa resultat stämmer överens med Muccio et al (2014) och 

Obiakor et al (2012)  som beskriver att tid och resurser saknas för att skapa inkludering. 

Bristen på tid menar en speciallärare gör att samma insatser ges på rutin till alla elever i läs- 

och skrivsvårigheter eftersom det inte hinns med att hitta lösningar som passar varje enskild 

person. Alatalo (2011) nämner också att elever inte ges individuellt anpassad lästräning, men 
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av orsaken att lärare och speciallärare/specialpedagoger har kunskapsluckor vad gäller elevers 

läs- och skrivutveckling. 

 

Ett område som kan sägas tillhöra den pedagogiska miljön är kompetensutveckling. Då 

speciallärarna i början av intervjuerna tillfrågas om en definition av begreppet tillgänglighet 

framstår inte kompetens hos lärare till en början vara centralt. I slutet av intervjuerna då de 

explicit tillfrågas om de anser att kompetensutvecklingsbehov föreligger hos lärare för att 

skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter svarar fem av sex 

speciallärare ja. Hur kan detta förstås? Kan det vara så att trots att speciallärarna i sin 

definition av tillgänglighet anger att den pedagogiska miljön ska göras tillgänglig, genom 

anpassning av läromedel och användande av hjälpmedel, så anses kanske inte lärarna i första 

hand vara en del av den miljön? Eller kan det förstås som ett uttryck för ett kategoriskt 

perspektiv där svårigheterna läggs hos eleven istället för i den pedagogiska miljön? En möjlig 

förklaring skulle kunna vara att speciallärarna ser lärarna som sina elever och därför inte en 

del av den pedagogiska miljön. Däremot anger speciallärarna att de själva är en möjlighet att 

göra lärmiljöer tillgängliga och att de behöver kompetensutveckling i form av handledning för 

att kunna bemöta lärare som av olika anledningar inte vill anpassa undervisningen. De 

områden som speciallärarna pekar ut där behov av kompetensutveckling föreligger är 

grundläggande läsinlärning, språkutvecklande arbetssätt och teknik i form av digitala 

lärverktyg. Tjernberg (2013), Nilsson (2006) och Hattie (2012) argumenterar istället för att 

det egentligen inte är kompetensutveckling som behövs utan en kultur på skolorna som manar 

till handlingsreflektion, det vill säga att lärare utvärderar sin undervisning och ändrar på den 

om den inte ger önskat resultat. Om lärare gör detta reflekterande tillsammans lär de sig 

dessutom av varandra. Speciallärare 5 som menar att det inte föreligger några 

kompetensutvecklingsbehov hos lärare resonerar på ett liknande sätt då hon uttrycker att 

lärare hela tiden måste lära nytt utifrån varje enskild elev och att lärare måste få lära av 

varandra. Det förefaller som att forskning och även de intervjuade speciallärarna ser 

förtjänster både med ett relationellt och ett kategoriskt perspektiv vad gäller elever i läs- och 

skrivsvårigheter. För att göra den pedagogiska miljön tillgänglig behövs både individuell 

träning utifrån elevens svårigheter, men också att lärare utvärderar vad som inte fungerar i sin 

undervisning och kan ändra på den. Bland de studier som tagits del av och i speciallärarnas 

intervjuer nämns inte social och fysisk miljö i samband med kompetensutveckling. 
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Trots att speciallärarna ser många möjligheter att göra pedagogiska, fysiska och sociala 

miljöer tillgängliga för elever i läs- och skrivsvårigheter upplever de att förutsättningar inte 

finns för full tillgänglighet. Yttre ramar i form av skolans styrdokument förklarar 

speciallärarna gör att elever inte kan delta på lika villkor vid nationella prov då de inte får 

använda de hjälpmedel de har behov av och nuvarande betygssystem gör att elever i läs- och 

skrivsvårigheter tappar hoppet om att lyckas och att känna sig dugliga i skolan när alla elever 

ska nå samma mål på samma tid. Detta resonemang kan relateras till Göransson, Nilholm och 

Karlsson (2011) som argumenterar för att den svenska skolan för närvarande inte är 

inkluderande då skolan har ett betygssystem med mål som inte alla elever kan nå. 

 

8. DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion om val av metod i studien samt en diskussion utifrån 

studiens resultat. 

 

8.1 METODDISKUSSION 

Detta är en kvalitativ studie där bara ett fåtal informanter intervjuats och därför kan inga 

generella slutsatser dras. Att speciallärarna i denna studie har svarat på ett speciellt vis 

behöver inte betyda att andra speciallärare hade svarat på samma sätt. Jag kan heller inte veta 

om speciallärarna säger vad de menar eller kanske vad de tror att jag som intervjuare vill höra. 

Däremot är förhoppningen att detta arbete kan väcka intressanta frågor att diskutera och 

reflektera över i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter. Kanske kan arbetet sätta fokus 

på speciallärares yrkesroll, de viktiga tillgänglighetsfrågorna, elevers rättigheter och 

förutsättningar för lärande och delaktighet.  

 

Många faktorer kan tänkas ha påverkat detta arbete. Min förförståelse och den jag är som 

person kan givetvis ha betydelse för hur resultaten från intervjuerna tolkats. En person med en 

annan bakgrund hade sannolikt tolkat intervjusvaren annorlunda eller sett med andra glasögon 

på situationen. Att jag själv arbetar som specialpedagog på en kommunal högstadieskola 

gjorde att jag hade ett professionellt språk att samtala med speciallärarna på, men kan ha gjort 

att jag blev lite hemmablind. Jag styrde intervjuerna genom mina frågor. Andra frågor kunde 

ha gett andra svar. Då min erfarenhet av att intervjua inte är särskilt stor ställdes möjligen inte 

alltid de uppföljande frågor som hade behövts ställas för att förtydliga intervjusvaren. 
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Något som kunde ha haft betydelse för studiens tillförlitlighet men som inte användes, är 

triangulering. För att kontrollera intervjusvaren kunde jämförelser gjorts med en enkät eller 

intervjuer med lärare, rektor eller elever. Eventuellt kunde någon form av observationer gjorts 

av olika lärmiljöer. Tidsåtgången och min brist på erfarenhet av de olika metoderna avgjorde 

dock att bara speciallärare intervjuades. 

 

 8.2  RESULTATDISKUSSION  

Syftet i denna uppsats är att belysa vilka möjligheter och svårigheter som finns i att skapa 

tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter sett ur ett speciallärarperspektiv. 

Under denna rubrik diskuteras därför först vad tillgänglighet innebär i relation till elever i läs- 

och skrivsvårigheter och sedan möjligheter och hinder speciallärare menar finns för att skapa 

denna tillgänglighet. 

 

8.2.1  Definition av begreppet tillgänglighet 

SPSM (2014) beskriver tillgänglighet som en förutsättning för inkludering och förklarar det 

som hur väl en verksamhet eller miljö fungerar för en elev med funktionsnedsättning.  

Begreppet har kommit i fokus i och med att en ny diskrimineringslag angående tillgänglighet 

antagits från och med 1 januari 2015 och anses som en demokratisk och mänsklig rättighet 

(2013/14:AU8; Ds 2008:23). Speciallärarna i denna studie definierar tillgänglighet som att få 

delta på lika villkor och menar att deras yrkesroll till stor del består av att göra lärmiljöer 

tillgängliga. Inkludering och tillgänglighet är inte samma sak. Inkludering betyder förenklat 

att alla elever är delaktiga (Göransson & Nilholm, 2014). Tillgänglighet betyder att möjlighet 

till inkludering finns, men sedan beror det på vad man gör med tillgängligheten om den ska ge 

inkludering. Inkludering i sin tur kanske inte ger goda akademiska resultat för elever. För det 

krävs att lärare arbetar/lär sig tillsammans och utvärderar sin undervisning (Hattie, 2012; 

Nilsson, 2006).  Tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter innebär att både ett 

relationellt och kategoriskt perspektiv tas. Det är viktigt att se hur sociala, fysiska och 

pedagogiska miljöer kan anpassas samtidigt som träning ges utifrån individuella svårigheter 

(Jacobson, Svensson, Lundberg, 2001). Tillgänglighet för elever i läs- och skrivsvårigheter 

innebär att de har möjlighet till både kunskapsutveckling och delaktighet. 
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8.2.2  Möjligheter och hinder för tillgänglighet 

I bakgrundsavsnittet till denna studie beskrivs utmaningen i speciallärares 

tillgänglighetsarbete ligga i att de av övriga yrkesgrupper mer förväntas ta ut och arbeta 

individuellt med elever än att arbeta med skolutveckling (Lindqvist, 2013). Också Perssons 

(1998) studie visar att speciallärare främst arbetar med specialundervisning utanför 

klassrummet och inte rådgivande för lärare om hur miljöer kan anpassas. Dessa hinder 

framträder inte alls i denna studie. De intervjuade speciallärarna arbetar tätt tillsammans med 

lärarna, analyserar lärmiljöer utifrån elevers behov och fungerar rådgivande på både 

organisations- grupp- och individnivå rörande elever i läs- och skrivsvårigheter. Utmaningen 

att skapa tillgänglighet och i förlängningen inkludering verkar i stället ligga i att tid och 

resurser fattas, samt att yttre ramar i form av betyg, nationella prov, Skolverkets intentioner, 

gör det svårt för elever i läs- och skrivsvårigheter att delta på lika villkor. Andra hinder som 

framträder är teknik som inte fungerar och lärares kompetens/förhållningssätt. Av dessa 

hinder tycks mig det enda som speciallärare har möjlighet att påverka vara sin egen och 

lärares kompetens och förhållningssätt. Något som förvånar mig i intervjuerna är att inte 

elevernas delaktighet i tillgänglighetsarbetet nämns. Det framstår som att speciallärare och 

lärare tillsammans kommer fram till hur lärmiljöer behöver anpassas utifrån elevernas behov, 

men att eleverna inte alls tillfrågas. Elevers delaktighet i tillgänglighetsarbete vore ett 

intressant ämne för framtida studier. 

 

Studiens resultat har relevans för att medvetandegöra vari möjligheter och hinder ligger för att 

skapa tillgängliga lärmiljöer för elever i läs- och skrivsvårigheter. Tillgänglighetsbegreppet 

har tidigare mest förknippats med fysiska funktionsnedsättningar och tillgänglighet till 

byggnader. Detta arbete visar att tillgänglighet även är en viktig fråga för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Arbetet kan användas som diskussionsunderlag på skolor då verksamheter 

ska planeras och motivera på vilket sätt speciallärare och lärare kan arbeta tillsammans för att 

skapa tillgängliga lärmiljöer. En diskussion kan föras om hur tillgänglighet kan skapas för 

elever i läs- och skrivsvårigheter trots den brist på resurser vad gäller tillgång på lärare, 

utbildning, anpassat material och tid som forskning och speciallärarna i denna studie menar 

finns. 

 

 

 

  



 

52 

 

REFERENSER 

Ahlberg, Ann (2009). Specialpedagogisk forskning: en mångfasetterad utmaning. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Alatalo, Tarja (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3: om lärares möjligheter och 

hinder. Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2011. Göteborg. 

 

Asp-Onsjö, Lisa (2008). Åtgärdsprogram i praktiken. Att arbeta med elevdokumentation i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 

2013/14:AU8, B. Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering m.m. Hämtad 2015-

01-21, från http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-

dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU8/ 

 

Ds 2008:23. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-nedsättning. Hämtad 

2015-05-10, från http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf  

 

Denscombe, Martyn (2009). Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fejes, Andreas, & Thornberg, Robert (2015). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

FMLS (2011). Dyslexiförbundets historia. Hämtad 2015-04-27, från 

http://www.dyslexi.org/forbundet/dyslexiforbundets-historia 

 

Göransson, Kerstin, Nilholm, Claes, & Karlsson, Kristina (2011). Inclusive Education in 

Sweden? A Critical Analysis. International Journal Of Inclusive Education, 15(5), 

541-555.  

 

Göransson, Kerstin &  Nilholm, Claes (2013). Inkluderande undervisning: vad kan man lära 

av forskningen. Härnösand: Specialpedagogiska skolmyndigheten. 

 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU8/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/AU8/
http://www.regeringen.se/content/1/c6/10/19/18/516a2b36.pdf
http://www.dyslexi.org/forbundet/dyslexiforbundets-historia


 

53 

 

 

Hattie, John (2012). Synligt lärande för lärare. Stockholm: Natur & kultur. 

 

Hattie, John (2014). Synligt lärande: en syntes av mer än 800 metaanalyser om vad som 

påverkar elevers skolresultat. (1. utg.) Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Holme, Idar Magne, Solvang, Bernt Krohn, & Nilsson, Björn (1997). Forskningsmetodik: Om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. Lund: Studentlitteratur. 

 

Jacobson, Christer, Svensson, Idor, & Lundberg, Ingvar (2001). Kompensatoriska åtgärder 

vid läs- och skrivsvårigheter. I SiS’s forskningsrapport nr 2; Kommunikativ pedagogik och 

särskilda ungdomshem. Red. P. Gerrevall & H. Jenner, Västervik. 

 

Kvale, Steinar, Brinkmann, Svend, & Torhell, Sven-Erik (2014). Den kvalitativa 

forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

Langer, Judith A, & National Research Center on English Learning and Achievement, A. N. 

(1999). Beating the Odds: Teaching Middle and High School Students To Read and Write 

Well. 

 

Liberg, Caroline (1990). Learning to read and write. Uppsala: Dept. of Ling., Uppsala Univ. 

 

Lindqvist, Gunilla (2013). Who should do What to Whom?: Occupational Groups´ Views on 

Special Needs. Diss. (sammanfattning) Jönköping : Högskolan i Jönköping, 2013. Jönköping. 

 

Muccio, L. S., Kidd, J. K., White, C. S., & Burns, M. S. (2014). Head Start Instructional 

Professionals’; Inclusion Perceptions and Practices. Topics In Early Childhood Special 

Education, 34(1), 40-48.  

 

Myrberg, Mats (2001). Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter: en 

forskningsöversikt på uppdrag av Skolverket. [Stockholm]: Skolverket. 

 

Myrberg, Mats (2007). Dyslexi: en kunskapsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 



 

54 

 

Nilholm, Claes (2006). Inkludering av elever "i behov av särskilt stöd" [Elektronisk resurs] : 

vad betyder det och vad vet vi?. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. 

 

Nilsson, Ingrid (2006). Grundskollärares tankar om kompetensutveckling. Diss. Lund : Lunds 

universitet, 2006. Lund. 

 

Obiakor, F. E., Harris, M., Mutua, K., Rotatori, A., & Algozzine, B. (2012). Making Inclusion 

Work in General Education Classrooms. Education And Treatment Of Children, 35(3), 477-

490. 

 

Persson, Bengt (1998). Den motsägelsefulla specialpedagogiken: motiveringar, 

genomförande och konsekvenser: delrapport från projektet Specialundervisning och dess 

konsekvenser (SPEKO). Diss. Göteborg : Univ.. Göteborg. 

 

Persson, Bengt (2008). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber 

 

Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2012). Inkludering och måluppfyllelse: att nå framgång 

med alla elever. (1. uppl.) Stockholm: Liber. 

 

SFS 2008:132 Examensordning  

 

SFS 2010: 800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 

Skogman, Eva (2012). Tillgänglighet för alla i skolan: En kartläggning av den fysiska, sociala 

och pedagogiska miljön i förskolor och skolor i SPSMs mellersta region.  Mälardalens 

högskola. 

 

Skolverket (2006). På andras villkor. Skolans möte med elever med funktionshinder. 

Stockholm: Skolverket 

 

Skolverket (2010). Vad påverkar resultaten i svensk grundskola. Kunskapsöversikt om 

betydelsen av olika faktorer. Stockholm: Skolverket. 

 



 

55 

 

Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Skolverket. 

 

Skolverket (2013). Forskning för klassrummet. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i 

praktiken. Stockholm: Skolverket. 

 

SPSM (2014). Tillgänglighet får skolan att funka. Tillgänglig: http://www.spsm.se/sv/Stod-i-

skolan/Tillganglighet/  

 

Sverige. Skolinspektionen (2011). Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i grundskolan 

[Elektronisk resurs]. Stockholm: Skolinspektionen. 

 

Taube, Kerstin (1988). Reading acquisition and self-concept. Diss. Umeå : Umeå universitet, 

1988. Umeå. 

 

Thors, Christina (2008).”Vi har backat, men går hela tiden FRAMÅT”. Pedagogiska 

magasinet, 1. Tillgänglig: http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-1.pdf  

 

Tjernberg, Catharina (2013). Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande: en praxisorienterad 

studie med utgångspunkt i skolpraktiken. Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 2013. 

Stockholm. 

 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/
http://www.spsm.se/sv/Stod-i-skolan/Tillganglighet/
http://blogg.lararnasnyheter.se/pdf/pm-teman/2008-1.pdf


 

 

 

BILAGOR 

Intervjufrågor 

Bakgrund:  

- Antal år som du varit verksam speciallärare?  

- Årskurser/skolform du arbetar i idag?  

 

Arbetsbeskrivning  

Beskriv ditt arbete som speciallärare 

- Organisatoriskt? Elevhälsa?  

- Arbetsuppgifter? 

- Samarbete med lärare på arbetsplatsen? Hur ser det samarbetet ut?  

- Hur ser arbetet med läs och skriv-utredningar ut? Under utredning och efter?  

- Hur ser arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter ut? Vad blir föremål för din 

kompetens? 

 

Tillgänglighet 

- Hur tolkar du begreppet tillgänglighet? 

- Vilka möjligheter ser du att göra undervisning tillgänglig(undanröja hinder) för elever 

i läs- och skrivsvårigheter?  

- Vilka hinder ser du att göra undervisning tillgänglig (undanröja hinder) för elever i 

läs- och skrivsvårigheter?  

Lärares kompetens 

- Vilka kompetensutvecklingsbehov ser du hos lärare vad gäller elever i läs- och 

skrivsvårigheter? Deltar du i det arbetet?  

- Vad händer då en lärare inte har tillräckligt med kunskap för att göra undervisningen 

tillgänglig? Hur förhåller du dig till det? 

- Kan du se att lärare förändrar sin undervisning efter kompetensutveckling? Gör lärares 

kompetensutveckling undervisning tillgänglig?  

- Får du själv kompetensutveckling? Vilka behov har du själv av kompetensutveckling? 

 


