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Sammanfattning	  	  

Klass- och ämneslärare möter elever i det dagliga arbetet och har ofta en handledande 

funktion. Deras syn på hur eleverna bäst kan stödjas är därför betydelsefull. Forskning kring 

hur elever, skolledare och specialpedagoger ser på stödinsatser finns, men forskningsfältet 

kan vidgas ytterligare. Denna kvalitativa studie undersöker hur klass- och ämneslärare till 

elever i årskurs 6-9 ser på stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Följande frågeställningar 

står i fokus:    
• Hur talar klass- och ämneslärare om stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter? 
• I vilken mån framträder skillnader mellan lärargrupperna? 
• Vilka synsätt på svårigheterna och på hur eleverna kan stödjas framträder? 

Studien baseras på 3 semistrukturerade fokusgruppsintervjuer med klasslärare respektive 

ämneslärare på olika skolor. En teoretisk diskussion om specialpedagogiska perspektiv och 

aspekter som berör läs- och skrivsvårigheter ramar in studien. Analysen visar att de olika 

lärarkategorierna talar om elever i läs- och skrivsvårigheter på liknande sätt. De ser 

svårigheterna som något som finns inom eleven, men menar att de problem som uppstår till 

följd av svårigheterna måste hanteras i undervisningen och där ser de sitt eget ansvar som 

ytterst betydelsefullt. Ytterligare aspekter som berörs är elevers grad av acceptans av 

stödinsatser i undervisningen, samt behov av kollegialt stöd och fortbildning. Vissa skillnader 

framträder mellan lärarkategorierna. Exempelvis lyfter klasslärarna fram arbetslagets 

rådgivande roll tydligare än ämneslärarna.  

I studien visar lärarnas utsagor att det finns anledning att se specialpedagogisk 

teoribildning på ett mer komplementärt sätt än tidigare forskning gjort. Istället för att se 

utsagor som ett uttryck för antingen individperspektiv, miljöperspektiv eller 

dilemmaperspektiv ser jag dem som samverkande. Vart och ett av de olika perspektiven kan 

användas för att förstå olika delar av en komplex företeelse. Speciallärares roll blir att se till 

att samtliga perspektiv ges utrymme i handledning gentemot såväl pedagoger och arbetslag 

som mot elever.      

 

Nyckelord: lärares syn på stöd, läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogik, fokusgrupper, 

teachers view, reading and writing difficulties 
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1	  Inledning	  
Genom historien har den svenska skolan brottas med svårigheterna att lyckas möta alla elever 

på ett respektfullt och utvecklande sätt. Organisationen av skolan och tillgängligheten har sett 

olika ut, och i långa perioder har barn och unga s om på olika sätt avvikit från normen 

exkluderats från den vanliga undervisningen. De exkluderade eleverna sattes i specialklasser 

eller specialskolor. Detta gällde inte bara elever med kognitiv funktionsnedsättning 

(utvecklingsstörning) eller sociala svårigheter, utan även elever som hade svårt att lära sig att 

läsa och skriva. Differentialpsykologi och medicin stod för de teoretiska ramarna i detta 

förfarande fram till 1960-talet. I takt med att nya läroplaner allt mer betonade vikten av att 

skolan skulle vara till för alla elever skärptes kraven på skolorna och de fick ett tydligare 

ansvar att ta emot alla elever inom klassens ram. Den målstyrning som kom att prägla den 

svenska skolan från slutet av 1980-talet och framåt var ytterligare ett steg mot att skapa en 

skola för alla Sveriges barn (Hjörne & Säljö, 2008). Utvecklingen har således gått från 

exkludering mot ett mer inkluderande synsätt.   

Dagens läroplan är uppbyggd kring förmågor och det finns kunskapskrav som samtliga 

elever förväntas uppnå i slutet av årskurs 6 och årskurs 9. Det finns dock många elever som 

kämpar för att nå dessa, men som ändå inte gör det. Anledningarna till att elever inte alltid 

lyckas i skolan är många och varierande. Både sociala, miljömässiga och personliga faktorer 

spelar in. En av faktorerna handlar om läs- och skrivsvårigheter. Barn som har någon form av 

fonologisk svårighet kan ha svårt att lyckas i skolan, och dessa barn är betjänta av tidiga och 

intensiva insatser (se bl.a. Taube, 1988; Ingestad, 2006; Fischbein, 2009). Det är dock inte 

alltid enkelt för elever att acceptera sina svårigheter och ta emot den hjälp som erbjuds. 

Därför är det viktigt att stödet sätts in innan svårigheterna bidragit till en känsla av 

misslyckande hos barnet. Äldre barn med erfarenheter av misslyckanden, och som därigenom 

även kan ha utvecklat en dålig självkänsla, kan ha svårare att ta emot hjälp än yngre barn som 

ännu inte låtit svårigheterna påverka självbilden (Taube, 2009). Trots att kunskaperna på 

området finns kämpar både lärare och elever med att hantera och möta läs- och 

skrivsvårigheter i skolan.   

Forskning visar att elever som känner att de själva har kontroll över sitt lärande och som 

kan få hjälp att hantera problem upplever hjälpen som positiv. Elever som däremot inte 

upplever kontroll känner sig utsatta och utpekade, vilket begränsar dem i lärandet (se bl.a. 

Taube, 1988; Ingestad, 2006; Fischbein, 2009). Förståelse för elevers känsla av kontroll är 

således viktig för pedagoger som möter barn i de tidiga skolåren.  
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Omgivning och erfarenhet har betydelse för hur människors självbild utvecklas. Tanke 

och språk är intimt förknippade, och språket är nyckeln till kommunikation mellan människor 

(Vygotskij, 2001). Därför blir elevers upplevelser av hur andra uppfattar dem betydelsefull, 

och i detta är språkanvändningen central. Språket och utsagor om olika företeelser kan sägas 

skildra hur vi uppfattar verkligheten, inte beskriva verkligheten i sig (Bolander & Fejes, 

2009).  

Skolledares och elevers uppfattningar om stöd har undersökts i flera kvalitativa studier 

(se t.ex. Heimdal Mattson, 2008; Karlsson, 2007; Persson, 1997; Taube, 1988). Även 

specialpedagoger/speciallärare har studerats, och här har uppmärksamhet bland annat riktats 

mot hur handledningssamtalen dels kan lägga tonvikt vid elevers individuella begränsningar, 

dels kan ha miljöfokus med utveckling av pedagoger och skolmiljö i centrum (Bladini 2004). 

Hur de lärare som möter alla elever dagligen, klass- och ämneslärare, ser på stöd för elever i 

läs- och skrivsvårigheter förefaller emellertid inte berörts i forskningen. Det finns studier som 

delvis tangerar ämnet, genom att t.ex. uppmärksamma lärares syn på dyslexidiagnostisering 

eller stöd till elever i socio-emotionella svårigheter (bl.a. Regan & Woods, 2000; Ziolkowska, 

2007; Larsson, 2008; Gwernan-Jones & L. Burden, 2009). 

Både ur ett specialpedagogiskt och ur ett elevperspektiv finns skäl att närmare studera 

klass- och ämneslärares synsätt på stöd kring läs- och skrivsvårigheter. Lärarna möter 

eleverna i det dagliga arbetet och har en handledande funktion gentemot dem. Att 

åstadkomma en inkluderande undervisning, som stödjer alla elever på vägen mot uppsatta 

kunskapsmål, är utmanande. I relation till elever i läs- och skrivsvårigheter är exempelvis 

riktat arbete för att stärka den fonologiska medvetenheten, avkodningshastighet och 

självförtroende centrala aspekter som måste ingå i den dagliga undervisningen (se t.ex. 

Myrberg, 2003; Taube, 2009). Medvetenhet om specifika behov, förmåga att göra kloka 

didaktiska val och nyttja sin relationella kompetens, är kanske allra viktigast i förhållande till 

elever som behöver särskilt stöd. Klass- och ämneslärares sätt att förhålla sig till 

förutsättningar för lärande inverkar således på elevernas möjligheter att lyckas i skolan. 

Lärarnas sätt att möta och prata om elever och extra anpassningar/särskilt stöd, påverkar även 

elevernas självbild.  

Forskningen kring lärares syn på stöd i läs- och skrivsvårigheter är, som nämnts ovan, 

begränsad, både i Sverige och internationellt. Bättre förståelse för hur klass- och ämneslärare 

ser på elever i behov av stöd i läs- och skrivprocessen, exempelvis hur problemen förstås i 
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förhållande till individ och lärandemiljö, kan bidra till att stärka specialpedagogens/-lärarens 

handledande roll. 

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  	  

Syftet med denna studie är att undersöka hur klass- och ämneslärare till elever i årskurs 6-9 

ser på stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Följande frågeställningar vägleder studien:  

• Hur talar klass- och ämneslärare om stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter? 

• I vilken mån framträder skillnader mellan lärargrupperna? 

• Vilka synsätt på svårigheterna och på hur eleverna kan stödjas framträder? 

 

Tre huvudskäl finns för att uppmärksamheten riktas mot årskurs 6-9: Eleverna i denna 

åldersgrupp befinner sig för det första i en ålder där frågor om identitet och självbild är 

centrala. För det andra finns, från och med årskurs 6 i och med betygens inträde, en skarp 

gräns för godkända prestationer. Genom att både pedagoger som primärt har en klasslärarroll 

(upp till årskurs 6) och pedagoger som har en mer renodlad ämneslärarroll (årskurs 7-9) 

inkluderas, skapas för det tredje möjlighet till jämförelse och diskussion om olika 

skolsammanhang. I metodkapitlet finns ytterligare information om urvalet. 

1.3	  Begreppsanvändning	  	  
Specialpedagogutbildningen och speciallärarutbildningen ser något olika ut även om de har 

många gemensamma delar. Specialpedagogutbildningen har dock ett mer övergripande fokus 

medan speciallärarutbildningen är mer nischad och inriktat mot specifika områden. Ute på 

skolorna är dock uppdelningen mellan de båda yrkena inte lika enkel att göra. Många 

speciallärare arbetar även som specialpedagoger och vice versa. Därför gör jag inte någon 

tydlig distinktion mellan de båda yrkestitlarna i min studie. Min uppfattning är att pedagoger, 

och kanske även rektorer, i stort inte har någon tydlig bild över skillnaden mellan yrkena, utan 

att det är det stöd som kan ges som är viktigt för den dagliga verksamheten.  I de empiriska 

delarna av studien har jag därför valt att använda de båda yrkestitlarna parallellt om inte annat 

uttryckts specifikt. I de avslutande reflektionerna använder jag däremot termen speciallärare 

mer frekvent då det är inom ramen för speciallärarutbildningen som denna studie genomförs. I 

de empiriska delarna och i den avslutande diskussionen varierar jag mellan uttrycken pedagog 

och lärare. Detta ska ses som en språklig variation och inte ett uttryck för olika uppdrag eller 

utbildning hos intervjupersonerna.  
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1.4	  Disposition	  

I nästkommande två kapitel sätts studiens syfte och frågeställningar in i en teoretisk kontext 

inom vilken tidigare forskning, introducerande perspektiv kring specialpedagogikens 

framväxt och teoretiska perspektiv kring läs- och skrivsvårigheter är tre fokusområden. 

Kapitel 4 är ett metodkapitel där de metodologiska val som gjorts under studiens gång skrivs 

fram. Studiens empiri presenteras och analyseras i kapitel 5-7. De resultat och slutsatser som 

presenterats diskuteras närmare i en avslutande diskussion i kapitel 8. I detta kapitel finns 

även en övergripande metodreflektion.  
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2	  Tidigare	  forskning	  
Forskning kring pedagogers syn på stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter är tämligen 

begränsad. Därför vidgas detta avsnitt och behandlar även stöd i relation till dyslexi/läs- och 

skrivsvårigheter. Huvuddelen av presentationen bygger på avhandlingar och vetenskapliga 

artiklar i ämnet. Dock används även några publikationer av översiktskaraktär för att 

ytterligare belysa områden av vikt för den föreliggande studien. En sådan är ett kapitel av 

Karin Taube (2009) i en lärobok. Taube publicerade sin doktorsavhandling redan 1988, och 

som har fortsatt att skriva om kopplingen mellan prestationer och självförtroende för elever. 

Lärobokskapitlet ger en god överblick över forskningsområdet. Mossige, Røskeland & 

Skaatun (2009) uppmärksammar, i en didaktiskt orienterad lärobok, såväl teoribildning som 

empiriska studier om kompensatoriska hjälpmedel och elevers självinsikt. Följande avsnitt är 

ämnat att presentera delar av det forskningsfält som finns. Avslutningsvis sammanfattas 

kunskapsläget och relateras till denna studie. 

Kapitlet bygger på vetenskapliga publikationer i ämnet. Litteratursökningar har skett via 

databaserna Eric, Libris, Diva och Summon, men jag har även hämtat artiklar och 

avhandlingar som andra forskare refererat till. I litteratursökningarna har jag främst använt 

sökord som specialpedagogik, fokusgrupper, läs- och skrivsvårigheter, upplevelse, special 

needs education, teacher och diverse learning needs. Kombinationer mellan dessa samt 

sökning på ordstammar har gjorts. Jag har i genomgången av de vetenskapliga 

publikationerna inte funnit mycket som speglar ”vanliga pedagogers” (pedagoger utan 

specialpedagogisk kompetens) syn på stöd för elever i läs- och skrivsvårigheter. Därför blir 

den teoretiska genomgången bredare. Den forskning som inkluderas är sådan som på olika 

sätt kan knytas till mitt undersökningsområde.  

2.1	  Skol-‐	  och	  lärarperspektiv	  	  

Det finns få studier inriktade mot pedagogers syn på specialpedagogiskt stöd gjorda. En av de 

forskare som dock riktar sin uppmärksamhet mot pedagoger är Bengt Persson (1997) som 

intervjuat 27 speciallärare, 35 klasslärare och ämneslärare samt 18 rektorer för att närmare 

studera det specialpedagogiska arbetet i grundskolan. Två av frågeområdena berör den 

specialpedagogiska resursens användning samt de specialpedagogiska insatsernas inriktning. 

Persson finner att majoriteten ansåg att enskilda elever anses vara i behov av sådana insatser 

på grund av att de har svårt att möta de krav som skolan ställer på dem. Begränsningar i klass-

/ämneslärares möjligheter att möta eleverna gör att extra resurser behövs. De största 
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anledningarna till att hjälp anses behövas är inlärningsproblem – och då främst läs- och 

skrivsvårigheter, samt socioemotionella svårigheter. Insatserna består ofta av 

färdighetsträning i liten grupp och med långsamt tempo. Perssons resultat visar att lärarna är 

kluvna till den extra undervisningen utanför klassen då de resulterar i att eleverna kommer 

ännu längre efter sina kamrater. De ser inte heller några särskilt goda resultat av 

undervisningen. Framförallt i svenska och matematik arbetar speciallärarna på klass-

/ämneslärarens uppdrag med samma moment som övriga klassen, men med mindre stoff och 

annan pedagogik. Även om orsaker till elevernas svårigheter kan spåras i yttre omständigheter 

(exempelvis det som sker i klassrummet och upplägget av undervisningen) ger många 

intervjupersoner i Perssons studie uttryck för att det är lättare att ge stöd och få gehör för 

enskilt stöd, än att ändra strukturer och organisation.  

Bladini (2004) har, som berörs i inledningen, studerat specialpedagogers syn på sin 

handledande roll genom observationer och intervjuer. Den övergripande slutsatsen är att två 

perspektiv kan skönjas, ett individorienterat och ett miljöorienterat. Eva Heimdal Mattson 

(2006; 2008) har, i ett samarbete mellan Specialpedagogiska institutet och Lärarhögskolan i 

Stockholm, i kvalitativa intervjustudier undersökt rektorers och elevers upplevelser av 

specialpedagogiskt stöd. Den första studien är longitudinell och fokuserar skolledares syn på 

organisation och genomförande av specialpedagogiskt stöd 1996 respektive 2006. Heimdal 

Mattson (2006) drar slutsatsen att skolledarnas inställning till specialpedagogiskt stöd har 

förändrats över tid. Skolorna har allt mer sällan fasta särskilda undervisningsgrupper på 

skolan. Istället ser hon att allt fler elever segregeras och plockas ut från sin hemskola och får 

sin undervisning i kommungemensamma undervisningsgrupper. Intervjuerna med skolledarna 

visar även att skolorna år 2006 uppmärksammar elevernas individuella förutsättningar och 

behov i ett tidigare skede jämfört med 1996. I den senare studien, där elevernas upplevelser 

står i centrum, konstaterar Heimdal Mattson (2008) att diagnoser är centrala. De används i 

skolorna som ett redskap för att legitimera exkludering istället för en informationskälla för att 

förändra strukturer och undervisning så att dessa elever kan mötas.  

2.2	  Elevperspektiv	  	  

I Heimdal Mattsons (2008) rapport om elevernas upplevelser av specialpedagogiskt stöd finns 

utsagor från 13 svenska elever från grundskolan och gymnasieskolan. Heimdal Mattson finner 

att elever upplever diagnoser som någonting positivt, något som riktar ansvaret mot något 

särskilt och bort ifrån dem själva. Att elever beskriver den bekräftelse och stärkta 
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självuppfattning de fått till följd av diagnosens tydliga förklaring till svårigheter som de 

brottats med, har även andra forskare uppmärksammat. Karin Taube (1988; 2009) menar att 

det är viktigt att tidigt uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter av två anledningar, dels för 

att kunna möta och förhindra att stora problem uppstår framöver, och dels för att förhindra att 

eleven på sikt utvecklar en negativ självbild när det kommer till läsning och den egna 

förmågan. Taube för resonemang kring hur elever kan hamna i positiva eller negativa cirklar 

då upplevelser av att lyckas eller misslyckas sporrar till antingen ökad ansträngning eller 

hämmar fortsatt arbete. Hon framhåller även att negativa erfarenheter på begränsade områden 

inte i särskilt stor utsträckning påverkar den globala (personens sammanlagda) självbild, men 

att den snävare skolsjälvbilden och elevens faktiska prestationer i skolan har ett starkare 

samband.  

Även Siv Fischbein (2009) påvisar kopplingen mellan självbild och grad av motivation i 

skolarbetet. Den elev som tidigt möter stora svårigheter på exempelvis läs- och skrivområdet 

kan bli stressad och jämför sina prestationer med kamraters. Att vara den som inte förstår, 

medan andra verkar förstå utan ansträngning kan på sikt leda till en uppfattning om att 

förmågan att prestera inte är särskilt stor, menar hon. Detta påverkar motivationen till 

skolarbetet och således även de strategier med hjälp av vilka eleven tar sig an skoluppgifter. 

Elever som känner hög motivation och en stor grad av delaktighet får en positiv inställning 

och lyckas bättre medan elever med låg motivation och som saknar en känsla av delaktighet 

utvecklar en negativ inställning (Fischbein, 2009).  

Yvonne Karlsson (2007) har i en etnografisk studie av en särskild undervisningsgrupp 

(SUG) funnit att de elever som var placerade i den särskilda undervisningsgruppen tillskrev 

sig själva personligt ansvar för skolproblemen, detta som en konsekvens av skolans och 

pedagogernas diskurs.  Samtidigt såg Karlsson att eleverna i samtals- och 

utvärderingssituationer arbetade hårt för att undvika problemdefinitioner och visa upp sig som 

duktiga elever. Detta tolkas som elevernas sätt att försöka få kontroll i situationen och 

därigenom även få självrespekt. Hon fann även att de pedagoger som arbetade i den särskilda 

undervisningsgruppen såg på sig själva som hjälpare och att deras inställning kan kopplas 

samman med en individfokuserad syn på svårigheter. Anledningen till att eleverna tar på sig 

ansvaret för skolproblemen, och koppling till en individfokuserad syn på skolproblemen 

finner Karlsson som ett resultat av att undervisning inte diskuteras särskilt ofta.  

Kopplingen mellan motivation och skolprestation gör att det ställs stora krav på att 

omgivningen (skolan) möter elever i läs- och skrivsvårigheter klokt och utan att bekräfta den 
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negativa självbild som vid misslyckanden kan börja formas. I flera studier där elever 

beskriver sina erfarenheter av skolans stöd har forskare funnit en gemensam framgångsfaktor, 

nämligen att elever som lyckas trots sina svårigheter har en stark inre motivation och möts av 

en stark positiv förväntan från omgivningen (bl.a. Taube, 1988; Taube, 2009; Fischbein, 

2009; Ingestad, 2006). Dessa elever förstår sina svårigheter och sig själva, och inser att de 

själva måste arbeta hårt för att utvecklas. Skolan kan hjälpa dem med strategier, anpassningar 

och kompensatoriska hjälpmedel, men de har ett eget ansvar i att ta emot den hjälp som kan 

erbjudas. Ingestad (2006) menar bland annat att det är viktigt att eleven förstår skolans mål 

och att skolan anstränger sig för att göra målen begripliga och tydliga för eleven. Det är även 

framgångsrikt att låta eleven få en chans att se sin utveckling och göra målen till sina egna 

genom att exempelvis arbeta med formativt lärande, kamratbedömningar och utvärdering 

(Timperley, 2013). Detta ställer i sig stora krav på alla som arbetar i skolan och med eleverna.  

Förutom de egna, individuella, prestationerna finns andra aspekter som påverkar elevers 

självbild. Højen och Lundberg (2013) lyfter särskilt fram klassrumsmiljön som en sådan. En 

pedagog som klarar av att skapa en tillåtande klassrumsatmosfär där misslyckanden är tillåtna 

och där eleverna känner sig trygga arbetar främjande. Om eleverna är trygga med varandra, 

lärarna visar att de tror på elevernas förmåga samt arbetar för att ha en inspirerande fysisk 

miljö ökar förutsättningarna för att eleverna ska motiveras i sitt lärande. Därigenom skapas en 

positiv självbild även gällande områden som är svåra.  Att förhålla sig tillåtande till olikhet i 

såväl arbetssätt som egenskaper är ytterligare framgångsfaktorer och något som gör att elever 

som är i behov av extra stöd och hjälp inte uppfattar detta som negativt (se även Ingestad, 

2006). 

Diagnosens betydelse för elevens förståelse av upplevda svårigheter och motivation för 

fortsatta ansträngningar som framkom i Heimdal Mattsons (2008) intervjuer, visade också att 

eleverna genom accepterandet av diagnosen även utvecklat en förståelse för de åtgärder som 

skolan vidtagit. De såg enskild – exkluderande – undervisning som nödvändig, även om de 

också kunde uppfatta den som utpekande och jobbig. Rapporten framhåller dock att 

diagnosen påverkade klassrumsundervisningen i begränsad utsträckning.  

2.3	  Stödperspektiv	  

Teresa Regan och Kevin Woods (2000) har via fokusgruppsintervjuer med 36 lärare 

undersökt lärares uppfattning om och förståelse av dyslexi. Detta i relation till 

skolpsykologers arbete med att undersöka och diagnostisera dyslexi hos skolelever i 

Storbritannien. Studien baseras på utsagor från sammanlagt 36 lärare fördelade på två olika 
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grupper. I den ena återfinns 16 ”vanliga pedagoger” (pedagoger utan specialpedagogisk 

kompetens) från de tidigare skolåren (primary school) och i den andra 20 lärare som arbetar 

med lärarsupport, många av dem med specialpedagogisk kompetens.  Regan och Woods 

finner ingen större skillnad mellan de båda fokusgruppernas ställningstaganden, utan ser en 

hög grad av samstämmighet i de båda gruppernas utsagor. Bland annat är lärarna positiva till 

diagnostiseringens avsaknad av koppling till bristande övning eller elevers intelligens. De 

framhåller dock att det finns en skillnad mellan dyslektiska barn och barn som inte övat 

tillräckligt eller har andra, allmänna inlärningssvårigheter. Detta bidrar till att det i många fall 

blir intressant att titta närmare på miljön. Dock är det inte alltid enkelt att göra distinktionen, 

och inte heller alltid så enkelt att anpassa undervisningen på ett bra sätt. 

Ingemar Gerrbo (2012) visar att sociala svårigheter är större utmaningar för skolor än 

rena kunskapsmässiga svårigheter. Gerrbos undersökning baseras på intervjuer, utsagor från 

klasslärare, specialpedagoger, speciallärare och rektorer. Dessa narrativer – utsagor – sätts i 

relation till tanken om en skola för alla. De slutsatser studien presenterar visar vikten av det 

sociala samspelet mellan lärare och elev samt att situationella skolsvårigheter1 kan mötas eller 

undvikas genom specialpedagogiska insatser.  Gerrbo definierar specialpedagogiskt arbete 

som arbete för att ”underlätta lärande och utveckling för elever-i-behov-av-särskilt-stöd, söka 

hindra eller reducera risken av att elever blir kvar eller hamnar i denna skolkategori” (s. 251). 

Då det i intervjuerna framkommit att de största utmaningarna för skolan är elever som 

utmanar socialt blir individfokuseringen tydligt närvarande. Åtgärder kan sättas in på såväl 

grupp- som organisationsnivå, men i samtalen om dessa elever är elevens specifika 

svårigheter tydligt närvarande i talet om eleverna. Gerrbo menar att om fokus ska riktas mot 

ett perspektiv där eleven inte är i centrum behöver diskursen ändras. Istället för att tala om 

elever i behov av särskilt stöd borde man tala om situationella svårigheter. Detta skulle 

innebära en naturlig förskjutning om omgivningens ansvar för det sociala samspelet och hur 

svårigheter kan förebyggas.  

När det gäller elever i grundskolans senare år och i gymnasieskolan finns sätt att arbeta 

för att utveckla läs- och skrivförmågan utan att fastna i negativa spiraler. I Flera vägar mot 

mål (Mossige, Røskeland & Skaatun,  2009) är fokus inte på tidig upptäckt och tidiga insatser 

utan istället på kompensatoriskt tänkande och självinsikt. Dock står det även här att läsa att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Gerrbo definierar detta som tillfällen där situationen kräver ett annat bemötande än brukligt, ”elevsituationer-
not-played-by-the-rules” (s.149). Såväl sociala skolsvårigheter som inlärningssvårigheter kan avses.  
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det är lättare att arbeta med elever som inte bara har accepterat sina svårigheter utan som även 

har börjat finna egna konstruktiva lösningar och strategier. Specialpedagogens/-lärarens roll i 

arbetet med att stärka eleverna och hjälpa dem att finna motivation utifrån sina intressen, samt 

att utvärdera och se utvecklingen blir således betydelsefull.  

	  

2.4	  Begränsat	  kunskapsläge	  

Forskning kring läs- och skrivsvårigheter är till stor del inriktad på de svårigheter elever kan 

uppleva och på hur dessa kan mötas. Det finns även studier som uppmärksammar 

differentiering och olika perspektiv samt en rad studier som fokuserar enskilda elevers 

upplevelser eller klassrumssituationer. Även kring dyslexibegreppet finns en hel del forskning 

gjord, både i ett svenskt, ett nordiskt och ett internationellt perspektiv. Etnografiska studier 

samt intervjuundersökningar är vanliga. Däremot är forskningen begränsad när det kommer 

till lärares upplevelser och uppfattningar kring läs- och skrivsvårigheter och det stöd som kan 

tänkas ges till elever. Jag har, som jag presenterat ovan, funnit några svenska studier i ämnet 

men i övrigt verkar fältet vara tämligen outforskat.  
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3	  Teoretiska	  utgångspunkter	  	  
I detta kapitel uppmärksammas teoretiska perspektiv på hur läs- och skrivsvårigheter kan 

förstås och hanteras i skolan. Kapitlet ramar in den empiriska undersökningen, och används 

för att sortera i och tolka det empiriska materialet.  

Inledningsvis uppmärksammas specialpedagogiken som egen disciplin, med inkludering 

och exkludering som centrala begrepp (avsnitt 3.1). Detta fungerar som bakgrund till de 

kommande avsnitten som dels berör mer specifika teoretiska redskap som kommer att 

används i analysarbetet. Dessa rör teoretiska perspektiv på skolproblem (avsnitt 3.2) och hur 

läs- och skrivsvårigheter kan förstås (avsnitt 3.3). Kapitlet avslutas med en översiktlig 

presentation av hur de teoretiska inslagen kommer att användas i studien.  

3.1	  Specialpedagogiken,	  inkludering	  och	  exkludering	  

Som jag framhålls i inledningen var särskiljande av elever som inte klarade av skolan det sätt 

tidigare användes för att hantera elevers tillkortakommanden i skolmiljön. Visserligen såg det 

säkerligen olika ut i städerna och på landsbygden, men i stora drag var det den rådande synen 

på olikhet. För hundra år sedan var olikhet i klass, kön etc. inbyggt i systemet och en tydlig 

del av samhället och människors vardag. Dagens samhälle ser något annorlunda ut och 

således har även skolans förhållningssätt förändrats över tid. I följande avsnitt presenteras 

specialpedagogiken och synen på inkludering/exkludering ur ett mer övergripande perspektiv.  

Genom historien har elevers individuella egenskaper identifierats som orsaker till 

problem i skolan, och de elever som ansetts vara avvikande har särskilts från övriga elever. 

Exkludering och segregering var tidigt lösningen, först i stora institutionella lösningar och 

särskilda speciella skolor, sedan i mindre enheter både inom och utanför skolorna (se 

exempelvis Heimdahl Mattson, 2006; Hjörne & Säljö, 2008; Maltén, 1991). I och med att 

synen på skolans uppdrag förändrades och tanken om att alla elever skulle tas emot i skolan 

växte allt starkare, kom segregeringstanken att ge plats för integreringstanken. I detta ingick 

att alla elever förväntades anpassa sig till skolans miljö. När den medicinska och 

diffrentialpsykologiska synen på eleven så småningom fick mindre utrymme i skolan skiftade 

även fokus gällande anpassning. Istället för att se elevens ansvar i mötet fokuserades skolans 

möjligheter att anpassas till den variation av elever som fanns. Integreringsfilosofin fick 

således ge plats för inkluderingsbegreppet (Heimdahl Mattson, 2006). 
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3.2	  Tre	  perspektiv	  på	  skolproblem	  

Det finns olika sätt att förklara vari orsakerna till att vissa elever har svårt att lyckas i skolan 

ligger. Dessa förklaringsmodeller kan även sägas spegla skilda perspektiv på skolproblem. 

Forskare runt om i världen benämner perspektiven olika, men förklaringsmodellerna liknar 

varandra. Nedan presenteras två perspektiv, ett med individfokus och ett med miljöfokus, 

samt ett tredje mer dynamiskt synsätt. 	  

3.2.1	  Individperspektiv 

Ett av synsätten kan sägas förklara elevers svårigheter som brister hos den enskilda individen. 

Detta perspektiv benämner Persson (1998) kategoriskt perspektiv, Peder Haug (1998) 

använder termen det kompensatoriska, medan exempelvis Claes Nilholm (2005) kallar det för 

det traditionella perspektivet. Förklaringar där exempelvis diagnoser används kan knytas hit 

och den medicinska/biologiska kopplingen är stark. Nilholm ger uttryck för att detta 

perspektiv även representerar ett segregerande synsätt där elevernas brister ska åtgärdas, 

gärna av specialpedagogen. Denne ses som något av en expert på det avvikande. 

Internationellt är detta synsätt vanligt och kopplingen till medicinska förklaringar är stark (se 

t.ex. Pearson, 2009). Det positivistiska paradigmet är en vanlig benämning på denna 

inriktning (Dyson & Millward, 1998).  Kritik har dock riktats mot detta tämligen 

endimensionella och individcentrerade synsätt samtidigt som det förefaller dominera vissa 

diskurser.  

3.2.2	  Miljöperspektiv	  

Som motpol i förklaringsmodellen finns det post-positivistiska paradigmet, även kallat det 

kritiska eller relationella perspektivet som menar att förklaringar till enskilda elevers 

svårigheter finns i bristande anpassning av omgivningen, skolmiljön (se bl.a. Dyson & 

Millward, 1998; Persson, 1998; Nilholm, 2005). Peder Haug (1998) lyfter fram detta 

perspektiv, men kallar det för det demokratiska deltagarperspektivet. Haug menar att de två 

olika synsätten på elevers skolsvårigheter kan kopplas ihop med två olika och mer 

övergripande utbildningspolitiska diskurser: det individfokuserade, restaurerande kan kopplas 

till ett utbildningspolitiskt fokus på teoretiska kunskaper, konkurrens och individuella val, 

medan det demokratiska deltagarperspektivet kan kopplas till en innovativ utbildningspolitik 

med fokus på medborgarskap och gemenskap.  
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3.2.3	  Alternativt	  synsätt 

Det finns också ett tredje synsätt som frigör sig från att tänka i termer av individ och miljö. 

Claes Nilholm (2005) presenterar ett mer dynamiskt sätt att se på de olikheter som skolan 

möter och behöver hantera. Han tar hjälp av olika forskare (bl.a. Skrtic, Ainscow och Clark 

m.fl.) för att bredda fältet, och genom att belysa dessa forskares resonemang särskiljer 

Nilholm en förklaringsmodell som han ser som mer kvalitativ (2005). Detta tredje perspektiv 

benämner Nilholm (i likhet med Clark m.fl.) dilemmaperspektivet. Ett dilemma har inte 

någon enkel och självklar lösning utan är mångfacetterat och behöver betraktas ur olika 

synvinklar och perspektiv. Detta angreppssätt blir därför mer dynamiskt och kontrasterar mot 

de övriga perspektivens mer fasta utgångspunkter. Nilholm (2005) anser att det finns en risk i 

att tillämpa teorier som enbart utgår från en enda aspekt av ett dilemma. Han menar även att 

detta tredje perspektiv kan ses som en helt egen teoretisk ansats då det istället för att lösa 

problem handlar om att förhålla sig till, och hantera, individers olikheter. Hur ska alla kunna 

”erhålla gemensamma erfarenheter och kunskaper, samtidigt som elever också måste bemötas 

utifrån sin olikhet”? (s. 135). Han framhållet att dilemmaperspektivet istället för att enbart 

tillskriva individen eller miljön egenskaper som måste åtgärdas, placerar de problem som kan 

finnas i ett socialt rum inom vilket det hela tiden förekommer förhandlingar om på vilket sätt 

olikhet ska hanteras och benämnas.   

3.3	  Hur	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  kan	  förstås	  och	  mötas	  	  

I följande avsnitt presenteras läs- och skrivsvårigheter utifrån fyra olika aspekter: Fonologisk 

medvetenhet i tidiga år; Proaktiva- och reaktiva stödinsatser; Språkutvecklande arbetssätt; 

samt Identitet, självbild och motivation. Avsnittet avslutas med ett summerande avsnitt 

Specialpedagogik vid läs- och skrivsvårigheter i vilket vissa specifika element av vikt för den 

fortsatta analysen lyfts fram.  

3.3.1	  Fonologisk	  medvetenhet	  i	  tidiga	  år	  

Forskning kring vad som krävs för att ett barn ska utvecklas till en god läsare är tämligen 

omfattande, och forskarna är eniga om att det är viktigt att barn utvecklar en fonologisk 

medvetenhet (Myrberg, 2003). En god läsare behöver förstå kopplingen mellan ljud – fonem 

– och bokstav – grafem. Denna utveckling och förståelse börjar tidigt, redan under åren innan 

skolstarten. Därför är det angeläget att tidigt möta barn som hamnar efter i denna utveckling 

och arbeta för att stimulera dem till att få upptäcka och leka med ljud (fonem). Om detta görs 

redan i förskolan kan elever ges goda förutsättningar att upptäcka och hantera ingången till 
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skriftspråket. Forskare är överens om att tidiga insatser för barn med bristande fonologisk 

medvetenhet är verkningsfulla om än inte helt oproblematiska eftersom den fonologiska 

medvetenheten dock bara är en liten del av den fonologiska förmågan (Myrberg, 2007). De 

första två åren i skolan är viktiga. Något som anses kunna stärka samordningen mellan 

fonologiska och semantiska strategier är experimenterande skrivning där barn själva får skriva 

ord som de väljer. På detta sätt skapas ett samband mellan ljud och bokstäver och bokstäverna 

ges en mening för barnet. Detta sker med fördel i åldrarna 5-8 år, då det är vanligt att barn 

knäcker läskoden. Barn som inte tidigt kopplar fonem-grafem behöver till skillnad från många 

andra barn hjälp med att ledas in i detta tänkande och agerande (Hagtvet, 2009).  

I takt med att elever blir äldre ändras behoven för vad de behöver för stöd och hjälp i 

skolan. Texters innehåll blir alltmer abstrakt, mängden text ökar och kraven på läsaren ökar 

därmed. För elever i läs- och skrivsvårigheter blir det därför viktigt att få hjälp i form av 

kompensatoriska hjälpmedel så att de kan bibehålla en positiv självbild och en känsla av inre 

kontroll. De kompensatoriska hjälpmedlen kan tillsammans med en medveten didaktisk 

strategi från pedagogerna hjälpa eleven att utveckla såväl sitt läsande och skrivande som sin 

förmåga till metakognition (Mossige, Røskeland och Skaatun, 2009). 

3.3.2	  Proaktiva-‐	  och	  reaktiva	  stödinsatser	  

Även när det gäller specifika läs- och skrivsvårigheter är forskarna relativt eniga om vad som 

kan göras för att stärka elevernas utveckling. I ”Konsensusprojektet” (Myrberg & Lange, 

2006) sammanställdes den bild som forskare kunde ställa sig bakom när det gällde 

identifiering och diagnostisering av, och specialpedagogiska insatser för elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  Förutom vikten av tidig upptäckt gäller att stärka avkodningstekniken och 

den fonologiska medvetenheten. Den enskilde pedagogens kunskap om elevens 

förutsättningar och intressen samt förståelse för var i kunskapsutvecklingen eleven befinner 

sig är central. Endast då kan pedagogen fokusera på områden som måste utvecklas. Läraren 

måste även ha kunskaper om olika läsinlärningsmetoder och vara förtrogen med dessa både i 

teori och praktik. Konsensusprojektet fastslår även att elever med specifika läs- och 

skrivsvårigheter ska ha rätt till individuell undervisning av specialpedagog eller speciallärare. 

Eleverna måste ges möjlighet att träna på olika sätt. Genom kontinuerlig utvärdering och 

tydlig anpassning till den enskilde eleven skapas motivation som leder eleven vidare i 

utvecklingen.   

Stödinsatser kan ges på olika sätt med olika fokus. Lundgren och Persson (2003) lyfter 

fram två sådana – en proaktiv och en reaktiv. Den proaktiva kan ses som förebyggande och 
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handlar till stor del om att arbeta för synliggöra det gemensamma och kollektiva. Detta arbete 

är levande och utvärderas kontinuerligt för att kunna anpassas efter rådande behov. Det 

reaktiva angreppssättet är närmare knutet till individer och handlar om att åtgärda där problem 

uppstår. Dessa synsätt återfinns enligt Lundgren och Persson oftast tillsammans inom en 

verksamhet. Bladini (2004) har studerat hur specialpedagoger i förskolan ser på sitt 

handledande uppdrag och funnit två olika synsätt; en riktat mot barnet och en mot pedagoger. 

Det första synsättet kan kopplas ihop med reaktivt, individfokuserat stöd och det senare med 

proaktivt, miljöfokuserat stöd.  

3.3.3	  Språkutvecklande	  arbetssätt	  	  

Det ställs stora krav på läsare. Således ställs även stora krav på den organisation som ska lära 

barn att hantera text, d.v.s. skolan och pedagogerna som arbetar där. Forskarna Meltzer och 

Hamann (2005) har i en litteraturöversikt identifierat ett antal centrala faktorer som gynnar 

elevers lärande. Dessa handlar framförallt om att läraren betonar såväl läsning och skrivande 

som muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar. Vidare är det viktigt att läraren 

både känner till och kan analysera språket i sitt eget ämne samt fokuserar på en medveten 

utveckling av elevernas ordförråd i en elevcentrerad klassrumsmiljö. Ytterligare faktorer 

handlar om lärarens medvetenhet och kompetens gällande ämnestypiska texter samt att de 

undervisar om texttypiska och ämnestypiska kännetecken, lärandestrategier och dessutom 

bedriver formativ bedömning.  

Meltzer och Hamanns resultat lyfts fram i en forskningsöversikt sammanställd av 

forskarna Högerfelth, Dabeski och Söderström Lareu (Skolverket 2011). I denna finns även 

förslag på metoder och modeller för hur pedagoger kan arbeta rent konkret, men det framhålls 

särskilt att en metod i sig inte löser några problem. Det är framförallt ytterst viktigt att 

pedagogen har gjort kloka didaktiska överväganden kring sin undervisning. De kloka 

övervägandena inbegriper såväl de didaktiska frågorna som hur man som lärare kan engagera 

och utmana alla elever språkligt – även elever med mångkulturella erfarenheter och annat 

modersmål än svenska.  

Reichenberg (2014) är noga med att poängtera att det svåraste arbetet gällande läsning 

inte är att knäcka koden, utan att lära sig hantera och tolka texter. Hon beskriver resultaten i 

de senaste PISA- och PIRLS-undersökningarna som en konsekvens av att lärare i Sverige i 

liten utsträckning undervisar elever i hur de kan generalisera och dra slutsatser, förutse 

händelseförlopp i texter och beskriva texters stil och uppbyggnad. Inte heller, menar hon, 

ägnar lärare i Sverige särskilt mycket tid åt att samtala om texter. För att förändra detta måste 
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pedagoger låta läromedelstexter vara en del av – inte helt fristående – undervisningsprocessen 

och på så sätt bidra till att förbättra samspelet mellan ämnesinnehållet, eleven och läraren.  

Vidare ger Reichenberg (2014) en rad praktiska och konkreta förslag på hur man kan 

arbeta med texter på olika sätt. Gemensamt för dessa är pedagogens medvetna hållning och 

fokus på ett bredare språkligt förhållningssätt än bara textnivån. Att aktivt arbeta med texterna 

är utvecklande för alla elever, men kan vara särskilt viktigt för elever som av en eller annan 

anledning har svårt med skriftspråket samt för elever med annat modersmål än svenska, 

resonerar hon.  

Thomas Nordahl (2007) arbetar med skolutveckling i Norge och han lyfter fram läraren 

som den person som enskilt har störst möjligheter att påverka elevernas skolresultat. En tydlig 

och kunnig ledare i klassrummet, någon som ställer höga krav på eleverna och erbjuder 

struktur bidrar till en god utveckling för eleverna. Genom att synliggöra lärandet och sätta 

fokus på den som leder lärandet i klassrummet kommer skolresultaten att bli bättre och 

skolorna att utvecklas, menar han.  

De höga krav som ställs på pedagoger gör att det är viktigt med kompetensutveckling 

och utbyte av erfarenheter och kunskaper mellan kollegor. Kollegial kompetensutveckling 

som sker systematiskt och under lång tid är en god källa till skolutveckling (Timperley, 2013). 

Timperley som noga poängterar rektors roll i utvecklingsarbetet. Rektor ses även av Grosin 

(2009) som den strategiske förändraren i en skola och är enligt Scherp (2009) den som ska 

och kan bidra till en fördjupad förståelse för uppdraget genom att driva utvecklingsarbetet 

framåt.  

3.3.4	  Identitet,	  självbild	  och	  motivation	  

Som jag visat i kapitel 2 finns det en koppling mellan skolsvårigheter och elevers självbild 

och motivation. Elever som känner att de själva kan påverka och som har hög motivation 

lyckas generellt bättre än elever som har låg motivation utan att känna att de har kontroll över 

sin studiesituation och sina resultat. Mossige, Røskeland och Skaatun (2009) menar att 

pedagoger måste vara kunniga när det gäller läs- och skrivsvårigheter. De skriver även att 

okunniga lärare ger elever sämre förutsättningar för att hantera sina svårigheter och bidrar i 

stor utsträckning till att eleverna utvecklar mindre lyckade strategier för att hantera sina 

misslyckanden.  

Att elever får ett aktivt språkstöd är av yttersta vikt för alla elever, men särskilt för 

elever med annat modersmål. Ännu viktigare är det för sådana elever som utöver 

andraspråksinlärningen dessutom brottas med läs- och skrivproblematik. En kvalificerad 
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tvåspråkig undervisning kräver att pedagogen inte bara har relevant ämneskompetens utan 

även god kännedom om språkutveckling för både enspråkiga och flerspråkiga, 

”normaleleven” och den som kämpar med vissa aspekter av inlärningen samt i såväl 

modersmål som målspråket. Det är viktigt att pedagogerna förstår vad det innebär att 

samtidigt lära sig ett språk, ta ikapp kamraternas försprång och lära specifika kunskaper 

(Bøysen, 2006). 

3.4	  Studiens	  teoretiska	  redskap	  

Teorikapitlets olika delar fyller lite olika funktioner. Avsnitt 3.3, om hur läs- och 

skrivsvårigheter kan förstås och mötas, kommer i främst att användas när de empiriska 

resultaten presenteras och analyseras. Tabellen nedan summerar de huvudinslag som urskiljs i 

den teoretiska genomgången. 

Tabell 1 Hur läs- och skrivsvårigheter kan förstås och mötas 

Centrala aspekter: Kan bland annat innefatta: 

Fonologisk medvetenhet  

  -      Förståelse för koppling mellan ljud och bokstav 
-      Förskoleåldern central 
-      Experimenterande skrivande kan vara gynnsamt 
- Betydelsen av tidig upptäckt 

Proaktiva insatser 

- Förebyggande arbete 
- Pedagogens förståelse för den enskilde elevens 

förutsättningar och intressen samt möjligheterna att visa 
var i kunskapsutvecklingen eleven befinner sig  

- Läraren måste ha kunskaps om olika 
läsinlärningsmetoder i både teori och praktik 

- Kontinuerlig utvärdering och tydlig anpassning skapar 
motivation 

Reaktiva insatser 
- Insatser riktade mot eleven som sätts in för att åtgärda 

läs- och skrivsvårigheter 
- Sätts in som en reaktion på problem/svårigheter 

Språkutvecklande arbetssätt 

- Krav på att läraren är kunnig om språket i sitt ämne så 
att svårigheter kan förebyggas och mötas ämnesspecifikt 

- Utveckla ordförråd 
- Lärarens aktiva och medvetna arbete för att utmana alla 

elever språkligt måste ges plats 
- Undervisning i lässtrategier och hur elever kan använda 

text för att dra slutsatser, förutse förlopp etc. 
- Erfarenhetsutbyte mellan kollegor  

Identitet, självbild och 
motivation 

- Koppling mellan skolsvårigheter, självbild och motivation 
finns 

- Viktigt att alla pedagoger är kunniga när det gäller läs- 
och skrivsvårigheter 

- Elever behöver stöd för att utveckla goda strategier, detta 
bidrar till ökad känsla av kompetens 

- Språkstöd viktigt för att tvåspråkiga elever ska utvecklas 
positivt 
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De tre perspektiv på skolproblem som berörts i avsnittet 3.2, kommer att användas i den 

avslutande diskussionen, där de empiriska resultaten diskuteras ur ett större perspektiv. 

Tabellen nedan summerar de huvudsakliga inslagen i den teoretiska diskussionen. 

 

Tabell 2: Tre perspektiv på specialpedagogik 

Perspektiv på specialpedagogik 
 Innebörd Ansvar Konsekvenser 

Individperspektiv 
Eleven bär på defekter 
som är det som ska 
åtgärdas 

Främst på den 
enskilde eleven 

Eleven ska 
korrigeras 

Miljöperspektiv 
Miljön är inte optimalt 
anpassad, vilket måste 
åtgärdas 

Främst på 
skolmiljön 

Miljön ska 
korrigeras 

Alternativt perspektiv 

Dilemman i skolmiljön 
uppträder och måste 
hanteras genom att 
betraktas ur olika 
synvinklar 

Främst 
pedagogen som 
måste hantera 
dilemman 

Dilemman och 
motstridiga krav 
måste hanteras av 
i fösta hand 
pedagoger, men 
också elever 

 

Som det introducerande avsnittet i detta kapitel visar, har en utveckling mot ett inkluderande 

förhållningssätt gentemot elever i behov av särskilt stöd skett över tid. Samtidigt är 

utvecklingen inte entydig. Det finns tecken på att exkludering idag sker på ett annat sätt än 

tidigare, nämligen genom att vissa elever allt oftare placeras i särskilda kommungemensamma 

undervisningsgrupper. I den avslutande diskussionen återknyter jag även kort till detta.   
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4	  Metod	  
Denna studie baseras på data från kvalitativa fokusgruppsintervjuer. I kapitel 4 kommer en 

presentation av metodologiska överväganden som gjorts under arbetets gång.  

4.1	  Metodval	  –	  kvalitativa	  fokusgruppintervjuer	  	  

Kvalitativa studier bygger på en pluralistisk syn på vetenskap, och relationen mellan 

forskaren och det som studeras ses som komplicerad. En forskare kan inte vara objektiv utan 

behöver förhålla sig till sig själv i relation till det som beforskas (Fejes & Thornberg, 2015).  

Det som skiljer kvalitativ forskning från kvantitativ är – förutom att forskarrollen är 

annorlunda – även att flexibiliteten i själva forskningsprocessen är större. Sättet att analysera 

data/empiri, samt kraven på generaliserbarhet och trovärdighet är dessutom andra än vid 

kvantitativ forskning (Ahrne & Svensson, 2011).  Kvalitativ forskning är till stor del inriktad 

på tolkningar av olika slag. Forskaren söker förstå exempelvis utsagor (Bryman, 2011). 

Utifrån syftet med föreliggande studie och de frågeställningar som vägleder den lämpar sig 

därför den kvalitativa forskningsansatsen sig väl för min studie. 

Intervjuformen är idag en mycket vanlig forskningsmetod hos kvalitativa forskare. 

Kanske är den till och med allra vanligast bland forskare med kvalitativa ansatser. Genom 

intervjuandet kan information överföras från en person till en annan. Dock är 

intervjusituationen tydligt präglad av den sociala kontext inom vilken den sker (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2011). Intervjuer är en lämplig metod då forskaren önskar få insikt i 

frågor som rör människors uppfattningar, åsikter, känslor eller erfarenheter (Denscombe, 

2009). Då jag önskar studera pedagogers utsagor kring specialpedagogiskt stöd är 

intervjuformen därför lämplig som metod.  

Ett sätt att använda flera personers kollektiva förståelse för ett ämne eller ett tema är att 

utnyttja den gruppdynamik som förekommer då en liten grupp människor får möjlighet att 

samtala/diskutera tillsammans (Denscombe, 2009). Genom att fokusera den gemensamma och 

det avvikande i samtal där flera personer deltar kan forskaren få fram olika perspektiv och sätt 

att tänka kring det ämne eller tema som diskuteras. Det är viktigt att det finns en god 

kännedom kring ämnet/temat hos deltagarna i diskussionen (Dahlin-Ivanoff, 2011). Min 

studie är som nämnts ovan kvalitativ, och baseras på fokusgruppsintervjuer med pedagoger i 

årskurs 6-9.  Några av fokusgruppmetodens fördelar är att deltagarna kan stimulera varandra 

att utveckla sina resonemang och kontrastera olika synsätt mot varandra. Fokusgrupper har 

även förutsättningar för att samla in ett rikt empiriskt material (Larsson, 2007; Dahlin-Ivanoff, 
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2011; Denscombe, 2009). Då det område jag studerar är ett område som inte är särskilt 

välbeforskat har jag önskat samla in många utsagor för att få en inblick i den syn som 

förekommer ute på några skolor. Fokusgrupper bidrar dessutom till ett stort samspel mellan 

intervjupersonerna och de kan tillsammans leda samtalet i riktningar som enskilda intervjuer 

inte alltid kan leda till. (Se mer om fokusgrupperna under 4.3 Urval.)  

I och med valet att arbeta med fokusgrupper blev intervjuerna av naturliga skäl av 

semistrukturerad karaktär, med stort utrymme för deltagarna att framföra sina perspektiv. 

Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av flexibilitet. Intervjuaren utgår från 

förutbestämda frågeområden/teman, men lämnar stort utrymme för den intervjuade att 

utveckla sina utsagor (se exempelvis Denscombe, 2009). Då jag är intresserad av utsagorna 

och den kollektiva förståelsen blir det viktigt för mig att vara flexibel och kunna arbeta med 

följdfrågor som kan leda samtalet vidare.  

Intervjuguiden (se Bilaga 1) utformades för att ge en bred ingång i samtalen för att 

sedan smalna in mot frågeområden som berör studiens syfte i mer detaljerad form. 

Inledningsvis presenterade jag mig och olika etiska aspekter rörande det fortsatta arbetet med 

uppsatsen. Sedan fick deltagarna möjlighet att presentera sig själva innan vi fördjupade oss i 

olika tematiska frågor. Frågorna var av en öppen och diskussionsinbjudande karaktär. Att i 

inledningen av intervjusituationer visa att jag som forskare är intresserad av att ta del av den 

intervjuades egna erfarenheter och synpunkter är viktigt, dels för att skapa en bra och vänlig 

atmosfär, och dels för att samla in grundläggande information om personerna tidigt i samtalet 

(se exempelvis Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2011)  

4.2	  Urval	  	  

I följande avsnitt presenteras urvalsprocessen och de val som gjorts i samband med den. 

Vidare motiveras valen samt förs ett resonemang kring konsekvenserna av dessa.  Två olika 

typer av val kommer att presenteras, dels de övergripande strategiska valen kring kommun 

och skolor, och dels de mer specifika kring deltagarna och gruppsammansättningen.  

Insamling av data är central för forskaren. Det är dock svårt att som forskare samla in 

data om en hel population och därför måste ett urval göras. Det är viktigt att urvalet sker 

omsorgsfullt och genomtänkt (Denscombe, 2009). Den studie jag genomfört bygger på ett 

strategiskt urval, något som grundar sig på vissa i förväg bestämda egenskaper och avsikter 

(Denscombe, 2009). Inledningsvis har jag således behövt avgöra hur jag ska välja bland alla 

de lärare som finns i världen. Då det är svensk skola och svenska lärare som står i fokus för 
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min studie har detta varit utgångspunkten. För att få dynamik i studien har jag behövt ta beslut 

kring variation.  

Initialt fanns tankar om att genomföra hela studien i en större kommun. Av praktiska 

skäl kom emellertid studien att genomföras i flera kommuner.2Då andelen legitimerade lärare 

är högre i de kommunala skolorna valde jag att fokusera på dessa. Det finns många 

kommunala skolor som skulle kunna passa in i studien. Därför behövde jag begränsa mig och 

välja ut tre skolor. Jag önskade lärare som arbetade på olika arbetsplatser för att få möjlighet 

att se variationer och inte riskera att enbart spegla en lokal skolkultur. Dock ville jag att 

skolorna skulle likna varandra gällande upptagningsområde, elevantal och tillgång till 

specialpedagogiskt stöd. Därför valdes en rad skolor bort. Det handlade om skolor där en 

mycket stor del av eleverna hade invandrarbakgrund, skolor där ytterst få elever hade sådan, 

samt skolor som aktivt annonserade efter specialpedagog/-lärare vid första kontakttillfället, då 

detta kan tolkas som en signal på avsaknad av specialpedagogiskt stöd på skolan. Även 

specialskolor valdes bort.  

Skolorna behövde även vara relativt stora så att 4-5 pedagoger med önskad kompetens 

kunde delta i studien. Tre skolor kom att ingå i studien. Dessa skolor liknar till viss del 

varandra, både gällande storlek, och elevsammansättning. Däremot har en av skolorna med 7-

9 profil något färre antal elever med annan språkbakgrund än svenska. När det gäller 

meritvärden skiljer skolorna sig åt, Stadsskolan har högre meritvärden än övriga två skolor. 

Jämförelserna mellan skolorna gjordes med hjälp av skolverkets statistiksammanställning 

SiRiS. Jag valde skolor som har F-6- respektive 7-9 struktur och valde bort skolor med 6-9 

struktur. Anledningen till detta är att jag är intresserad av eventuella skillnader mellan 

klasslärare och ämneslärare. Strukturen på skolan blir således intressant.  

När urvalet kring medlemmarna i fokusgrupperna gjordes ville jag att 

gruppmedlemmarna internt skulle likna varandra, men att det mellan grupperna fanns 

olikheter när det gällde om de arbetar som klass- eller ämneslärare. Totalt sett ville jag även 

bygga in olikheter gällande kön, yrkeserfarenhet och ämneskompetens. Då det är viktigt i 

fokusgruppintervjuer att personerna som deltar har erfarenheter och kunskaper om ämnet 

önskade jag i första hand att de deltagande lärarna arbetat minst 3 år som lärare, vilket 

merparten av de som deltog i studien också gjort. Jag använde mig av tre grupper om 4-6 

deltagare. En grupp med klasslärare där några av lärarna har ämnesbehörighet i 

svenska/svenska som andraspråk, en grupp med ämneslärare 7-9 med ämnesbehörighet i 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Några av de skolor jag kontaktade initialt hade tyvärr inte möjlighet att ta emot mig på grund av bland annat hög arbetsbelastning, nära 
förestående nationella prov och/eller kommande skolinspektionsbesök. Därför sökte jag mig utanför kommungränsen. 	  
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svenska/svenska som andraspråk och en grupp med ämneslärare 7-9 med behörighet i andra 

ämnen än svenska.  

4.2.1	  Skolorna	  och	  fokusgrupperna	  	  

Nedan kommer övergripande information om de tre skolor och fokusgrupper som deltagit i 

studien. En översikt kring skolorna och de deltagande lärarna finns i Bilaga 2.   

Som presenterats ovan har valet av skolor skett med utgångspunkt i min önskan om att 

få möjlighet att jämföra klasslärares och ämneslärares utsagor om stöd för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. När det gäller ämneslärare valde jag att särskilja svensklärare från lärare 

med andra ämneskompetenser. Min önskan var att få skolor med liknande förutsättningar.  

Mellanskolan	  

Mellanskolan är en F-6 skola i en av grannkommunerna till den kommun som var 

utgångspunkt i studiens inledande skede. På mellanskolan finns klasslärare som samarbetar i 

två arbetslag. På skolan finns ytterligare ett arbetslag som består av fritidshemspersonal. 

Skolan tar emot nyanlända elever och arbetar aktivt för att inkludera dessa elever i all 

undervisning från start. Från Mellanskolan deltog 6 pedagoger, varav 1 var ny i yrket. Två av 

pedagogerna var män, övriga var kvinnor. Pedagogerna är klasslärare och undervisar primärt i 

årskurs 4-6. De undervisar inte enbart i sin egen klass. Några av pedagogerna har i sin tjänst 

extra elevtid, vilket innebär att de finns med under andra lärares lektioner som stöd för elever 

i behov eller för hela grupper av elever. Tre av lärarna har ämneskompetens i svenska, övriga 

tre har i kompetens i andra ämnen. I resultatanalysen har lärarna från Mellanskolan namn som 

börjar med bokstaven M.  

Stadsskolan	  

Stadsskolan är en 7-9 skola som ligger i den stora kommunen. Här arbetar pedagogerna som 

ämneslärare och undervisar många olika grupper och klasser av elever. Lärarna har ett 

mentorsansvar för vissa elever i en viss klass. Det innebär att de följer de eleverna extra och 

ansvarar för exempelvis utvecklingssamtal. Från Stadsskolan deltog 5 svensklärare, alla 

kvinnor. Utöver ämneskompetensen i svenska har alla lärare ytterligare ämnen som de är 

behöriga i. Fyra av fem pedagoger har arbetat länge som lärare, fler än 7 år, och de har varit 

på Stadsskolan under en längre tid. I resultatanalysen har lärarna från Stadsskolan namn som 

börjar med bokstaven S.  
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Landsortsskolan	  

Även Landsortsskolan är en 7-9 skola, och ligger i en av grannkommunerna. Pedagogerna 

arbetar i arbetslag och har mentorsansvar på liknande sätt som på Stadsskolan. Här deltog 4 

ämneslärare, 2 män och 2 kvinnor. Samtliga lärare saknar behörighet att undervisa i 

svenska/svenska som andraspråk men har behörighet och erfarenhet av att undervisa i andra 

teoretiska ämnen – företrädelsevis matematik, olika NO-ämnen samt SO. Samtliga lärare har 

lång yrkeserfarenhet, men två av dem har endast arbetat på skolan ett kortare tag (under två 

år). I resultatanalysen har lärarna från Landsortsskolan namn som börjar med bokstaven L.  

4.3	  Pilotstudie	  

Det är ofta bra att prova sin datainsamlingsmetod genom en pilotundersökning. Detta ger 

möjlighet att testa och reflektera över hur exempelvis intervjufrågor fungerar, och hur en 

gruppsituation kan utvecklas (se t.ex. Bryman 2011). Insamlandet av empiri är dock bara en 

del av forskningsprocessen, empirin måste sedan hanteras och analyseras utifrån teori. I 

samband med att tidigare forskning och teoretiska perspektiv sammanställts, kan det vara 

därför bra att överväga hur empirin ska presenteras och analyseras. Även här kan en 

pilotstudie vara användbar, genom att de tilltänkta teoretiska perspektiven får samspela med 

empiri (Boréus, 2011). Forskaren får genom en pilotstudie således en känsla för hur 

metodansats och intervjusituation fungerar i relation till studiens syfte och forskningsfrågor, 

samt ger en första möjlighet att pröva den teoretiska ramens förmåga att interagera med det 

empiriska materialet.     

Som pilotstudie var Mellanskolan tänkt att fungera. Efter att fokusgruppsintervjun 

genomförts och såväl intervjuguide som utsagor granskats i en övergripande analys, beslutade 

jag att inkludera pilotstudien i huvudstudien. Detta eftersom samtalet höll hög kvalitet, 

intervjufrågorna fungerade och innehållet var av sådan art att det lämpade sig som en del av 

studien. Inga behov av att ändra i intervjuguiden framträdde, utan den användes i sin helhet i 

även i de kommande två intervjuerna. Likaså gav pilotintervjun bekräftelse på att den 

teoretiska ramen hade förutsättningar att fungera på det sätt som avsetts (se vidare avsnitt 

4.5).  

4.4	  Tillvägagångssätt	  

Som jag visat i avsnittet ovan var Mellanskolan tänkt att fungera som pilotstudie. Därför togs 

kontakten med skolan via skolans specialpedagog, och efter godkännande av rektor 

planerades samtalet in. Rektor fick information om studiens syfte och de forskningsetiska 
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principerna via specialpedagogen. De deltagande pedagogerna informerades först av rektor 

och sedan av mig, både i samband med att intervjun bokades in och vid själva 

intervjutillfället.  

Initial kontakt med de övriga två skolorna togs via brev till rektorerna. Då positivt 

besked från rektor mottagits togs kontakt med rektor eller berörda lärare för ytterligare 

planering. Grupperna utformades som nämnts ovan så att de internt liknade varandra men 

skilde sig åt mellan varandra. En av grupperna bestod av lärare som arbetat med svenskämnet 

i årskurs 4-6, en grupp var lärare som arbetat med svenska i årskurs 7-9, och den sista 

gruppen var ämneslärare utan svenskkompetens i årskurs 7-9. Ambitionen var att få med 

lärare som arbetat minst 3 år då det är viktigt för mig att få ta del av nyanserade utsagor som 

bygger på erfarenhet. Jag önskade även att det skulle vara en blandning mellan män och 

kvinnor i grupperna. Alla önskemål gick inte riktigt att möta, men variationen mellan 

intervjupersonernas olika kompetenser blev ändå fruktsam.  

Intervjuerna genomfördes på respektive skola och inleddes med en genomgång av 

studiens syfte och andra forskningsetiska aspekter. Samtalen spelades in på ljudfil. Dessa 

förstördes efter att de transkriberats. Jag fungerade som samtalsledare och ledde samtalen 

utifrån en i förväg framtagen intervjuguide. Frågeområdena och följdfrågorna anpassades 

under samtalens gång. Samtalstonen var i samtliga fall både öppen och tillåtande och det var 

tydligt att pedagogerna hade stort förtroende för varandra och en vana att tillsammans 

resonera kring frågor som berör deras yrkesvardag.  

4.5	  Bearbetning,	  analys	  och	  diskussion	  

Efter fokusgruppsintervjuerna transkriberades de i sin helhet. Transkribering beskrivs ofta 

som ett tidskrävande arbete där forskaren får möjlighet att komma nära sitt insamlade 

empiriska material. Då det är vanligt att människor samtalar på ett sätt som skiljer sig från 

skriftspråket behöver forskaren ta ställning till hur transkriberingen ska ske (Denscombe, 

2009). Jag valde att i denna studie återge utsagorna i en form som är nära förknippad med 

skriftspråket. Detta för att underlätta för läsaren, men även för att utsagan i sig är av intresse 

för mig – inte sättet de uttalas på.  

Kvale och Brinkmann (2014) framhåller under rubriken ”Intervjuanalys som bricolage” 

(s. 251ff.) att analysprocessen kring ett kvalitativt intervjumaterial kan vara svår att beskriva.  

Ofta karaktäriseras analysen av ett pragmatiskt eklektiskt arbetssätt, där flera olika verktyg 

och tekniker används. Tonvikt ligger dock ofta på att urskilja och sammanställa mönster och 

teman, på att skapa kontraster och göra jämförelser. Detta för att skapa en sammanhängande 
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förståelse för data, och att relatera till begreppsliga och teoretiska sammanhang. Att analysera 

empiriskt material kan därför bland annat förstås som ett arbete inriktat på att sortera, 

reducera och argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2011). Även här kan emellertid teori 

spela en roll.  Svensson (2011) formulerar sig i termer av att teori bidrar med en ”analytisk 

blick” (s.188). 

Mitt analytiska arbete kan förstås på ovanstående sätt. Arbetet kan sägas ske i två steg. I 

ett första steg tematiserades innehållet i samtalen, bland annat genom att uppmärksamma 

kontraster. Detta inspirerades bland annat av det teoretiska ramverket (kap. 3). Rennstam & 

Wästerfors (2011) beskriver, med hänvisning till Charmaz (2002, s. 683), sortering av empiri 

som en process som ofta är ”teoretiskt informerad”. Det innebär bland annat att analytikern 

ger företräde åt bekanta begrepp och perspektiv. Detta kan ses som en styrka, i den mån de 

teoretiska perspektiven verkligen fungerar tillsammans med materialet. Om den teoretiska 

blicken istället leder till att bli ensidig kan den istället vara begränsande.  

Efter att ha läst alla transkriptionerna ett par gånger tematiserades empirin i kategorier 

med koppling till mitt teoretiska ramverk. Temana berörde framförallt pedagogernas syn på 

läs- och skrivsvårigheter, arbetslagens funktion och klassrumsklimat kopplat till 

självförtroende. Denna tematisering färgkodades för att lättare kunna koppla ihop olika 

utsagor och sedan relatera dem till studiens övergripande frågeställningar. De teman som 

urskiljs i samtalen presenteras i kapitel 5-7. I denna studie har teorin hjälpt mig att 

kategorisera intervjumaterialet, men jag har samtidigt försökt vara öppen för att låta nya 

infallsvinklar framträda. Ett exempel på det förstnämnda är avsnitt 6.3 som berör elevers grad 

av acceptans. De problematiserande inslagen kring anpassning som inte gynnar elever utan 

läs- och skrivsvårigheter, och kopplingen till lärarutbildningens hållning (bland annat i avsnitt 

7.3) får exemplifiera nya infallsvinklar som framkommit i analysarbetet.  

I ett andra steg knyts intervjuinnehållet till en mer övergripande teoretisk diskussion om 

synen på stöd till i elever i läs- och skrivsvårigheter (kapitel 8). Även här kan Rennstam & 

Wästerfors (2011) illustrera processen. Efter det att ett empiriskt material sorterats och 

reducerats, tar en argumentation vid, menar de. Här ”kan analytikern skapa självständighet i 

förhållande till auktoriteter på området, närmare bestämt de tidigare studier eller teorier som 

man refererar till” (Rennstam & Wästerfors, 2011, s. 205). Detta innebär bland annat att 

sträva efter att bidra till ämnesområdet.  

I det avslutande kapitlet besvaras studiens frågeställningar. Frågeställningarna har olika 

karaktär. De första två är deskriptiva och empirinära.  De empiriska slutsatserna presenteras 
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samlat, och jag uppmärksammar särskilt några av de (få) skiljelinjer som försiktigt kan 

urskiljas mellan de två studerade lärargrupperna (avsnitt 8.1). Den tredje frågeställningen tar 

sin utgångspunkt i de empiriska resultaten, men har en högre abstraktionsnivå och besvaras 

med hjälp av, och i relation till tidigare forskning. I kapitlet argumenterar jag för att det finns 

skäl att ha en mer nyanserad och komplementär syn på specialpedagogiskt stöd än vad jag 

upplever är fallet inom den dominerande teoribildningen och forskningen på området. 

Sammantaget kan min analys varken beskrivas som renodlat deduktiv eller induktiv, 

strategierna växelspelar. Detta arbetssätt benämns ibland abduktion (Svensson, 2011, med 

hänvisning till Alvesson & Sköldberg, 2009).   

4.6	  Etiska	  överväganden	  

Forskningens individ- och samhällsutvecklande roll uppmärksammas av Vetenskapsrådet 

(2011). Samhällsmedborgarnas intresse för att forskning bedrivs och individers skydd mot 

otillbörlig insyn, att inte utsättas för varken fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 

kränkande behandling är något som forskare måste ta hänsyn till. I denna studie har 

överväganden av forskningsetisk betydelse gjorts. Nedan presenteras de övergripande 

ställningstaganden som väglett processen.  

Deltagarna informerades tydligt om studiens övergripande syfte. Detta gjordes i den 

första kontakten med rektorerna, samt i samband med att fokusgrupssamtalen skulle inledas. 

Vid samma tillfällen informerades deltagarna om att det var frivilligt att delta samt att de när 

som helst hade möjlighet att avbryta. Deltagarna gavs således möjlighet att ge sitt samtycke 

till deltagande. 

 Deltagarna och skolorna har anonymisats för att undvika att enskilda individer eller 

skolor kan identifieras. En etisk svårighet som är speciell för fokusgrupper rör 

gruppsituationen. Det är lätt för forskaren att utlova konfidentialitet i relation till deltagarna, 

men de intervjuade kan inte avkrävas detta i förhållande till varandra. Därför var det viktigt 

att jag uppmärksammade deltagarna på vad som förväntas av dem, nämligen att eventuellt 

känsligt innehåll och enskilda personers utsagor stannade i gruppen, något som Wibeck 

(2010) även framhåller som viktigt i sådana intervjusituationer. Detta är något som jag tydligt 

tog upp i inledningen av samtalen.  I samband med att denna fråga lyftes informerade jag 

även deltagarna om att såväl inspelningar som transkriberingar kommer att raderas men att 

enskilda individers utsagor kommer att användas i resultatredovisningen, men då under 

fingerade namn. Innan intervjuerna påbörjades informerades deltagarna om att materialet 

endast kommer att användas i forskningsändamål.  
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4.7	  Kvalitet,	  trovärdighet	  och	  generaliserbarhet	  

Begreppen validitet och reliabilitet används ofta föra att diskutera vetenskapliga studiers 

kvaliteter. Validitet handlar i grunden om huruvida en undersökning på ett gott sätt 

undersöker det som är avsett att undersökas, medan reliabilitet rör om undersökningen är 

genomförd på ett tillförlitligt sätt (se t.ex. Bryman 2011). De finns emellertid de som menar 

att dessa begrepp framförallt är präglade av den kvantitativa forskningstraditionen, och att 

kvalitativ forskning bättre diskuteras i termer av kvalitet. Detta avser hur noggrann, 

systematisk och väl genomförd en undersökning är, samt hur innovativ, balanserad och 

kritiskt distanserad analysen är (se t.ex. Jepson Wigg 2015). Svensson och Ahrne (2011) 

ställer begreppet trovärdighet i fokus, när de diskuterar värdering av kvalitativ forskning.  

Detta innebär bland annat att undersökningar måste vara transparenta, genom att tydligt 

redovisa tillvägagångssätt och forskningsprocess. Vidare lyfter de som ett kvalitetskriterium 

fram att studier behöver knyta an till och återkoppla till det aktuella forskningsfältet.  

I denna studie har jag förhållit mig till ovanstående kvalitetskriterier genom att noggrant 

och systematiskt presentera min forskningsprocess. Genom att vara tydlig med metodologiska 

vägval, samt genom att synliggöra intervjuinnehållet med hjälp av rikligt med citat från 

samtalen eftersträvas transparens. Vidare har jag genomgående eftersträvat att knyta studien 

till aktuella forskningsfältet.  

Även begreppet generaliserbarhet är i kvalitativ forskning förknippat med forskning 

som håller hög kvalitet (Svensson & Ahrne, 2011). Generaliserbarhet handlar om vilken mån 

en studies resultat kan överföras på exempelvis andra personer och situationer utanför studien 

(Thornberg & Fejes, 2015). Möjligheterna att uttala sig om företeelser utanför den undersökta 

kontexten behöver dock göras med viss försiktighet. Genom att skapa en viss teoretisk 

mättnad kan tillförlitligheten stärkas och möjligheterna att generalisera något utöver den 

givna kontexten stärkas (Ahrne & Svensson, 2011). Generaliserbarhet har i denna studie 

eftersträvats genom bland annat geografisk variation, fokusgruppernas sammansättning och 

intervjupersonernas gedigna yrkeserfarenhet. 
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5	  Synen	  på	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
I följande tre kapitel presenteras de teman som framträder i fokusgruppsintervjuerna. I det 

inledande kapitlet, kapitel 5, görs kopplingar till definitionsaspekter av läs- och 

skrivproblematik. I kapitel 6 lyfts det pedagogiska arbetet och det kollegiala stödet, och i 

kapitel 7 övergår fokus till att handla om klassrumsklimat och resonemang kring självkänsla. I 

samtliga tre kapitel finns rikligt med citat som stöd för de resonemang jag valt att lyfta. I 

kapitel 8 diskuteras de övergripande slutsatserna. Metoddiskussion och avslutande 

reflektioner avslutar kapitel 8, och därmed även studien.  

De olika fokusgrupperna har namngetts, som presenterats i metodkapitlet, efter skolans 

inriktning och geografiska läge. Således finns Mellanskolan, Stadsskolan och Landsortsskolan 

representerade i kapitel 5-8. De enskilda pedagogerna har namngetts utifrån den skola de 

arbetar på. Inledningsbokstaven överensstämmer med förstabokstaven i skolnamnet. För mer 

information om fokusgrupperna hänvisas till Bilaga 2.  

5.1	  Synen	  på	  svårigheterna	  	  	  

En av de inledande frågorna i fokusgruppssamtalen handlade om synen på läs- och 

skrivsvårigheter. Att definiera läs- och skrivsvårigheter var något som i samtliga fokusgrupper 

i hög grad framstod som en icke-fråga. Det var något som passerades relativt snabbt. Istället 

kom samtalen att handla om konsekvenserna för elever som av olika anledningar kämpar med 

läsning och skrivning, och hur eleverna bäst möts i den dagliga pedagogiska verksamheten. 

Dock kan man utifrån de resonemang som fördes i direkt anslutning till min inledande fråga 

och senare i fokusgruppssamtalen ändå spåra en underliggande tanke om att orsakerna till 

svårigheterna finns någonstans inom eleven själv, det är någonting inom eleven som hindrar 

inlärningen och eleven behöver stöd och hjälp för att få lyckas i skolan. Tidigt i intervjun 

resonerar pedagogerna på Mellanskolan på följande sätt: 
Magdalena: Jag tänker på sånt som hindrar lite… då svårigheterna är av den art att det hindrar 
min, liksom min inlärning på nåt sätt. Jag behöver mer stöd, eller mer tid, eller någonting som 
gör att pedagogen behöver tänka till lite extra. 
Mikael: Ja, att det är nån svårighet i att just läsa och skriva som är mer än bara att man inte har 
tränat så mycket, utan att det är nån speciell svårighet i att… 
Magdalena: mmm… och att det kanske inte hör ihop automatiskt med andra svårigheter, att man 
har inlärningssvårigheter eller… 

Magdalena och Mikael gör kopplingen mellan de svårigheter som ligger inom eleven, och 

lärarens ansvar för att möta svårigheterna. De menar också att läs- och skrivsvårigheter inte 



	  

	  

	  
Örebro	  Universitet,	  speciallärarprogrammet,	  examensarbete,	  Linnéa	  Ericsson	  Hesse	  

	  
	   	  

29 

med automatik ska kopplas ihop med andra svårigheter som bidrar till en problematisk 

skolsituation för elever.  

Ämneslärarna på Landsortsskolan betonar läsförståelsen i det inledande resonemanget 

kring läs- och skrivsvårigheter.  
Lina: Jag tänker mest att läs- och skrivsvårigheter idag är ett så vitt begrepp. Att det är så svårt 
att, att greppa, för det behöver ju inte ge någon större effekt alls hos oss i NO:n och det kan ju ge 
jättestor effekt… och det är ju samma i matematiken. För vart ligger problemet? Ligger det i 
läsförståelsen, eller ligger det i stavningen eller ligger det i grammatisk kompetens eller vart… 
Laban: i det, om det ligger i läsförståelsen, som jag känner att det stökar till det mest. Stavningen 
– så länge äpple är äpple hyfsat så är det lugnt 
Lena: Jag tänker nog också mest på läsförståelsen faktiskt, om jag tänker på NO:n då. Att det är 
just att ta sig an texter, förstå texter…  

Vad som hindrar i läsningen och skrivningen mer specifikt definieras således inte av 

pedagogerna, och inte heller verkar det intressant för dem att veta vad som orsakar 

svårigheterna. 3  Däremot får hanteringen av svårigheterna i klassrummen plats i 

diskussionerna.  
Sara: men sen tänker jag på en föreläsning som vi var på för inte så länge sen, eller om jag har 
hört det på två nu faktiskt. Det här, vems problem är det när det är elever som kommer med läs- 
och skrivsvårigheter. För ofta så lägger vi det ju på eleven, att det är den som har problemet. Fast 
det är ju egentligen vårt problem 
Stina: mmm, det är det ju.  
Stella: det är vårt problem att handskas med 
Stina: på olika sätt… 

Detta tyder på att pedagogerna ser det som deras uppgift att hantera elevers olikhet. 

Utsagor liknande ovanstående återfinns i samtliga fokusgrupper och en stor del av 

samtalen går åt till att fundera rent pedagogiskt och didaktiskt. Även om svårigheten i 

sig kan uppfattas ligga inom eleven så blir problemet för pedagogen att hantera det i 

undervisningssituationer. Mer om detta återfinns i kapitel 6 och 7.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att pedagogerna beskriver orsaker till 

svårigheter utifrån ett individperspektiv. Fonologiska aspekter berörs indirekt i utsagor 

som ”något inom eleven som stökar till”, ”något som hindrar” etc. Jag ser även att 

lärarnas miljöorienterade fokus är stort, och att de öppnar upp för olika pedagogiska 

infallsvinklar i klassrumsarbetet. Problemen måste alltså hanteras i miljön.  

5.2	  Tidig	  upptäckt,	  färdighetsträning	  och	  kompensation	  

Även om svårigheterna i sig i hög grad läggs på eleven blir att hantera läs- och 

skrivsvårigheter i undervisningen för alla tre grupperna ett pedagogiskt problem. Samtliga 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  I	  detta	  ställer	  jag	  alltså	  inte	  några	  följdfrågor	  inriktade	  på	  orsaker	  till	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  då	  detta	  
inte	  är	  mitt	  huvudsakliga	  syfte	  med	  studien	  
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fokusgrupper berör vikten av tidig upptäckt, färdighetsträning och kompensation för 

svårigheter, dels för elevens skull och dels för pedagogernas möjlighet att arbeta effektivt med 

att utveckla elevens förmågor. Klasslärarna och ämneslärarna har dock något olika 

infallsvinklar när de talar. För klasslärarna är relationen till föräldrar och förhållandet till 

diagnoser mer synligt än för ämneslärarna. De senare fokuserar istället mer på elevernas 

möjligheter att förstå sig själva i relation till lärprocessen, och därigenom kunna aktivt arbeta 

med att möta svårigheterna genom exempelvis kompensation. Gemensamt för samtliga 

fokusgrupper är att deltagarna riktar uppmärksamhet mot  den tidigare skolgången och 

relaterar till vad eleverna upplevt i tidigare årskurser. 

På Mellanskolan pratar pedagogerna om olikheter och att det i tidiga årskurser inte är så 

konstigt att några barn får hjälp med att läsa medan andra har kommit längre. De kommer då 

in på frågan om utredningar och följande konversation utspelar sig: 
Maria: Jag tror att föräldrarna kan tycka att det är svårare. De kanske behöver längre tid på sig att 
vänja sig. Det kanske tar några år för en del föräldrar att acceptera att mitt barn har den här 
svårigheten. 
Mikael: men det har väl nästan blivit mer och mer att, att föräldrar ligger på, att det har blivit 
nästan som ett sug efter ett, förr var det mer… Nu har det blivit mer så att föräldrarna kräver 
utredningar och… när vi inte ser något problem i skolan så vill ändå föräldrarna, och kör egna 
rejs och sånt där. Det är inte alls som tidigare. Att det var… förr var det nog jobbigare för 
föräldrar att… 
Maria: ja, att de kunde säga: nej, jag vill inte att du gör en utredning eller så, och nu är det 
liksom: du ska göra en utredning på mitt barn. NU! 
Mikael: ja, men precis.  

Konversationen kring utredningar fortgår för att så småningom komma att handla om 

identitet, ansvar och möjligheter till hjälp i skolarbetet.  
Magdalena: …det spelar ju ingen roll då på det sättet, vilken diagnos du har eller vad du har för, 
du ska ju ändå fungera i samhället och du ska lära dig vissa saker och det är ju inte det som avgör 
hur du ska bli bemött, varken i skolan eller vilka krav du har någon annan stans 
Maria: det har vi ju försökt förklara för föräldrar jättemånga gånger. Att även om eleven får en 
diagnos så kommer inte vi ändra arbetssätt för vi jobbar ju med eleven på det sätt som eleven 
behöver redan. /…/ vi jobbar ju på samma sätt oavsett om de har det på papper eller inte. Men 
för en del barn kan det ju vara viktigt att få diagnosen för att känna att jaha, det var så här. Så för 
deras egen skull, om de känner det, men för hur vi gör spelar det ju ingen större roll. För vi 
hjälper ju dem allt vad vi kan, oavsett. 	  	  

Konversationen ovan får illustrera den kluvenhet i frågan om utredningar i tidig ålder som 

många pedagogers uttalanden vittnar om. Dels anses det vara viktigt att ge föräldrarna stöd i 

att acceptera barnens svårigheter och då kan utredningar vara till hjälp, och dels uppfattas 

utredningar som oviktiga då lärarna tycker att de redan har kontroll över elevernas specifika 

behov.  

Pedagogerna på Mellanskolan talar om att det är viktigt att eleverna får syn på hur de 

själva bäst kan lära sig, och de därigenom kan välja kloka arbetssätt och kompensera där det 
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behövs. Flera av lärarna på Mellanskolan lyfter fram hur otroligt viktig roll lärarna som möter 

eleverna under de tidiga skolåren har. De menar att det är under de tidigaste skolåren som 

lärarna tydligast måste förmedla till såväl elever som föräldrar vad som faktiskt krävs för att 

bli en bra läsare, och synliggöra de steg som behöver tas. Maria uttrycker sig så här: 
Maria: Det ligger ju ett stort ansvar på lärarna i F-3 tänker jag. De får ju ta mycket av de här 
grejerna med föräldrar. Att hur mycket träning det faktiskt behövs, även om man inte har någon 
svårighet så måste man ha läskondis i alla fall… 

Hon ger uttryck för att det redan tidigt medvetandegörs för både elever och föräldrar att 

lästräning är en förutsättning för att utvecklas till en god läsare, något hon menar behöver 

grundläggas redan i de första skolåren. 

Ämneslärarna på både Stadsskolan och Landsortsskolan funderar kring hur skolan 

under elevers tidiga år upptäcker och möter elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag kan i deras 

utsagor se en viss frustration över att elever ibland inte har utretts eller erbjudits möjligheter 

att aktivt träna i tillräcklig utsträckning. De beskriver också att elever inte har skolats in i att 

välja fungerande strategier i sitt skolarbete.  
Stina: och vi märker ju att det är många som kommer hit som inte är utredda om de nu har en läs- 
och skrivproblematik, och inte har fått nån hjälp, och vet knappt varför det funkar. Och de blir 
fler. 

Stina	  ger	  alltså	  uttryck	  för	  en	  frustration	  kring	  att	  elever	  inte	  har	  kunskaper	  om	  

hur	  de	  själva	  fungerar	  och	  vad	  de	  kan	  göra	  för	  att	  komma	  vidare	  i	  sin	  utveckling.	  

Diskussionen	  som	  följer	  inriktar	  sig	  på	  den	  föränderliga	  skolan	  och	  på	  att	  kraven	  

i	  den	  nyaste	   läroplanen	  skiljer	  sig	   från	  tidigare	  när	  det	  gäller	  kraven	  på	  elevers	  

förmåga	   att	   reflektera	   kring	   exempelvis	   texter	   av	   olika	   slag,	   kritiskt	   granska	  

källor	  etc.	  I	  sina	  uttalanden	  är	  lärarna	  på	  Stadsskolan	  är	  överens	  om	  att	  det	  krävs	  

mer	  av	  eleverna	  idag	  än	  tidigare.	  De	  resonerar	  även	  kring	  den	  information	  de	  får	  

när	   eleverna	   börjar	   årskurs	   7,	   och	   är	   överens	   om	   att	   de	   nästan	   alltid	   får	  

information	  kring	  elever	  som	  behöver	  stöd	  med	  läsning	  och	  skrivning.	  När	  jag	  då	  

ställer	   frågan	   om	   vad	   tidigare	   och	   fler	   utredningar	   i	   så	   fall	   skulle	   vara	   bra	   för	  

poängterar	  lärarna	  att	  det	  handlar	  om	  att	  eleven	  ska	  ges	  chans	  att	  förstå	  sig	  själv	  

och	  samtidigt	  kunna	  träna	  på	  mer	  specifika	  kompensatoriska	  hjälpmedel.	  	  
Sara: det som jag tänker att man borde ha jobbat mer specifikt med det redan tidigare för då, 
eftersom de… för de här eleverna har vi ju alltid haft, men de kanske har kommit igång att träna 
mer specifikt tidigare. Så att när de kommit upp till sjuan då har man lärt sig att hant/jobbat med 
sina svårigheter och man har strategier. Jag tycker att vi ofta får elever som inte riktigt vet hur de 
ska jobba på ett effektivt sätt när de har den här typen av svårigheter. Och de har fått börja om 
med lite lästräning och lära dem tekniska hjälpmedel  
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Det	  är	  egentligen	  inte	  fler	  utredningar	  som	  Sara	  efterlyser,	  utan	  det	  handlar	  om	  att	  

eleverna	   tidigt	   ska	   acceptera	   sina	   olika	   sätt	   att	   lära	   så	   att	   de	   även	   kan	   finna	  

strategier	  som	  hjälper	  dem	  i	  skolarbetet.	  Det	  är	  alltså	  elevens	  vana	  att	  hantera	  sitt	  

lärande	  mer	  självständigt	  som	  hon	  efterfrågar.	  

Både	  på	  Stadsskolan	  och	  på	  Landsortsskolan	  lyfter	  pedagogerna	  fram	  elever	  som	  

passerat	  oupptäckta	  genom	  låg-‐	  och	  mellanstadiet.	  De	  upplever	  att	  det	  finns	  elever	  som	  

har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  men	  som	  inte	  tidigare	  uppmärksammats.	  Detta	  ser	  de	  som	  

en	  brist	  och	  resonerar	  kring	  vad	  det	  beror	  på.	  	  
Lina: och sen… lite, lite fördomsfullt så tror jag också att det… jag tror att vi missar flickorna 
längst 
Lena: de är bäst på att gömma sig 
Lina: för att… ja, de är bäst på att gömma sig. För pojkar hittar vi ganska fort, för de reser 
generellt på sig. Är det inte så? De reser på sig, de börjar plocka med annat. Risken finns ju då 
att man fokuserar på koncentrationsproblem och inte på läs- och skrivproblematik 
Lena: ja, men de är väl också snabbast med att fråga också? 
Lina: ja. Medans det är ju jättemånga flickor som lär sig ganska snabbt att vara här och sen är 
man lite där och sen här [visar hur någon tittar på en annan elevs papper och skriver av]. Det ser 
jag fortfarande ett par flickor i [anger en klass på skolan] som jag är hundra på har den strategin, 
men som är så svåra att komma åt för de är så himla duktiga på att, att 
Laban: att gömma sig 
Lina: ja, på att gömma sig 

Elevernas förmåga att smita undan eller hitta strategier där de kan hantera skolarbetet utan att 

direkt konfrontera sina svårigheter kan enligt pedagogerna på Landsortsskolan bidra till att de 

undgår upptäckt. När samtalet går vidare ser lärarna att även de ökade kraven kan få elever 

som tidigare klarat sig med nöd och näppe faller igenom på högstadiet.  

Utifrån de resonemang som lärarna på både Stads- och Landsortsskolan för finns tydliga 

tecken på att pedagogerna är överens om att det är viktigt att eleverna själva lär sig förstå och 

hantera sina svårigheter på ett konstruktivt sätt så att de inte undviker sina svårigheter genom 

att gömma sig. Ju tidigare en elev förstår, accepterar och lär sig hantera skolsituationerna, 

desto bättre menar de.  

Sammanfattningsvis ser jag att pedagogerna resonerar mycket kring tidig upptäckt av 

svårigheter och elevers, och även föräldrars, grad av acceptans. Det finns en blandning av 

både proaktiva och reaktiva tankegångar som speglar den kluvenhet som verkar finnas i mötet 

med eleverna med denna typ av svårighet.  
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6	  Arbetslagets	  funktion	  och	  pedagogiska	  utmaningar	  
Det gemensamma ansvaret för undervisningen och elevernas kunskapsutveckling är tydligt 

närvarande i samtliga fokusgrupper, men de pedagogiska utmaningarna som detta även 

innebär får olika plats och är olika synliga i de tre samtalen. Nedan presenteras tre aspekter av 

pedagogiska utmaningar som framkommit i samtalen med pedagogerna. I dessa utmaningar 

finns det kollegiala stödet och samarbetet som en genomgående röd tråd. De tre aspekterna är: 

Förståelse för varandras olika uppdrag; Pedagogers individuella förutsättningar och behov; 

samt Elevers grad av acceptans.  

6.	  1	  Pedagogernas	  gemensamma	  arbete	  	  

Redan tidigt i samtalen står det klart att pedagogerna på de tre olika skolorna är vana att 

samtala med varandra. Även om alla inte i det dagliga arbetet finns nära varandra, finns 

uppenbarligen tillfällen där de träffas och samtalar om pedagogiska frågor. På Mellanskolan 

är samtliga deltagare medlemmar av samma arbetslag, och när de samtalar lyfter de ofta fram 

varandras arbeten som exempel på tillfällen att lära av varandra. Så är det inte på de båda 

högstadieskolorna, utan där handlar det mer om ämneskompetens. Arbetslagens utformning 

och funktion står i bakgrunden på ett helt annat sätt än på Mellanskolan. Som vi sett i det 

inledande citatet i kapitel 5 lyfter Magdalena redan inledningsvis upp pedagogernas ansvar i 

att förhålla sig till elevers svårigheter. Senare i samtalet lyfter Mia fram styrkan i att få arbeta 

tillsammans med andra pedagoger, personer som har mer erfarenhet. I samband med att hon 

gör det sätter Magdalena ytterligare ord på varför det kan vara bra att arbeta tillsamman, och 

framförallt samtala kring vad som sker: 
Mia: Jag tycker att jag har haft jättemycket stöd. Jag är ju ny. Det här är mitt första år. Om 
Magdalena och Maria till exempel finns så kan jag ju fråga och då kan ju Magdalena kanske säga 
”men har du testat det här?” och så säger jag ”nej” och så testar jag det. Och så bara ” jaha, där 
hade vi nånting som jag måste jobba mer på den här eleven för att det krånglar till sig. Så att, att 
prata med kollegorna har varit jättemycket stöd för mig. Främst i småsaker eftersom jag inte har 
så mycket erfarenhet. Jag har inte den där banken att ta ifrån 
Magdalena: men jag tror att det är viktigt även om man har, även om många av oss har jobbat 
några år. Alltså att det är, det är jätteviktigt. Att just lyfta upp det. Och när man lyfter ur det ur 
det här surret som kan bli i ens egen hjärna, där allting bara snurrar runt, då kanske… bara att 
man gör det kanske blir en, en början på en lösning. 

Tidigare under samtalet har gruppen varit inne på att det vore bra att ha mer tillgång till 

specialpedagogisk kompetens, men Magdalena gör ytterligare en reflektion i samband med 

diskussionen ovan: 
Magdalena: En sak som jag tycker är bra, även om jag egentligen tycker att det kanske vore bra 
att ha mer specialpedagog-tid, så är det också lite bra att vi har lite sis [särskilt stöd i skolan = 
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extratid som pedagoger kan ha i sin tjänst, riktat till enskilda elever] i arbetslaget också. För… 
jag förstår ju matteproblematiken lite eftersom jag är med på läxläsningen och har någon elev på 
sis som gör sin matteläxa hos mig. Och sen… du har ju en sis på en SO-lektion, där du jobbar 
med, det är ju just utifrån läs- och skrivsvårigheter… och då förstår man ju mer utifrån, ja om 
man har en språkstörning, att varför får hen inte ut det där som hen vill liksom och då kanske du 
förstår hur du ska hjälpa hen på matten senare.  
Mikael: Ja, men verkligen. Man blir ju, man vet ju mer om eleven och så får man tips på hur man 
kan förklara och hur man kan lägga upp det.  

Den här sekvensen av diskussionen visar inte bara styrkan i att reflektera tillsammans utan att 

de pedagoger som deltar i fokusgruppsintervjun är villiga och intresserade av att lära sig av 

varandra, och i varandras klassrum. Trots pedagogernas olika ämneskompetenser är fokus på 

lärandet. 

Även ämneslärarna nämner arbetslagen, men inte på samma sätt som klasslärarna gör. 

På Landsortsskolan finns en sekvens som visar att arbetslagets pedagogiska och didaktiska 

diskussioner är en källa till gemensam reflektion kring lärarnas uppdrag och vardag. 

Inledningsvis nämner Lina att de i arbetslaget pratat om hur de kan få upp ”texter på banan 

igen”. När jag senare under samtalet frågar pedagogerna vilket stöd de själva behöver för att 

lyckas i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter nämns dock inte arbetslagens 

kompetens, varken på Stadsskolan eller Landsortsskolan. Däremot framkommer önskan från 

deltagare i båda grupperna om att få tillfällen att samtala med andra ämneslärare, över 

ämnesgränser, mer frekvent och ingående än vad som sker till vardags. Samtalen visar att 

pedagogerna upplever att det skett en förändring när det gäller möjligheterna att erbjuda 

muntliga prov för elever som behöver det. Ett sådant arbete kräver förståelse för vad elever 

kan behöva för stöd, och en struktur där skolan kan organisera stödet så att det blir möjligt att 

ge. De upplever att arbetet med muntliga prov och/eller kompletteringar har kommit igång 

och förändrats i positiv riktning under senare år.  
Laban: Jag går ofta och frågar språklärarna när jag behöver hjälp. De har en mycket större 
verktygslåda än vad jag har. Då får jag lite input. Sen så får jag försöka skapa om det till nånting 
som jag tror kan passar mig och mina ämnen.  
 

Stina: och det är väl kanske där också de som inte är ämneslärare i svenska lätt kan tänka att det 
där tar svensklärarna hand om. För man, man vet inte riktigt vad svenskan innebär och vad läs- 
och skrivsvårigheter innebär. Svenskämnet är ju mer än bara teknisk läs- och skrivträning…  
Sara: Men det kanske är lätt att tänka som ämneslärare att det där får de ta hand om på svenskan. 
Och där har väl vi också varit, att vi säger att vi vill gärna ha specifik individuell träning [för 
eleven, av speciallärare]. Det är väl också vårt sätt att säga att det där tar någon annan hand om…  
Stina: men det handlar väl också om någon form av frustration. Alltså att man känner ibland att 
”Herre Gud, varför har de inte gjort något tidigare?!” Man blir ju väldigt frustrerad ibland när 
man liksom känner att det inte räcker till. Vi räcker inte till. Och det är tungt… 
Sara: och vi har inte alla verktygen heller 
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Dessa utsagor visar att pedagogerna på skolorna finner egna lösningar, men också att de 

känner en viss frustration när de resonerar kring detta tillsammans. Pedagogernas 

gemensamma vilja och ambition att utvecklas tillsammans formas i gemenskap och speglar 

således kanske snarare den samarbetskultur som råder på respektive skola istället för de 

enskilda pedagogernas uppfattningar.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att pedagogernas känsla av otillräckliga kunskaper 

påverkar deras möjligheter till språkutvecklande arbetssätt. Deras gemensamma uppdrag och 

organisationen i arbetslag bidrar dock till ett lösningsinriktat fokus där miljöperspektivet är 

synligt.   

6.2	  Pedagogers	  individuella	  förutsättningar	  och	  behov	  

Att den enskilde pedagogen är en betydande faktor i elevers kunskapsutveckling är väl känt. 

De pedagoger som deltar i studien är samtliga utbildade och de allra flesta har lång 

yrkeserfarenhet. I samtliga fokusgruppssamtal är det tydligt att utveckling är en central del i 

deras yrkesvardag och diskussionerna kring hur man på bästa och mest utvecklande sätt kan 

förstå elevers olikheter och de pedagogiska och didaktiska utmaningar som detta för med sig 

är många. I slutet av intervjuerna samtalade vi kring vad den enskilde pedagogen behöver för 

att göra ett bra arbete för elever i läs- och skrivsvårigheter. På samtliga skolor finns önskemål 

och stöd och hjälp både pedagogiskt och praktiskt och specialpedagogen/-lärarens roll 

tillsammans med övrig personal på skolan sågs som central. På Mellanskolan börjar 

pedagogerna samtala om vikten av att reflektera tillsammans för att sedan resonera kring olika 

kompensatoriska hjälpmedel och specialpedagogens roll. 
Maria: Innan inläsningstjänst [en digital lösning där läromedel kan läsas upp via dator, läsplatta 
eller telefon] fanns så hade vi ju Daisy-spelare och så där. Det är ju [specialpedagogens namn] 
som jagar på oss. ”Här finns det, varsågod” 
Mikael: Ja, och det är jättebra. Och framförallt kanske då svenska, SO, NO och så. Där det är 
störst mängd text. 
Maria: Mmm. Med det kan man säga, det är också en sak man behöver. Man behöver ju nån 
specialpedagog eller nån som vet lite mer. Som man kanske kan gå och fråga. Och som kanske 
kan serva med lite material, och som vet snäppet mer så att man inte behöver ta reda på allting 
själv. Jag tror att det har varit viktigt för oss, för att vi har kommit så pass långt i jobbet med 
hjälpmedel och så. Hon ligger ju på och tjatar på de här data-nissarna att de ska snabba på med 
datorerna och tekniken… 

Specialpedagogens roll kan enligt denna utsago således tolkas som både rådgivande 

och pådrivande. Och specialpedagogen – eller specialläraren – får ses som en 

stödfunktion inte bara för eleverna utan även för pedagogerna.  

På det individuella planet nämns på samtliga skolor viljan och behovet av att 

utöka den egna kompetensen när det gäller specifika områden så som exempelvis läs- 
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och skrivproblematik. Flera pedagoger nämner att de saknar, eller önskar få fler, 

verktyg att ta till för att kunna möta elever med svårigheter på bästa sätt. Även om 

denna önskan framkommer i alla grupper är det tydligast på Landsortsskolan, dvs. den 

grupp lärare som är ämneslärare i andra teoretiska ämnen än svenska. I ett avsnitt 

pratar lärarna på Landsortsskolan om elevers förmåga att läsa och granska olika källor. 

Lasse och Lina är mest aktiva och följande resonemang utspelar sig: 
Lasse: … samtidigt står det ju att granska källor och så vidare 
Lena: oh ja, det gör det ju 
Lasse: det finns ju med i de andra ämnena ändå på något sätt 
Lena: ja, det gör det ju 
Lasse:  men för att kunna granska en källa så måste man ju kunna använda och läsa två källor 
och jämföra 
Lina: och vi kopplar ju ihop det extremt tydligt när vi får de här som har otroliga 
läsförståelseproblem, som till exempel en elev i din klass [pekar på en av deltagarna]. För det är 
ju så extremt tydligt.  
Lasse: Ja, de andra klarar sig igenom 
Lina: De andra klarar sig hyfsat, oavsett. För man hittar nån väg… Men det blir för oss att, att… 
där kan jag känna att vi blir lite mer handikappade än jag inbillar mig att till exempel 
svensklärarna blir. De har ju någon form av utbildning i botten som, där det ändå också finns 
inslag i läs- och skrivförståelse och inlärning och så där. För när vi träffar på de har barnen som 
har så extrema lässvårigheter, som inte kan, de kan inte sålla informationen ur en text. De kan 
inte granska, de kan inte samla ihop, de kan inte göra nånting med den här informationen. Då 
blir… där har inte jag en jättestor verktygslåda med vad jag kan göra för att hjälpa dem.  

Diskussionen kring detta fortsätter och det är tydligt att de andra lärarna känner igen sig i 

Linas frustration, och även i hennes slutsats när det gäller svensklärarnas kompetens. När jag 

frågar vad de faktiskt gör för att hantera elevers olika svårigheter i klassrummen kan de ändå 

komma med många praktiska och konkreta exempel, och de förklarar och hjälper varandra 

med idéer och arbetssätt. De pratar om olika lässtrategier, om stödmallar och om vikten av 

medvetna val från lärarens sida när det gäller såväl metoder som material. Lina framhåller 

dock att hon behöver svensklärarnas stöd i arbetet med exempelvis lässtrategier eftersom hon 

inte anser sig ha tiden i sina ämnen att lära eleverna detta arbetssätt från grunden. Däremot 

arbetar hon gärna med strategierna som ett aktivt och återkommande inslag i sitt ämne och 

konstaterar att det är mycket lättare om grunden har lagts tidigt. Värt att notera i detta 

sammanhang är att även svensklärarna på Stadsskolan tycker att deras verktygslåda är för 

liten och att de hade önskat mer av sin utbildning. Kanske är det kraven från övriga 

ämneslärare som de känner av. 

Sammanfattningsvis framträder frustrationen som lärarna känner kring den upplevda 

bristen på verktyg som ett hinder för pedagogerna i deras ambition att möta alla elever och 

samtidigt hinna med ämnesinnehållet. De kompensatoriska hjälpmedel som finns tillgängliga 
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uppskattas, men kan även vara en källa till känslan av frustration då lärarna upplever att de 

inte hinner uppdatera sig på området.   

6.3	  Elevens	  grad	  av	  acceptans	  

I kapitel 5 lyftes frågan om tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter. De utsagor från 

pedagogerna som presenterades där speglar även den resa som både elever och föräldrar kan 

behöva göra när det gäller att acceptera och hantera svårigheterna. Tiden från upptäckt, via 

eventuell utredning, till acceptans, hanterande och färdigheter när det gäller hanterandet av 

kompensatoriska hjälpmedel kan vara lång, och detta måste skolan hantera. I samtliga 

fokusgrupper lyfter lärare fram känslan av att elever som är öppna med sina svårigheter är 

lättare att möta i klassrummen än elever som vill dölja dem. Pedagogerna är eniga i åsikten 

om att elever som har accepterat sina svårigheter lättare tar emot den hjälp som lärarna kan 

erbjuda och de menar att eleverna utvecklas bra på grund av att de aktivt arbetar för att 

hantera det som är svårt. På Mellanskolan gör Malin kopplingen till föräldrarna, att även de 

måste acceptera svårigheterna som något som man kan hantera och att föräldrarnas sätt att tala 

om skolan påverkar både skolan och eleven.  
Malin: Sen beror det så klart på hur man pratar om det hemma i familjen också. Det är ju också 
jätteviktigt. Om föräldrarna peppar på samma sätt som vi gör i skolan eller om de, föräldrarna 
själva blir jättestressade och, och liksom nästan tar på sig skulden för att det inte går bra… och 
en del blir ju väldigt, att de känner igen sig själva. För det är ju inte sällan ärftligt. Så en del 
föräldrar får ju upp alla liksom minnen av sin egen skoltid och blir ju jättefrustrerade när de ser 
att barnen har nån svårighet…  

Malins resonemang kring såväl ärftlighet gällande svårigheter som de känslor som 

föräldrarna bär på gällande sin egen skolgång plockas upp och bekräftas av de övriga 

deltagarna i samtalet. De gör kopplingar till elever som de antingen har eller har haft i 

skolan tidigare och jämför hur arbetet har gått i relation till hur öppen eleven (och 

föräldrarna) har varit kring svårigheter, sjukdomar etc. Liknande exempel finns i 

samtalen från både Stadsskolan och Landsortsskolan.  

Sammanfattningsvis kan vi se att pedagogernas upplevelser av elevers, och 

föräldrars, grad av acceptans påverkar skolans möjligheter till öppenhet. Lärarna ser 

även den process som både elever och föräldrar kan behöva genomgå innan de 

accepterat svårigheter och således möjliggör för en ökad öppenhet. De gör även 

kopplingar mellan identitet, erfarenheter och självbildens påverkan när det gäller att 

hantera svårigheter. 	   	  
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7	  Klassrumsklimat,	  känslor	  och	  förändring	  	  
Kopplingen mellan elevers (och föräldrars) tidigare erfarenheter, självkänsla, ett gott 

klassrumsklimat, elevens acceptans av svårigheterna och framgångar i skolarbetet är som vi 

sett i föregående kapitel närvarande i samtalen med lärarna. Som jag visat i avslutningen av 

kapitel 6 upplever de intervjuade lärarna att föräldrars egen skolgång, och de känslor som kan 

kopplas till den, kan påverka pedagogernas möjligheter att vara öppna i samtal med elever 

och klasser kring olikheter. De ser tydligt hur ett klassrumsklimat kan påverka enskilda elever 

och de ser sin egen roll i skapandet av goda klassrumsklimat. Frågan om hur ett gott 

klassrumsklimat formas är ett framträdande tema i diskussionerna. Detta inleder kapitlet. 

Sedan riktas fokus mot självkänsla och öppenhet för att avslutningsvis beröra 

klassrumsinkludering som begränsande faktor.  

7.1	  Skapandet	  av	  goda	  klassrumsklimat	  

I fokusgrupperna uttalar pedagogerna tydligt att de ser sitt eget arbete som en viktig del i 

skapandet av goda klassrumsklimat. Förutsättningarna för att lyckas i arbetet ser dock olika ut 

beroende på hur skolan och personalen är organiserad. På Mellanskolan ser pedagogerna sin 

egen roll som central. Lärarna menar att det är deras ansvar att se till att goda klassrumsklimat 

finns och de tycker att det är viktigt att de föregår med gott exempel. De återkommer ofta till 

hur viktigt det är att arbeta kontinuerligt för att möta eleverna klokt och för att redan tidigt 

etablera klassrumsklimat som tillåter olikhet, klassrum där utrymme finns för att få göra fel. 

Personalens eget förhållningssätt gentemot varandra är också en betydelsefull komponent i 

detta arbete enligt pedagogerna på Mellanskolan. 
Maria: … och allt det här lägger ju grunden till det vi pratade om häromdagen med X [namn på 
en kollega], att personalen har det klimatet mellan sig, för då smittar det på barnen. Om vi inte 
skulle samarbeta och inte skulle lyfta varandra och peppa varandra, då skulle det vara svårare att 
få barnen att göra det. Så det, det smittar nog en hel del. 

Pedagogernas öppenhet gentemot varandra ser Maria som en viktig del i möjligheterna att 

visa barnen goda exempel. Mikaela spinner vidare på det temat när hon jämför Mellanskolan 

med andra skolor hon arbetat på: 
Mikaela: Jag ser ju samarbetet däremot, för jag har varit på lite andra skolor förut. Och där ser 
jag ju att det finns ett oerhört mycket bättre samarbete här emot på två andra skolor som jag har 
varit på. Som, som, jag känner att man får ett annat stöd, även om inte jag alltid har koll på vilka 
elever som faktiskt har de problemen, även om man kan märka det i koordination ibland. Och 
också andra problem som kommer upp, liksom, och även i… så klart om vi har nåt som man 
läser och så. Men man får en helt annan… eh… hjälp av varandra liksom. Och det är aldrig så att 
man inte törs fråga nån eller så. Och det tror jag, det hjälper eleverna också. När man själv 
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känner sig, liksom att man, att man kan vara trygg i det, att man vågar vara osäker själv. För där 
var man mer ensam, på de andra ställena som jag har varit på. Men alla frågar här. 

Mikaelas fokusering på personalens öppenhet, och vikten av att arbeta tillsammans och stödja 

varandra leder in samtalet på en förändring som Mellanskolan genomgått. Pedagogerna 

arbetar mer tillsammans och ser sitt eget individuella ansvar för alla elever. Samarbetet har 

även gett personalen på Mellanskolan goda förutsättningar för att få förståelse för den 

gemensamma linje som de behöver hålla i arbetet med eleverna, dels för att nå goda 

klassrumsklimat och dels för att i undervisningen sträva åt samma håll. 

Även ämneslärarna tar upp vikten av att personalen är öppen mot varandra och att de 

har en gemensam förståelse för regler och målsättningar, men de ser till viss del strukturella 

problem som hinder i arbetet mot att nå den likvärdighet de eftersträvar. På Stadsskolan pratar 

pedagogerna om vikten av en gemensam linje och nolltolerans mot kränkande behandling. 

Sofia minns då en episod från sin första termin på skolan och reflekterar kring sin egen 

inställning. 
Sofia: alltså, när vi gör såna här specialdagar, luciatåget som vi har gjort eller alla de här gångerna 
när vi låter oss skämma ut oss. Jag vet att när vi hade den här julshowen, första året jag jobbade 
här, och jag dansade helt fel och skämdes. Och sen bara ”fast jag ska ju inte, om jag skäms för det 
här, då kommer de ju aldrig våga ställa sig i klassrummet och hålla ett tal” 
Stina: nej. Och även det här med hur man har en tillåtande attityd… För jag menar, jag skriver ju 
ofta fel på tavlan, stavning är min svaga sida, och då, eleverna bara ”nej, nej, stavfel” och jag bara 
”ja, ja, men jag kan inte alla ord jag heller”. Och då bara stirrar de på mig, ”men du är ju 
svensklärare” men jag kan tycka det är svårt ändå 

Lärarna gör alltså samma koppling som Mellanskolans lärare gör, att det är viktigt att ha en 

öppen och tillåtande inställning gällande svårigheter och misstag. När samtalet sedan 

fortsätter riktas blicken mot vad en gemensam linje är och hur man uppnår ett gemensamt och 

likvärdigt förhållningssätt, och då blir det tydligt att det inte är så enkelt när det är många 

personer i personalgrupperna. De lyfter även problematiken i att eleverna kommer från många 

olika skolor och att de har olika skolkulturer med sig. Nya konstellationer elever bidrar också 

till att arbetet måste vara levande över tid. Liknande synpunkter framkommer även på 

Landsortsskolan. Detta, att arbetet måste ske kontinuerligt, är något som även Mellanskolans 

lärare lyfter. Pedagogerna på Stadsskolan och på Landsortsskolan är ändå överens om att man 

kan börja relativt enkelt. Struktur och arbetsro på lektioner är lättare att finna en gemensam 

linje kring än exempelvis språkbruk. Det blir därför naturligt att det är där man börjar när 

eleverna kommer i årskurs 7.  
Stina: Men nånstans är det ju faktiskt vi som måste sätta, ja men arbetsro och allt sånt där /…/ Man 
måste ju ändå vara den som bestämmer i klassrummet får att om de börjar fundera på vem det är 
som bestämmer, om läraren inte verkar göra det, då har man ju en oro som sprider sig 
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Stinas uttalande om ett tydligt ledarskap som grund för arbetet med arbetsro är tydligt 

närvarande i alla fokusgruppssamtalen. Lärarna är eniga om att de har ansvaret och att de 

medvetet måste arbeta aktivt för att skapa goda förutsättningar för elever att få lyckas och 

utvecklas i en trygg miljö. 

Trots att samtliga fokusgrupper lyfter fram vikten av att arbeta aktivt för att skapa ett 

gott och tillåtande klassrumsklimat, och trots att de är överens om att det är pedagogens 

ansvar att så sker, framhåller de alla att det finns klasser och enskilda elever där det inte går 

att nå det önskade öppna och tillåtande klimatet. Sådana klasser blir svåra att hantera och det 

påverkar eleverna negativt. När jag riktar in samtalet mot vad sådana klassrumsklimat gör för 

elever som inte har så lätt med läsning och skrivning utspelar sig följande dialog på 

Landsortsskolan: 
Laban: Det är klart att det påverkar dem 
Lasse: Det gör mycket med dem 
Lina: Det är klart att det inte underlättar. Men där ser vi ofta åt båda håll. Där förlorar ju alla. Alla 
förlorar ju, men det blir extremerna som förlorar mest, för du får ju inte vara för svag men du får 
heller inte vara för duktig. Och… du får ingen stöttning där heller 
Laban: Alla ska vara en grå massa som gör samma sak 
Lina: men där tycker jag att det blir tydligare att NO-grupperna, jag tycker att de generellt är 
lättare att hantera för de är mindre [färre till antal] 
Lasse: och sen kanske också att det är en blandning av elever från olika klasser. Det kanske är 
lättare att få… tänker jag… 
Lena: det handlar ju om trygghet. Det handlar om att hitta nån slags trygghet i gruppen. Och det 
kan ju räcka med att det är en, en person i gruppen som är, som påverkar klimatet… så att det inte 
blir tryggt… och i vissa grupper så funkar det jättebra. Jag ser att det ofta handlar om enskilda 
individer och att det egentligen inte är så värst många individer som skapar den där otryggheten. 

Tryggheten som behövs i skolan är skör och det är ibland svårt att som lärare komma fram till 

goda lösningar på problematiska beteenden. Antal elever i en grupp och sammansättningen av 

elever i en grupp påverkar lärares möjligheter att arbeta aktivt för goda klassrumsklimat, 

menar Landsortsskolans lärare. 

Ett liknande resonemang finns på Stadsskolan, men där utifrån svensklärarnas 

perspektiv och med en starkare koppling till elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Utgångspunkten för resonemanget har varit känslan av att övriga ämneslärare lägger över ett 

stort ansvar för arbetet med lästräning på svensklärarna samt att det i ämnet svenska inte läggs 

mycket extra undervisningstid som kan fungera som stöd för ordinarie lärare.  
Sara: så är det ju [att svenskan inte får så mycket extra resurser och lärartid]. Och det motiveras ju 
med att det är språkval svenska/engelska. Där ligger resurserna men det är ju inte samma sak 
Stella: Nej, men så är det ju. De motiverar det ju så 
Sara: och de grupperna är ju tuffa på många olika sätt och vis. Många vill ju sitta av tiden och är 
inte motiverade och många har svårt 
Stella: men visst motiveras det så? 
Stina: så motiveras det absolut. Vilket stör livet ur mig! 
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Sara: men, när jag började jobba här, då hade vi ju åtminstone en lektion i veckan i svenska som vi 
hade halvklass 
Stina: VA?! 
Stella: det kommer jag också ihåg 
Sara: mmm, i sjuan hade en lektion i veckan i halvklass 
Stina: vilken lyx 
Sara: ja, det var jätteskönt. Faktiskt. Det gjorde mycket, bara den där lektionen i veckan i sjuan… 

Ovanstående resonemang visar inte bara den frustration svensklärarna känner inför att hantera 

olika elevers utmaningar i klassrummen, utan även vikten av att få goda förutsättningar för 

arbetet. Enligt dem blir det lättare att arbeta framgångsrikt om man ibland får möjlighet att 

möta eleverna i mindre grupper.  

Sammanfattningsvis blir arbetet med att skapa goda klassrumsklimat både proaktivt och 

reaktivt och det är av yttersta vikt att arbetet sker kontinuerligt, enligt samtliga fokusgrupper. 

7.2	  Självkänsla	  och	  öppenhet	  

Elever som är öppna med sina svårigheter inför klasskamrater och lärare upplever 

pedagogerna i samtliga fokusgrupper som lättare att möta i klassrummen än de elever som 

döljer sina svårigheter. Deras öppenhet bidrar enligt pedagogerna till skapandet av ett 

klassrumsklimat präglat av tolerans och förståelse. På samtliga tre skolor lyfts exempel på 

elever som berättat öppet om sina svårigheter och där klasskamraterna mottagit det hela med 

en axelryckning. De berättar också om elever som inte velat visa och berätta om sina 

svårigheter och där klasskamraterna tyckt att beteendet är konstigt. Elever märker när 

någonting döljs. Följande uttalande får exemplifiera detta resonemang:   
Stina: … många skäms ju mycket också. Jag har en elev nu som inte vill att vi ska prata om att hen 
har dyslexi till exempel. Och det är väldigt hysch, hysch. Vilket innebär att hen gör ju inte heller 
alla de grejer hen behöver göra i klassrummet, trots att hen har en dator… eh… medans jag hade 
en elev som gick ut nu, förra året, som tvärtom, där hen ställde sig upp inför hela klassen och bara 
”Nu är det så här: Jag har grav dyslexi och så här fungerar det. Så här är det, punkt slut”. Det är ju 
en otrolig skillnad. Och det blir ju en skillnad för dem också när de inte skäms för det och när de, 
liksom, när man är öppen med det. 

Samtalet går vidare och kollegorna till Stina för in aspekter så som mognad och 

självförtroende tillsammans med funderingar kring goda klassrumsklimat och vad det 

gör för elever med specifika svårigheter. Även föräldrars sätt att hantera svårigheter 

påverkar elevernas grad av öppenhet. De är överens om att klasskamrater oftast inte 

reagerar över att någon behöver andra saker för att lyckas i skolarbetet utan att det 

snarare är självkänslan hos elever i svårigheter som avgör om de vågar berätta.  

På Mellanskolan blir elevernas känslor synliga som en del av problematiken när lärarna 

berättar. Pedagogerna reflekterar kring känslornas påverkan ur olika synvinklar. När det gäller 

klassrumsarbetet kan rädsla för misslyckanden hindra eleverna att utvecklas.  
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Maria: Jag tror att det är många elever som känner sig dumma. Om de inte fixar att läsa och skriva 
så känner de själva att ”jag är korkad. Jag fattar inte det här som andra fattar”. Så att då får man ju 
ofta hjälpa dem med att lyfta att det inte har med intelligens att göra. Du är smart men har en 
svårighet med det här. Att göra skillnad på det.  
Mia: Många, tycker jag också, blir rädda för att de inte ska förstå… de känner att det är svårt och 
då blir de rädda att de inte ska förstå, och då förstår de inte. 
Maria: Det blir lite som ett hinder i sig självt. 
Mia: Ja, det tycker att det är jobbigt. De förstår att alla andra förstår. 
Mikaela: Jag tänker att man ger upp… 

Mikael resonerar vidare:  
Mikael: är det inte läsa, är inte det lite känsligare än att skriva 
Maria: jo, det är det nog. 
Magdalena: särskilt om man ska läsa högt för nån kompis eller… 
Mikael: exakt. Det är väl framförallt då det kommer fram. Det kanske är ett moment som… att, ja 
där vill man liksom väl inte misslyckas. Man vill väl inte läsa högt och inte kunna det…  

När Mikael funderar kring att olika aktiviteter kan vara förknippade med olika känslor hos 

eleverna leds diskussionen in på området självkänsla och öppenhet.  
Mikael: och ju mer man, ju öppnare klimat man kan ha desto bättre blir det ofta också. Att folk 
liksom vågar berätta att man kan berätta om dem som har svårt och såna saker. Att det är olika. 
Maria: mmm, och det uppmanar vi ju ofta till. De elever som har något speciellt, någon sjukdom 
eller något funktionshinder, att man uppmanar dem och deras föräldrar att är det ok att vi berättar 
om det här i klassen, för då går det så mycket lättare om man kan vara öppen med det. Det är 
jättestor skillnad på de som har sagt ja. /…/ Barn är ju väldigt toleranta… faktiskt…  

Som jag visat ovan resonerar pedagogerna på Mellanskolan kring vinsterna i att elever är 

öppna med sina svårigheter. De tycker att det är viktigt att arbeta för att lyfta fram olikhet som 

något positivt och menar att de nyanlända elever som kommit till skolan på senare tid kan 

hjälpa till att lyfta fram olikheter utan att det blir känsligt. Ämneslärarna för liknande 

resonemang och gör även tydliga kopplingar mellan självkänsla och graden av öppenhet kring 

svårigheter på liknande sätt som pedagogerna på Mellanskolan. De menar dock att det kan 

vara tufft för elever som inte uppmärksammats för sina svårigheter under tidigare skolår att 

acceptera dem samtidigt som de blir tonåringar och har så mycket annat att förhålla sig till i 

och med detta.  

Sammanfattningsvis speglar lärarnas utsagor de krav på följsamhet som arbetet kräver. 

Lärarna måste vara lyhörda inför elevernas känslor och uppfattningar samtidigt som de måste 

vara ärliga kring elevernas utveckling. Genom att arbeta proaktivt, och med att synliggöra mål 

och utvärdera var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling kan identitet och självbild 

stärkas samtidigt som pedagogerna arbetar språkutvecklande.  

7.3	  Klassrumsinkludering	  som	  begränsande	  faktor	  

Lärarna på de olika skolorna upplever att det finns stöd att ge till elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Stödet kan ges både i och utanför klassrummet. Då läs- och skrivsvårigheter 
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kan kopplas till individuella avkodningsproblem blir individen intressant när det kommer till 

att arbeta för att utveckla läsandet och skrivandet. Även om öppna och tillåtande klassrum, 

där olikhet premieras, är det ändå så att vissa elever behöver enskilt stöd och extra, intensiv 

träning.  

Lärarna på Mellanskolan nämner det specialpedagogiska stödet som riktat mot dem som 

pedagoger. Specialpedagogen arbetar för att stärka dem och hjälpa dem i arbetet med eleverna 

i klassrummen. De talar också om det riktade stöd som specialpedagogen ger vissa elever. 

Magdalena och Maria samtalar om det stödet på följande sätt: 
Magdalena: … men ändå tycker jag att vi har jobbat aktivt med det. Både att, eh, det här med vad 
hjälp är. Att det är självklart att, att lärare är på skolan, pedagogerna är på skolan för att hjälpa 
barnen. Alltså, det är vårat jobb. Så om du går till en specialpedagog eller om du sitter med en 
annan lärare eller en fritidspedagog som kommer in, så är det liksom lite olika. Och på det viset så 
tycker jag att det är ganska avdramatiserat på våran skola. 
Maria: det är ingen som höjer på ögonbrynen över att den ska gå till X [namn på 
specialpedagogen] eller… 
Magdalena: Nej. Utan snarare tvärt om, ”varför får inte jag gå” 
Maria: det blir ju nästan en del avundsjuka… och det är ju bra 
Magdalena: mmm. Ja, som klass tror jag inte det, men sen tror jag på individnivå kan det nog 
kännas. Och särskilt om det är… ja… vissa har ju lite knepigt med det… 

Magdalena och Maria resonerar om vikten av att avdramatisera olika sätt att möta och hjälpa 

elever, att skapa rum för olikhet, och de är överens om att de har lyckats väl med detta på 

gruppnivå. Magdalena lyfter dock fram funderingar om att individen trots detta kan känna 

annorlunda inombords.  

På Stadsskolan finns liknande resonemang. Sofia fördjupar sin analys kring lärarnas 

förhållningssätt genom att blicka tillbaka på lärarutbildningen. 
 Sofia: … alltså, när jag läste min utbildning i X [namn på stad] då var det ju, då fick man ju inte 
prata om att folk skulle gå ut ur klassrummet. Det får man ju inte göra och sånt där. Och, och på ett 
sätt kan jag tycka att det spär ju på. Att man om man då måste gå ut, då måste ju jag vara den som 
är mycket annorlunda och dum i huvudet. Istället för att, att … Jag gick ut när jag behövde det. Då 
var ju det i och för sig på mellanstadiet, men jag tänker om man bara, om man hade den 
attityden… om den kunde… då skulle det vara mindre jobbigt än på högstadiet 

Sofia menar att det har blivit mer komplicerat att hantera elevers känslor i och med att den 

allmänna hållningen är att all hjälp ska ges i klassrummet. Svensklärarna på Stadsskolan 

pratar en del om att elever behöver extra stöd, utöver det som kan ges i klassrummet och 

sådant riktat stöd blir svårt att ge utan att skapa negativa känslor hos eleven. Stödet de pratar 

om kan handla om aktiv lästräning med avkodning och hastighet. Sådan träning är mest 

effektiv om den ges enskilt med stöd från en pedagog.  

På Landsortsskolan för pedagogerna resonemang kring förändringar som har skett i 

undervisningen under senare år. De menar att de är mer svensklärare idag än tidigare och att 
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de aktivt arbetar för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter i undervisningen. Den 

anpassning som ofta görs handlar, förutom att erbjuda muntliga prov, ofta om att text tas bort 

och ersätts med film, muntliga genomgångar och annat mer konkret. Lena och Lina funderar 

kring vad alla sådana anpassningar gör för de elever som inte har läs- och skrivsvårigheter 

och på det minskade antalet lästräningstillfällen som ges i och med detta. 
Lena: Det låter ju ofta så att ja, men det vi gör, det vi anpassar för de här, det är ju bra för alla. Och 
det är ju frågan om det är det. Som… som jag t.ex. när X [namn på en elev] då läser jag nästan 
alltid högt /…/ och om det då är begrepp så kan jag ju stanna till och förklara dem och så. Men… 
det kanske inte är så att det hjälper alla. Men det är ju diskussionen väldigt mycket, så att om man 
anpassar så hjälper man alla, men jag vet inte… 
Lina: hjälper alla till vad? För det är ju som det är. 
Lena: man hjälper ju inte alla till en bättre läsförståelse, nej. Det gör man inte  
Lina: nej, precis. Vi hjälper dem kanske förhoppningsvis till en bättre begreppsförståelse i vårt 
ämne, men bromsar deras möjlighet att själva ta sig fram till den informationen via läsförståelse… 

Det både Lena och Lina lyfter i detta resonemang är ett av alla de dilemman som pedagogerna 

har att förhålla sig till. Hur ska de erbjuda alla eleverna möjlighet att utvecklas i just sitt 

ämne? När det finns elever som behöver diskussionerna som stöd för att utveckla 

begreppsförståelsen, och som dessutom har svårt att använda sig av text som 

informationskälla är det enligt pedagogerna på Landsortsskolan vanligt att läraren ersätter 

texten eller läser högt för gruppen. Även på Stadsskolan resonerar pedagogerna kring detta 

dilemma och kopplingen till tidsfaktorn är stark. Det går snabbare om pedagogen läser och 

håller i diskussionen och i tillfällen när tiden är en betydelsefull faktor blir detta en lätt 

anpassning att göra. 

Trots att många av pedagogerna har arbetat länge är deras egen vilja att utveckla sin 

undervisning synlig i samtalen. I samtliga grupper påtalas även att det är ett måste för 

pedagoger att utvecklas och att det ställs andra krav på dem som lärare idag än tidigare. Det 

delade ansvaret för elevernas utveckling och den ökade medvetenheten kring olika svårigheter 

tvingar pedagogerna att utvecklas. På Landsortsskolan har ett av arbetslagen påbörjat arbetet 

med att ”föra upp texter på bordet igen” som Lina uttrycker sig. Lasse berättar att han har 

börjat använda sig av stödmallar för att hjälpa elever med att använda sig av skrivna källor 

även om de har svårt med läsning. Lena blir intresserad och frågar fördjupande frågor om 

arbetssättet.  
Lasse: även om jag äger min tid så känner jag ändå att jag ska hinna med. Vi läser ju fyra ämnen 
per termin, så jag känner mig stressad ändå. Så det här med att man ska sitta och läsa en lektion 
och bara hålla på. Det hinner jag inte med alltid, utan det [knäpper med fingrarna för att visa att 
det går i ett, och är tidspressat]. Men ett bra sätt för eleverna att sortera fakta, har jag märkt är att 
arbeta med stödstrukturer, stödmallar. Det är otroligt bra. 
Lena: berätta lite mer. Jag vet inte riktigt om jag förstår stödmallar 
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[Lasse berättar relativt utförligt hur han arbetar med stödmallar och relaterar till olika arbeten som 
gjorts och görs på skolan] 
laban: som en mer organiserad mind map kan man säga? 
Lasse: ja, precis. Styra upp det här med tydliga frågeställningar och hur vi tar upp det. Det är bra 
för alla… 

Här ser jag att Lasse funderar en del kring hur man genom att använda text ändå kan hjälpa 

elever som kämpar med sin läsning och skrivning. Det blir ett annat sätt att anpassa än att ta 

bort de svåra momenten. Det kan också fungera som ett sätt att synliggöra olika strategier för 

samtliga elever och erbjuda dem möjligheter att finna strategier som fungerar för varje enskild 

individ.   

Sammanfattningsvis kan jag se att lärarna känner sig begränsade i och med de ideal som 

lyfts fram i skoldebatten. Tanken om att all hjälp kan ges i klassrummet stämmer inte fullt ut 

med deras uppfattning om att viss hjälp behöver ske riktat och enskilt – en pedagog och en 

elev. Sådan träning kan exempelvis handla om träning för att öka avkodningshastigheten. 

Lärarna resonerar även kring förändringar som skett över tid och att den hjälp som idag 

erbjuds till viss del kan handla om att undvika situationer där läsning är en del. Detta i sig är 

inte utvecklande för elever som inte kämpar med sin läsning utan som istället skulle vara 

betjänta av fler övningstillfällen för att utveckla sin läsförmåga ytterligare. Lärarnas 

problematiserande inställning kring hur läs- och skrivsvårigheter kan förstås och mötas ställs i 

relation till kraven på att räcka till för alla elever.  
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8	  Slutsatser	  och	  avslutande	  diskussion	  	  
Kapitel 8 består av fyra olika delar. Först lyfts studiens huvudsakliga empiriska slutsatser 

fram och de skillnader mellan lärargrupperna som kan noteras uppmärksammas. Detta görs i 

avsnitt 8.1. I avsnittet besvaras framförallt således studiens första två frågeställningar, 

gällande hur klass- och ämneslärare talar om elever i läs- och skrivsvårigheter samt eventuella 

skillnader mellan lärargrupperna. Resultaten diskuteras därefter i avsnitt 8.2. Det sker främst i 

relation till de tre perspektiv på skolproblem som uppmärksammats i teorikapitlet (se avsnitt 

3.2) men kopplingar görs även till speciallärarens yrkesroll i ett större perspektiv och till 

tidigare forskning på ämnet. Här berörs därmed framförallt studiens tredje frågeställning om 

vilka olika synsätt på svårigheter och stöd som framträder. I avsnitt 8.3 följer en 

metodreflektion. Studien avslutas i avsnitt 8.4 där några summerande reflektioner lyfts fram.  

8.1	  Empiriska	  slutsatser	  	  

Avsnittet lyfter fram studiens mest centrala resultat och har två olika delar, den första 

fokuserar på hur klass- och ämneslärare pratar om stöd och den andra berör skillnader och 

nyanser som framträder.  

8.1.1	  Klass-‐	  och	  ämneslärares	  syn	  på	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  

Likheterna i utsagorna från de olika lärargrupperna är stora. Resultaten visar att såväl 

klasslärare som ämneslärare utgår från ett individperspektiv när de talar om läs- och 

skrivsvårigheter. De framhåller att svårigheterna finns inom eleven och hindar dennes 

utveckling. Pedagogerna har även ett tydligt miljöorienterat fokus och samtliga lärare anser 

att det är deras uppgift att hantera de problem som uppstår till följd av svårigheterna. Detta 

kan tolkas som att de gör en åtskillnad mellan ursprunget till svårigheter och de pedagogiska 

konsekvenser svårigheterna medför. I det pedagogiska arbetet fokuserar lärarna proaktiva 

åtgärder som exempelvis skapandet av goda klassrumsklimat och arbete med lässtrategier. 

Dock ser jag att även reaktiva ingripanden både efterfrågas och förekommer i 

verksamheterna. Samtliga intervjupersoner ger uttryck för en känsla av frustration, och av att 

inte räcka till. Pedagogerna känner att de har otillräckliga kunskaper på området läs- och 

skrivsvårigheter. De upplever även att de inte hinner följa med i den teknologiska 

utvecklingen och således inte heller hinner hålla sig uppdaterade på olika kompensatoriska 

hjälpmedel som finns tillgängliga. Här ses andra yrkeskategorier och kollegor på skolan som 

ett komplement.  
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Organisationen av skolan och det kollegiala stöd som arbetslaget och ev. även 

specialpedagoger/speciallärare kan ge, är av vikt för lärarna. På F-6- skolan (Mellanskolan) är 

arbetslagets roll mer uttalat positivt och konsultativt än på 7-9-skolorna (Stadsskolan och 

Landsortsskolan). Pedagogerna på Mellanskolan befinner sig ofta i varandras klassrum med 

uppdraget att stötta enskilda elever och/eller grupper av elever, och det bidrar till att de både 

får se andra lärares sätt att möta problem och tillfälle att samtala kollegor emellan. Lärarna på 

övriga skolor framhåller inte lika tydligt den kollegiala styrkan som kan finnas i arbetslaget. 

De framhåller dock både arbetslag och ämneskollegor som betydelsefulla samtals- och 

inspirationspartners. Det kollegiala samarbetet framhålls även som grundläggande för 

möjligheterna att skapa tillåtande klassrumsklimat som välkomnar olikhet, något som 

samtliga pedagoger anser vara förutsättningar för att elever i läs- och skrivsvårigheter ska 

våga visa sina svårigheter och ta emot den hjälp som kan erbjudas.   

Lärarna känner sig begränsade i och med de ideal som de upplever lyfts fram i dagens 

skoldebatt, nämligen ett starkt fokus på inkludering och där arbete utanför klassrummet 

betraktas som ett sämre alternativ. De intervjuade lärarna upplever att resurser till enskilt stöd 

utanför klassrummets ram är otillräckliga och inte heller prioriteras i den utsträckning som de 

skulle önska. På Mellanskolan framhålls dock att detta förhållande gör att lärarna istället 

måste söka nya pedagogiska infallsvinklar.  För 7-9 lärarna, och då särskilt tydligt för 

svensklärarna på Stadsskolan, framstår tanken om att ge allt stöd inom ramen för 

klassrummen som en oframkomlig väg. Stadsskolans lärare menar att riktat enskilt stöd kan 

vara mycket framgångsrikt, men känner att de har begränsade möjligheter att ge sådant stöd. 

Utmaningarna som lärarna står inför i klassrummen är också liknande. Resultaten visar 

att pedagogerna, förutom känslan av att sakna verktyg och tid, även resonerar kring hur svårt 

det kan vara att möta elever som inte accepterat sina svårigheter och de problemfyllda 

klassrumssituationer som kan uppstå till följd av detta.  

8.1.2	  Skillnader	  	  

Som framgår i föregående avsnitt är likheterna mycket stora. Trots att lärarna arbetar i skilda 

kontexter och har olika behörighet och uppdrag har de en tämligen gemensam bild. En av de 

få skillnader som dock framträder rör arbetslagen. Lärarna på Mellanskolan lyfter fram 

arbetslagets rådgivande roll tydligare än övriga. De betonar att det nära samarbete som sker i 

arbetslaget fyller en viktig funktion när pedagogerna brottas med olika svårigheter, samt att de 

genom att dela varandras klassrumssituationer får värdefull förstahandsinformation. På 7-9-

skolorna gör lärarna kopplingar till såväl arbetslag som till övriga ämneskollegor, men dessa 
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är inte lika framträdande som på Mellanskolan. Referenserna som görs handlar till stor del om 

ämnesinnehåll och samplanering. Dock finns inslag som visar att didaktiska diskussioner och 

råd i enskilda frågor kan förekomma. Huruvida detta är ett uttryck för skilda skolkulturer eller 

om det handlar om frågor som rör klass- och ämneslärarnas olika förutsättningar och 

kompetenser kan denna studie inte svara på. Det finns emellertid skillnader mellan 

yrkesrollerna som kan bidra till att klasslärare har lättare att organisera sig och arbeta närmare 

varandra än ämneslärare.  

En mer försiktig skillnad som kan anas handlar om att svensklärarna på högstadiet 

känner att ett tyngre ansvar vilar på deras axlar än vad övriga lärare ger uttryck för. Eftersom 

läs- och skrivförmågan är en mycket central färdighet i ämnet svenska upplever de en viss 

press från kollegor, föräldrar och elever.  

8.2	  Resultatdiskussion	  

I följande avsnitt diskuteras resultaten, främst i relation till de tre perspektiv på skolproblem 

som presenterats i avsnitt 3.2 4 , men kopplingar görs även till annan forskning som 

presenterats i studien.  

Specialpedagogisk teoribildning har länge bestått av två motpoler. Ett individorienterat 

perspektiv fokuserar individers tillkortakommanden och hur dessa ska åtgärdas, medan ett 

miljöorienterat perspektiv tillskriver miljön ansvar för att individer misslyckas. Terminologin 

kring perspektiven skiftar något som vi sett i avsnitt 3.25. Svenska och internationella forskare 

återkommer ofta till dessa båda perspektiv även om bland annat Nilholm (2005) vill 

presentera ett tredje, mer dynamiskt synsätt som han titulerar dilemmaperspektivet. Att 

dilemman inte har någon självklar lösning och således kräver att det betraktas ur olika 

synvinklar bidrar till att problemdefinitioner inte blir lika endimensionella som i de övriga 

perspektiven. Däremot kräver dilemman att man förhåller sig till dem på ett eller annat sätt. 

Flera av de empiriska studier jag uppmärksammat kategoriserar i sina slutsatser 

ställningstaganden relativt ensidigt. Min tolkning är att forskare tenderar att dra slutsatser 

kring exempelvis synsätt som är tämligen endimensionella, och som lutar åt antingen den ena 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Individperspektiv, miljöperspektiv och alternativt synsätt (dilemmaperspektiv)	  
5  Individperspektivet:	   Persson	   (1998)	   –	   kategoriskt	   perspektiv;	   Haug	   (1998)	   –	   kompensatoriskt	  
perspektiv;	   Nilholm	   (2005)	   –traditionellt	   perspektiv;	   Dyson	   &	   Millward	   (1998)	   –positivistiska	  
paradigmet.	  
Miljöperspektivet:	   Persson	   (1998)	   –	   relationellt	   perspektiv;	   Haug	   (1998)	   –	   demokratiskt	  
deltagarperspektiv,	  Nilholm	   (2005)	  –	  kritiskt	  perspektiv;	  Dyson	  &	  Millward	   (1998)	  –	  post-‐positivistiskt	  
paradigm	  	  
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eller den andra av de två perspektiven, individperspektiv eller miljöperspektiv (se t.ex. 

Bladini, 2004; Karlsson, 2007; Gerrbo, 2012). Det alternativa perspektivet, 

dilemmaperspektivet, används dock av många forskare för att lyfta fram komplexiteten i 

skolvardagen. Däremot upplever jag inte att perspektivet är lika synligt i deras slutsatser.  

Istället för att använda de olika perspektiven åtskilda, och även förespråka det ena 

synsättet före det andra, föreslår jag att de ska ses som komplementära. Vart och ett av de tre 

perspektiven kan användas för att förstå olika delar av komplexa företeelser. I min studie kan 

jag se att pedagogerna ger uttryck för både–och, inte antingen–eller. De förhåller sig inte 

enbart till dilemman utan de rör sig mellan de olika förklaringsmodellerna. Snarare ser de att 

svårigheter ligger inom individen, problemen detta bidrar till är miljöns ansvar att 

möta/hantera klokt och de dilemman som finns i skolan är något som pedagogerna måste 

förhålla sig till. De tre olika perspektiven finns i mitt resonemang således sida vid sida och 

bidrar till förståelse av olika aspekter. Jag ser det därför inte som fruktbart att avfärda 

individperspektivet, utan det kan användas för att förstå orsakerna till att vissa elever behöver 

uppmärksammas. På samma sätt kan miljöperspektivet användas för att möta de krav som 

vissa svårigheter medför. De dilemman som finns i att en lärare exempelvis behöver ta hänsyn 

till en hel grupp elever samtidigt som hänsyn ska tas till enskilda individer är något som man 

måste förhålla sig till, och bidrar till ytterligare komplexitet. Följande resonemang får 

exemplifiera: En elev som är blind sedan födseln ser inte (svårigheten ligger inom individen). 

Miljön runt omkring denne elev behöver således synanpassas (problemet hanteras i miljön). 

Lärarna behöver även ge riktat stöd för att möjliggöra syntolkning, utan ett sådant stöd kan 

eleven inte utvecklas optimalt (problemen hanteras i miljön). Samtidigt har läraren en grupp 

seende elever som kanske mår bra av att få mycket bildstöd för att klara sitt skolarbete. 

Läraren behöver då förhålla sig till i vilken omfattning bilder ska vara en del av 

undervisningen. Vidare finns elever i gruppen som behöver andra typer av hänsynstagande 

och även dessa måste läraren förhålla sig till (dilemman som gör situationen än mer 

komplex). Genom att låta de tre perspektiven synas och samverka utan att något perspektiv 

värderas som bättre eller sämre, ges möjlighet att möta olikhet på ett mer nyanserat och 

medvetet sätt.  

Liknande resonemang kan göras även i relation till elever i läs- och skrivsvårigheter, 

även om detta självfallet inte blir lika renodlat. I det stödjande arbetet behöver skolorna förstå 

den enskilda elevens svårigheter och sedan skapa en lärandemiljö som gynnar den enskilde. 
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Dock måste lärarna förhålla sig till dilemman som kontinuerligt finns i alla skolkontexter där 

individ- och grupperspektiv måste mötas och hanteras.  

För att kunna reflektera över vad som är mest gynnsamt för individen behöver skolan 

förstå vad som är bäst för den enskilde eleven, och sedan sätta det i relation till möjligheterna 

att anpassa miljön efter detta. Inkludering kan vara mer nyanserat än att alla elever ska gå i 

stora klasser, och exempelvis mindre undervisningsgrupper kan vara ett led i att finna en plats 

för alla elever inom den ordinarie verksamheten. För vissa elever kan en sådan placering vara 

permanent medan det för andra kan vara av temporär art. Däremot har alla barn rätt att räknas 

som en viktig del av skolan och samspelet mellan skolans olika klasser och ev. grupper måste 

vara dynamiskt och levande. Speciallärarens kunskaper om exempelvis läs- och 

skrivsvårigheter blir viktiga för att både förstå och möta elevernas speciella behov. De blir 

också centrala för att pedagogerna ska ges möjligheter att utveckla undervisningen för att den 

ska kunna möta behoven. Fokus för specialläraren blir därför både individorienterat och 

miljöorienterat. Dessutom kan specialläraren vara både enskilda pedagoger och arbetslag 

behjälplig i en handledande roll och leda diskussioner kring dilemman som pedagogerna ställs 

inför. Speciallärarens roll blir således att hjälpa lärarna och skolan som organisation att se 

möjligheterna i miljön för att optimera elevers chanser att lyckas i skolarbetet. I detta 

resonemang ser jag således speciallärarens förhållningssätt som mer dynamiskt än den 

statiska uppdelning som exempelvis Bladini (2004) gör när hon menar att specialpedagoger 

har antingen ett individfokus eller ett miljöfokus som guidar dem i handledningssituationer.  

Genom att i handledning utveckla en mer mångfacetterad förståelse för arbetet i 

klassrummet har specialläraren	  tillsammans	  med	  klass-‐	  och	  ämneslärare	  möjligheter	  att	  

skapa	  förutsättningar	  för	  goda	  och	  tillåtande	  klassrumsklimat	  där	  olikhet	  accepteras	  och	  

välkomnas.	  Pedagogerna	  i	  denna	  studie	  eftersträvar	  ett	  sådant	  klimat	  och	  de	  vill	  arbeta	  

främjande,	  något	  som	  Højen	  och	  Lundberg	  (2013)	   framhåller	  som	  viktiga	  aspekter	   för	  

att	   trygga	   och	   främja	   elevers	   lärande.	   Lärarna	   ser	   dock	   begränsningar	   i	   den	   egna	  

kompetensen.	   

Specifika svårigheter som exempelvis läs- och skrivsvårigheter utan andra 

komplicerande faktorer är naturligtvis enklare att förstå och hantera än mer komplexa 

företeelser. Både Persson (1997) och Gerrbo (2012) lyfter fram att socioemotionella 

svårigheter kan vara svårare för pedagoger att hantera än andra typer av svårigheter hos 

elever. Denna bild bekräftades av intervjupersonerna i min studie. Persson (1997) framhåller 

dock även olika inlärningssvårigheter som anledning till att elever exkluderas och får motta 
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undervisning utanför klassrummets ram. Något liknande fann jag inte i min studie. I dagens 

läge bidrar olika enkla tekniska lösningar till att lärare lättare kan erbjuda elever i läs- och 

skrivsvårigheter stöd inom klassens ram. Det är lätt att via en mobiltelefon eller läsplatta få en 

text uppläst och det krävs varken speciallärare eller speciella kunskaper för att få fram bra 

tekniska hjälpmedel. Detta i sig kan bidra till att elever som är i behov av stöd i sin läs- och 

skrivutveckling inte får negativa känslor kopplade till stödinsatserna. Vikten av att inte 

uppleva stöd som negativt och att ha god självkänsla är något som återkommer i forskningen 

kring elevers upplevelser av stöd. Bland annat Ingestad (2009), Fischbein (2009) och Taube 

(1988, 2009) gör denna koppling och samtliga framhåller vikten av tidiga insatser för att 

förhindra att negativa känslor uppstår. Detta var något som pedagogerna i fokusgrupperna 

också resonerade kring och reflekterade kring. Att samtliga pedagoger lyfte fram känslor av 

otillräcklighet och att de anser sig sakna kunskaper och verktyg för att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter blir viktigt för speciallärare att känna till. Mossige, Røskeland & Skaatun 

(2009) gör kopplingen att det för äldre elever kan vara mer gynnsamt att arbeta 

kompensatoriskt än att fokusera på att träna på det som är svårt. I fokusgruppssamtalen fanns 

denna tanke närvarande och även om pedagogerna upplevde sig sakna verktyg visade det sig i 

flera fall att de hade både kunskaper och verktyg, men att de inte riktigt såg det själva. 

Handledningssamtal med fokus på proaktiva förhållningssätt och förståelse för fonologiska 

svårigheter och språkutvecklande arbetssätt kan bidra till att dämpa denna känsla hos lärare. 

Speciallärarens förmåga att skapa reflekterande samtal och möjligheter att tillsammans förstå 

kan även hjälpa pedagogerna i deras handledande roll gentemot elever. Detta kan i 

förlängningen även bidra till att skolan blir en organisation inom vilken elevens bästa sätts i 

första rummet och att organisationen inte blir så statisk som den ibland kan tyckas vara. En 

skola inom vilken pedagogerna har möjligheter och kunskaper att möta eleverna där de är och 

sätta in stödåtgärder som harmonierar med elevens behov och självkänsla.  

8.3	  Metodreflektion	  	  

Mitt syfte med denna studie har varit att undersöka hur klass-/ämneslärare till elever i årskurs 

6-9 ser på stöd gällande elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag har genom tre 

fokusgruppsintervjer samtalat med 15 lärare. Resultatet ska ses i ljuset av detta. Jag uttalar 

mig inte i generella termer, utan beskriver den bild fokusgruppsdeltagarna givit mig. Däremot 

kan deras utsagor tillsammans med den teoretiska kopplingen bidra till att synliggöra vissa 

intressanta områden som kan bredda förståelsen för hur klass- och ämneslärare ser på stöd för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Den höga grad av samstämmighet som finns mellan lärarna 
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i min studie tyder på att liknande tankegångar sannolikt finns hos andra pedagoger på andra 

skolor. (Jfr Svensson & Ahrne, 2011, som talar om att överföra resultat till andra 

verksamheter och i tid och rum).  

De metodologiska val jag gjort i utformandet av studien har naturligtvis påverkat 

resultaten, och det finns anledning till viss försiktighet. Jag har, som jag presenterat i kapitel 

4, försökt bygga in både likhet och olikhet i de olika fokusgrupperna. Jag valde att utgå från 

pedagogernas ämneskompetens, och till viss del även yrkeserfarenhet. Pedagogerna kände 

varandra sedan tidigare och var vana att samtala tillsammans. Att i framtida studier även rikta 

uppmärksamhet mot eventuella könsskillnader, generationsskillnader eller lärare som arbetar i 

än mer skilda kontexter än de som varit aktuella i min studie skulle kunna vara givande 

eftersom ytterligare förhållningssätt och nyanser då skulle kunna framträda. Det kan även 

vara givande att studera samtal mellan pedagoger som inte tidigare har en relation till 

varandra. 

Att jag själv har erfarenhet som samtalsledare utifrån min yrkesroll bidrog till att jag 

kände mig bekväm under fokusgruppssamtalen. Min egen bakgrund som svensklärare kan ha 

bidragit till att jag hade extra lätt att identifiera mig med och förstå svensklärarna på 

Stadsskolans resonemang.  

I analysprocessen och i resultatpresentationen har jag gjort urval. Kanske hade detta sett 

annorlunda ut om fokusgruppernas sammansättning varit annorlunda. Att jag haft hela 15 

informanter talar dock för att jag uppnått ett visst mått av teoretisk mättnad (Ahrne och 

Svensson, 2011). Det är rimligt att anta att de förhållningssätt jag funnit även finns i andra 

skolkontexter och hos andra pedagoger än just de 15 som deltagit i studien. Studiens 

tillförlitlighet stärks även av det faktum att många av de lärare som deltog hade gedigen 

yrkeserfarenhet, flera av dem även från andra skolor än den nuvarande. Att skolorna ligger 

geografiskt åtskilda och i olika kommuner bidrar även till att öka studiens tillförlitlighet.  

8.4	  Avslutande	  reflektioner	  

Som visats är tidigare forskning på området tämligen begränsad. Den specialpedagogiska 

teoribildningen berör främst de tre perspektiven (individ-, miljö- och alternativ perspektiv) 

presenterade i 3.2. Forskare har även riktat in sig mot mer specifika aspekter av svårigheter, 

exempelvis mot läs- och skrivsvårigheter. Dessa forskare lyfter fram olika aspekter kring 

bland annat avkodning, fonologi etc. (se t.ex. Fischbein, 2009; Taube, 2009; Mossige, 

Røskeland & Skaatun, 2009) och vad som behövs för att pedagoger ska kunna möta dem i den 

dagliga verksamheten. I denna studie har jag inriktat mig på lärares syn på läs- och 
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skrivsvårigheter och relaterat den till den specialpedagogiska teoribildningen. Fler studier 

med liknande inriktning kan bidra till att vidga fältet och öka förståelsen.  

Elevens egen förståelse för de egna svårigheterna kräver att man som pedagog är 

individorienterad i samtalen med denne. Det i sig leder då till ökad medvetenhet kring den 

egna förmågan och bäddar för att eleven själv ska kunna äga sitt lärande, sin process och sin 

utveckling. I och med att så sker riktas också uppmärksamheten mot att kompensera för 

svårigheter och utvecklas, även där det är svårt. Då blir diskussionen kring olika perspektiv – 

att lägga förklaringarna på individ eller miljö – eller dilemman som ska hanteras – egentligen 

ganska oviktig. På det här området tänker jag att det finns behov av en mer nyanserad 

teoribildning som inte blir så kategorisk, en teoribildning som inte avfärdar att det kan finnas 

individuella svårigheter. Speciallärares roll på skolorna blir att se till att miljöperspektivet 

bereds plats tillsammans med det alternativa, dilemmaperspektivet, men utan att avstå ifrån att 

klargöra individens enskilda behov och möjligheter till utveckling.  
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Bilaga	  1	  
 

Intervjuguide 
 
INTRODUKTION 

1. Presentation av studien, frivillighet, konfidentialitet etc. (Tid) 
2. Presentationsrunda 

VAD 
3. Om jag säger ”läs- och skrivsvårigheter”, vad tänker ni på då? 

- Vad är det? 
- Vems ansvar är det att hantera det? 

a) Synliggöra, acceptera, erkänna, åtgärda 
b) Undangömma – förringa eller visa - kompensera  
c) Ansvarsfokusering  

HUR SYNLIGGÖRA OCH HANTERA/MÖTA 
4. Hur får ni syn på elever som har sådana svårigheter? Hur möter man i så fall det i 

klassrummet?  
a. Synliggöra, acceptera, erkänna, åtgärda 
b. Undangömma – förringa eller visa - kompensera  
c. Ansvarsfokusering  

 
5. Vilket stöd behöver ni som pedagoger för att hantera olika svårigheter i klassrummen?  

a. Undervisningsmässigt 
b. Handledningsmässigt 
c. Resursmässigt 

PERSONLIGA/INDIVIDUELLA FÖRUTSÄTTNINGAR   
6. Har ni erfarenheter av elever som inte vill visa sina svårigheter för andra? Hur har 

detta i så fall hanterats? Varför tror ni att det kan vara svårt för vissa elever?   

KLASSRUMSKLIMAT 
7. Hur hanterar ni olikheter/mångfald i klassrummet?  
8. Hur skapar man ett gott klassrumsklimat? Har ni erfarenheter av klassrum som inte är 

tillåtande? Hur hanterar man sådant? Kan klassrumsklimatet påverka arbetet med 
elever i läs- och skrivsvårigheter? 

ERFARENHETER OCH FÖRÄNDRING ÖVER TID 
9. Om du skulle fundera över dig själv och skolan över tid. Kan du se några förändringar 

på området (elever i läs- och skrivsvårigheter)? I så fall vilka? Om du arbetat på andra 
skolor – ser du skillnader 
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Bilaga	  2	  
	  

Tabell	  3	  –	  Skolöversikt	  	  
	  
Tabell 3: Översikt över urvalet 

Typ av skola och fiktivt skolnamn Fiktiva namn Deltagarnas 
kompetenser 

F-6 skola 
 

Mellanskolan 
Kommunal skola, mindre 
samhälle med låg/medelhög 
socioekonomisk sammansättning 

Mikael, Magnus, 
Maria, Magdalena, 
Mia, Mikaela 

• Tre har 
svenskkompetens 

• Övriga har andra 
ämneskompetenser 

7-9 skola 
 

Stadsskolan 
Kommunal skola, större stad, 
område med hög socioekonomisk 
status, samt upptagning från 
landsbygd 

Sara, Sofia, Sanna, 
Stina, Stella 
  

• Samtliga har 
svenskkompetens 

 

Landsortsskolan 
Kommunal skola, mindre 
samhälle med medelhög 
socioekonomisk sammansättning 

Laban, Lasse, Lina, 
Lena 

• Samtliga har andra 
ämneskompetenser 
än svenska 
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