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Sammanfattning	  
Uppsatsen	  avser	  att	  ta	  fram	  exempel	  på	  hur	  specialpedagoger	  beskriver	  sin	  
undervisning	  av	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Dessa	  exempel	  sätts	  i	  relation	  till	  
olika	  teoretiska	  perspektiv	  för	  att	  se	  i	  vilken	  teori	  de	  intervjuade	  specialpedagogerna	  
grundar	  sitt	  arbete.	  De	  teoretiska	  perspektiv	  som	  uppsatsen	  har	  undersökt	  kopplingar	  
till	  är	  det	  kategoriska	  perspektivet,	  det	  relationella	  perspektivet	  samt	  
dilemmaperspektivet.	  Frågeställningarna	  som	  handlar	  om	  hur	  specialpedagogerna	  
beskriver	  sin	  undervisning	  av	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  visar	  att	  de	  alla	  
arbetar	  medvetet	  med	  eleverna	  på	  främst	  en	  individuell	  nivå.	  I	  frågeställningen	  som	  
handlar	  om	  teoretiska	  perspektiv	  visar	  resultaten	  att	  alla	  de	  intervjuade	  
specialpedagogerna	  har	  ett	  grundläggande	  relationellt	  perspektiv	  på	  undervisning.	  De	  
vill	  arbeta	  mer	  med	  ett	  relationellt	  arbetssätt,	  t	  ex	  observera	  hela	  klassers	  lärmiljö,	  
utveckla	  inkluderande	  arbetssätt	  och	  undersöka	  hur	  undervisningen	  påverkar	  elevernas	  
resultat.	  Resultaten	  visar	  också	  att	  trots	  att	  specialpedagogerna	  uttrycker	  ett	  relationellt	  
perspektiv	  så	  utförs	  många	  av	  arbetsuppgifterna	  grundat	  i	  ett	  kategoriskt	  perspektiv.	  
Studien	  kommer	  fram	  till	  att	  det	  blir	  ett	  dilemma	  för	  specialpedagogerna	  när	  de	  
förväntas	  utföra	  flera	  arbetsuppgifter	  enligt	  ett	  kategoriskt	  perspektiv	  samtidigt	  som	  de	  
själva	  känner	  att	  de	  vill	  arbeta	  utifrån	  ett	  relationellt	  perspektiv.	  	  
	  

Nyckelord	  
specialpedagog,	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  kategoriskt	  perspektiv,	  relationellt	  perspektiv,	  
dilemmaperspektiv	  

Inledning	  
	  
Magi	  eller	  vetenskap?	  Eller	  både	  och?	  Titeln	  på	  uppsatsen	  kommer	  från	  något	  som	  min	  
rektor	  brukar	  säga	  om	  specialundervisning.	  ”Det	  är	  ingen	  magi”	  brukar	  hon	  säga	  om	  det	  
arbete	  specialpedagogen	  gör	  med	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Hon	  syftar	  på	  att	  
många	  lärare	  vill	  att	  just	  specialpedagogen	  ska	  undervisa	  just	  deras	  elever	  för	  att	  de	  ska	  
gå	  framåt.	  På	  något	  sätt	  är	  det	  som	  specialpedagogen	  gör	  bättre,	  och	  mer	  giltigt	  i	  
lärarnas	  ögon,	  än	  om	  en	  assistent	  eller	  resurspedagog	  gör	  jobbet	  under	  handledning	  av	  
specialpedagogen.	  Kanske	  för	  att	  ”gå	  till	  specialpedagogen”	  är	  det	  traditionella	  sättet	  att	  
hantera	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Uttrycket	  har	  bitit	  sig	  fast	  och	  jag	  har	  valt	  att	  
använda	  det	  som	  titel	  på	  min	  uppsats	  för	  att	  jag	  tycker	  att	  det	  passar	  in	  på	  ämnet.	  Själv	  
anser	  jag	  att	  undervisning	  och	  specialundervisning	  är	  lite	  både	  och.	  Lite	  magi	  och	  
mycket	  vetenskap.	  Läraryrket	  grundar	  sig	  på	  vetenskap	  men	  det	  är	  mer	  än	  så,	  mer	  än	  
vetenskap,	  ämnen	  och	  metoder.	  Vi	  pedagoger	  behöver	  kunna	  trolla	  fram	  det	  där	  glittret	  i	  
ögonen	  på	  barnen	  också	  för	  att	  vi	  ska	  komma	  framåt.	  Däri	  ligger	  magin.	  Resten	  lämnar	  
jag	  åt	  vetenskapen.	  	  

Bakgrund	  
Vad	  är	  specialpedagogik?	  Jag	  frågar	  mig	  detta	  eftersom	  jag	  anser	  den	  vara	  central	  i	  ett	  
examensarbete	  om	  specialpedagogik.	  Jag	  kommer	  att	  försöka	  svara	  på	  frågan	  här	  i	  
uppsatsens	  bakgrund.	  	  
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Att	   försöka	   sig	   på	   en	   generell	   definition	   av	   termen	   specialpedagogik	   eller	  
specialpedagogiska	  behov	  är//	  svårt.	  Vad	  vi	  emellertid	  kan	  konstatera	  är	  att	  
specialpedagogiska	   insatser	   är	   avsedda	   att	   sättas	   in	   där	   den	   vanliga	  
pedagogiken	  inte	  bedöms	  räcka	  till	  	  
	  
Björk-‐Åkesson	  &	  Nilholm,	  2007,	  s.	  36	  

	  
Hur	  stor	  plats	  specialpedagogiken	  tar	  i	  en	  verksamhet	  beror	  på	  hur	  man	  har	  definierat	  
”normalpedagogiken”,	  d.v.s.,	  ju	  smalare	  normalpedagogik	  desto	  bredare	  
specialpedagogik	  och	  omvänt.	  Det	  säger	  mycket	  om	  hur	  vi	  ser	  på	  elevers	  behov	  i	  
klassrummet.	  (Björk-‐Åkesson	  &	  Nilholm,	  2007,	  s.	  36).	  Detta	  är	  intressant	  ur	  flera	  
aspekter.	  Ibland	  har	  man	  märkt	  att	  de	  specialpedagogiska	  behoven	  ökar	  under	  vissa	  
perioder	  och	  har	  kunnat	  sätta	  detta	  i	  samband	  med	  att	  ekonomin	  för	  skolan	  blir	  bättre	  
(Sandström,	  2011).	  Då	  har	  man	  alltså	  förminskat	  normalpedagogiken	  under	  dessa	  tider	  
och	  gjort	  en	  större	  grupp	  elever	  till	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  	  
	  
Specialpedagogiken	  kan	  ses	  som	  ett	  sätt	  att	  hantera	  olikheter	  bland	  elever	  i	  
klassrummet	  eller	  som	  ett	  sätt	  att	  kompensera	  individernas	  svagheter	  så	  att	  de	  ska	  
passa	  in	  i	  klassrummet.	  Specialpedagogik	  kan	  vara	  att	  elever	  sätts	  under	  lupp	  och	  man	  
försöker	  hitta	  vad	  som	  felas	  dem,	  eller	  det	  kan	  vara	  att	  man	  sätter	  lärares	  undervisning	  
under	  lupp	  och	  försöker	  hitta	  vad	  som	  felas	  den.	  Specialpedagogiken	  kategoriserar	  
elever	  och	  har	  av	  tradition	  försökt	  identifiera	  de	  svagaste	  eleverna	  för	  att	  sätta	  in	  
åtgärder	  som	  ska	  hjälpa	  dem.	  Därför	  blir	  det	  inom	  specialpedagogiken	  aktuellt	  att	  
diskutera	  känsliga	  begrepp	  som	  normal	  och	  avvikande,	  inkludering	  och	  exkludering	  när	  
man	  diskuterar	  specialpedagogik	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  127).	  Detta	  hoppas	  jag	  kunna	  nudda	  
vid	  i	  min	  studie	  när	  jag	  tar	  reda	  på	  hur	  lärare	  väljer	  ut	  och	  undervisar	  elever	  med	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter.	  De	  processer	  som	  startar	  och	  pågår	  kring	  de	  elever	  som	  är	  i	  behov	  
av	  särskilt	  stöd	  tycker	  jag	  är	  viktiga	  att	  uppmärksamma	  och	  diskutera.	  	  
	  
Följande	  citat	  anser	  jag	  illustrerar	  nuläget	  för	  hur	  de	  teoretiska	  perspektiven	  ser	  ut	  
inom	  svensk	  skola.	  	  
	  

Den	   officiella	   specialpedagogiska	   policyn	   för	   den	   svenska	   skolan	   har	   sin	  
grund	   i	   internationella	   konventioner	   och	   överenskommelser	   som	   FN:s	  
konvention	   om	   mänskliga	   rättigheter	   (Barnombudsmannen	   2007)	   och	  
Salamancadeklarationen	   från	   1994	   (Specialpedagogiska	   institutet	   2007),	  
vilka	  kan	  ses	  som	  specialpedagogikens	  ideologiska	  ansikte.	  	  
	  
Ahlberg,	  2007,	  s.	  85	  

	  
Det	  som	  Ahlberg	  kallar	  ”specialpedagogikens	  ideologiska	  ansikte”	  är	  att	  
specialpedagogisk	  verksamhet	  enligt	  rådande	  riktlinjer	  och	  styrdokument	  ska	  luta	  sig	  
mot	  en	  relationell	  teoribildning	  i	  motsats	  till	  en	  kategorisk	  teoribildning.	  Många	  forskare	  
anser	  att	  det	  fortfarande	  är	  ett	  tydligt	  gap	  mellan	  ”specialpedagogikens	  ideologiska	  
ansikte”	  och	  den	  verklighet	  många	  elever	  möter	  i	  skolan.	  Specialpedagogiken	  rör	  sig	  
med	  termer	  som	  diagnos,	  avvikelse,	  prognos,	  i	  syfte	  att	  identifiera	  svagaste,	  för	  att	  
kunna	  sätta	  in	  åtgärder	  för	  att	  få	  dem	  att	  uppnå	  mål	  i	  skolan.	  Hur	  avspeglar	  det	  sig	  i	  det	  
vi	  gör	  med	  eleverna?	  Hur	  skulle	  det	  kunna	  se	  ut	  om	  alla	  inblandade	  hade	  fokus	  på	  vad	  
elever	  kan,	  arbetade	  med	  miljön	  kring	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  samt	  utbildade	  alla	  
föräldrar	  och	  lärare	  om	  hur	  man	  kan	  förebygga	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  andra	  
inlärningssvårigheter.	  Skulle	  det	  då	  finnas	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd?	  Detta	  är	  ju	  
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givetvis	  en	  hypotetisk	  fråga,	  som	  de	  flesta	  skulle	  svara	  ja	  på.	  Jag	  vill	  likväl	  lyfta	  frågan	  för	  
att	  åskådliggöra	  att	  vilket	  teoretiskt	  perspektiv	  man	  arbetar	  utifrån	  spelar	  roll	  för	  hur	  
man	  ser	  på	  människorna	  som	  befinner	  sig	  i	  den	  befintliga	  verksamheten.	  	  
	  
Det	  jag	  har	  fokuserat	  på	  i	  denna	  studie	  är	  specialpedagogernas	  beskrivningar	  av	  sin	  
undervisning,	  hur	  de	  har	  valt	  ut	  elever	  och	  vilken	  typ	  av	  stöd	  de	  sätter	  in	  till	  olika	  elever.	  
Dessa	  frågor	  har	  jag	  slutligen	  analyserat	  utifrån	  en	  större	  fråga	  som	  har	  att	  göra	  med	  
vilka	  teoretiska	  perspektiv	  jag	  kan	  urskilja	  i	  specialpedagogernas	  beskrivningar.	  	  
	  
När	  man	  letar	  efter	  teoretiska	  perspektiv	  hos	  lärare	  och	  skolledare	  finns	  risken,	  -‐eller	  
chansen-‐,	  att	  man	  inte	  kommer	  att	  finna	  ett	  renodlat	  perspektiv	  utan	  att	  det	  visar	  sig	  att	  
de	  har	  sin	  utgångspunkt	  i	  bägge	  perspektiven	  och	  kanske	  använder	  olika	  perspektiv	  i	  
olika	  situationer.	  Nilholm	  (2005,	  s.	  127)	  tänker	  sig	  att	  det	  inte	  räcker	  med	  enbart	  två	  
dominerande	  perspektiv	  utan	  vill	  lägga	  till	  ett	  tredje	  perspektiv,	  dilemmaperspektivet.	  
Det	  är	  trots	  svårigheterna	  med	  att	  identifiera	  och	  kategorisera	  teoretiska	  perspektiv	  
viktigt	  att	  man	  söker	  efter	  dem,	  för	  att	  identifiera	  vilka	  utgångspunkter	  beslut	  och	  
handlingar	  har.	  Detta	  för	  att	  försöka	  identifiera	  sitt	  eget	  ställningstagande	  och	  ställa	  det	  
i	  relation	  till	  andras	  ställningstaganden	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  127).	  
	  
Olika	  teoretiska	  perspektiv	  har	  präglat	  skolkulturen	  under	  alla	  tider.	  De	  teoretiska	  
perspektiven	  kommer	  att	  beskrivas	  mer	  ingående	  under	  avsnittet	  teoretiska	  perspektiv.	  
I	  ett	  historiskt	  perspektiv	  har	  det	  kategoriska	  perspektivet	  präglat	  vad	  och	  hur	  
pedagogerna	  har	  tänkt	  kring	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  I	  ett	  mer	  nutida	  perspektiv	  
kan	  man	  utläsa	  ur	  läroplaner	  och	  styrdokument	  att	  det	  har	  blivit	  viktigt	  att	  se	  
undervisningen	  och	  eleven	  ur	  ett	  relationellt	  perspektiv	  (Börjesson	  &	  Palmblad,	  2003).	  I	  
vilken	  utsträckning	  detta	  relationella	  perspektiv	  har	  nått	  ut	  till	  skolor	  och	  enskilda	  
lärare	  är	  en	  av	  mina	  funderingar.	  Det	  är	  aktuellt	  att	  belysa	  frågan	  om	  teoretiska	  
perspektiv	  eftersom	  det	  finns	  en	  fördröjning	  i	  att	  det	  tar	  lång	  tid	  att	  förändra	  skiftet	  från	  
ett	  strikt	  kategoriskt	  perspektiv	  till	  ett	  mer	  relationellt.	  Även	  om	  det	  har	  funnits	  
skrivningar	  om	  att	  det	  ska	  vara	  en	  skola	  för	  alla	  eller	  att	  miljön	  för	  eleven	  ska	  anpassas	  
under	  lång	  tid	  har	  vi	  inte	  kommit	  dit	  i	  svensk	  skola	  än	  (Emanuelsson,	  Persson	  &	  
Rosenqvist,	  2001).	  	  
	  
Vad	  kan	  då	  de	  intervjuer	  jag	  genomfört	  med	  specialpedagoger	  säga	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  
just	  nu	  och	  vart	  vi	  är	  på	  väg?	  De	  säger	  enbart	  något	  om	  hur	  det	  ser	  ut	  för	  just	  den	  
pedagogen,	  just	  nu,	  på	  en	  särskild	  skola.	  Det	  jag	  vill	  söka	  efter	  är	  om	  det	  går	  att	  se	  några	  
mönster	  och	  i	  så	  fall	  finna	  orsaker	  till	  att	  det	  är	  på	  det	  viset.	  	  
	  
Denna	  uppsats	  syftar	  till	  att	  söka	  svar	  på	  hur	  specialpedagoger	  beskriver	  sin	  
undervisning	  av	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  samt	  att	  söka	  efter	  vilka	  teoretiska	  
perspektiv	  man	  kan	  hitta	  i	  specialpedagogernas	  beskrivningar	  av	  upplägg	  och	  
genomförande	  av	  sin	  undervisning.	  Resultaten	  kan	  visa	  om	  och	  i	  vilken	  grad	  
specialpedagogerna	  har	  tagit	  till	  sig	  det	  relationella	  perspektivet.	  Specialpedagogens	  
sätt	  att	  förhålla	  sig	  till	  det	  teoretiska	  perspektivet	  har	  betydelse	  för	  hur	  samarbetet	  ser	  
ut	  med	  andra	  yrkesgrupper	  i	  skolan	  och	  utanför	  skolan,	  för	  hur	  samarbetet	  med	  
föräldrar	  och	  elever	  utvecklas	  och	  framförallt	  för	  vilken	  riktning	  skolutvecklingen	  på	  
den	  enskilda	  skolan	  tar	  vilket	  i	  förlängningen	  ger	  utslag	  på	  hur	  de	  enskilda	  eleverna	  på	  
skolan	  mår	  och	  utvecklas.	  
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Vissa	  ord	  och	  begrepp	  kan	  behöva	  klargöras.	  	  
	  
Specialpedagog	  är	  en	  lärare	  som	  har	  vidareutbildat	  sig	  inom	  ämnet	  specialpedagogik	  
och	  har	  läst	  t	  ex	  specialpedagogprogrammet	  eller	  motsvarande	  utbildning.	  
Specialpedagogens	  fokus	  är	  att	  arbeta	  med	  övergripande	  frågor	  i	  skolan	  såsom	  
pedagogiskt	  ansvarig	  i	  Elevhälsoteamet,	  ansvarig	  för	  de	  specialpedagogiska	  insatserna,	  
handledning	  av	  lärare	  och	  annan	  personal.	  Undervisning	  av	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  
stöd	  finns	  i	  specialpedagogens	  uppdrag	  men	  det	  är	  inte	  där	  fokus	  ligger.	  	  
	  
Speciallärare	  är	  en	  lärare	  som	  har	  vidareutbildat	  sig	  inom	  ämnet	  och	  läst	  t	  ex	  
speciallärarprogrammet	  med	  inriktning	  mot	  dövhet	  eller	  hörselskada,	  
matematikutveckling,	  synskada,	  utvecklingsstörning	  eller	  språk,	  skriv-‐	  och	  läsutveckling	  
eller	  motsvarande	  utbildning.	  Speciallärarens	  fokus	  är	  att	  arbeta	  nära	  elever	  i	  behov	  av	  
särskilt	  stöd	  snarare	  än	  att	  arbeta	  med	  organisation	  och	  handledning	  av	  personal.	  I	  
praktiken	  sammanblandas	  ofta	  speciallärarens	  och	  specialpedagogens	  ansvarsuppgifter	  
och	  tjänsterna	  består	  i	  att	  utföra	  uppgifter	  från	  båda	  områdena.	  	  
	  
Elevhälsoteam	  är	  ett	  team	  som	  arbetar	  med	  elevhälsa	  på	  skolor.	  Deras	  främsta	  uppgift	  
är	  att	  stödja	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  och	  se	  till	  att	  undervisning	  och	  den	  sociala	  
situationen	  fungerar	  bra	  för	  dem.	  Teamets	  uppdrag	  är	  att	  arbeta	  såväl	  övergripande	  och	  
förebyggande	  som	  att	  genomföra	  mer	  akuta	  insatser	  när	  något	  händer	  snabbt.	  Enligt	  
skollagen	  ska	  det	  t	  ex	  ingå	  rektor,	  skolpsykolog,	  kurator,	  studie	  och	  yrkesvägledare,	  
skolsköterska	  och	  specialpedagog.	  	  
	  
Screening	  är	  en	  metod	  för	  att	  identifiera	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Den	  
innebär	  att	  man	  gör	  regelbundna	  tester	  på	  alla	  elever	  i	  en	  viss	  åldersgrupp	  för	  att	  hitta	  
om	  någon	  inte	  hänger	  med	  i	  förväntat	  tempo.	  
	  
DLS	  är	  ett	  diagnostiskt	  läs-‐	  och	  skrivprov	  som	  är	  vanligt	  att	  man	  använder	  för	  att	  
screena	  elever	  i	  skolor.	  Det	  används	  bland	  annat	  för	  att	  genomföra	  screeningar	  av	  hela	  
årskurser.	  Dess	  olika	  delar	  mäter	  bland	  annat	  ordförståelse,	  rättstavning,	  läshastighet	  
och	  läsförståelse.	  Resultatet	  delas	  in	  i	  en	  så	  kallad	  Stanine-‐skala	  där	  en	  procentuell	  
fördelning	  över	  hur	  elever	  i	  olika	  åldrar	  har	  klarat	  testet	  visas.	  

Litteraturöversikt	  
Jag	  har	  letat	  efter	  litteratur	  som	  kan	  belysa	  mitt	  ämne	  ur	  olika	  perspektiv.	  Litteraturen	  
jag	  har	  använt	  mig	  av	  spänner	  mellan	  avhandlingar	  och	  magisteruppsatser,	  mellan	  
Skolverksrapporter	  och	  föreläsningar.	  Viss	  del	  av	  litteraturen	  jag	  har	  använt	  har	  handlat	  
om	  det	  praktiska	  hantverket	  att	  skriva	  en	  uppsats.	  Exempel	  på	  böcker	  som	  har	  hjälpt	  
mig	  med	  det	  är	  Denscombe	  (2009)	  och	  Johansson	  &	  Svedner	  (2001).	  Ur	  dem	  har	  jag	  
hämtat	  material	  till	  hur	  jag	  kan	  tänka	  kring	  olika	  upplägg	  på	  uppsatsen	  och	  hur	  jag	  kan	  
lägga	  upp	  en	  intervju	  på	  ett	  genomtänkt	  sätt.	  Andra	  delar	  av	  litteraturen	  har	  jag	  använt	  
för	  att	  skapa	  mig	  en	  bakgrund	  till	  det	  ämnesområde	  jag	  har	  valt	  ut.	  Det	  har	  handlat	  om	  
metoder	  för	  läsinlärning,	  fakta	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  dyslexi,	  teoretiska	  
perspektiv	  inom	  specialpedagogik	  och	  metoder	  som	  förespråkas	  för	  att	  undervisa	  elever	  
med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Dessa	  böcker	  är	  t	  ex	  Druid-‐Glentow	  (2006)	  och	  Reid	  
(2009).	  Ur	  annan	  litteratur	  har	  jag	  inhämtat	  fler	  perspektiv	  på	  mitt	  ämne	  t	  ex	  Nielsen	  
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(2005)	  vilken	  jag	  även	  har	  haft	  god	  nytta	  av	  i	  mina	  tankar	  om	  den	  kvalitativa	  ansats	  jag	  
har	  valt	  att	  lägga	  på	  min	  uppsats.	  	  

Tidigare	  forskning	  
När	  det	  gäller	  forskning	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  finns	  det	  många	  
forskningsrapporter	  att	  läsa,	  reflektera	  kring	  och	  ta	  ställning	  till	  i	  undervisningen.	  Detta	  
medför	  att	  det	  finns	  mycket	  information	  att	  hämta	  och	  lära	  sig	  av	  samtidigt	  som	  det	  blir	  
svårt	  att	  måla	  upp	  en	  heltäckande	  bild	  av	  forskningsläget.	  Jag	  kommer	  att	  koncentrera	  
mig	  på	  forskning	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  dyslexi	  och	  göra	  en	  översiktlig	  
genomgång	  av	  teorier	  kring	  läsinlärning.	  Inom	  detta	  avsnitt	  med	  tidigare	  forskning	  tar	  
jag	  också	  upp	  de	  viktigaste	  teoribildningarna	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  den	  
specialpedagogiska	  forskningen.	  	  

Läsning	  och	  läsinlärningsmetoder	  
Läsning	  är	  en	  relativt	  ny	  företeelse	  i	  människornas	  värld.	  Alfabetet	  har	  funnits	  i	  Europa	  i	  
ungefär	  3000	  år,	  runskrift	  har	  daterats	  till	  200-‐talet	  och	  stora	  delar	  av	  svenska	  folket	  
beräknas	  ha	  varit	  läskunniga	  i	  slutet	  på	  1600-‐talet	  (Ericsson,	  2007,	  s.	  23).	  Läsning	  är	  
inte	  ett	  ”naturligt”	  tillstånd	  utan	  det	  är	  något	  vi	  behöver	  lära	  oss	  för	  att	  det	  ska	  gå	  att	  
utföra.	  Hur	  man	  lär	  sig	  läsa	  varierar	  starkt	  mellan	  olika	  individer.	  Grunden	  till	  skolans	  
läsinlärning	  tar	  sin	  början	  när	  barnet	  föds	  och	  föräldrarna	  börjar	  prata	  med	  barnet	  och	  
lär	  det	  om	  världen.	  Barnet	  bygger	  successivt	  upp	  sin	  förståelse	  för	  språket	  och	  världen	  
och	  efter	  några	  år	  är	  det	  redo	  att	  börja	  ta	  sig	  an	  utmaningen	  att	  lära	  sig	  läsa.	  	  
	  
Läsfärdighet	  varierar	  mellan	  olika	  barn.	  En	  stor	  framgångsfaktor	  är	  på	  vilket	  sätt	  läraren	  
undervisar.	  Det	  kan	  göra	  skillnad	  mellan	  om	  eleven	  får	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  eller	  
klarar	  sig	  ändå.	  I	  den	  teoretiska	  bakgrunden	  utforskar	  jag	  läsinlärningsmetoder,	  
läsfärdighetsundervisning	  samt	  specifika	  metoder	  att	  undervisa	  för	  de	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  	  
	  
Läsfärdighet	  brukar	  ses	  som	  ett	  samspel	  mellan	  flera	  olika	  faktorer.	  Den	  kan	  beskrivas	  
genom	  en	  välkänd	  formel	  där	  Läsförmågan	  är	  L,	  Avkodningen	  är	  A	  och	  Förståelsen	  är	  F.	  	  
	  
Formeln	  ser	  ut	  så	  här	  och	  är	  utformad	  av	  Frost	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  22;	  Druid-‐Glentow,	  
2006,	  s.	  29).	  
	  
L=A	  x	  F	  	  
	  
Det	  finns	  även	  andra	  faktorer	  att	  lägga	  till	  för	  att	  formeln	  ska	  bli	  komplett	  som	  ett	  
instrument	  att	  förstå	  läsfärdighet.	  Motivation	  är	  en	  faktor	  och	  självförtroende	  är	  en	  
annan	  faktor	  som	  också	  spelar	  in	  för	  hur	  god	  läsfärdighet	  en	  enskild	  människa	  visar	  upp	  
vid	  ett	  enskilt	  lästillfälle	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  22).	  	  
	  
Det	  är	  relativt	  enkelt	  att	  beskriva	  hur	  avkodningen	  behöver	  vara	  för	  att	  fungera	  
tillfredsställande.	  Den	  behöver	  vara	  automatiserad	  för	  att	  läsningen	  ska	  ske	  säkert	  och	  
effektivt.	  När	  det	  gäller	  förståelsen	  är	  förhållandena	  mera	  komplicerade	  vilket	  också	  
framgår	  av	  de	  faktorer	  som	  läggs	  till	  läsfärdighetsformeln	  ovan.	  Hur	  motiverad	  en	  
enskild	  människa	  är	  vid	  ett	  enskilt	  tillfälle	  är	  svårt	  att	  veta	  och	  med	  vilken	  förståelse	  av	  
orden	  i	  texten	  den	  som	  läser	  har	  är	  också	  svårt	  att	  i	  förväg	  sätta	  sig	  in	  i.	  Det	  är	  helt	  
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beroende	  på	  i	  vilka	  situationer	  människan	  har	  befunnit	  sig	  i	  under	  sitt	  liv	  och	  hur	  hon	  
därmed	  kan	  referera	  till	  olika	  ord	  i	  en	  text.	  Flera	  forskare	  hävdar	  att	  ordförståelse	  är	  av	  
avgörande	  betydelse	  för	  hur	  ens	  läsförmåga	  kommer	  att	  växa	  fram	  och	  utvecklas	  
(Tjernberg,	  2011,	  s.	  23).	  	  
	  
Olika	  läsinlärningsmetoder	  förhåller	  sig	  olika	  till	  hur	  man	  ska	  arbeta	  med	  förhållandena	  
mellan	  avkodning	  och	  förståelse	  som	  formeln	  ovan	  beskriver.	  Det	  är	  i	  första	  hand	  synen	  
på	  hur	  den	  första	  läsinlärningen	  ska	  läggas	  upp	  som	  skiljer	  sig	  åt	  i	  de	  olika	  
förhållningssätten.	  Diskussioner	  har	  förts	  under	  lång	  tid	  om	  vad	  som	  ger	  bäst	  resultat	  
för	  elever	  som	  lär	  sig	  läsa.	  Det	  finns	  två	  metoder	  som	  i	  sig	  har	  flera	  undermetoder	  som	  
dominerar	  i	  Sverige	  och	  i	  världen.	  De	  olika	  metoderna	  utgår	  från	  att	  lära	  sig	  läsa	  genom	  
att	  lära	  sig	  delarna,	  fonemen	  först	  eller	  att	  utgå	  ifrån	  helheten/sammanhang	  och	  mening	  
först	  och	  sedan	  ta	  sig	  ner	  till	  fonemen.	  De	  olika	  metoderna	  brukar	  benämnas	  som	  
phonics	  respektive	  whole	  language	  där	  den	  första	  utgår	  ifrån	  att	  lära	  sig	  delarna	  först	  
och	  den	  andra	  utgår	  ifrån	  att	  utgå	  ifrån	  helheten	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  26;	  Druid-‐Glentow,	  
2006,	  s.	  32).	  Detta	  kommer	  jag	  att	  ta	  upp	  mer	  nedan.	  	  
	  
De	  olika	  metodernas	  vara	  eller	  icke	  vara	  har	  debatterats	  under	  lång	  tid	  inom	  
forskarvärlden.	  Under	  1960-‐talet	  blev	  frågan	  så	  tillspetsad	  i	  USA	  att	  man	  talade	  om	  ett	  
”reading	  war”	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  26).	  Forskarna	  delades	  i	  två	  läger.	  Den	  polsk-‐
amerikanska	  forskaren	  Jeanne	  Chall	  gjorde	  1967	  en	  omfattande	  studie	  för	  tidsperioden	  
1910-‐1965	  med	  målsättningen	  att	  svara	  på	  frågan	  vilken	  läsinlärningsmetod	  som	  gav	  
det	  bästa	  resultatet	  för	  nybörjare	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  26).	  Hennes	  resultat	  är	  viktiga	  
som	  bakgrund	  till	  diskussionen	  om	  olika	  läsmetoder.	  Resultaten	  visade	  att	  det	  fanns	  
flera	  variabler	  som	  påverkade	  hur	  det	  gick	  med	  läsningen.	  Hon	  såg	  att	  klassrumsmiljön	  
har	  stor	  betydelse,	  liksom	  hur	  engagerad	  läraren	  kände	  sig	  inför	  sitt	  uppdrag.	  Rapporten	  
visar	  också	  att	  de	  elever	  som	  fick	  regelbunden	  träning	  i	  ljudinlärning,	  d.v.s.	  phonics,	  kom	  
att	  få	  en	  bättre	  läsinlärning.	  Detta	  kom	  även	  en	  annan	  forskare	  som	  deltog	  i	  ”reading	  
war”	  fram	  till,	  nämligen	  Horace	  Frederick	  Mathews	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  27;	  Lundberg	  &	  
Herrlin,	  2005,	  s.	  10).	  Resultaten	  utmanade	  företrädare	  för	  whole	  language-‐metoden,	  
men	  senare	  forskning	  instämma	  i	  vad	  Chall	  och	  Mathews	  kom	  fram	  till.	  (Tjernberg,	  
2011,	  s.	  27;	  Lundberg	  &	  Herrlin,	  2005,	  s.	  10).	  	  
	  
Jag	  vill	  också	  kort	  nämna	  några	  andra	  faktorer	  som	  kan	  påverka	  läsinlärningen.	  Flera	  
forskare	  har	  liksom	  Jeanne	  Chall	  visat	  att	  det	  inte	  enbart	  är	  metoden	  som	  spelar	  roll	  för	  
resultatet.	  Frykholm	  (2007,	  s.	  102)	  skriver	  så	  här	  om	  hur	  barn	  påverkas	  av	  sin	  bakgrund	  
och	  sin	  miljö.	  	  
	  

…har	   visat	   att	   barns	   språk	   och	   språkanvändning	   på	   ett	   komplext	   sätt	   är	  
socialt	  och	  kulturellt	  betingade.	  Andra	  forskare	  har	  visat	  att	  även	  skolan	  kan	  
sägas	  vara	  bärare	  av	  en	  viss	  kultur-‐en	  kultur	  som	  gynnar	  välanpassade	  och	  
duktiga	   ”medelklasselever”	   med	   utvecklad	   verbal	   förmåga	   och	   starkt	  
självförtroende.	  

	  
Detta	  tycker	  jag	  är	  en	  viktig	  aspekt	  som	  pekar	  tillbaka	  på	  vad	  Frosts	  formel	  vill	  säga	  oss	  
ifråga	  om	  tilläggsfaktorer	  som	  motivation	  och	  självförtroende.	  Vilken	  identitet	  en	  elev	  
har,	  och	  önskar	  ha,	  får	  betydelse	  för	  hur	  den	  tar	  till	  sig	  läsinlärningsmetoder	  och	  övrig	  
undervisning	  i	  skolan.	  Därför	  blir	  det	  viktigt	  att	  vi	  lärare	  är	  medvetna	  om	  detta	  
(Sandström	  Kjellin,	  2002).	  Det	  finns	  flera	  sätt	  att	  lägga	  upp	  undervisningen	  så	  att	  elever	  
inte	  hamnar	  i	  negativa	  spiraler	  som	  kan	  medföra	  att	  de	  tappar	  sin	  motivation.	  En	  viktig	  
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utgångspunkt	  är	  att	  låta	  eleverna	  möta	  texter	  som	  de	  känner	  sig	  förtrogna	  med	  och	  som	  
utgår	  ifrån	  deras	  verklighet	  och	  att	  arbeta	  med	  att	  eleverna	  ska	  få	  känna	  att	  de	  har	  
förförståelse	  för	  texten.	  Man	  kan	  genom	  att	  ändra	  arbetssätt	  och	  innehåll	  i	  
undervisningen	  låta	  även	  elever	  från	  andra	  kulturella	  bakgrunder	  än	  den	  som	  skolan	  
traditionellt	  representerar	  komma	  till	  sin	  rätt	  (Nielsen,	  2005,	  s.	  73).	  	  
	  
Det	  är	  också	  viktigt	  att	  vara	  medveten	  om	  att	  läsinlärningen	  inte	  på	  något	  sätt	  startar	  i	  
skolan	  när	  eleverna	  är	  7	  år.	  Den	  startar	  långt	  tidigare	  när	  barnen	  går	  på	  förskolan	  och	  
arbetar	  med	  den	  fonologiska	  medvetenheten	  och	  att	  bygga	  upp	  ett	  så	  stort	  ordförråd	  
som	  möjligt	  och	  när	  föräldrarna	  pratar	  med	  barnen	  och	  läser	  för	  barnen.	  Föräldrarnas	  
egen	  medvetenhet	  om	  vikten	  av	  att	  bygga	  ett	  gott	  språk	  genom	  att	  läsa	  böcker	  för	  barnet	  
och	  prata	  mycket	  med	  barnet	  kan	  inte	  nog	  värderas	  utan	  utgör	  grunden	  för	  barnets	  
språkliga	  utveckling.	  	  

Läseboksmetoden/phonics/ljudmetod/syntetisk	  metod	  
De	  som	  förespråkar	  metoden	  att	  läsning	  är	  en	  färdighet	  i	  att	  koppla	  samman	  ljud	  och	  
bokstäver	  vill	  att	  det	  ska	  finnas	  tillfälle	  för	  elever	  att	  träna	  bokstäver	  och	  ljud	  och	  att	  
binda	  samman	  ljud	  till	  ord.	  Då	  tränar	  man	  avkodning	  i	  syfte	  att	  göra	  den	  automatiserad.	  
Den	  här	  metoden	  arbetar	  med	  inriktning	  på	  avkodning	  och	  är	  den	  traditionella	  metoden	  
i	  vårt	  land.	  Den	  har	  flera	  namn	  och	  kallas	  t.ex.	  läseboksmetoden,	  phonics	  eller	  den	  
traditionella	  metoden.	  Den	  utgår	  från	  den	  pedagogik	  som	  kallas	  bottom	  up-‐pedagogiken	  
vilket	  innebär	  att	  eleverna	  lär	  sig	  att	  läsa	  med	  fokus	  på	  de	  minsta	  beståndsdelarna,	  d.v.s.	  
bokstav/ljud.	  Avkodning	  går	  före	  förståelse	  i	  den	  tidiga	  läsningen.	  	  (Druid-‐Glentow,	  
2006,	  s.	  32ff;	  Nielsen,	  2005,	  s.	  69;	  Tjernberg,	  2011,	  s.	  27).	  Det	  tar	  sig	  praktiska	  exempel	  i	  
läseboken	  där	  orden	  kan	  bildas	  enbart	  av	  de	  bokstäver	  eleverna	  har	  lärt	  sig	  vilket	  kan	  
leda	  till	  att	  ordförrådet	  i	  början	  blir	  torftigt.	  När	  eleverna	  lär	  sig	  fler	  bokstäver	  och	  ljud	  
ökar	  ordförrådet	  i	  läsningen	  snabbt.	  	  

Helordsmetoden/whole	  language	  
För	  de	  som	  tänker	  sig	  att	  läsningen	  utgår	  ifrån	  ett	  sammanhang	  och	  att	  läsningen	  främst	  
är	  en	  form	  av	  kommunikation	  blir	  angreppssättet	  för	  att	  lära	  sig	  läsa	  ett	  annat.	  Metoden	  
brukar	  kallas	  whole	  language/helordsmetoden	  och	  utgår	  från	  elevernas	  egna	  texter.	  Här	  
lärs	  inte	  bokstäverna	  in	  i	  någon	  särskild	  ordning	  utan	  det	  som	  kommer	  spontant	  från	  
eleverna	  blir	  det	  som	  tas	  upp.	  Man	  tänker	  sig	  att	  den	  första	  läsinlärningen	  blir	  en	  slags	  
helordsinlärning	  och	  att	  man	  sedan	  utifrån	  den	  kan	  hitta	  delarna,	  fonemen.	  Eleverna	  
arbetar	  förståelseinriktat	  inom	  denna	  metod	  som	  utgår	  ifrån	  det	  som	  kallas	  top	  down-‐
pedagogiken	  (Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  33,	  ).	  	  
	  
Många	  lärare	  tar	  de	  olika	  läsinlärningsmetoderna	  och	  anpassar	  dem	  till	  de	  elever	  de	  har	  
och	  det	  kan	  innebära	  att	  de	  använder	  olika	  delar	  av	  metoderna	  vid	  olika	  tillfällen.	  Detta	  
är	  inte	  till	  nackdel	  för	  eleverna	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  28).	  	  

Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  dyslexi	  
En	  del	  barn	  har	  inte	  samma	  förutsättningar	  att	  lära	  sig	  läsa	  som	  andra	  barn.	  Detta	  är	  
inte	  något	  nytt.	  Men	  det	  har	  fått	  ökad	  betydelse	  att	  kunna	  läsa	  och	  skriva	  utan	  
ansträngning	  i	  vår	  tid	  och	  den	  som	  har	  problem	  inom	  detta	  område	  kan	  få	  
genomgripande	  problem	  i	  livet.	  	  
	  
I	  början	  kanske	  det	  mest	  visar	  sig	  i	  att	  barnet	  inte	  intresserar	  sig	  för	  rim	  och	  ramsor	  
eller	  att	  barnet	  har	  svårt	  att	  säga	  krångliga	  ord	  och	  att	  intresset	  för	  ord	  och	  bokstäver	  
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dröjer.	  När	  barnet	  börjar	  skolan	  märks	  det	  snabbt	  att	  det	  inte	  hänger	  med	  i	  
undervisningen.	  Risken	  finns	  att	  det	  redan	  från	  början	  får	  en	  självbild	  av	  att	  det	  inte	  är	  
lika	  bra	  som	  klasskamraterna.	  En	  del	  barn	  har	  svårigheter	  som	  märks	  redan	  i	  talet	  i	  
yngre	  åldrar	  medan	  andra	  har	  svårigheter	  som	  visar	  sig	  senare	  när	  barnet	  ska	  börja	  läsa	  
och	  skriva	  (Föhrer	  &	  Magnusson,	  2010,	  s.	  44-‐46).	  	  
	  
Varför	  är	  det	  så	  viktigt	  att	  kunna	  läsa?	  Man	  kan	  väl	  välja	  ett	  yrke	  där	  man	  inte	  behöver	  
läsa	  så	  mycket?	  Det	  är	  tyvärr	  inte	  så	  enkelt.	  Även	  utanför	  skolan	  krävs	  läsförmåga.	  Det	  
finns	  många	  exempel	  på	  när	  läsförmåga	  krävs,	  att	  fylla	  i	  blanketter,	  att	  läsa	  textremsan	  
på	  tv	  och	  bio,	  att	  spela	  sällskapsspel	  och	  dataspel	  är	  bara	  några.	  Ytterligare	  exempel	  är	  
att	  kunna	  hänga	  med	  i	  nyheter	  och	  diskutera	  den	  senaste	  boken	  i	  fikarummet,	  allt	  det	  
där	  är	  viktigt	  för	  att	  andra	  ska	  se	  oss	  som	  delaktiga	  i	  samhället	  och	  att	  vi	  själva	  ska	  se	  
oss	  som	  kompetenta	  och	  dugliga.	  Det	  är	  lätt	  hänt	  att	  den	  som	  inte	  har	  dessa	  förmågor	  
inte	  kommer	  att	  vilja	  visa	  sina	  svagheter	  utan	  istället	  försöka	  dölja	  dem	  efter	  bästa	  
förmåga.	  Det	  tar	  tid	  och	  kraft	  från	  människan	  och	  självkänslan	  riskerar	  att	  minska	  och	  
man	  kan	  se	  sig	  själv	  som	  dummare	  än	  andra.	  Följderna	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  blir	  
mer	  långtgående	  än	  bara	  en	  minskad	  förmåga	  att	  läsa	  och	  skriva	  (Sandberg,	  2007,	  s.	  2;	  
Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  15).	  Det	  finns	  också	  risk	  för	  att	  den	  som	  har	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  tänker	  ut	  smarta	  strategier	  för	  att	  undvika	  allt	  som	  har	  med	  läsning	  och	  
skrivning	  att	  göra	  och	  får	  på	  så	  sätt	  ännu	  mindre	  träning	  i	  att	  läsa	  och	  skriva,	  det	  blir	  en	  
ond	  cirkel	  (Lundberg	  &	  Wolff,	  2011,	  s.	  15).	  	  
	  
Flera	  forskare	  är	  överens	  om	  att	  en	  tidig	  upptäckt	  kan	  hjälpa	  barn	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  att	  inte	  komma	  så	  långt	  efter	  och	  inte	  tappa	  det	  självförtroende	  som	  är	  
så	  viktigt	  för	  att	  kunna	  läsa	  och	  skriva	  (Nielsen,	  2005;	  Reid,	  2007,	  s.	  9;	  Reid,	  2009,	  s.	  72;	  
Ingvar,	  2008,	  s.	  17).	  Att	  hitta	  sätt	  att	  hjälpa	  förskolebarn	  att	  utveckla	  sitt	  muntliga	  språk	  
anser	  många	  vara	  en	  nyckelfaktor	  för	  att	  senare	  kunna	  lära	  sig	  läsa	  och	  även	  lära	  sig	  att	  
läsa	  för	  att	  lära	  (Reid,	  2009,	  s.	  65).	  Exempel	  som	  tar	  upp	  på	  vad	  förskolebarnen	  behöver	  
kunna	  för	  att	  gå	  vidare	  i	  skolan	  är	  att	  ha	  god	  fonologisk	  medvetenhet	  som	  att	  rimma	  och	  
ljudsegmentera	  (ta	  bort/lägga	  till	  förstavelser/ändelser),	  ha	  ett	  stort	  ordförråd,	  uttrycka	  
sig	  muntligt	  och	  kunna	  förstå	  och	  ta	  in	  muntlig	  information.	  De	  barn	  som	  inte	  har	  de	  
grundläggande	  färdigheterna	  behöver	  identifieras	  för	  att	  man	  ska	  kunna	  sätta	  in	  tidiga	  
åtgärder	  som	  gynnar	  deras	  utveckling.	  Ett	  vanligt	  sätt	  är	  att	  man	  screenar	  alla	  elever	  i	  
klassen	  eller	  förskolegruppen.	  Att	  arbeta	  med	  kartläggningar	  eller	  screeningar	  är	  väl	  
förankrat	  i	  den	  specialpedagogiska	  traditionen	  och	  förespråkas	  av	  läsforskare	  som	  
Lundberg	  &	  Herrlin	  (2005,	  s.	  8)	  och	  Reid	  (2009,	  s.	  72).	  Det	  förekommer	  diskussioner	  om	  
hur	  och	  varför	  man	  ska	  kartlägga	  elevers	  läsfärdighet	  (Pehrsson	  &	  Sahlström,	  1999,	  s.	  5)	  
men	  väl	  belagt	  är	  att	  ett	  effektivt	  sätt	  att	  se	  till	  att	  alla	  elever	  får	  chans	  att	  lära	  sig	  läsa	  är	  
att	  kartlägga	  elevernas	  läsfärdighet	  vid	  olika	  tillfällen	  (Lundberg	  &	  Herrlin,	  2005,	  s.	  5).	  	  
	  
Dyslexi	  är	  en	  form	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  som	  inte	  är	  enhetligt	  definierat	  utan	  det	  
finns	  flera	  olika	  sätt	  att	  definiera	  svårigheterna	  man	  kan	  uppleva	  om	  man	  har	  dyslexi	  
(Nielsen,	  2005,	  s.	  89).	  De	  som	  utreder	  dyslexi	  har	  inte	  en	  enhetlig	  modell	  för	  att	  sätta	  
diagnosen	  men	  den	  modell	  vi	  vanligtvis	  använder	  i	  Sverige	  är	  ICD-‐10	  och	  där	  finns	  
dyslexi	  definierat	  som	  en	  störning	  som	  innebär	  en	  klar	  försämring	  av	  läsförmågan	  som	  
inte	  bara	  beror	  på	  t	  ex	  mental	  ålder,	  problem	  med	  synen	  eller	  undermålig	  
skolundervisning.	  
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Nielsen	  (2005,	  s.	  89)	  räknar	  upp	  tre	  faktorer	  för	  att	  förstå	  problemet	  och	  definitionerna	  
av	  dyslexi	  bättre.	  Man	  kan	  se	  på	  problemet	  ur	  tre	  olika	  aspekter	  hos	  en	  enskild	  person.	  	  
	  
1.	  Symtomen,	  de	  svårigheter	  läsaren	  har.	  	  
2.	  Vilka	  orsaker	  som	  ligger	  bakom.	  
3.	  Ursprunget,	  den	  kedja	  av	  händelser	  som	  gör	  att	  orsakerna	  till	  problemet	  uppstår.	  	  
	  
Den	  här	  modellen	  indikerar	  inte	  om	  faktorerna	  är	  biologiska,	  psykologiska,	  sociologiska	  
eller	  något	  annat	  (Nielsen,	  2005,	  s.	  89;	  Reid,	  2007,	  s.	  8).	  Reid	  gör	  en	  egen	  uppdelning	  av	  
liknande	  typ.	  Han	  utgår	  också	  från	  tre	  faktorer	  som	  i	  viss	  mån	  samstämmer	  med	  de	  som	  
Nielsen	  tar	  upp.	  Han	  väljer	  att	  ta	  upp	  dessa	  tre	  faktorer.	  	  
	  
1.	  Neurologi.	  	  
2.	  Kognitiva	  förhållanden.	  	  
3.	  Undervisning/miljö.	  	  
	  
I	  Reids	  system	  kan	  man	  inte	  heller	  peka	  ut	  några	  särskilda	  orsaker	  till	  dyslexi	  utan	  han	  
pekar	  på	  att	  man	  behöver	  se	  det	  ur	  flera	  aspekter	  för	  att	  skapa	  sig	  en	  heltäckande	  bild	  av	  
problematiken.	  När	  man	  utreder	  en	  persons	  läs	  och	  skrivförmåga	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  
man	  inte	  enbart	  lägger	  fokus	  på	  läs-‐	  och	  skrivförmåga	  utan	  även	  ser	  till	  den	  pedagogiska	  
miljön	  personen	  befinner	  sig	  i,	  kognitiv	  och	  känslomässig	  utveckling	  och	  en	  fysisk	  
undersökning	  av	  syn,	  hörsel	  och	  motorik.	  Kort	  sagt,	  det	  gäller	  att	  teckna	  en	  så	  
heltäckande	  bild	  av	  problemet	  som	  möjligt.	  Att	  bara	  göra	  tester	  räcker	  inte	  för	  att	  
identifiera	  dyslexi	  (Nielsen,	  2005,	  s.	  90;	  Reid,	  2007,	  s.	  22).	  	  
	  

Metoder	  för	  att	  förebygga	  och	  underlätta	  för	  barn	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
och	  dyslexi	  
En	  viktig	  faktor	  när	  det	  gäller	  utvecklandet	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  är	  vilken	  sorts	  
undervisning	  barnet	  tidigare	  har	  fått.	  Man	  kan	  förebygga	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
genom	  att	  lägga	  upp	  undervisningen	  på	  rätt	  sätt	  och	  man	  kan	  också	  åtgärda	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  genom	  att	  använda	  metoder	  som	  visat	  sig	  vara	  effektiva	  för	  just	  detta	  
(Tjernberg,	  2011,	  s.	  28;	  Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  169).	  Det	  förebyggande	  arbetet	  består	  i	  
att	  uppmuntra	  hemmen	  till	  läsning	  och	  i	  förskolan	  bygga	  barnens	  upp	  fonologiska	  
medvetenhet	  (Druid-‐Glentow,	  2006,	  168)	  men	  också	  att	  lärare	  i	  skolans	  alla	  årskurser	  
undervisar	  i	  det	  som	  kallas	  för	  literacy,	  det	  vill	  säga	  läskunnighet,	  och	  medvetet	  lägger	  
upp	  undervisningen	  så	  att	  den	  berör	  olika	  delar	  av	  läskunnigheten.	  De	  olika	  delarna	  som	  
är	  viktiga	  att	  ta	  upp	  är	  läsförståelsestrategier,	  ordkunskap,	  skrivning	  och	  ordavkodning	  
och	  där	  med	  särskild	  uppmärksamhet	  på	  fonemen.	  Det	  är	  av	  betydelse	  att	  
undervisningen	  är	  varierad	  och	  att	  eleverna	  själva	  är	  delaktiga	  i	  sitt	  lärande.	  Dessa	  
moment	  blir	  inte	  meningsfulla	  om	  de	  är	  fristående	  från	  varandra	  utan	  behöver	  sättas	  in	  i	  
meningsfulla	  sammanhang,	  liksom	  annan	  undervisning	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  29).	  Det	  är	  
viktigt	  att	  göra	  tidiga	  upptäckter	  av	  svårigheter	  hos	  elever	  och	  flera	  forskare	  varnar	  för	  
att	  inta	  ”vänta	  och	  se”	  attityd	  när	  det	  gäller	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  
31;	  Reid,	  2007,	  s.	  22).	  
	  
Elever	  med	  dyslexi	  kan	  ha	  svårt	  även	  med	  andra	  aspekter	  av	  lärande	  förutom	  den	  
uppenbara	  svårigheten	  att	  läsa	  eller	  skriva.	  Problem	  med	  att	  organisera,	  både	  fysiskt	  
och	  den	  inre	  strukturen,	  kan	  förekomma	  liksom	  svårigheter	  med	  att	  lära	  in	  och	  ta	  fram	  
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det	  de	  har	  lärt	  vilket	  har	  sitt	  ursprung	  i	  svårigheter	  med	  arbetsminnet.	  När	  man	  har	  
svårt	  att	  minnas	  hur	  ett	  ord	  låter	  kan	  det	  också	  bli	  svårt	  att	  plocka	  fram	  det	  ur	  
arbetsminnet	  och	  använda	  ordet	  (Föhrer	  &	  Magnusson,	  2010,	  s.	  50).	  Svårigheter	  av	  
sådant	  slag	  kan	  man	  hjälpa	  barnen	  att	  övervinna	  genom	  att	  lägga	  stor	  vikt	  vid	  att	  lära	  ut	  
god	  studieteknik	  och	  att	  se	  till	  att	  ha	  väl	  avgränsade	  uppgifter	  som	  gör	  att	  eleven	  kan	  ha	  
överblick	  över	  arbetssituationen	  (Reid,	  2007,	  s.	  139;	  Ingvar,	  2008,	  s.	  106)	  och	  se	  till	  att	  
hela	  tiden	  visa	  att	  man	  tror	  på	  att	  eleven	  kommer	  att	  klara	  det.	  	  
	  
Flera	  forskare	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  får	  tillgång	  
till	  en-‐till-‐en-‐undervisning	  för	  att	  uppnå	  optimal	  effekt	  i	  läsning	  (Tjernberg,	  2011,	  s.	  29;	  
Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  170).	  När	  insatser	  av	  detta	  slag	  görs	  finns	  det	  en	  mängd	  förslag	  
på	  övningar	  som	  man	  kan	  använda	  för	  att	  stärka	  elevens	  läsförmåga.	  Det	  kan	  vara	  
ofördelaktigt	  att	  blanda	  barn	  med	  olika	  typer	  av	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  i	  samma	  grupp	  
när	  man	  ska	  arbeta	  i	  mindre	  grupper.	  Läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  yttrar	  sig	  på	  så	  olika	  sätt	  
och	  barnens	  självkänsla	  riskerar	  att	  minska	  om	  de	  är	  ”sämst”	  i	  den	  lilla	  gruppen-‐också	  
(Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  171).	  	  
	  
Reid	  (2007,	  s.	  39)	  delar	  in	  metoderna	  för	  att	  underlätta	  för	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  i	  tre	  
delar.	  	  
	  
1.	  Den	  individuella	  delen,	  den	  som	  man	  kanske	  i	  första	  hand	  tänker	  på,	  när	  läraren	  sitter	  
ensam	  med	  ett	  barn	  och	  tränar	  olika	  läsmoment.	  	  
	  
2.	  Den	  ämnesmässiga	  eller	  läroplansmässiga	  delen,	  vad	  och	  hur	  ska	  eleven	  lära	  sig	  de	  
olika	  ämnena	  och	  vilka	  förväntningar	  har	  vi	  på	  eleverna.	  	  
	  
3.	  Den	  del	  som	  rör	  hela	  skolan.	  	  
	  
Att	  personalen	  är	  medveten	  om	  att	  förebygga	  för/underlätta	  för	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  är	  ett	  projekt	  som	  rör	  hela	  skolan	  (Reid,	  2007,	  s.	  39)	  
	  
På	  den	  individuella	  nivån	  är	  det	  första	  och	  viktigaste	  att	  arbeta	  med	  att	  elevernas	  
självkänsla	  inte	  minskar.	  Det	  kan	  man	  göra	  genom	  att	  låta	  eleven	  utveckla	  det	  den	  redan	  
är	  bra	  på	  så	  att	  den	  känner	  sig	  kompetent.	  Detta	  arbeta	  ska	  varvas	  med	  sådant	  som	  
eleven	  behöver	  träna	  på.	  Undervisningen	  kan	  ske	  under	  korta	  men	  intensiva	  stunder	  
som	  är	  återkommande	  under	  alla	  veckans	  dagar.	  Ibland	  kan	  det	  vara	  perioder	  med	  
intensiv	  undervisning	  och	  ibland	  krävs	  större	  insatser	  som	  sträcker	  sig	  över	  hela	  
terminer	  (Druid-‐Glentow,	  2006,	  s.	  171).	  De	  individuella	  insatserna	  ska	  låta	  eleverna	  
träna	  det	  de	  inte	  kan	  på	  många	  olika	  sätt;	  visuella,	  auditiva	  och	  taktila	  metoder	  kan	  
användas	  för	  att	  hjälpa	  eleverna	  att	  få	  bättre	  fonologisk	  förmåga	  och	  att	  koppla	  fonem	  
och	  grafem.	  Det	  ska	  ligga	  fokus	  på	  bottom-‐up	  metoder,	  d.v.s.,	  från	  fonem	  till	  grafem.	  
Eftersom	  många	  elever	  med	  läs	  och	  skrivsvårigheter	  har	  problem	  även	  med	  t	  ex	  
arbetsminne	  kan	  man	  behöva	  arbeta	  med	  att	  överinlära	  saker	  för	  att	  det	  ska	  bli	  
automatiserat.	  Överinlärningen	  görs	  genom	  att	  repetera	  det	  inlärda	  många	  gånger	  
(Reid,	  2007,	  s.	  41).	  Eleven	  behöver	  också	  bli	  mer	  kompetent	  i	  att	  använda	  
kompensatoriska	  hjälpmedel	  ju	  äldre	  eleven	  blir.	  Det	  innebär	  att	  den	  ska	  få	  lära	  sig	  att	  
hantera	  stavningsprogram,	  talsyntes,	  fingersättning	  och	  att	  kunna	  lyssna	  på	  texter	  på	  ett	  
fungerande	  sätt	  för	  att	  kunna	  kompensera	  sig	  för	  de	  svagheter	  den	  har	  i	  förhållande	  till	  
läsning	  och	  skrivning.	  Detta	  liksom	  allt	  annat	  kräver	  att	  lärare	  och	  föräldrar	  är	  delaktiga	  
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liksom	  att	  eleven	  själv	  är	  motiverad	  till	  att	  använda	  kompensatoriska	  hjälpmedel	  
(Föhrer	  &	  Magnusson,	  2003,	  s.	  199).	  
	  
På	  den	  ämnesmässiga	  eller	  läroplansmässiga	  nivån	  är	  klass-‐	  och	  ämneslärarna	  
nyckelpersoner.	  I	  de	  tidiga	  åren	  ska	  fokus	  ligga	  på	  att	  alla	  elever	  tränar	  sin	  fonologiska	  
medvetenhet.	  Senare	  är	  det	  viktigt	  att	  lärare	  hjälper	  elever	  att	  skaffa	  sig	  strategier	  kring	  
stavning	  och	  lära	  ut	  stavningsregler.	  Struktur	  för	  hela	  klassen	  är	  viktigt,	  både	  när	  det	  
gäller	  ämnesinnehåll	  och	  skoldagens	  struktur	  (Reid,	  2007,	  s.	  63).	  	  
	  
På	  den	  nivå	  som	  rör	  hela	  skolan	  är	  det	  viktigt	  att	  all	  personal	  är	  medveten	  om	  att	  det	  
inte	  bara	  är	  specialpedagogernas	  ansvar	  att	  hjälpa	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
utan	  att	  det	  de	  ”vanliga”	  lärarna	  gör	  är	  minst	  lika	  viktigt.	  Skolan	  behöver	  etablera	  
processer	  som	  kartlägger	  och	  identifierar	  elever	  med	  olika	  inlärningssvårigheter	  tidigt.	  
Det	  är	  viktigt	  att	  alla	  lärare	  har	  kunskaper	  om	  bra	  metoder	  för	  alla	  barn	  och	  att	  det	  finns	  
lärare	  med	  utbildning	  inom	  dyslexiområdet	  som	  kan	  handleda	  och	  utbilda	  personal	  
inom	  området	  (Reid,	  2007,	  s.	  74).	  Inom	  detta	  område	  behöver	  man	  också	  se	  över	  hur	  
miljön	  i	  klassrum	  och	  korridorer	  ser	  ut.	  Hjälper	  den	  eller	  stjälper	  den	  elever	  med	  läs-‐	  
och	  skrivsvårigheter?	  Andra	  frågor	  man	  kan	  ställa	  sig	  är	  om	  det	  finns	  tillgång	  till	  
kompensatoriska	  hjälpmedel,	  hur	  det	  ser	  ut	  med	  inkluderingen	  på	  olika	  nivåer	  och	  om	  
eleverna	  får	  möjlighet	  att	  känna	  sig	  som	  ”alla	  andra”	  när	  de	  använder	  hjälpmedel.	  Detta	  
är	  frågor	  som	  rör	  hela	  skolan	  och	  som	  är	  av	  stor	  betydelse	  för	  dessa	  elever	  (Knowles,	  
2011,	  s.	  102).	  

Teoretiska	  perspektiv	  
Specialpedagogisk	  forskning	  är	  forskning	  som	  kretsar	  kring	  en	  komplex	  verklighet	  och	  
tar	  sin	  utgångspunkt	  i	  discipliner	  som	  psykologi,	  sociologi	  och	  medicin.	  Det	  är	  också	  en	  
forskning	  som	  utgår	  ifrån	  känsliga	  frågor	  som	  avvikelser,	  annorlundaskap	  och	  
marginalisering	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  128;	  Asp-‐Onsjö,	  2006,	  s.	  29).	  	  
	  
Specialpedagogiska	  åtgärder	  ska	  av	  tradition	  sättas	  in	  när	  den	  vanliga	  pedagogiken	  inte	  
räcker	  till	  för	  enskilda	  elever.	  Huruvida	  den	  ska	  fokuseras	  på	  elevens	  fel	  och	  problem	  
eller	  på	  skolans	  organisation	  och	  angreppsätt	  är	  inte	  klart.	  Det	  varierar	  mellan	  olika	  
skolor	  och	  mellan	  olika	  lärare.	  Lärarna	  har	  genomgått	  utbildning	  vid	  olika	  tidpunkter	  
och	  under	  olika	  läroplaner	  vilket	  kan	  bidra	  till	  att	  de	  tänker	  olika	  om	  dessa	  frågor.	  	  
	  
Forskningen	  om	  specialpedagogik	  brukar	  delas	  in	  i	  två	  grundläggande	  perspektiv.	  Det	  
ena	  utgår	  ifrån	  ett	  individperspektiv	  på	  problem	  som	  uppstår	  i	  skolan	  och	  har	  rötter	  i	  
medicinsk	  och	  psykologisk	  tradition.	  Det	  andra	  utgår	  ifrån	  sociala	  faktorers	  betydelse	  
och	  deras	  interaktion	  med	  varandras	  betydelse	  för	  individen	  i	  skolan.	  Det	  blir	  starka	  
avgränsningar	  och	  förenklingar	  inom	  och	  mellan	  de	  olika	  perspektiven	  (Nilholm,	  2005,	  
s.	  125).	  Den	  specialpedagogiska	  forskningen	  har	  fått	  kritik	  från	  olika	  håll	  för	  att	  vara	  
dels	  för	  inriktad	  på	  att	  forskningen	  har	  fokuserat	  på	  avvikelser	  och	  på	  individers	  
problem	  och	  dels	  för	  att	  den	  har	  varit	  för	  ideologisk	  och	  saknar	  teoretisk	  bas.	  Detta	  har	  
lett	  till	  att	  den	  specialpedagogiska	  forskningen	  har	  kommit	  att	  bli	  självreflekterande	  och	  
att	  det	  ständigt	  förs	  diskussion	  mellan	  de	  aktiva	  forskarna	  (Ahlberg,	  2007,	  85).	  Olika	  
teoretiska	  perspektiv	  på	  verksamheten	  ger	  helt	  olika	  utgångspunkter	  och	  metoder	  att	  
organisera	  och	  hantera	  elevers	  problem	  i	  skolan.	  Därför	  är	  det	  en	  viktig	  utgångspunkt	  
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för	  oss	  som	  arbetar	  inom	  specialpedagogiska	  frågor	  att	  veta	  var	  man	  hämtar	  sina	  
metoder	  och	  tankar	  kring	  metoder	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  125).	  	  
	  
När	  man	  enbart	  delar	  in	  specialpedagogiken	  i	  två	  perspektiv	  och	  inte	  fokuserar	  på	  att	  
försöka	  inkludera	  de	  två	  perspektiven	  i	  varandra	  finns	  det	  stora	  risker	  att	  man	  missar	  
viktiga	  aspekter	  av	  undervisning.	  Flera	  forskare	  har	  sökt	  efter	  ett	  tredje	  eller	  ett	  
alternativt	  teoretiskt	  perspektiv	  och	  kommit	  fram	  till	  olika	  saker.	  	  
	  
Enligt	  det	  som	  ses	  som	  ”specialpedagogikens	  ideologiska	  ansikte”	  enligt	  Ahlberg	  (2007,	  
s.	  85)	  borde	  det	  vara	  så	  att	  elever	  fick	  stöd	  inom	  klassens	  ram	  och	  att	  inga	  elever	  ska	  bli	  
bärare	  av	  sitt	  problem.	  Men	  enligt	  flera	  forskare	  hanterar	  skolan	  fortfarande	  dessa	  typer	  
av	  problem	  med	  att	  göra	  specialklasser	  och	  avskilja	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Det	  
verkar	  som	  att	  det	  inte	  har	  förankrats	  på	  ett	  tillräckligt	  sätt	  för	  att	  alla	  inom	  skolan	  ska	  
kunna	  luta	  sig	  tillbaka	  på	  den	  ideologiska	  bakgrunden	  och	  handla	  därefter	  (Ahlberg,	  
2007,	  s.	  87).	  	  
	  
Nedanstående	  citat	  hämtat	  från	  Sandström	  Kjellin	  (2002,	  s.	  5-‐6)	  belyser	  ytterligare	  
problemen	  med	  att	  identifiera	  olika	  teoretiska	  perspektiv,	  diagnoser	  inom	  pedagogiken	  
samt	  hur	  vi	  tar	  hänsyn	  och	  arbetar	  utifrån	  dem.	  	  
	  

Clark,	  Dyson	  &	  Millward	  (1998)	  föreslår	  istället	  att	  man	  i	  forskningen	  ska	  ta	  
hänsyn	   till	   problems	   komplexitet,	   och	   ta	   hänsyn	   till	   vilken	   eller	   vilka	  
socialgrupper	   som	   kontrollerar	   undervisningen	   och	   specialundervisningen.	  
De	  menar	  att	  man	  på	  det	   sättet	   lättare	  kan	   förbinda	  specialpedagogik	  med	  
fundamentala	   undervisningsfrågor.	   Detta	   synsätt	   har	   blivit	   allt	   vanligare,	  
inte	  bara	  när	  det	  gäller	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  utan	  över	  huvud	  taget	  när	  
det	  gäller	  elever	   i	  behov	  av	   särskilt	   stöd.	  Om	  man	  har	  detta	   synsätt	  gör	   jag	  
tolkningen	  att	  man	  erkänner	  begreppet	  dyslexi,	  och	  man	  erkänner	  också	  att	  
den	  undervisning	  som	  eleven	  möter	  i	  vissa	  fall	  kanske	  inte	  stimulerar	  läs-‐	  och	  
skrivutvecklingen	   tillräckligt	   för	   att	   förhindra	   att	   läs-‐	   och	   skrivsvårigheter	  
ska	  uppstå.	  	  

	  
Det	  här	  tycker	  jag	  talar	  för	  att	  ta	  flera	  perspektiv	  i	  beaktande	  både	  låter	  sig	  göras	  och	  
bör	  göras	  i	  praktiken.	  	  
	  

Det	  kategoriska	  perspektivet	  
Det	  första	  perspektivet,	  det	  kategoriska	  perspektivet,	  är	  det	  traditionellt	  mest	  
applicerade	  perspektivet.	  Perspektivet	  har	  sin	  grund	  i	  medicinska	  och	  psykologiska	  
discipliner	  och	  utgår	  ifrån	  att	  individens	  svårigheter	  utgår	  ifrån	  individen	  själv.	  En	  
diagnos	  kan	  ställas	  och	  en	  medicinering	  kan	  sättas	  in	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  127).	  Orden	  man	  
rör	  sig	  med	  handlar	  om	  problem,	  diagnos	  och	  bot	  (Asp-‐Onsjö,	  2006,	  s.	  33).	  Detta	  
perspektiv	  benämns	  också	  som	  ett	  kompensatoriskt,	  medicinskt-‐psykologiskt	  eller	  ett	  
funktionalistiskt	  perspektiv	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  126).	  I	  detta	  perspektiv	  ligger	  
organisationsformer	  med	  diagnoser	  och	  segregerade	  undervisningsgrupper.	  Man	  
försöker	  hitta	  olika	  sätt	  att	  kategorisera	  och	  diagnostisera	  människor,	  hitta	  orsaker	  till	  
problemen	  och	  sätt	  att	  hantera	  dessa	  problem	  för	  att	  hjälpa	  individerna	  att	  klara	  sig	  i	  
samhället.	  Inom	  detta	  teoretiska	  perspektiv,	  liksom	  i	  de	  andra	  perspektiven,	  finns	  det	  
flera	  olika	  sätt	  att	  tolka	  och	  förstå	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Det	  kan	  t	  ex	  vara	  så	  att	  
man	  tänker	  att	  eleven	  själv	  är	  bärare	  av	  ett	  problem	  men	  att	  man	  ändå	  inte	  vill	  förorda	  
segregerade	  elevgrupper	  av	  omsorg	  om	  elevens	  självkänsla.	  Inom	  alla	  perspektiven	  
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finns	  förskjutningar	  åt	  olika	  håll	  och	  det	  är	  inte	  alltid	  lätt	  att	  direkt	  sätta	  en	  etikett	  på	  
någons	  handlande	  eller	  tankar	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  127).	  	  
	  

Det	  relationella	  perspektivet	  
Det	  andra	  perspektivet,	  det	  relationella	  perspektivet,	  utgår	  ifrån	  ett	  sociologiskt	  
perspektiv	  och	  tänker	  sig	  att	  skolan	  själv	  som	  system/organisation	  skapar	  problem	  som	  
märks	  hos	  individen.	  Detta	  medför	  att	  man	  behöver	  leta	  efter	  orsakerna	  till	  problemen	  i	  
systemet	  och	  inte	  hos	  individen.	  Man	  kan	  följa	  den	  svenska	  skolans	  väg	  från	  ett	  med	  
kategoriskt	  perspektiv	  till	  ett	  mer	  relationellt	  perspektiv	  genom	  att	  se	  de	  olika	  
läroplanernas	  inriktningar	  under	  1900-‐talet	  och	  framåt.	  I	  början	  av	  1900-‐talet	  ordnades	  
fler	  och	  fler	  särlösningar	  för	  elever	  med	  särskilda	  behov.	  På	  60-‐talet	  fanns	  det	  en	  mängd	  
olika	  sorters	  klasser	  för	  barn	  med	  olika	  funktionshinder	  eller	  mognadsförseningar.	  Det	  
kunde	  vara	  t	  ex	  läsklasser,	  skolmognadsklasser	  och	  observationsklasser.	  Dessas	  varande	  
ifrågasattes	  i	  slutet	  av	  60-‐talet	  i	  samband	  med	  att	  flera	  studier	  gjordes	  på	  effekterna	  av	  
att	  ha	  segregerande	  lösningar	  och	  resultatet	  blev	  att	  man	  istället	  ville	  lyfta	  skolans	  
verksamhet	  och	  det	  sociala	  sammanhang	  eleverna	  befann	  sig	  i	  (Börjesson	  &	  Palmblad,	  
2003).	  I	  Lgr	  80	  står	  det	  att	  det	  är	  skolans	  uppgift	  att	  motverka	  att	  elever	  får	  svårigheter	  i	  
skolarbetet	  och	  att	  verksamheten	  ska	  utformas	  utifrån	  de	  individuella	  behov	  eleverna	  
har	  (Ahlberg,	  2007,	  s.	  86).	  I	  Lpo94	  likaväl	  som	  i	  Lgr	  11	  står	  det	  också	  om	  att	  skolan	  ska	  
utforma	  undervisningen	  efter	  elevernas	  behov.	  Skolans	  uppdrag	  ändrar	  sig	  utifrån	  de	  
politiska	  och	  sociala	  värderingar	  som	  det	  omgivande	  samhället	  har	  och	  just	  nu	  är	  det	  
den	  inkluderande	  tanken	  som	  i	  teorin	  ska	  råda	  i	  vårt	  skolsystem.	  	  
	  

Dilemmaperspektivet	  
Nilholm	  (2006,	  s.	  30)	  och	  Reid	  (2009,	  s.	  170)	  beskriver	  ett	  tredje	  perspektiv.	  Det	  kallas	  
dilemmaperspektivet	  och	  innebär	  att	  man	  ser	  specialpedagogiken	  som	  ett	  svar	  på	  
grundläggande	  dilemman	  som	  finns	  i	  utbildningssystemet	  (Nilholm,	  2006,	  s.	  30).	  Han	  
beskriver	  det	  grundläggande	  dilemmat	  som	  att	  det	  är	  ett	  svar	  på	  hur	  man	  tänker	  kring	  
dilemman	  i	  undervisningen.	  Han	  ger	  flera	  exempel	  på	  dilemman	  som	  finns	  inom	  
pedagogiken	  och	  inkluderingen	  av	  elever,	  det	  som	  är	  specialpedagogikens	  ideologiska	  
ansikte	  (Ahlberg,	  2007,	  s.	  85).	  Ett	  är	  huruvida	  elever	  ska	  kompenseras	  för	  vad	  som	  
uppfattas	  som	  brister	  eller	  om	  man	  ska	  se	  delaktighet	  som	  ett	  viktigare	  mål	  än	  att	  
kompensera	  för	  eventuella	  brister.	  Ett	  annat	  är	  om	  vi	  ska	  värdera	  elevers	  olikheter	  
vilket	  leder	  till	  att	  det	  finns	  vissa	  olikheter	  som	  är	  mer	  värda	  än	  andra	  eller	  om	  vi	  ska	  se	  
olikheterna	  som	  tillgångar	  (Nilholm,	  2006,	  s.	  30).	  Man	  kan	  se	  på	  olika	  verksamheter	  
utifrån	  dessa	  dilemman	  och	  undersöka	  hur	  de	  har	  organiserat	  sin	  verksamhet	  utifrån	  
dessa	  dilemman.	  Det	  som	  är	  teorins	  styrka	  är	  att	  man	  inte	  ensidigt	  ser	  till	  ett	  perspektiv	  
utan	  försöker	  se	  elevernas	  dilemman	  ur	  flera	  aspekter	  samtidigt.	  Perspektivet	  erkänner	  
också	  att	  det	  är	  just	  dilemman,	  svårigheter	  som	  under	  vissa	  förutsättningar	  går	  att	  lösa	  
men	  som	  också	  speglar	  flera	  olika	  sätt	  att	  se	  på	  saker,	  som	  finns	  i	  skolan	  och	  att	  vi	  kan	  
hantera	  dem	  utefter	  detta.	  	  
	  
Dilemmaperspektivet	  bygger	  alltså	  på	  att	  man	  ser	  problem	  som	  uppstår	  i	  
utbildningssystemet	  som	  just	  dilemman.	  Det	  ska	  inte	  ses	  som	  en	  mellanväg	  mellan	  det	  
kategoriska	  perspektivet	  och	  det	  relationella	  perspektivet	  även	  om	  det	  skulle	  kunna	  
uppfattas	  som	  det.	  Ett	  grundläggande	  dilemma	  inom	  specialpedagogiken	  är	  huruvida	  
man	  ska	  avdela	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  eller	  ge	  dem	  stöd	  inom	  den	  vanliga	  
verksamheten.	  Detta	  dilemma	  ser	  dilemmaperspektivet	  på	  som	  att	  det	  egentligen	  inte	  
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finns	  någon	  lösning	  där	  detta	  slutar	  att	  vara	  ett	  problem	  utan	  snarare	  som	  ett	  sätt	  att	  
tänka	  kring	  den	  komplexa	  verklighet	  som	  utbildningssystemet	  är	  (Nilholm,	  2005,	  s.	  135)	  
	  
Forskning	  om	  hur	  specialpedagoger	  ser	  på	  olika	  teoretiska	  perspektiv	  och	  hur	  de	  
använder	  dem	  i	  sitt	  yrkesutövande	  skulle	  behövs	  i	  denna	  studie.	  Jag	  har	  inte	  funnit	  så	  
mycket	  som	  handlar	  om	  just	  detta.	  Det	  jag	  har	  funnit	  visar	  att	  specialpedagogen,	  på	  
grund	  av	  sitt	  uppdrag,	  eller	  på	  grund	  av	  tidsbrist,	  inte	  alltid	  kan	  arbeta	  utifrån	  det	  
relationella	  perspektivet	  som	  den	  bör	  enligt	  utbildningen	  och	  styrdokument	  utan	  istället	  
använder	  sig	  av	  det	  kategoriska	  perspektivet.	  I	  examensförordningen	  för	  
speciallärare/specialpedagog	  står	  det	  att	  arbetet	  ska	  ske	  utifrån	  ett	  relationellt	  
perspektiv.	  (Ericson	  &	  Stenberg,	  2011,	  s.	  33;	  Emanuelsson,	  Persson	  &	  Rosenqvist,	  2001)	  
Författarna	  anser	  att	  det	  inte	  nödvändigtvis	  blir	  så	  i	  verkligheten	  för	  läraren	  när	  den	  
planerar	  sin	  undervisning.	  Detta	  långsamma	  och	  tröga	  förlopp	  som	  gäller	  hela	  
skolsystemet	  diskuteras	  ingående	  i	  Emanuelsson,	  Persson	  &	  Rosenqvist	  (2001)	  och	  de	  
kommer	  fram	  till	  att	  det	  finns	  en	  enkelhet	  i	  det	  kategoriska	  perspektivet	  i	  och	  med	  att	  
det	  kommer	  fram	  till	  en	  snabb	  lösning.	  Sedan	  att	  den	  lösningen	  ibland	  är	  kortsiktig	  och	  
inte	  tar	  sig	  an	  det	  verkliga	  problemet	  är	  en	  annan	  och	  svårare	  fråga.	  	  

Syfte	  
Syftet	  med	  min	  uppsats	  är	  att	  få	  exempel	  på	  hur	  specialpedagoger	  beskriver	  att	  de	  
arbetar	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  samt	  att	  placera	  in	  deras	  
beskrivningar	  av	  sitt	  arbete	  i	  ett	  teoretiskt	  sammanhang.	  	  

Frågeställningar	  	  
1) Hur	  beskriver	  några	  specialpedagoger	  sitt	  arbete	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  

skrivsvårigheter?	  
	  

2) Hur	  beskriver	  några	  specialpedagoger	  organisationen	  på	  sin	  skola?	  
	  

3) Vilka	  teoretiska	  perspektiv	  kan	  urskiljas	  i	  specialpedagogernas	  beskrivningar	  och	  
vilka	  beröringspunkter	  finns	  det	  mellan	  organisationen,	  teoretiska	  perspektiv	  
och	  arbetet	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter?	  

Metod	  
Jag	  har	  valt	  en	  kvalitativ	  utgångspunkt	  för	  min	  studie.	  Jag	  sökte	  efter	  pedagogers	  
uppfattningar	  om	  olika	  frågor	  och	  att	  få	  en	  rik	  och	  nyanserad	  beskrivning	  av	  hur	  de	  
beskriver	  sin	  undervisning	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Utgångspunkten	  
för	  uppsatsen	  är	  induktiv	  i	  den	  bemärkelsen	  att	  jag	  har	  använt	  respondenternas	  svar	  för	  
att	  forma	  upplägget	  i	  redovisning	  och	  analys.	  Jag	  hade	  inte	  från	  början	  en	  klar	  bild	  av	  
vad	  jag	  skulle	  få	  fram	  för	  data	  utan	  använde	  det	  jag	  fick	  fram	  och	  formade	  min	  studie	  
utifrån	  dem.	  

Urval	  
Jag	  valde	  att	  intervjua	  fyra	  specialpedagoger	  som	  arbetar	  på	  olika	  skolor	  i	  två	  
kommuner.	  De	  fyra	  specialpedagogerna	  beskrivs	  nedan.	  	  
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Jag	  hoppades	  primärt	  få	  tag	  i	  just	  specialpedagoger	  för	  att	  det	  skulle	  vara	  lärare	  som	  
arbetade	  mer	  övergripande	  och	  hade	  inflytande	  och	  insyn	  i	  elevhälsoarbetet	  och	  skolans	  
övergripande	  arbete	  med	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Ett	  annat	  och	  mycket	  viktigt	  
urvalskriterium	  var	  att	  de	  var	  intresserade	  av	  att	  delta	  i	  studien.	  
	  
Först	  gjorde	  jag	  en	  allmän	  förfrågan	  till	  många	  skolor.	  Jag	  skickade	  ut	  brev	  till	  
rektorerna	  med	  en	  fråga	  om	  jag	  kunde	  få	  intervjua	  någon	  av	  deras	  specialpedagoger	  
utifrån	  mitt	  syfte.	  Detta	  föll	  inte	  väl	  ut.	  Jag	  fick	  inte	  tag	  i	  några	  specialpedagoger	  på	  det	  
sättet.	  Istället	  fick	  jag	  gå	  in	  på	  en	  mer	  precis	  metod	  för	  att	  hitta	  villiga	  deltagare.	  	  
	  
På	  kommunens	  hemsida	  sökte	  jag	  efter	  skolor	  vars	  hemsidor	  talade	  om	  vilken	  personal	  
som	  arbetar	  med	  specialpedagogik.	  Sedan	  utformade	  jag	  ett	  brev	  ställt	  till	  denna	  
personal	  och	  deras	  rektorer	  med	  samma	  innehåll	  som	  tidigare	  bara	  mer	  personligt	  ställt	  
för	  att	  jag	  skulle	  få	  napp.	  Två	  av	  mina	  intervjuer	  hittade	  jag	  på	  det	  sättet.	  	  
	  
Efter	  det	  fick	  jag	  söka	  ännu	  mer	  specifikt.	  Jag	  skickade	  då	  mejl	  till	  mina	  gamla	  
kurskamrater	  (ca	  60	  stycken)	  under	  de	  olika	  kurserna	  på	  masterprogrammet	  om	  de	  
kände	  till	  någon	  specialpedagog	  som	  arbetade	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Där	  fick	  jag	  
napp	  till	  ytterligare	  två	  intervjuer.	  

Specialpedagog	  1:	  	  
Specialpedagog	  1	  är	  36	  år	  och	  arbetar	  på	  en	  7-‐9-‐skola	  med	  ca	  500	  elever.	  Hon	  har	  
arbetat	  som	  specialpedagog	  i	  tre	  terminer.	  Hennes	  grundutbildning	  är	  grundskollärare	  
1-‐7	  med	  inriktning	  på	  svenska	  som	  andraspråk	  och	  SO.	  Hon	  har	  hon	  byggt	  på	  sin	  
grundutbildning	  genom	  att	  läsa	  på	  masterprogrammet	  i	  utbildningsvetenskap	  med	  
inriktning	  mot	  specialpedagogik.	  Hon	  har	  tagit	  en	  magisterexamen	  i	  ämnet	  och	  planerar	  
att	  ta	  en	  masterexamen	  inom	  ett	  år.	  Hon	  arbetar	  mest	  med	  övergripande	  uppgifter	  och	  
enbart	  några	  få	  timmar	  undervisning	  av	  elever	  per	  vecka.	  
	  

Specialpedagog	  2	  
Specialpedagog	  2	  är	  40	  år	  och	  arbetar	  på	  en	  F-‐6-‐skola	  med	  ca	  450	  elever.	  Hennes	  
grundutbildning	  är	  grundskollärare	  1-‐7	  med	  inriktning	  på	  sv/so	  Hon	  har	  arbetat	  som	  
klasslärare	  i	  främst	  årskurserna	  4-‐6	  men	  även	  i	  årskurs	  1-‐3	  i	  12	  år	  innan	  hon	  började	  på	  
specialpedagogprogrammet	  och	  blev	  klar	  för	  ett	  år	  sedan.	  Hon	  har	  arbetat	  som	  
specialpedagog	  i	  ca	  två	  år.	  Hon	  arbetar	  med	  både	  undervisning	  och	  de	  övergripande	  
uppgifterna.	  Hon	  är	  ansvarig	  för	  årskurs	  F-‐6	  när	  det	  gäller	  lärare	  och	  klasser	  och	  årskurs	  
4-‐6	  när	  det	  gäller	  undervisning	  av	  elever.	  	  

Specialpedagog	  3	  
Specialpedagog	  3	  är	  60	  år	  och	  arbetar	  på	  en	  6-‐9-‐skola	  med	  ca	  600	  elever.	  Hon	  har	  
arbetat	  som	  ämneslärare	  i	  svenska	  och	  religion	  under	  lång	  tid	  innan	  hon	  utbildade	  sig	  
till	  specialpedagog	  och	  blev	  klar	  2002.	  Hon	  har	  även	  utbildning	  inom	  svenska	  som	  
andraspråk.	  De	  senaste	  åren	  har	  hon	  läst	  på	  magisterprogrammet	  i	  
utbildningsvetenskap	  med	  inriktning	  mot	  specialpedagogik	  och	  planerar	  att	  ta	  en	  
masterexamen	  inom	  kort.	  Hon	  arbetar	  både	  med	  undervisning	  och	  med	  övergripande	  
uppgifter.	  
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Specialpedagog	  4	  
Specialpedagog	  4	  är	  37	  år	  och	  arbetar	  på	  en	  f-‐9	  skola	  med	  ca	  500	  elever.	  Hon	  utbildade	  
sig	  till	  grundskollärare	  1-‐7	  direkt	  efter	  gymnasiet.	  Efter	  att	  ha	  arbetat	  som	  klasslärare	  i	  
5	  år	  utbildade	  hon	  sig	  till	  specialpedagog	  och	  blev	  klar	  2007.	  Hon	  är	  ansvarig	  för	  alla	  
årskurser	  och	  arbetar	  inte	  med	  att	  undervisa	  elever	  utan	  enbart	  med	  övergripande	  
arbetsuppgifter	  som	  handledning,	  kartläggning	  och	  observation.	  	  
	  

Datainsamlingsmetod	  
I	  min	  studie	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  intervjuer	  med	  fyra	  specialpedagoger	  som	  arbetar	  med	  
läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  som	  metod	  för	  datainsamlande.	  Valet	  föll	  på	  den	  metoden	  
eftersom	  jag	  behöver	  uttömmande	  svar	  och	  är	  intresserad	  av	  att	  få	  in	  mer	  nyanserade	  
svar	  än	  vad	  t	  ex	  en	  enkätundersökning	  inom	  kvantitativ	  metod	  skulle	  kunna	  ge.	  Jag	  vill	  
också	  samla	  information	  som	  handlar	  om	  vilka	  teoretiska	  perspektiv	  
specialpedagogerna	  grundar	  sina	  beslut	  på.	  För	  att	  samla	  in	  mer	  subtila	  och	  komplexa	  
tankar	  passar	  en	  intervju	  bra	  (Denscombe,	  2009,	  s.	  232;	  Backman,	  2008,	  s.	  31).	  Jag	  har	  
valt	  att	  använda	  så	  kallade	  semistrukturerad	  intervjuer	  (Denscombe	  2009,	  s.	  234).	  Ett	  
antal	  i	  förväg	  konstruerade	  frågor	  har	  varit	  basen	  i	  intervjuerna.	  Den	  semistrukturerade	  
intervjun	  bygger	  på	  att	  jag	  som	  intervjuare	  håller	  mig	  flexibel	  både	  vad	  gäller	  
ämnesinnehåll	  och	  i	  vilken	  ordning	  frågorna	  ställs.	  Den	  intervjuade	  ska	  ha	  möjlighet	  att	  
prata	  om	  det	  den	  vill	  fördjupa	  sig	  i	  och	  kunna	  göra	  det	  utan	  att	  bli	  avbruten	  eller	  att	  jag	  
styr	  händelseförloppet.	  Enligt	  Denscombe	  (2009,	  s.	  235)	  befinner	  sig	  de	  två	  
intervjutyperna	  semistrukturerad	  intervju	  och	  ostrukturerad	  intervju	  på	  en	  glidande	  
skala	  och	  att	  det	  troligen	  kommer	  att	  vara	  så	  att	  intervjun	  rör	  sig	  mellan	  dessa	  två	  typer.	  
Jag	  har	  under	  intervjuerna	  låtit	  den	  intervjuade	  prata	  fritt	  och	  ställa	  följdfrågor	  kring	  de	  
ämnen	  som	  har	  tagits	  upp	  av	  den	  intervjuade,	  men	  ändå	  varit	  noga	  med	  att	  få	  svar	  på	  de	  
frågor	  jag	  har	  förberett.	  	  

Tillvägagångssätt	  
Intervjufrågorna	  skrev	  jag	  i	  samband	  med	  att	  jag	  sökte	  efter	  specialpedagoger	  till	  
studien.	  Frågorna	  formulerades	  som	  öppna	  frågor.	  Mina	  frågor	  utgår	  delvis	  från	  ett	  
kategoriskt	  perspektiv	  eftersom	  jag	  t	  ex	  frågar	  hur	  specialpedagogerna	  identifierar	  de	  
elever	  som	  behöver	  stöd.	  I	  den	  frågan	  kan	  jag	  öppna	  för	  olika	  sorters	  svar	  som	  kan	  ha	  
sin	  grund	  i	  olika	  teoretiska	  perspektiv.	  Den	  intervjuade	  pedagogen	  kan	  tänka	  att	  jag	  har	  
ett	  kategoriskt	  perspektiv,	  alternativt	  inte	  lägga	  så	  mycket	  vikt	  vid	  just	  det	  eftersom	  
han/hon	  just	  då	  är	  upptagen	  av	  att	  svara	  på	  frågor.	  Jag	  vill	  ta	  med	  denna	  fråga	  eftersom	  
den	  kan	  belysa	  hur	  specialpedagogerna	  tänker	  kring	  detta.	  Det	  skulle	  vara	  intressant	  att	  
få	  svar	  som	  att	  de	  egentligen	  inte	  identifierar	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  utan	  att	  de	  
istället	  arbetar	  förebyggande	  eller	  att	  de	  söker	  efter	  miljöer	  som	  inte	  är	  optimala	  för	  
inlärning	  för	  att	  förbättra	  dem.	  Det	  är	  också	  svårt	  att	  undvika	  denna	  typ	  av	  frågor	  
eftersom	  systemet	  kring	  barn	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  just	  nu	  är	  utformat	  så	  att	  man	  
måste	  identifiera	  dem	  först	  för	  att	  kunna	  komma	  vidare	  till	  nästa	  instans	  som	  t	  ex	  
logopedutredning.	  	  
	  
Jag	  har	  valt	  att	  inte	  ställa	  en	  fråga	  där	  teoretiska	  perspektiv	  explicit	  efterfrågas.	  
Anledningen	  till	  det	  är	  att	  jag	  har	  velat	  undvika	  att	  det	  påverkar	  vad	  specialpedagogerna	  
berättar	  om	  sina	  undervisningsmetoder.	  Jag	  ville	  veta	  hur	  specialpedagogerna	  tänker	  
och	  beskriver	  sitt	  arbete	  utan	  att	  de	  färgas	  av	  en	  eventuell	  önskan	  att	  tillhöra	  ”den	  rätta”	  
teoretiska	  inriktningen	  (Ahlberg,	  2007,	  s.	  85).	  Johansson	  &	  Svedner	  (2001)	  talar	  om	  så	  
kallade	  förväntningseffekter	  (s.	  46)	  som	  kan	  uppstå	  när	  den	  intervjuade	  tolkar	  in	  att	  jag	  
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förväntar	  mig	  ett	  visst	  svar	  på	  frågan,	  i	  detta	  fall	  beroende	  på	  vilken	  teoretisk	  inriktning	  
man	  förväntas	  ha	  inom	  specialpedagogiken.	  Det	  finns	  en	  tydlig	  riktning	  i	  styrdokument	  
för	  skolan	  att	  pedagogerna	  ska	  använda	  sig	  av	  ett	  relationellt	  perspektiv	  i	  mötet	  med	  
och	  i	  samtalet	  om	  elever	  men	  det	  finns	  många	  tecken	  på	  att	  det	  går	  långsamt	  att	  utveckla	  
det	  perspektivet	  i	  skolan	  (Emanuelsson,	  Persson	  &	  Rosenqvist,	  2001).	  Vetskapen	  om,	  att	  
jag	  kommer	  att	  tolka	  svaren	  utifrån	  vilka	  teoretiskt	  perspektiv	  jag	  kan	  ana,	  kan	  påverka	  
de	  intervjuade	  att	  förändra	  sina	  svar	  för	  att	  passa	  bättre	  in	  i	  hur	  man	  ”bör”	  göra.	  	  
	  
En	  intervju	  kan	  ibland	  verka	  vara	  en	  enkel	  datainsamlingsmetod,	  eftersom	  den	  liknar	  en	  
vanlig	  konversation.	  Detta	  kan	  leda	  till	  att	  man	  inte	  förbereder	  sig	  så	  noga	  som	  man	  
skulle	  behöva	  utan	  istället	  lutar	  sig	  tillbaka	  och	  tänker	  att	  det	  inte	  kan	  vara	  så	  svårt.	  Det	  
finns	  i	  själva	  verket	  ett	  antal	  fällor	  att	  falla	  i	  (Denscombe,	  2009,	  s.	  232).	  Det	  kan	  vara	  så	  
att	  min	  identitet	  som	  intervjuare	  (personlig	  identitet)	  påverkar	  den	  intervjuade	  så	  att	  
svaren	  blir	  annorlunda	  än	  om	  någon	  annan	  ställer	  frågorna.	  Hur	  stor	  den	  effekten	  kan	  
bli	  beror	  på	  flera	  saker	  bland	  annat	  i	  vilken	  grad	  frågorna	  är	  känsliga	  för	  den	  intervjuade	  
(Denscombe,	  2009,	  s.	  245).	  I	  de	  intervjuer	  jag	  har	  genomfört	  har	  jag	  inte	  ställt	  
personliga	  frågor	  men	  de	  kan	  ändå	  uppfattas	  som	  känsliga	  av	  den	  som	  svarar.	  Vissa	  av	  
frågorna	  hade	  kunnat	  få	  den	  intervjuade	  att	  känna	  sig	  besvärad	  eller	  generad	  och	  det	  
kunde	  påverka	  svaren.	  Hur	  de	  uppfattat	  mig	  som	  person	  är	  också	  avgörande	  för	  hur	  
fylliga	  svaren	  blivit	  och	  vilket	  fokus	  de	  valt	  att	  lägga	  vid	  intervjuerna.	  Därför	  är	  faktorn	  
”personlig	  identitet”	  (Denscombe,	  2009,	  s.	  245;	  Johansson	  &	  Svedner,	  2001,	  s.	  27)	  inte	  
möjlig	  att	  bortse	  ifrån.	  Jag	  motverkade	  den	  så	  mycket	  som	  möjligt	  genom	  att	  uppträda	  
korrekt	  och	  försöka	  inta	  en	  neutral	  och	  passiv	  hållning	  under	  intervjun.	  Med	  en	  passiv	  
hållning	  menas	  inte	  att	  jag	  var	  passiv	  i	  ordets	  vanliga	  bemärkelse	  utan	  snarare	  att	  jag	  
inte	  ingrep	  i	  den	  intervjuades	  svar	  alltför	  mycket.	  En	  faktor	  som	  hade	  stor	  betydelse	  för	  
hur	  intervjun	  förlöpte	  är	  hur	  jag	  som	  intervjuare	  genomförde	  intervjun.	  Om	  man	  räknar	  
bort	  de	  effekter	  som	  ”personlig	  identitet”	  kan	  ha	  på	  intervjun	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  
praktiska	  genomförandet	  blir	  bra.	  Det	  finns	  ett	  antal	  intervjuknep	  (Denscombe,	  2009,	  s.	  
257;	  Johansson	  &	  Svedner,	  2001,	  s.	  25)	  som	  är	  bra	  för	  att	  föra	  intervjun	  framåt	  samt	  att	  
jag	  i	  förväg	  hade	  tänkt	  ut	  hur	  jag	  skulle	  inleda	  och	  avsluta	  för	  att	  ge	  struktur	  åt	  
intervjuerna.	  	  
	  
Intervjuerna	  spelades	  in	  med	  hjälp	  av	  diktafon	  och	  sedan	  transkriberades	  de	  genom	  att	  
skriva	  ut	  intervjuerna	  på	  dator.	  Vid	  analysen	  av	  data	  användes	  utskrifter	  av	  intervjuerna	  
och	  där	  markerades	  uttalanden	  av	  liknande	  sort	  med	  färger	  vilket	  underlättade	  vid	  
införandet	  av	  data.	  	  

Analys	  av	  data	  
När	  jag	  har	  analyserat	  data	  har	  jag	  utgått	  ifrån	  mina	  frågeställningar	  och	  bearbetat	  
frågorna	  utifrån	  dem.	  De	  frågeställningar	  jag	  har	  haft	  under	  arbetet	  är	  inriktade	  på	  dels	  
att	  ge	  exempel	  på	  hur	  specialpedagogerna	  beskriver	  sitt	  arbete	  och	  dels	  hitta	  kopplingar	  
mellan	  hur	  specialpedagogerna	  beskriver	  sitt	  arbete	  och	  de	  teoretiska	  perspektiv	  som	  
jag	  har	  gått	  igenom	  i	  tidigare	  forskning.	  	  
	  
Specialpedagogerna	  har	  presenterats	  och	  namngetts	  så	  att	  läsaren	  har	  en	  bakgrund	  till	  
varje	  person.	  Därefter	  har	  jag	  tagit	  frågeställning	  efter	  frågeställning	  och	  lagt	  in	  citat	  
från	  olika	  lärare	  som	  jag	  anser	  reflektera	  min	  frågeställning	  och	  beskrivit	  varför	  jag	  
tänkt	  så.	  Varje	  frågeställning	  har	  i	  sig	  fått	  bilda	  ett	  tema	  utifrån	  det	  innehåll	  den	  har.	  
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Grundfrågorna	  jag	  har	  använt	  för	  att	  låta	  lärarna	  berätta	  beskriver	  jag	  i	  avsnittet	  
redovisning	  och	  analys.	  Det	  är	  viktigt	  att	  veta	  att	  det	  har	  varit	  en	  semistrukturerad	  
intervju	  och	  att	  jag	  har	  ställt	  fördjupande	  frågor	  om	  ämnen	  som	  lärarna	  har	  berättat	  om	  
för	  att	  få	  fylligare	  bild	  av	  deras	  arbete.	  Alla	  intervjusituationer	  har	  inte	  sett	  likadana	  ut	  
då	  följdfrågorna	  har	  varierat	  beroende	  på	  svaren.	  Grundfrågorna	  har	  dock	  varit	  
desamma.	  	  
	  
Intervjuerna	  har	  spelats	  in	  med	  hjälp	  av	  en	  diktafon	  och	  sedan	  transkriberats	  för	  att	  
bearbetningen	  av	  data	  skulle	  underlättas.	  Bearbetningen	  av	  intervjuerna	  har	  jag	  skickat	  
till	  de	  intervjuade	  för	  att	  de	  ska	  få	  bekräfta	  att	  utskriften	  är	  ok.	  Bearbetningen	  av	  
resultaten	  syftar	  till	  att	  belysa	  mina	  forskningsfrågor	  med	  exempel	  och	  söka	  efter	  
mönster	  som	  kan	  besvara	  mina	  forskningsfrågor.	  	  

Validitet	  och	  reliabilitet	  
Målsättningen	  med	  intervjuerna	  har	  varit	  att	  identifiera	  och	  beskriva	  vanliga	  metoder,	  
utgångspunkter	  och	  arbetssätt	  som	  specialpedagogerna	  anser	  att	  de	  använder	  i	  arbetet	  
med	  sina	  elever	  i	  fråga	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter,	  knyta	  dessa	  arbetssätt	  till	  
teoretiska	  perspektiv	  samt	  dela	  in	  beskrivningarna	  i	  teman	  (Johansson	  &	  Svedner,	  2001,	  
s.	  41)	  så	  att	  det	  blir	  överblickbart.	  Det	  går	  inte	  att	  generalisera	  dessa	  resultat	  till	  ett	  
större	  antal	  specialpedagoger,	  vilket	  inte	  heller	  har	  varit	  avsikten.	  Min	  avsikt	  är	  att	  
genom	  intervjuerna	  låta	  läsaren	  av	  uppsatsen	  ”höra”	  vad	  specialpedagogerna	  har	  sagt	  
om	  vissa	  ämnen	  samt	  låta	  det	  de	  intervjuade	  säger	  belysa	  och	  illustrera	  de	  intervjuades	  
ståndpunkter	  och	  sedan	  använda	  det	  i	  analysen.	  	  
	  
Endast	  en	  datainsamlingsmetod	  används	  i	  denna	  studie.	  Vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  
finns	  det	  med	  detta?	  Uppsatsens	  ansats	  är	  kvalitativ	  och	  jag	  har	  använt	  min	  intervju	  i	  
det	  syftet.	  En	  studie	  med	  andra	  frågeställningar	  hade	  kunnat	  ta	  med	  t	  ex	  observationer	  
av	  hur	  specialpedagogerna	  beskriver	  sin	  undervisning	  samt	  intervjuer	  med	  elever	  för	  
att	  fånga	  deras	  intryck	  av	  specialundervisningen.	  Fördelen	  med	  att	  enbart	  använda	  
semistruktuerade	  intervjuer	  har	  varit	  att	  jag	  delvis	  har	  kunnat	  frilägga	  
specialpedagogernas	  teoretiska	  perspektiv	  baserat	  på	  vad	  de	  anser	  om	  sin	  egen	  
undervisning.	  Inget	  annat	  har	  färgat	  min	  utgångspunkt	  av	  hur	  de	  gör.	  
	  
Min	  intention	  har	  inte	  varit	  att	  generalisera	  några	  svar	  till	  allmängiltiga	  utsagor	  om	  hur	  
specialpedagoger	  arbetar	  för	  att	  hjälpa	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Istället	  är	  
jag	  intresserad	  av	  hur	  deras	  underliggande	  och	  outtalade	  teoretiska	  perspektiv	  påverkar	  
hur	  de	  planerar	  och	  genomför	  undervisning.	  Man	  kan	  inte	  veta	  hur	  lärarnas	  
undervisning	  verkligen	  ser	  ut	  eftersom	  jag	  har	  bett	  dem	  beskriva	  sitt	  arbete	  och	  inte	  
observerat	  deras	  arbete.	  Vilken	  grad	  av	  samstämmighet	  det	  finns	  mellan	  deras	  
beskrivningar	  och	  verkliga	  arbetet	  är	  svår	  att	  få	  grepp	  om	  och	  är	  inte	  det	  jag	  är	  ute	  efter	  
i	  denna	  studie.	  	  
	  
Validiteten	  avses	  här	  vara	  om	  huruvida	  resultaten,	  d.v.s.	  intervjuerna,	  ger	  en	  sann	  bild	  
av	  det	  som	  undersökts.	  I	  särskilt	  i	  relation	  till	  de	  två	  första	  frågeställningarna	  som	  
behandlar	  hur	  specialpedagoger	  beskriver	  sin	  undervisning	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  och	  hur	  de	  beskriver	  organisationsformerna	  på	  skolan	  där	  de	  arbetar	  
anser	  jag	  validiteten	  vara	  god.	  I	  relation	  till	  den	  tredje	  frågeställningen	  anser	  jag	  att	  
validiteten	  lite	  mer	  tveksam.	  Min	  frågeställning	  handlar	  om	  att	  jag	  ska	  tolka	  deras	  svar	  
för	  att	  se	  om	  jag	  kan	  finna	  teoretiska	  perspektiv	  och	  det	  har	  jag	  lyckats	  göra.	  Men	  
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tolkningar	  är	  just	  tolkningar	  och	  dessa	  skulle	  kunna	  ha	  gjorts	  annorlunda	  av	  en	  annan	  
författare.	  	  
	  
Reliabiliteten	  avses	  här	  vara	  hur	  noggrant	  min	  metod	  mäter	  det	  den	  avser	  att	  mäta,	  
d.v.s.	  hur	  specialpedagogerna	  beskriver	  sin	  undervisning.	  Metoden	  att	  intervjua	  kan	  i	  sig	  
vara	  ett	  problem	  när	  man	  vill	  ha	  god	  reliabilitet.	  Jag	  har	  tänkt	  på	  de	  olika	  saker	  som	  
skulle	  kunna	  göra	  att	  intervjuerna	  får	  sämre	  reliabilitet,	  t	  ex	  faktorn	  personlig	  identitet	  
(Denscombe,	  2009,	  s.	  245),	  och	  jag	  har	  därmed	  försökt	  eliminera	  de	  faktorer	  som	  skulle	  
kunna	  förminska	  reliabiliteten.	  En	  annan	  intervjuare	  skulle	  förmodligen	  få	  fram	  ungefär	  
samma	  svar	  om	  den	  genomförde	  intervjuerna	  vid	  ungefär	  samma	  tidpunkt	  som	  mina	  
intervjuer.	  De	  data	  jag	  har	  fått	  fram	  har	  bidragit	  till	  mina	  frågeställningar	  och	  jag	  har	  
kunnat	  bearbeta	  data	  på	  ett	  systematiskt	  sätt	  utifrån	  frågeställningarna.	  
Intervjufrågorna	  har	  förberetts	  så	  att	  de	  skulle	  belysa	  frågeställningarna	  på	  olika	  sätt	  
och	  tolkats	  av	  de	  intervjuade	  på	  samma	  sätt.	  Dessa	  olika	  faktorer	  anser	  jag	  bidrar	  till	  att	  
reliabiliteten	  i	  studien	  är	  god.	  

Etiska	  aspekter	  
I	  missivbrevet	  som	  jag	  har	  lämnat	  ut	  till	  berörda	  specialpedagoger	  har	  jag	  skriftligen	  
garanterat	  att	  alla	  intervjuade	  ska	  ha	  full	  konfidentialitet	  och	  att	  medverkan	  i	  studien	  är	  
baserad	  på	  samtycke.	  Jag	  har	  kunnat	  garantera	  full	  konfidentialitet	  genom	  att	  se	  till	  att	  
inga	  namn	  på	  specialpedagoger	  eller	  skolor	  nämns	  någonstans	  i	  studien.	  Varje	  
specialpedagog	  har	  även	  gjort	  mer	  anonym	  genom	  att	  jag	  har	  ändrat	  på	  någon	  liten	  
detalj	  t	  ex	  ålder	  från	  37	  till	  39	  eller	  att	  skolan	  har	  500	  elever	  istället	  för	  470	  elever.	  Den	  
ändrade	  detaljen	  har	  inte	  med	  deras	  svar	  att	  göra.	  	  
	  
Alla	  intervjuade	  har	  godkänt	  att	  jag	  spelar	  in	  och	  transkriberar	  intervjun.	  De	  har	  också	  
informerats	  i	  förväg	  om	  att	  de	  har	  rätt	  att	  avbryta	  intervjun	  eller	  deltagandet	  i	  studien	  
när	  de	  vill.	  Vid	  intervjutillfället	  har	  jag	  delgett	  specialpedagogerna	  att	  jag	  enbart	  
kommer	  att	  använda	  deras	  uppgifter	  i	  denna	  studie	  och	  ingen	  annanstans.	  Rektorerna	  
har	  informerats	  om	  att	  intervjuerna	  genomförts	  och	  ingen	  har	  haft	  något	  att	  invända	  om	  
det.	  	  

Redovisning	  	  
I	  detta	  avsnitt	  kommer	  jag	  att	  belysa	  mina	  frågeställningar	  utifrån	  olika	  teman	  som	  har	  
utkristalliserat	  sig	  ur	  intervjuerna	  med	  specialpedagogerna.	  

Specialpedagogernas	  beskrivning	  av	  sitt	  arbete	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  
	  
Utifrån	  har	  jag	  valt	  att	  göra	  ett	  tema	  som	  innehåller	  det	  specialpedagogerna	  säger	  att	  de	  
gör	  för	  och	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  på	  olika	  nivåer.	  De	  olika	  nivåerna	  
har	  jag	  valt	  utifrån	  ett	  citat	  av	  specialpedagog	  2.	  
	  
	  ”Själva	  utbildningen	  har	  delat	  in	  vårt	  arbete	  i	  organisationsnivå,	  gruppnivå	  och	  
individnivå	  och	  det	  är	  på	  de	  nivåerna	  som	  jag	  arbetar	  och	  det	  vill	  jag	  gärna	  göra.”	  
Specialpedagog	  2	  
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Organisationsnivå	  
Specialpedagogerna	  berättar	  att	  de	  arbetar	  med	  frågor	  inom	  den	  organisatoriska	  nivån	  
som	  rör	  t	  ex	  skolutveckling,	  skriva	  olika	  typer	  av	  planer	  som	  elevhälsoplan	  och	  
likabehandlingsplan	  och	  sitta	  i	  elevhälsoteamet	  (EHT).	  Exempel	  på	  arbetsuppgifter	  som	  
de	  utför	  är	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  lagar	  och	  paragrafer,	  göra	  olika	  planer	  (elevhälsoplan,	  
likabehandlingsplan).	  De	  sitter	  också	  med	  i	  EHT	  och	  ansvarar	  för	  det	  pedagogiska	  
arbetet	  där.	  Specialpedagogerna	  har	  exempelvis	  också	  hand	  om	  frågor	  som	  rör	  både	  
åtgärdsprogrammens	  utförande	  och	  att	  driva	  utvecklingen	  mot	  bättre	  åtgärdsprogram	  
på	  skolan.	  De	  har	  också	  kontaktytor	  utåt	  med	  andra	  instanser	  som	  t	  ex	  Konsultativt	  stöd	  
och	  logopeder.	  Detta	  uttrycker	  de	  är	  en	  arbetet.	  I	  den	  sista	  arbetsuppgiften	  uttrycker	  
specialpedagog	  3	  att	  hon	  arbetar	  mer	  ensam	  och	  hon	  tycker	  att	  det	  är	  en	  brist	  i	  hennes	  
uppdrag	  att	  hon	  har	  så	  få	  kontaktytor	  med	  andra	  som	  arbetar	  med	  samma	  uppgifter.	  	  
	  
Specialpedagogerna	  berättar	  att	  de	  också	  lägger	  mycket	  arbetstid	  på	  att	  eleverna	  ska	  få	  
träna	  på	  att	  lära	  sig	  att	  kompensera	  sina	  svårigheter	  med	  hjälp	  av	  datorer	  med	  t	  ex	  
talsyntes	  och	  stavningsprogram.	  De	  anser	  att	  de	  kompensatoriska	  hjälpmedlen	  och	  
tillgången	  till	  dem	  tillsammans	  med	  träning	  i	  att	  läsa	  utgör	  en	  grundpelare	  i	  deras	  arbete	  
med	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  För	  att	  det	  ska	  fungera	  krävs	  att	  organisationen	  är	  
redo	  för	  att	  kunna	  tillhandahålla,	  lära	  ut	  hur	  man	  använder	  och	  utbilda	  lärare	  i	  hur	  man	  
använder	  kompensatoriska	  hjälpmedel.	  Specialpedagog	  4	  berättar	  att	  hon	  har	  mycket	  
samröre	  med	  rektorer	  för	  att	  se	  till	  att	  t	  ex	  scheman	  och	  tjänstefördelningar	  gynnar	  
elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  	  
	  
Alla	  fyra	  specialpedagogerna	  har	  uppdrag	  som	  har	  att	  göra	  med	  att	  de	  ska	  handleda	  
eller	  ”coacha”	  lärare	  i	  metoder	  för	  att	  inkludera	  elever	  på	  ett	  bra	  sätt	  i	  klassrummet	  och	  
att	  hjälpa	  och	  stötta	  lärarna	  att	  göra	  bra	  åtgärdsprogram	  som	  blir	  arbetsmaterial	  
snarare	  än	  fina	  dokument.	  	  

Gruppnivå	  
Med	  gruppnivå	  menar	  jag	  här	  den	  nivå	  där	  eleverna	  befinner	  sig	  det	  vill	  säga	  i	  klasserna.	  
På	  gruppnivå	  berättar	  specialpedagogerna	  att	  de	  arbetar	  mindre	  med	  den	  nivån	  än	  med	  
organisationsnivå	  och	  individnivå.	  De	  skulle	  vilja	  lägga	  mer	  fokus	  på	  gruppnivå	  för	  att	  
utveckla	  det	  hälsofrämjande	  arbetet	  med	  eleverna.	  De	  säger	  att	  de	  skulle	  vilja	  arbeta	  
närmare	  klasserna	  och	  deras	  lärare	  för	  att	  kunna	  ge	  bra	  återkoppling	  på	  hur	  lärarna	  kan	  
arbeta	  med	  lärandemiljön	  för	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  De	  har	  några	  få	  uppdrag	  på	  
gruppnivå	  men	  skulle	  vilja	  arbeta	  mer	  med	  det.	  Det	  de	  gör	  inom	  gruppnivå	  är	  att	  
observera	  klasserna	  och	  se	  hur	  relationerna	  mellan	  elever-‐elever	  och	  elever-‐lärare	  ser	  
ut.	  Ofta	  görs	  det	  utifrån	  ett	  särskilt	  barns	  perspektiv	  men	  de	  skulle	  vilja	  gå	  in	  och	  se	  mer	  
hur	  klassen	  ”mår”	  och	  utifrån	  det	  kunna	  arbeta	  med	  den.	  	  

Individnivå	  
På	  individnivå	  är	  svaren	  mycket	  uttömmande	  från	  specialpedagog	  1,	  2	  och	  3	  när	  det	  
gäller	  metoder	  och	  tankar	  kring	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Specialpedagog	  4	  
arbetar	  enbart	  med	  att	  handleda	  andra	  lärare	  och	  speciallärare	  om	  metoder	  men	  
berättar	  om	  hur	  hon	  gör	  med	  handledningen	  istället	  och	  hur	  de	  handledda	  lärarna	  
brukar	  göra.	  	  
	  
Specialpedagogerna	  beskriver	  att	  de	  arbetar	  med	  kartläggningar	  av	  elevers	  läs-‐	  och	  
skrivförmåga,	  men	  på	  olika	  sätt.	  Några	  utgår	  ifrån	  screeningar	  av	  hela	  årskurser	  och	  
några	  av	  dem	  gör	  en	  kartläggning	  efter	  att	  de	  har	  fått	  signal	  från	  EHT	  om	  att	  behovet	  har	  
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uppstått.	  De	  som	  screenar	  hela	  årskurser	  gör	  exempelvis	  så	  här.	  DLS	  används	  för	  hela	  
årskurser	  för	  att	  på	  så	  sätt	  identifiera	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  DLS	  utförs	  
med	  hjälp	  av	  klasslärare	  varje	  höst	  och	  sedan	  analyserar	  specialpedagogen	  de	  elevers	  
resultat	  som	  verkar	  vara	  avvikande.	  Utifrån	  det	  beslutar	  hon	  sedan	  vilka	  elever	  som	  har	  
behov	  av	  stöd	  i	  svenska	  och	  metoder	  för	  arbetet.	  Alla	  specialpedagogerna	  betonar	  vikten	  
av	  att	  göra	  kartläggningar	  på	  många	  plan	  samtidigt	  när	  det	  gäller	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  De	  för	  samtal	  med	  elever,	  föräldrar,	  ämneslärare	  mentorer	  och	  
tidigare	  lärare.	  De	  observerar	  elevens	  situation	  i	  klassrummet	  och	  på	  raster.	  De	  försöker	  
se	  elevens	  problem	  ur	  flera	  olika	  synvinklar	  för	  att	  kunna	  hitta	  en	  bra	  lösning	  för	  eleven.	  
De	  understryker	  att	  kartläggningarna	  sker	  i	  samarbete	  med	  övriga	  medlemmar	  i	  EHT	  
och	  att	  det	  inte	  bara	  finns	  en	  orsak	  till	  att	  det	  har	  uppkommit	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  
Speciallärare	  2	  berättar	  om	  hur	  hon	  slås	  av	  hur	  mycket	  som	  påverkar	  elevernas	  
skolsituation	  och	  att	  det	  kan	  vara	  svårt	  att	  få	  överblick	  över	  alla	  faktorer	  och	  att	  det	  blir	  
stora	  effekter	  i	  elevens	  inlärning	  beroende	  på	  olika	  faktorer	  som	  hon	  inte	  alltid	  kan	  
styra	  över.	  Speciallärare	  4	  säger	  att	  hon	  alltid	  tittar	  bakåt	  och	  försöker	  kartlägga	  hur	  
undervisningen	  har	  sett	  ut	  för	  eleven.	  Detta	  för	  att	  hon	  anser	  att	  det	  påverkar	  elevens	  
nuvarande	  läs-‐	  och	  skrivförmåga.	  	  
	  
Specialpedagogerna	  arbetar	  med	  att	  undervisa	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
enskilt.	  De	  gemensamma	  nämnarna	  för	  specialpedagog	  2	  och	  3	  är	  att	  eleverna	  kommer	  
små	  korta	  stunder	  under	  dagen	  och	  att	  de	  flesta	  kommer	  och	  arbetar	  under	  
intensivperioder	  som	  varar	  ca	  3-‐6	  veckor.	  Specialpedagog	  2	  och	  3	  har	  båda	  någon	  elev	  
som	  inte	  arbetar	  i	  intensivperioder	  utan	  istället	  kommer	  hela	  tiden	  för	  att	  få	  stöd	  och	  
hjälp.	  Specialpedagog	  4	  berättar	  om	  de	  specialpedagoger	  hon	  handleder	  och	  säger	  att	  de	  
lägger	  upp	  arbetet	  på	  liknande	  sätt.	  Specialpedagog	  1	  har	  tre	  elever	  som	  regelbundet	  
kommer	  till	  henne	  under	  kortare	  stunder	  och	  arbetar	  med	  olika	  saker	  inom	  läsning	  och	  
skrivning.	  Hon	  har	  inte	  arbetat	  med	  intensivperioder	  under	  denna	  termin.	  	  
	  
Specialpedagog	  1	  och	  2	  brukar	  använda	  upprepad	  läsning	  som	  en	  metod	  för	  att	  hjälpa	  
eleverna	  att	  kommer	  framåt.	  Specialpedagog	  3	  har	  arbetat	  mycket	  med	  skönlitteratur	  
och	  lagt	  fokus	  på	  att	  eleverna	  ska	  känna	  motivation,	  sammanhang	  och	  att	  de	  ska	  lära	  sig	  
att	  fundera	  och	  reflektera	  kring	  texter.	  Hon	  uttrycker	  att	  hon	  är	  ”mycket	  svensklärare”	  
och	  ”mindre	  traditionell	  speciallärare”.	  Hon	  vill	  också	  att	  eleverna	  ska	  finna	  motivation	  
att	  läsa	  mycket	  hemma	  så	  att	  de	  tränar	  mer	  än	  vad	  skolan	  kan	  erbjuda.	  Specialpedagog	  1	  
och	  2	  berättar	  att	  de	  använder	  sig	  av	  två	  material	  med	  fonologiska	  övningar	  som	  de	  har	  
fått	  rekommenderad	  sig	  av	  logopeder	  för	  att	  stärka	  elevernas	  fonologiska	  medvetenhet.	  
Metoder	  och	  läromedel	  varierar	  mellan	  dem	  men	  de	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  träna	  
eleverna	  fonologiskt.	  Speciallärare	  4	  ger	  sina	  speciallärare	  tips	  om	  hur	  man	  i	  de	  yngre	  
åldrarna	  kan	  arbeta	  med	  fonologisk	  medvetenhet	  men	  inte	  med	  elever	  i	  
högstadieåldern.	  Där	  fokuserar	  hon	  mest	  på	  att	  de	  ska	  få	  hjälp	  att	  hantera	  de	  
kompensatoriska	  hjälpmedlen.	  Specialpedagog	  2	  berättar	  också	  om	  att	  hon	  gör	  olika	  i	  de	  
olika	  årskurserna	  med	  mer	  fokus	  på	  lästräning	  för	  de	  yngre	  eleverna	  och	  mer	  fokus	  på	  
kompensatoriska	  hjälpmedel	  för	  de	  äldre	  eleverna.	  	  
	  
Specialpedagog	  1	  och	  2	  säger	  att	  de	  ibland	  arbetar	  ”utan”	  metod	  och	  eleverna	  får	  ”bara”	  
träna	  läsning	  när	  eleverna	  kommer	  till	  dem.	  Detta	  säger	  inte	  specialpedagog	  3	  men	  det	  
är	  så	  jag	  tolkar	  hennes	  berättelse	  av	  hur	  hon	  gör	  med	  eleverna.	  Hon	  använder	  metoder	  
som	  finns	  inom	  svenskämnet	  snarare	  än	  metoder	  som	  finns	  inom	  specialpedagogiken.	  
Det	  hon	  säger	  att	  hon	  gör	  med	  eleverna	  är	  att	  hon	  arbetar	  med	  läsförståelse,	  tränar	  
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viktiga	  ord,	  hjälper	  eleverna	  att	  reflektera	  över	  texter	  och	  att	  arbeta	  med	  sammanhang	  
och	  förståelse.	  Specialpedagog	  4	  berättar	  att	  de	  brukar	  använda	  en	  metod	  som	  heter	  TIL	  
(Tidig	  intensiv	  lästräning-‐en	  metod	  som	  tränar	  fonologisk	  medvetenhet	  kombinerat	  
med	  lästräning	  på	  lätt	  nivå	  i	  hemmet	  och	  skolan	  parallellt).	  Skolan	  som	  hon	  arbetar	  på	  
utgår	  från	  screeningtester	  som	  görs	  i	  början	  av	  årskurs	  1	  och	  ser	  vilken	  progression	  som	  
gjorts	  mellan	  augusti	  och	  november.	  Om	  progressionen	  är	  för	  långsam	  sätter	  de	  in	  
intensivträning	  med	  TIL	  redan	  på	  vårterminen	  i	  årskurs	  1.	  Specialpedagog	  4	  säger	  att	  
hon	  tycker	  att	  det	  är	  mycket	  viktigt	  att	  eleverna	  blir	  identifierade	  tidigt	  och	  framförallt	  
att	  resurser	  sätts	  in	  tidigt	  för	  att	  förhindra	  att	  läs	  och	  skrivsvårigheterna	  blir	  bestående	  
och	  mer	  allvarliga	  än	  vad	  de	  skulle	  ha	  varit	  utan	  träning.	  Hon	  säger	  att	  om	  hon	  inte	  kan	  
erbjuda	  hjälp	  när	  de	  hittar	  elever	  som	  behöver	  hjälp	  är	  det	  ingen	  mening	  att	  genomföra	  
kartläggningar	  och	  göra	  screeningar	  över	  hela	  årskurser.	  Hon	  berättar	  också	  om	  att	  
hennes	  skola	  brukar	  se	  på	  elevernas	  behov	  som	  en	  behovstriangel	  där	  man	  ska	  träna	  
färdigheter,	  kompensera	  där	  det	  behövs	  och	  värna	  elevens	  självkänsla.	  Det	  är	  den	  
arbetsmodell	  hon	  utgår	  ifrån	  när	  hon	  beslutar	  om	  åtgärder.	  	  

Analys	  av	  specialpedagogernas	  beskrivning	  av	  sitt	  arbete	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  
På	  organisationsnivå	  arbetar	  specialpedagogerna	  med	  att	  se	  till	  att	  arbetet	  med	  elever	  i	  
behov	  av	  särskilt	  stöd	  flyter	  på	  som	  det	  ska	  och	  att	  det	  utvecklas	  mot	  ett	  mer	  
inkluderande	  synsätt	  på	  dessa	  elever.	  Detta	  görs	  genom	  att	  de	  deltar	  i	  EHT-‐arbetet	  och	  
handleder	  lärare	  och	  resurspersonal	  i	  olika	  typer	  av	  ärenden.	  Arbetet	  som	  görs	  på	  
denna	  nivå	  är	  inte	  direkt	  kopplat	  till	  elever	  som	  har	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  utan	  det	  är	  
arbetsuppgifter	  som	  ska	  se	  till	  att	  organisationen	  klarar	  att	  ta	  hand	  om	  alla	  elever	  på	  ett	  
bra	  sätt.	  De	  arbetar	  också	  med	  rent	  praktiska	  saker	  som	  att	  eleverna	  ska	  ha	  tillgång	  till	  
datorer	  och	  program	  som	  stöder	  deras	  inlärning.	  På	  denna	  nivå	  verkar	  
specialpedagogernas	  arbetsuppgifter	  likna	  varandras.	  
	  
På	  gruppnivå	  har	  specialpedagogerna	  inte	  så	  många	  arbetsuppgifter	  att	  berätta	  om.	  De	  
önskar	  alla	  att	  de	  gjorde	  mer	  på	  denna	  nivå.	  Detta	  i	  sig	  säger	  något	  viktigt	  om	  hur	  
specialpedagogerna	  använder	  sin	  tid.	  I	  den	  organisationsform	  de	  befinner	  sig	  i	  just	  nu	  
arbetar	  man	  mer	  med	  individperspektivet	  än	  med	  grupp-‐perspektivet	  och	  det	  visar	  sig	  i	  
hur	  deras	  tid	  fördelas	  mellan	  olika	  arbetsuppgifter.	  Även	  på	  denna	  nivå	  liknar	  
specialpedagogernas	  svar	  varandra.	  	  
	  
På	  individnivå	  är	  svaren	  mycket	  omfattande	  och	  detta	  i	  sig	  säger	  något	  om	  hur	  de	  
teoretiska	  perspektiven	  påverkar	  organisationen	  där	  specialpedagogerna	  verkar.	  Alla	  
specialpedagogerna	  berättar	  mycket	  och	  ger	  många	  exempel	  på	  hur	  de	  brukar	  göra	  med	  
elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Min	  analys	  blir	  att	  fokus	  för	  specialpedagogerna	  
ligger	  vid	  individuella	  åtgärder	  för	  eleverna	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Dessa	  
individuella	  åtgärder	  varierade	  mellan	  de	  olika	  specialpedagogerna	  men	  grunden	  är	  att	  
de	  är	  just	  individuella	  åtgärder.	  På	  individnivå	  liknar	  specialpedagogernas	  svar	  
varandra	  mycket	  även	  om	  det	  skiljer	  sig	  åt	  lite	  i	  vilka	  metoder	  de	  använder.	  	  
	  
I	  de	  metoder	  som	  specialpedagogerna	  berättar	  om	  kan	  jag	  se	  kopplingar	  till	  i	  den	  
forskning	  jag	  har	  tagit	  del	  av	  under	  min	  studie.	  Specialpedagogerna	  1,	  2	  och	  4	  berättar	  
om	  att	  de	  tränar	  eleverna	  i	  både	  den	  fonologiska	  delen	  och	  den	  kompensatoriska	  delen.	  
De	  har	  däremot	  inte	  så	  mycket	  fokus	  på	  att	  träna	  det	  som	  Reid	  (2007,	  s.	  22)	  beskriver	  
som	  ”literacy”	  d.v.s.	  läsfärdighetsträning.	  Specialpedagog	  3	  har	  emellertid	  använt	  just	  
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denna	  läsfärdighetsträning	  som	  grund	  i	  sin	  undervisning	  när	  hon	  använder	  metoder	  
inom	  svenskämnet	  för	  att	  träna	  upp	  elevernas	  läsfärdighet.	  Jag	  kan	  notera	  att	  hon	  
nästan	  tycker	  att	  det	  är	  lite	  genant	  att	  hon	  inte	  har	  något	  särskild	  ”metod”	  att	  arbeta	  
med	  eleverna	  när	  det	  i	  själva	  verket	  är	  så	  att	  det	  hon	  gör	  är	  precis	  det	  som	  
rekommenderas	  av	  läsforskare.	  Den	  arbetsmodell	  som	  specialpedagog	  4	  berättar	  om	  
stämmer	  väl	  överens	  med	  forskning	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Det	  viktigaste	  är	  att	  vi	  
värnar	  elevernas	  självkänsla	  för	  att	  de	  ska	  kunna	  göra	  framsteg	  (Druid-‐Glentow,	  2006,	  
171).	  Specialpedagogerna	  berättar	  om	  att	  det	  försöker	  organisera	  arbetet	  så	  att	  eleverna	  
i	  viss	  mån	  kommer	  till	  dem	  och	  tränar	  i	  kortare	  intensivperioder	  eller	  under	  längre	  
perioder	  för	  vissa	  elever.	  Detta	  är	  ett	  sätt	  att	  träna	  som	  finns	  beskrivet	  i	  flera	  välkända	  
metoder	  för	  att	  träna	  läsning.	  Det	  verkar	  som	  att	  dessa	  specialpedagoger	  använder	  sig	  
av	  denna	  metod	  så	  ofta	  de	  kan	  för	  att	  få	  den	  optimala	  effekten	  av	  sin	  undervisning.	  	  

Specialpedagogernas	  beskrivning	  av	  organisationen	  och	  sambandet	  mellan	  
teoretiska	  perspektiv	  och	  arbetet	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  

Organisationen	  
Organisationsformerna	  på	  de	  olika	  skolorna	  skiljer	  sig	  givetvis	  åt	  men	  det	  finns	  större	  
likheter	  än	  skillnader.	  Specialpedagog	  1	  och	  2	  berättar	  att	  det	  finns	  en	  eller	  två	  små	  
grupper	  på	  skolan	  där	  elever	  med	  stora	  inlärningsproblem	  går.	  Målet	  med	  de	  små	  
grupperna	  är	  att	  eleverna	  där	  ska	  kunna	  gå	  ut	  i	  vanlig	  klass	  t	  ex	  när	  det	  är	  praktisk-‐
estetiska	  ämnen	  och	  att	  de	  slutligen	  ska	  kunna	  gå	  i	  vanlig	  klass.	  Detta	  anser	  
specialpedagog	  1	  och	  2	  vara	  bra	  lösningar	  för	  dessa	  elever.	  Specialpedagog	  3	  och	  4	  
arbetar	  i	  organisationer	  där	  det	  inte	  finns	  motsvarande	  små	  grupper	  för	  elever	  med	  
problem	  i	  skolan.	  Som	  en	  följd	  av	  det	  arbetar	  de	  också	  mer	  med	  handledning	  av	  all	  
personal	  för	  att	  kunna	  ta	  hand	  om	  och	  lösa	  problem	  i	  klasserna	  istället	  för	  att	  plocka	  ut	  
elever	  ur	  sitt	  sammanhang.	  Specialundervisningen	  för	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  liknar	  varandra	  mycket	  på	  de	  fyra	  undersökta	  skolorna.	  Eleverna	  får	  gå	  
ifrån	  vissa	  lektioner	  eller	  gå	  på	  håltimmar	  och	  raster	  för	  att	  träna	  sig	  i	  läsning.	  Viss	  
träning	  sker	  i	  klassrummet	  eller	  i	  hemmet	  men	  den	  mesta	  träningen	  sker	  hos	  
specialpedagogen	  eller	  hos	  specialläraren	  och	  träningen	  sker	  på	  initiativ	  av	  
specialpedagogen.	  	  
	  
När	  det	  gäller	  intervjufrågan	  om	  hur	  specialpedagogerna	  skulle	  vilja	  arbeta	  om	  de	  fick	  
drömma	  lite	  så	  svarar	  specialpedagogerna	  förvånansvärt	  lika	  på	  den	  frågan.	  De	  säger	  
alla	  att	  de	  skulle	  vilja	  arbeta	  för	  att	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  blev	  mer	  verkligt	  
inkluderade	  i	  klassrummet	  och	  att	  de	  skulle	  kunna	  delta	  mer	  med	  observationer	  och	  att	  
bara	  vara	  en	  naturlig	  del	  av	  elevernas	  miljö.	  Det	  är	  just	  det	  hälsofrämjande	  arbetet	  på	  
gruppnivå	  som	  de	  lyfter	  som	  önskvärt	  att	  utveckla.	  De	  vill	  att	  alla	  elever	  i	  klasserna	  ska	  
må	  bra	  genom	  olika	  förebyggande	  åtgärder	  som	  specialpedagogerna	  kan	  vara	  med	  och	  
påverka.	  Det	  här	  är	  viktigt	  tycker	  jag,	  att	  de	  vill	  göra	  på	  ett	  sätt	  men	  inte	  gör	  det	  utan	  
istället	  arbetar	  med	  andra	  metoder	  utifrån	  andra	  utgångspunkter.	  	  

Relationen	  till	  klass-‐	  och	  ämneslärare	  	  
Alla	  fyra	  specialpedagogerna	  lyfter	  att	  det	  finns	  svårigheter	  i	  relationen	  till	  klasslärare	  
och	  ämneslärare.	  De	  anser	  att	  de	  olika	  yrkesgrupperna	  har	  olika	  syn	  på	  barnens	  
svårigheter	  och	  att	  det	  avspeglar	  sig	  i	  att	  många	  lärare	  vill	  ha	  hjälp	  och	  bekräftelse	  på	  att	  
det	  är	  något	  fel	  med	  eleven	  snarare	  än	  något	  de	  själva	  gör.	  	  
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Specialpedagog	  1	  berättar	  att	  de	  flesta	  specialpedagogiska	  frågor	  måste	  lösas	  i	  
klassrummet,	  eftersom	  den	  mesta	  undervisningen	  sker	  där,	  och	  att	  inte	  alla	  lärare	  är	  så	  
pigga	  på	  att	  lösa	  det	  i	  deras	  klassrum.	  Specialpedagog	  2	  berättar	  att	  det	  ibland	  finns	  ett	  
glapp	  mellan	  vad	  hon	  tycker	  att	  eleverna	  behöver	  hjälp	  med	  i	  klassrummet	  och	  hur	  
klasslärarna	  sedan	  utför	  det.	  Hon	  kan	  känna	  att	  det	  blir	  bortglömt	  och	  att	  hon	  måste	  
ligga	  på	  och	  tjata	  om	  att	  åtgärder	  ska	  genomföras.	  Hon	  säger	  att	  man	  ”måste	  ha	  
klasslärarna	  med	  sig	  på	  tåget	  eftersom	  väldigt	  mycket	  av	  träningen	  sker	  i	  klassrummet”.	  
Hon	  ser	  en	  orsak	  till	  att	  det	  blir	  ett	  glapp	  och	  säger	  att	  det	  beror	  på	  att	  hon	  och	  
klassläraren	  har	  olika	  perspektiv	  på	  eleven.	  Hon	  ser	  eleven	  som	  ”en	  elev	  som	  behöver	  
hjälp	  med	  det	  här	  och	  det	  här”	  medan	  klassläraren	  ser	  eleven	  som	  en	  i	  en	  klass	  på	  25	  
elever.	  Specialpedagog	  3	  berättar	  att	  hennes	  lärare	  har	  varit	  mycket	  ovana	  att	  arbeta	  i	  
arbetslag	  och	  att	  det	  har	  haft	  betydelser	  för	  hur	  de	  ser	  på	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  
Hon	  säger	  att	  det	  länge	  har	  varit	  så	  att	  om	  de	  har	  stött	  på	  problem	  med	  elever	  så	  har	  de	  
”lämnat	  in”	  dem	  till	  EHT	  och	  förväntat	  sig	  en	  lösning.	  Hon	  anser	  inte	  att	  elevvården	  i	  
arbetslagen	  fungerar	  och	  då	  hamnar	  allt	  på	  EHT:s	  bord.	  Hon	  jämför	  med	  andra	  skolor	  
där	  hon	  har	  arbetat	  tidigare	  och	  säger	  att	  det	  är	  stor	  skillnad	  mellan	  skolor	  i	  hur	  det	  
fungerar	  för	  dessa	  elever.	  Hon	  reflekterar	  över	  att	  när	  man	  (lärare)	  har	  det	  lätt	  (d.v.s.	  
inte	  så	  många	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd)	  finns	  det	  en	  risk	  att	  man	  blir	  lite	  mossig	  
och	  att	  man	  då	  inte	  blir	  så	  sugen	  på	  att	  förändra	  undervisningen/miljön/synsättet	  i	  
klassrummet.	  Specialpedagog	  4	  berättar	  att	  hon	  ofta	  handleder	  klasslärare	  som	  har	  
frågat	  om	  hjälp.	  Trots	  att	  de	  har	  bett	  om	  hjälp	  vill	  de	  inte	  så	  gärna	  lyssna	  på	  tips	  och	  
idéer	  som	  hon	  har	  om	  hur	  undervisningen	  kan	  förändras	  för	  att	  gynna	  barnet.	  Hon	  säger	  
att	  en	  del	  klasslärare	  uttrycker	  sig	  så	  här	  om	  sin	  undervisning,	  ”det	  är	  inte	  min	  
undervisning	  det	  är	  fel	  på,	  det	  är	  barnet	  det	  är	  fel	  på,	  det	  behöver	  medicinering”.	  Hon	  
berättar	  också	  att	  andra	  klasslärare	  är	  mycket	  tacksamma	  för	  att	  de	  får	  stöttning	  av	  
henne	  och	  att	  de	  vill	  ändra	  sin	  undervisning	  så	  att	  den	  passar	  alla	  elever.	  	  
	  
Organisationsformerna	  för	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  ser	  olika	  ut	  på	  de	  olika	  
skolorna	  men	  gemensamt	  för	  dem	  alla	  är	  att	  elever	  av	  alla	  sorter	  finns	  i	  de	  ”vanliga”	  
klassrummen	  och	  att	  lärarna	  behöver	  ta	  hänsyn	  till	  dem	  i	  sitt	  arbete.	  Denna	  hänsyn	  är	  
enligt	  dessa	  specialpedagoger	  inte	  alltid	  så	  lätt	  för	  läraren	  att	  ta.	  Orsaken	  till	  det	  kan	  
vara	  att	  läraren	  har	  ett	  annat	  perspektiv	  på	  eleven	  och	  elevgruppen	  och	  har	  andra	  krav	  
på	  sig	  när	  det	  gäller	  kunskaper	  och	  mål	  än	  vad	  specialpedagogen	  har.	  Alla	  fyra	  
specialpedagogerna	  reflekterar	  över	  hur	  de	  ska	  kunna	  nå	  ut	  till	  lärare	  utan	  att	  det	  blir	  
känsligt	  för	  dem	  och	  att	  de	  känner	  att	  de	  blir	  trampade	  på	  tårna.	  Det	  är	  en	  gemensam	  
fråga	  som	  de	  alla	  fyra	  brottas	  med.	  	  

Sambandet	  mellan	  teoretiska	  perspektiv	  och	  arbetet	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
Att	  se	  vilka	  teoretiska	  perspektiv	  som	  kan	  dölja	  sig	  bakom	  specialpedagogernas	  
berättelser	  är	  inte	  helt	  lätt.	  Enligt	  Nilholm	  (2005,	  s.	  127)	  finns	  det	  förskjutningar	  åt	  olika	  
håll	  inom	  de	  olika	  perspektiven	  vilket	  försvårar	  ytterligare	  att	  sätta	  etiketter	  på	  vad	  
specialpedagogerna	  har	  berättat.	  En	  sak	  som	  är	  tydligt	  är	  i	  alla	  fall	  att	  alla	  
specialpedagogerna	  uppehöll	  sig	  mycket	  vid	  individuella	  åtgärder	  för	  eleverna	  när	  de	  
berättade.	  De	  mest	  utförliga	  svaren	  handlade	  om	  vad	  de	  gjorde	  på	  individuell	  nivå	  i	  
fråga	  om	  metoder	  och	  kartläggningar	  med	  eleverna.	  Kontrasten	  till	  vad	  
specialpedagogerna	  berättade	  att	  de	  gjorde	  på	  gruppnivå,	  det	  vill	  säga	  i	  princip	  inga	  
arbetsuppgifter	  alls,	  var	  slående.	  Det	  skulle	  man	  kunna	  tolka	  som	  att	  
specialpedagogerna	  i	  huvudsak	  har	  ett	  kategoriskt	  perspektiv.	  Men	  eftersom	  de	  själva	  
uttrycker	  en	  tydlig	  önskan	  om	  att	  arbeta	  mer	  på	  gruppnivå	  och	  en	  önskan	  om	  att	  
utveckla	  arbetssätt	  som	  kan	  gynna	  hela	  grupper	  istället	  för	  enbart	  individer	  tycker	  jag	  
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att	  det	  nyanserar	  bilden	  av	  ett	  kategoriskt	  perspektiv	  rejält.	  Det	  sätt	  som	  de	  berättar	  att	  
de	  gör	  när	  de	  kartlägger	  säger	  mig	  också	  något	  om	  att	  de	  har	  ett	  relationellt	  perspektiv	  
eller	  åtminstone	  strävar	  efter	  att	  ha	  ett	  sådant.	  Jag	  ser	  att	  de	  använder	  sig	  av	  båda	  de	  
stora	  perspektiven	  och	  det	  får	  mig	  att	  vilja	  återvända	  till	  det	  jag	  skrev	  om	  i	  bakgrunden,	  
det	  som	  handlade	  om	  hur	  organisationen	  påverkar	  specialpedagogerna	  och	  jag	  skulle	  
även	  i	  detta	  vilja	  lägga	  till	  hur	  specialpedagogerna	  påverkar	  organisationen.	  Jag	  kan	  se	  
att	  de	  försöker	  påverka	  både	  lärare	  och	  skolledning	  till	  att	  se	  på	  elever	  i	  behov	  av	  
särskilt	  stöd	  på	  ett	  mer	  relationellt	  sätt	  men	  att	  de	  också	  stöter	  på	  motstånd	  när	  de	  
försöker	  göra	  så.	  Detta	  motstånd	  är	  en	  del	  av	  specialpedagogens	  arbetsuppgifter	  när	  de	  
försöker	  medvetandegöra	  både	  sig	  själva	  och	  övrig	  personal	  på	  skolan	  om	  betydelsen	  
hur	  man	  ser	  på	  elever	  och	  undervisning.	  
	  
Det	  tredje	  perspektivet,	  dilemmaperspektivet,	  får	  stå	  som	  ett	  exempel	  på	  hur	  
specialpedagogerna	  använder	  sig	  av	  de	  teoretiska	  perspektiven	  i	  verkligheten	  och	  att	  en	  
sammanblandning	  av	  perspektiven	  sker	  som	  en	  naturlig	  del	  av	  arbetet.	  Ett	  sätt	  att	  få	  in	  
dilemmaperspektivet	  kan	  vara	  att	  se	  på	  frågan	  om	  hur	  eleverna	  ska	  inkluderas	  i	  
klassrummet	  så	  att	  det	  fungerar	  för	  dem	  där.	  Det	  blir	  ett	  dilemma	  för	  både	  
specialpedagogerna	  och	  lärarna	  samt	  så	  klart	  för	  eleven	  som	  eventuellt	  känner	  att	  den	  
inte	  platsar	  i	  klassrummet.	  Detta	  dilemma	  funderar	  alla	  specialpedagogerna	  över	  och	  
vill	  hantera	  på	  något	  sätt	  som	  kan	  gagna	  alla	  inblandade.	  Detta	  dilemma	  ses	  ur	  flera	  
perspektiv	  samtidigt	  och	  specialpedagogerna	  gör	  sitt	  bästa	  för	  att	  förstå	  saken	  ur	  
lärarnas	  perspektiv	  samtidigt	  som	  de	  blir	  irriterade	  över	  att	  det	  inte	  blir	  som	  de	  har	  
tänkt.	  I	  detta	  tema	  som	  behandlar	  relationen	  mellan	  klass-‐	  och	  ämneslärare	  och	  
specialpedagoger	  kan	  jag	  se	  skillnader	  mellan	  specialpedagogernas	  teoretiska	  
perspektiv	  och	  klass-‐	  och	  ämneslärarnas	  teoretiska	  perspektiv.	  Det	  uppstår	  ett	  
spänningsfält	  mellan	  de	  olika	  perspektiven	  som	  blir	  en	  fråga	  för	  alla	  fyra	  
specialpedagogerna	  att	  arbeta	  med.	  Deras	  reflektioner	  över	  hur	  man	  kan	  nå	  ut	  till	  lärare	  
med	  det	  perspektiv	  de	  har,	  det	  vill	  säga	  att	  elevernas	  situation	  i	  klassrummet	  och	  deras	  
läs-‐	  och	  skrivförmåga	  har	  flera	  orsaker	  och	  att	  man	  kan	  förändra	  saker	  i	  elevernas	  
närhet	  som	  gör	  att	  de	  får	  det	  lättare	  med	  skolarbetet	  anser	  jag	  vara	  en	  del	  av	  ett	  
relationellt	  perspektiv.	  	  
	  
Specialpedagogerna	  berättar	  att	  de	  arbetar	  med	  olika	  metoder	  för	  att	  lästräna	  med	  
eleverna.	  Metoderna	  är	  genomtänkta	  och	  ingår	  i	  skolans	  organisation	  av	  arbetet	  med	  
elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Att	  de	  sinsemellan	  gör	  på	  olika	  sätt	  är	  inget	  
anmärkningsvärt,	  utan	  är	  ett	  led	  i	  att	  det	  finns	  många	  sätt	  att	  se	  på	  hur	  läsfärdighet	  
uppnås,	  och	  att	  det	  tar	  sig	  många	  uttryck	  i	  klassrummet.	  De	  olika	  metoderna	  i	  sig	  är	  ofta	  
baserade	  på	  ett	  kategoriskt	  perspektiv	  eftersom	  de	  utgår	  ifrån	  att	  man	  arbetar	  enskilt	  
med	  vissa	  utvalda	  elever	  som	  behöver	  stöd	  och	  att	  man	  tränar	  dem	  i	  färdigheter	  de	  
brister	  i.	  Det	  här	  perspektivet	  antar	  specialpedagogen	  när	  den	  arbetar	  enskilt	  med	  
eleven	  för	  att	  träna	  färdigheter.	  När	  specialpedagogerna	  gör	  kartläggningar	  av	  elevers	  
läs-‐	  och	  skrivförmåga	  utgår	  de	  istället	  från	  det	  relationella	  perspektivet	  och	  söker	  efter	  
orsaker	  och	  samband	  i	  elevens	  miljö	  och	  historia.	  Specialpedagogerna	  använder,	  
medvetet	  eller	  omedvetet,	  sig	  av	  olika	  perspektiv	  för	  olika	  arbetsuppgifter.	  	  
	  
I	  temat	  som	  behandlar	  organisationsformer	  kan	  jag	  urskilja	  två	  teoretiska	  perspektiv.	  
Eleverna	  går	  ifrån	  lektioner	  för	  att	  delta	  i	  specialundervisning,	  det	  skulle	  jag	  kunna	  tolka	  
som	  ett	  kategoriskt	  perspektiv,	  men	  lika	  gärna	  skulle	  det	  kunna	  vara	  en	  del	  av	  ett	  
relationellt	  perspektiv.	  Det	  beror	  på	  hur	  man	  ser	  på	  eleven	  i	  den	  situation	  den	  befinner	  
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sig	  i.	  Så	  uttömmande	  svar	  har	  jag	  inte	  fått	  så	  att	  jag	  kan	  bedöma	  detta.	  
Organisationsformen	  tagit	  över	  och	  de	  tillåter	  inte	  specialpedagogerna	  att	  arbeta	  med	  
det	  de	  drömmer	  om	  i	  sin	  arbetssituation.	  Specialpedagogerna	  säger	  att	  de	  skulle	  vilja	  
arbeta	  mer	  inkluderande	  i	  klassrummet	  med	  dessa	  elever.	  De	  uttalandena	  uttrycker	  ett	  
tydlig	  relationellt	  perspektiv.	  Hur	  specialundervisningen	  är	  organiserad	  berättar	  mycket	  
om	  vilket	  teoretiskt	  perspektiv	  organisationen	  har.	  Tydligen	  delar	  inte	  de	  aktuella	  
specialpedagogerna	  perspektiv	  med	  organisationen.	  Med	  det	  vill	  jag	  inte	  påstå	  att	  de	  
inte	  tycker	  att	  elever	  ska	  ha	  enskild	  undervisning,	  för	  det	  var	  de	  alla	  fyra	  överens	  om.	  De	  
vill	  alla	  arbeta	  annorlunda	  än	  det	  de	  gör	  nu,	  nämligen	  prova	  att	  arbeta	  mer	  inkluderande	  
med	  eleverna.	  
	  
De	  tydligaste	  exempel	  som	  jag	  kan	  se	  på	  hur	  de	  teoretiska	  perspektiven	  visar	  sig	  är	  när	  
specialpedagogerna	  berättar	  om	  hur	  de	  gör	  när	  de	  kartlägger	  eleverna.	  Där	  syns	  det	  
tydligt	  att	  de	  anstränger	  sig	  för	  att	  inte	  hitta	  fel	  och	  brister	  enbart	  hos	  eleven	  utan	  att	  de	  
försöker	  se	  en	  helhetsbild	  av	  elevens	  skolsituation	  och	  alltså	  visar	  ett	  relationellt	  
perspektiv.	  När	  specialpedagogerna	  hanterar	  problemet	  med	  att	  lärarna	  och	  
specialpedagogerna	  inte	  alltid	  har	  samma	  elevsyn	  märks	  det	  också	  att	  
specialpedagogerna	  berättar	  om	  en	  tydlig	  relationell	  hållning	  i	  sitt	  förhållningssätt	  till	  
elever	  och	  undervisning	  när	  de	  vill	  hjälpa	  lärare	  att	  ändra	  sin	  undervisning	  så	  att	  den	  
ska	  passa	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  	  

Analys	  av	  specialpedagogernas	  beskrivning	  av	  organisationen	  och	  sambandet	  mellan	  
teoretiska	  perspektiv	  och	  arbetet	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  
Analysen	  av	  frågeställningarna	  som	  handlar	  om	  organisation	  och	  teoretiska	  perspektiv	  
är	  att	  det	  blir	  tydligt	  att	  specialpedagogerna	  använder	  sig	  av	  olika	  teoretiska	  perspektiv	  
i	  olika	  situationer	  i	  sitt	  arbete.	  Förmodligen	  är	  det	  inte	  deras	  egna	  teoretiska	  perspektiv	  
som	  skiner	  igenom	  i	  alla	  beslut	  som	  fattas,	  utan	  snarare	  ett	  ”praktiskt	  perspektiv”	  och	  
ett	  ”traditionellt	  perspektiv”	  som	  kommer	  sig	  av	  hur	  man	  alltid	  har	  gjort	  och	  hur	  man	  
brukar	  göra	  inom	  de	  olika	  områdena.	  Jag	  tycker	  ändå	  att	  det	  relationella	  perspektivet	  
skiner	  igenom	  och	  överväger	  i	  det	  som	  specialpedagogerna	  berättar	  om	  sina	  
arbetsuppgifter.	  Det	  vill	  arbeta	  mer	  ur	  ett	  relationellt	  perspektiv,	  vilket	  kommer	  till	  
uttryck	  när	  de	  säger	  att	  de	  vill	  arbeta	  mer	  på	  gruppnivå	  och	  mer	  förebyggande,	  men	  att	  
det	  inte	  tycks	  bli	  så	  trots	  att	  de	  vill.	  Hur	  det	  kan	  komma	  sig	  att	  det	  blir	  så	  är	  en	  
spännande	  fråga	  och	  något	  som	  skulle	  behöva	  undersökas	  mer.	  	  

Sammanfattning	  av	  specialpedagogernas	  berättelser	  
Innan	  diskussionen	  skulle	  jag	  vilja	  sammanfatta	  specialpedagogernas	  berättelser	  i	  fyra	  
punkter.	  	  
	  
1.	  De	  anser	  att	  det	  är	  viktigt	  att	  elevens	  svårigheter	  upptäcks	  och	  åtgärdas	  tidigt.	  
	  
2.	  De	  arbetar	  ofta	  med	  lästräning	  i	  intensivperioder	  och	  använder	  sig	  av	  både	  
fonologiska	  metoder	  och	  literacy-‐metoder	  och	  deras	  fokus	  på	  eleverna	  ligger	  på	  en	  
individnivå.	  
	  
3.	  De	  arbetar	  aktivt	  med	  att	  de	  kompensatoriska	  hjälpmedlen	  ska	  fungera	  för	  eleverna	  
så	  att	  de	  ska	  klara	  sin	  klassrumsvardag.	  
	  
4.	  De	  önskar	  alla	  att	  de	  kunde	  arbeta	  mer	  inkluderande	  med	  eleverna.	  	  
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I	  min	  studie	  har	  jag	  specialpedagoger	  från	  olika	  stadier	  i	  skolan	  och	  det	  har	  gjort	  att	  jag	  
har	  sett	  att	  det	  finns	  en	  glidning	  mellan	  de	  yngre	  åldrarnas	  fonologiska	  träning	  och	  
tydliga	  lästräning	  och	  de	  äldre	  åldrarnas	  träning	  i	  att	  behärska	  kompensatoriska	  
hjälpmedel.	  Den	  fonologiska	  träningen	  för	  de	  yngre	  barnen	  kommer	  också	  fram	  tydligt	  i	  
de	  olika	  metoderna	  som	  specialpedagogerna	  beskriver	  och	  att	  de	  anser	  att	  det	  är	  en	  
viktig	  del	  av	  arbetet	  men	  att	  det	  inte	  är	  den	  enda	  vägen	  för	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter.	  Dessa	  specialpedagogers	  huvudfokus	  i	  att	  identifiera	  problem	  tidigt,	  
att	  träna	  i	  intensivperioder	  och	  att	  ge	  eleverna	  verktyg	  att	  klara	  sin	  skolvardag	  kan	  jag	  
återfinna	  i	  den	  litteratur	  jag	  har	  läst	  (Reid,	  2007;	  Nielsen,	  2005).	  	  

Diskussion	  
Resultaten	  visa	  vilket	  fokus	  och	  omfång	  specialpedagogerna	  har	  på	  sina	  arbetsuppgifter.	  
Det	  är	  visserligen	  så	  att	  jag	  genom	  mina	  intervjufrågor	  har	  uttryckt	  intresse	  för	  att	  få	  
reda	  på	  hur	  specialpedagogerna	  beskriver	  sitt	  arbete	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter,	  men	  den	  första	  frågan	  där	  jag	  ber	  dem	  berätta	  om	  sina	  arbetsuppgifter	  
belyser	  att	  de	  lägger	  tid	  på	  alla	  tre	  nivåerna,	  organisationsnivå,	  gruppnivå	  och	  
individnivå,	  men	  med	  klart	  fokus	  på	  individnivå.	  Detta	  kan	  tala	  för	  att	  deras	  teoretiska	  
perspektiv	  är	  mer	  kategoriskt	  hållna	  men	  det	  kan	  lika	  gärna	  vara	  så	  att	  det	  finns	  
förväntningar	  i	  organisationen	  som	  gör	  att	  de	  lägger	  upp	  sitt	  arbete	  på	  detta	  sätt.	  Det	  
skulle	  vara	  spännande	  att	  se	  hur	  man	  skulle	  kunna	  lägga	  upp	  ett	  arbete	  mot	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  som	  inte	  enbart	  är	  individinriktat	  utan	  opererade	  på	  en	  främjande	  nivå	  
parallellt	  över	  alla	  tre	  nivåerna.	  Det	  finns	  exempel	  på	  skolor	  i	  Sverige	  som	  har	  arbetat	  
framgångsrikt	  på	  detta	  sätt	  (Ingvar	  2008,	  s.	  79).	  Det	  krävs	  stora	  insatser,	  från	  framför	  
allt	  ledningshåll,	  för	  att	  hela	  skolan	  ska	  dra	  åt	  samma	  håll.	  För	  personalen	  krävs	  
utbildningsinsatser	  inom	  ämnet.	  De	  teoretiska	  perspektiv	  som	  varje	  medarbetare	  bär	  på	  
kan	  komma	  att	  kasta	  omkull	  även	  den	  mest	  ambitiösa	  skolledares	  projekt	  om	  det	  visar	  
sig	  att	  även	  om	  personalen	  utbildas	  med	  rätt	  metoder	  så	  gör	  de	  som	  de	  brukar	  i	  alla	  fall.	  	  
	  
Under	  intervjuerna	  tyckte	  jag	  mig	  ibland	  kunna	  skönja	  att	  specialpedagogerna	  
ursäktade	  sig	  när	  de	  inte	  kunde	  komma	  på	  fler	  ”metoder”	  som	  de	  använde	  när	  de	  
tränade	  eleverna	  och	  att	  de	  ”bara”	  arbetade	  med	  att	  läsa	  ibland.	  Detta	  tolkar	  jag	  som	  att	  
de	  tänkte	  att	  jag	  var	  ute	  efter	  metoder	  i	  mina	  frågor	  och	  att	  mitt	  fokus	  låg	  på	  det.	  Min	  
tolkning	  av	  deras	  svar	  var	  att	  de	  hade	  stor	  säkerhet	  i	  hur	  de	  använde	  elevernas	  tid	  på	  
bästa	  sätt.	  Däremot	  anser	  t	  ex	  Reid	  (2007,	  s.	  39)	  och	  Ingvar	  (2008,	  s.	  51)	  att	  det	  är	  av	  
största	  betydelse	  att	  metoder	  som	  är	  baserade	  på	  vetenskaplig	  forskning	  används	  i	  
skolorna	  och	  framför	  allt	  att	  alla	  lärare	  är	  medvetna	  om	  vilken	  betydelse	  det	  har	  hur	  de	  
lägger	  upp	  sin	  undervisning.	  Det	  syns	  en	  systematik	  i	  varje	  specialpedagogs	  svar	  som	  
tyder	  på	  att	  de	  är	  medvetna	  om	  det	  som	  Reid	  (2007)	  och	  Ingvar	  (2008)	  menar.	  Att	  föra	  
ut	  kunskap	  om	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  till	  all	  personal	  och	  se	  till	  att	  de	  tillämpar	  
kunskapen	  om	  detta	  i	  sin	  undervisning	  är	  en	  stor	  utmaning	  för	  de	  intervjuade	  
specialpedagogerna.	  Att	  de	  intervjuade	  specialpedagogerna	  har	  mött	  motstånd	  mot	  att	  
göra	  annorlunda	  hos	  lärare	  har	  de	  alla	  vittnat	  om	  i	  de	  intervjuer	  jag	  har	  genomfört	  och	  
de	  säger	  allihop	  att	  det	  kan	  vara	  ett	  ensamt	  arbete	  att	  föra	  ut	  dessa	  kunskaper	  till	  övrig	  
personal	  samt	  att	  motivera	  dem	  att	  börja	  göra	  annorlunda.	  Specialpedagog	  2,3	  och	  4	  
säger	  att	  de	  ofta	  känner	  sig	  lite	  ensamma	  i	  sitt	  arbete	  och	  att	  det	  till	  viss	  del	  kan	  härledas	  
till	  att	  de	  är	  ensamma	  om	  sin	  elevsyn	  och	  att	  de	  måste	  kämpa	  för	  att	  andra	  ska	  göra	  som	  
de	  anser	  är	  det	  rätta	  sättet	  att	  göra	  saker	  på.	  	  
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Hur	  de	  teoretiska	  perspektiven	  visar	  sig	  på	  olika	  sätt	  beror	  på	  vilken	  situation	  
specialpedagogen	  befinner	  sig	  i.	  Hur	  organisationen	  ser	  ut,	  vilka	  förutsättningar	  som	  ges	  
för	  olika	  sätt	  att	  undervisa,	  hur	  stressig	  det	  är	  på	  jobbet,	  vilka	  kollegor	  specialpedagogen	  
har	  och	  flera	  faktorer	  påverkar	  hur	  hon	  kommer	  att	  fatta	  beslut	  och	  genomföra	  dessa.	  
Det	  är	  ändå	  relativt	  lätt	  att	  skönja	  att	  alla	  de	  intervjuade	  specialpedagogerna	  har	  ett	  
relationellt	  perspektiv	  på	  sitt	  arbete.	  De	  kämpar	  för	  att	  fler	  lärare	  ska	  se	  eleverna	  ur	  ett	  
sådant	  perspektiv	  men	  de	  säger	  att	  det	  inte	  är	  så	  lätt.	  Det	  relationella	  perspektivet	  kan	  
jag	  främst	  se	  när	  de	  pratar	  om	  vad	  de	  skulle	  vilja	  göra	  inom	  ramen	  för	  sitt	  arbete	  och	  när	  
de	  beskriver	  hur	  det	  går	  till	  när	  de	  genomför	  kartläggningar	  av	  läs-‐	  och	  skrivförmågan	  
hos	  elever.	  Om	  de	  hade	  ett	  kategoriskt	  perspektiv	  skulle	  de	  inte	  lägga	  så	  mycket	  tid	  åt	  
att	  leta	  efter	  en	  helhetsbild	  av	  elevens	  skolgång	  och	  inte	  heller	  leta	  efter	  sätt	  att	  förändra	  
inte	  bara	  elevens	  själv	  utan	  även	  de	  undervisande	  lärarnas	  arbetssätt	  och	  även	  förändra	  
miljön	  kring	  eleverna.	  Specialpedagog	  3	  och	  4	  går	  in	  ganska	  direkt	  på	  detta	  och	  säger	  att	  
det	  finns	  mycket	  enkla	  saker	  som	  de	  skulle	  kunna	  hjälpa	  lärarna	  med	  om	  de	  bara	  fick	  
mandat	  att	  göra	  så.	  	  
	  
En	  fråga	  som	  ingick	  i	  mitt	  frågebatteri	  var	  om	  hur	  de	  tänkte	  kring	  elever	  med	  svenska	  
som	  andraspråk	  och	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Jag	  fick	  flera	  svar	  på	  den	  frågan	  och	  det	  
visar	  sig	  att	  kunskapen	  om	  hur	  man	  kan	  se	  på	  dessa	  elevers	  språkliga	  förmågor	  är	  
väldigt	  varierande.	  Två	  av	  specialpedagogerna	  hade	  bakgrund	  i	  ämnet	  svenska	  som	  
andraspråk	  och	  en	  av	  specialpedagogerna	  lyfte	  frågan	  om	  elever	  som	  kommer	  från	  
andra	  bakgrunder	  än	  den	  ”medelklass-‐akademiska”	  som	  hon	  själv	  uttryckte	  det.	  Hon	  
använder	  ordet	  ”lågstatusföräldrar”	  om	  föräldrar	  till	  barn	  som	  inte	  själva	  befinner	  sig	  i	  
en	  läsande	  miljö	  och	  jämför	  det	  med	  elever	  med	  svenska	  som	  andraspråk.	  Denna	  
jämförelse	  anser	  jag	  haltar	  lite	  eftersom	  det	  inte	  går	  att	  säga	  något	  generellt	  om	  vilken	  
språkmiljön	  andraspråkselever	  har	  vuxit	  upp	  i.	  Problematiken	  att	  inte	  ha	  tillgodogjort	  
sig	  tillräckligt	  många	  ord	  eller	  ha	  tillräcklig	  omvärldskunskap	  för	  att	  hänga	  med	  i	  skolan	  
kan	  däremot	  finnas	  i	  båda	  dessa	  elevgrupper.	  Hur	  elever	  som	  inte	  har	  tillräckliga	  
kunskaper	  för	  att	  kunna	  visa	  sin	  läs-‐	  och	  skrivförmåga	  i	  ett	  standardiserat	  test	  av	  typen	  
DLS	  ska	  identifieras	  är	  en	  fråga	  som	  är	  väl	  värd	  att	  diskuteras	  vidare.	  	  
	  
Specialpedagogen	  är	  den	  nästa	  sista	  eller	  sista	  ut	  i	  organisationen.	  Ovanför	  den	  finns	  
rektor,	  skolchefer	  och	  styrdokument.	  Den	  är	  den	  som	  utför	  och	  genomför	  de	  direktiv	  
som	  kommer	  uppifrån.	  Hur	  den	  tolkar	  styrdokument	  är	  av	  avgörande	  betydelse	  för	  hur	  
utformningen	  av	  elevernas	  undervisning	  kommer	  att	  se	  ut	  och	  därför	  är	  just	  
specialpedagogen	  syn	  på	  undervisning	  viktig	  att	  undersöka.	  Olika	  perspektiv	  hos	  
specialpedagoger	  och	  klasslärare/ämneslärare	  kan	  göra	  att	  det	  blir	  konflikter.	  	  
	  
Specialpedagog	  1,	  2,	  3	  och	  4	  uttrycker	  att	  de	  vill	  arbeta	  mer	  på	  gruppnivå	  för	  att	  kunna	  
inkludera	  elever	  i	  klasserna	  så	  långt	  det	  är	  möjligt.	  Deras	  dilemma	  är	  att	  de	  inte	  arbetar	  
så	  trots	  att	  de	  skulle	  vilja	  det.	  Vad	  är	  det	  som	  hindrar	  dem	  att	  arbeta	  så?	  Är	  det	  så	  att	  de	  
faktorer	  som	  påverkar	  vad	  som	  görs	  i	  skolan	  med	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  inte	  
egentligen	  har	  så	  mycket	  att	  göra	  med	  den	  enskilda	  läraren	  eller	  specialpedagogen	  eller	  
kan	  man	  hitta	  orsakerna	  på	  en	  annan	  nivå?	  Alla	  fyra	  intervjuade	  specialpedagogerna	  
säger	  att	  det	  vill	  göra	  mer	  av	  en	  sak	  men	  att	  de	  inte	  gör	  det.	  Deras	  uttalanden	  kanske	  
säger	  något	  om	  utbildningen	  till	  specialpedagog	  och	  vilket	  angreppssätt	  den	  har	  på	  
elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Det	  här	  anser	  jag	  skulle	  vara	  ett	  ämne	  för	  vidare	  
forskning.	  	  
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Alla	  fyra	  specialpedagogerna	  uttrycker	  att	  det	  finns	  en	  klyfta	  mellan	  dem	  själva	  och	  
deras	  arbetssätt	  och	  de	  lärare	  som	  arbetar	  i	  klasserna.	  Jag	  tolkar	  det	  som	  att	  
specialpedagogerna	  har	  ett	  mer	  relationellt	  teoretiskt	  perspektiv	  än	  många	  av	  de	  lärare	  
som	  de	  arbetar	  med.	  Vissa	  lärare	  uttrycker	  ett	  direkt	  kategoriskt	  perspektiv	  i	  t	  ex	  
uttalandet	  som	  specialpedagog	  4	  berättar	  om	  att	  det	  inte	  är	  fel	  på	  min	  undervisning	  
utan	  fel	  på	  eleven.	  Att	  specialpedagogerna	  har	  ett	  mer	  relationellt	  perspektiv	  kan	  ha	  att	  
göra	  med	  den	  utbildning	  de	  alla	  har	  genomgått	  eller	  att	  de	  hade	  detta	  perspektiv	  redan	  
innan	  och	  att	  det	  är	  därför	  de	  intresserar	  sig	  för	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd.	  Detta	  
dilemma	  med	  att	  lärarna	  och	  specialpedagogerna	  har	  olika	  syn	  på	  eleverna	  verkar	  vara	  
en	  del	  av	  specialpedagogernas	  yrkesuppgift	  och	  de	  arbetar	  allihop	  med	  att	  försöka	  
hjälpa	  lärarna	  att	  se	  på	  elever	  i	  behov	  av	  särskilt	  stöd	  på	  mer	  fruktbara	  sätt.	  	  
	  
Jag	  har	  sökt	  efter	  exempel	  på	  den	  tredje	  teoretiska	  inriktningen,	  dilemmaperspektivet	  i	  
deras	  berättelser.	  Det	  perspektivet	  ska	  uttrycka	  något	  dilemma	  inom	  skolsystemet.	  Ett	  
dilemma	  som	  alla	  specialpedagogerna	  tar	  upp	  är	  att	  de	  och	  klass-‐	  och	  ämneslärarna	  har	  
olika	  syn	  på	  eleverna	  och	  att	  det	  ibland	  uppstår	  missförstånd	  grundade	  på	  det.	  Man	  
skulle	  till	  och	  med	  kunna	  säga	  att	  specialpedagogerna	  uttrycker	  att	  de	  själva	  har	  ett	  
relationellt	  perspektiv	  och	  att	  lärarna	  har	  ett	  mer	  kategoriskt	  perspektiv.	  Detta	  dilemma	  
är	  inte	  ett	  olösligt	  dilemma,	  men	  det	  visar	  på	  komplexiteten	  i	  läraryrket	  och	  i	  
mångfalden	  av	  uppgifter	  och	  förhållningssätt	  som	  lärarna	  behöver	  förhålla	  sig	  till	  för	  att	  
vara	  framgångsrika	  lärare.	  Alla	  fyra	  specialpedagogerna	  reflekterar	  kring	  detta	  dilemma	  
men	  ingen	  har	  någon	  lösning.	  Ett	  annat	  exempel	  på	  när	  dilemmaperspektivet	  antas	  är	  
när	  specialpedagogerna	  uttrycker	  önskan	  om	  att	  eleverna	  ska	  bli	  mer	  inkluderade	  i	  
klassrummet.	  Detta	  dilemma	  är	  olöst	  för	  dem	  eftersom	  de	  själva	  ingår	  i	  ett	  system	  där	  
man	  ska	  exkludera	  elever	  för	  att	  de	  ska	  få	  träna	  sina	  bristande	  färdigheter	  men	  de	  
önskar	  att	  det	  var	  annorlunda,	  ett	  system	  där	  de	  fick	  använda	  sina	  kunskaper	  utan	  att	  
eleverna	  exkluderades.	  	  

Konklusion	  
För	  att	  knyta	  ihop	  diskussionen	  vill	  jag	  säga	  att	  det	  var	  flera	  saker	  som	  förvånade	  mig	  i	  
min	  undersökning.	  Jag	  anser	  att	  jag	  har	  kunnat	  visa	  att	  det	  finns	  ett	  relationellt	  
perspektiv	  hos	  de	  specialpedagoger	  jag	  har	  intervjuat.	  Det	  relationella	  perspektivet	  
visar	  sig	  på	  olika	  sätt	  men	  tydligast	  i	  att	  de	  alla	  vill	  arbeta	  mer	  med	  inkludering	  av	  elever	  
och	  hur	  med	  elevernas	  klassrumsmiljö	  ser	  ut.	  Det	  förvånade	  mig	  att	  det	  var	  så	  tydligt	  att	  
specialpedagogerna	  hade	  det	  relationella	  perspektivet	  högt	  trots	  att	  de	  inte	  hade	  
medhåll	  från	  lärarna	  i	  bakgrunden.	  Det	  anser	  jag	  visar	  att	  de	  är	  starka	  i	  sina	  övertygelser	  
och	  vågar	  stå	  för	  ett	  inte	  alltid	  så	  bekvämt	  perspektiv.	  Det	  relationella	  perspektivet	  visar	  
sig	  också	  tydligt	  när	  specialpedagogerna	  berättar	  om	  hur	  de	  gör	  när	  de	  kartlägger	  
elevers	  svårigheter.	  Det	  är	  inte	  frågan	  om	  att	  lägga	  ett	  ensidigt	  fokus	  på	  elevens	  brister	  
utan	  de	  försöker	  allihop	  att	  se	  på	  problemet	  från	  flera	  synvinklar.	  Det	  relationella	  
perspektivet	  är	  något	  jag	  anser	  att	  jag	  har	  hittat	  hos	  specialpedagogerna.	  Det	  är	  ändock	  
viktigt	  att	  notera	  att	  de	  ändå	  fokuserar	  sina	  arbetsuppgifter	  på	  individuell	  nivå,	  d.v.s.	  
skulle	  kunna	  tolkas	  som	  ett	  kompensatoriskt	  perspektiv,	  och	  att	  de	  verkar	  i	  
organisationer	  som	  gör	  att	  detta	  arbetssätt	  nästan	  förutsätts.	  Det	  skulle	  kunna	  vara	  en	  
orsak	  till	  att	  de	  finner	  att	  det	  ibland	  blir	  svårt	  med	  samarbetet	  mellan	  dem	  och	  lärarna.	  
Att	  lärarna	  också	  befinner	  sig	  i	  organisationen	  där	  man	  först	  och	  främst	  använder	  ett	  
kompensatoriskt	  perspektiv	  och	  att	  det	  då	  blir	  svårare	  för	  dem	  att	  acceptera	  och	  ta	  till	  
sig	  metoder	  och	  förhållningssätt	  ett	  relationellt	  perspektiv	  kan	  föra	  med	  sig.	  	  
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I	  och	  med	  min	  studie	  har	  jag	  blivit	  mer	  medveten	  om	  att	  varje	  specialpedagog	  befinner	  
sig	  i	  ett	  sammanhang	  och	  inte	  är	  bortkopplad	  från	  resten	  av	  organisationen.	  I	  allra	  
högsta	  grad	  är	  specialpedagogen	  den	  som	  ska	  driva	  skolutveckling	  och	  se	  till	  att	  alltid	  ta	  
de	  svagaste	  elevernas	  perspektiv.	  Organisationen	  sätter	  ramar	  för	  vad	  specialpedagogen	  
kan	  göra.	  Hela	  systemet	  med	  att	  vi	  lämnar	  vidare	  elever	  till	  nästa	  instans,	  t	  ex	  logopeder,	  
bygger	  på	  att	  vi	  måste	  identifiera	  och	  kartlägga	  de	  svagaste.	  Detta	  är	  också	  vad	  flera	  
författare	  uttrycker	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  hjälpa	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  
Att	  sätta	  en	  diagnos	  i	  sig	  uttrycker	  ett	  kategoriskt	  synsätt	  i	  grunden.	  Problemet	  riskerar	  
att	  läggas	  hos	  individen.	  En	  sak	  som	  då	  kan	  hända	  är	  att	  problemet	  läggs	  utanför	  skolan	  
och	  det	  blir	  få	  människor	  som	  vågar	  tro	  på	  att	  det	  de	  gör	  duger	  för	  att	  hjälpa	  dessa	  
elever.	  En	  del	  lärare	  tycks	  ibland	  tro	  att	  det	  krävs	  någon	  slags	  ”magi”	  för	  att	  uppnå	  
resultat.	  Därav	  titeln	  på	  uppsatsen.	  Magin	  behöver	  vi	  ha	  kvar	  men	  vi	  behöver	  komma	  
ifrån	  fällan	  att	  lärare	  och	  resurspersonal	  tror	  att	  de	  själva	  inte	  kan	  göra	  så	  mycket	  för	  
dessa	  elever,	  utan	  att	  det	  behöver	  vara	  någon	  ”expert”,	  i	  detta	  fall,	  specialpedagogen,	  
som	  ska	  göra	  något	  med	  barnet.	  Detta	  trots	  att	  de	  i	  själva	  verket	  skulle	  vara	  en	  god	  bit	  
på	  väg	  om	  vissa	  förändringar	  i	  klassrummet	  genomfördes	  av	  dem	  själva	  och	  att	  de	  
elever	  som	  behövde	  stöd	  uppmärksammades	  på	  ett	  annat	  sätt	  i	  sin	  vanliga	  skolmiljö	  
med	  hjälp	  av	  specialpedagogen	  i	  samarbete	  med	  lärarna.	  
	  
Sammanfattningsvis	  vill	  jag	  säga	  att	  det	  har	  uppkommit	  ett	  antal	  nya	  frågor	  utifrån	  min	  
studie	  som	  jag	  skulle	  tycka	  att	  det	  vore	  spännande	  att	  undersöka	  i	  framtiden.	  Den	  första	  
frågan	  jag	  tänker	  på	  är	  den	  om	  hur	  man	  kan	  föra	  ut	  forskningen	  om	  läs-‐	  och	  
skrivsvårigheter	  i	  skolorna	  så	  att	  fler	  lärare	  och	  annan	  personal	  känner	  att	  det	  är	  deras	  
ansvar	  också,	  inte	  bara	  specialpedagogernas	  och	  speciallärarnas	  ansvar.	  Den	  andra	  
frågan	  som	  väckts	  är	  om	  hur	  det	  relationella	  perspektivet	  kan	  föras	  ut	  i	  skolorna	  på	  ett	  
effektivt	  sätt	  så	  att	  alla	  blir	  mer	  delaktiga	  i	  alla	  elevers	  skolgång	  och	  att	  vi	  inte	  behöver	  
höra	  att	  lärarna	  vill	  ”lämna	  in	  ”	  elever	  till	  EHT	  så	  fort	  ett	  problem	  uppstår.	  Den	  tredje	  
och	  sista	  frågan	  är	  frågan	  om	  hur	  man	  identifierar	  och	  urskiljer	  problem	  med	  språket	  
och	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter	  och	  hjälper	  elever	  med	  svenska	  som	  andraspråk	  och	  
kanske	  även	  elever	  med	  annan	  skolbakgrund	  än	  de	  medelklasselever	  som	  Frykholm	  
(2007)	  hänvisar	  till.	  Detta	  anser	  jag	  vara	  viktiga	  kunskaper	  att	  utveckla	  för	  oss	  som	  
arbetar	  som	  specialpedagoger.	  
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Appendix	  

Intervjufrågor	  
	  
Vi	  kommer	  att	  hålla	  på	  högst	  60	  minuter.	  Jag	  kommer	  att	  ställa	  frågor	  och	  lyssna	  
på	  svaren.	  Endast	  jag	  kommer	  att	  lyssna	  på	  inspelningen.	  	  
	  
Ålder,	  erfarenhet,	  utbildning	  
	  
1.	  Berätta	  om	  ditt	  arbete	  som	  specialpedagog.	  
	  
2.	  Berätta	  om	  hur	  du	  brukar	  arbeta	  med	  elever	  med	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Ge	  
exempel.	  När?	  Var?	  Omfattning?	  	  
	  
3.	  Berätta	  hur	  brukar	  göra	  för	  att	  avgöra	  vilken	  typ	  av	  stöd	  som	  ska	  sättas	  in	  till	  vilken	  
elev?	  	  
	  
4.	  Får	  eleverna	  arbeta	  med	  det	  de	  är	  svaga	  i	  språkligt	  eller	  utveckla	  det	  de	  är	  starka	  i	  
språkligt?	  
	  
5.	  Berätta	  hur	  du	  tänker	  angående	  andraspråkselever	  och	  läs-‐	  och	  skrivsvårigheter.	  Hur	  
brukar	  du	  göra	  där?	  
	  
6.	  Berätta	  om	  hur	  specialundervisningen	  på	  din	  skola	  är	  organiserad?	  	  
	  
7.	  Hur	  skulle	  du	  vilja	  att	  specialundervisningen	  var	  organiserad?	  	  
	  
8.	  Om	  du	  fick	  drömma,	  hur	  skulle	  du	  vilja	  undervisa	  då?	  
	  
9.	  Finns	  det	  något	  du	  tycker	  att	  jag	  har	  missat	  att	  fråga	  eller	  något	  annat	  du	  vill	  berätta	  
om	  ditt	  arbete?	  
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Missivbrev	  
	  
Till	  rektor	  och	  specialpedagog/speciallärare	  
	  
Jag	  heter	  Jenny	  Runeson	  och	  jag	  studerar	  specialpedagogik	  på	  Uppsala	  Universitet.	  	  
	  
Denna	  termin	  skriver	  jag	  min	  magisteruppsats.	  Jag	  kombinerar	  uppsatsskrivandet	  med	  
mitt	  arbete	  som	  specialpedagog	  på	  en	  skola	  i	  Uppsala.	  	  
	  
Anledningen	  till	  att	  jag	  skriver	  till	  dig	  är	  att	  jag	  vill	  fråga	  om	  du	  vill	  låta	  en	  
specialpedagog/speciallärare	  från	  din	  skola	  delta	  i	  min	  studie.	  Deltagandet	  innebär	  att	  
specialpedagogen/specialläraren	  deltar	  i	  en	  intervju	  där	  jag	  frågar	  om	  vilka	  metoder	  som	  
används	  för	  att	  identifiera,	  stödja	  och	  utveckla	  elever	  som	  har	  läs	  och	  skrivsvårigheter.	  	  
	  
Jag	  kommer	  att	  besöka	  ca	  fyra	  speciallärare/specialpedagoger	  och	  intervjua	  dem	  för	  att	  
söka	  svar	  på	  frågorna	  ovan.	  Intervjun	  kommer	  att	  ta	  ca	  40-‐60	  minuter.	  	  
	  
Alla	  intervjuer	  kommer	  att	  behandlas	  med	  stor	  försiktighet	  från	  min	  sida.	  Jag	  kan	  
garantera	  att	  alla	  som	  är	  med	  i	  min	  studie	  får	  full	  konfidentialitet.	  När	  jag	  berättar	  om	  
vad	  läraren	  på	  din	  skola	  har	  uttryckt	  kommer	  fingerade	  namn	  att	  användas.	  Varken	  
elever,	  lärare	  eller	  skolor	  kommer	  att	  nämnas	  vid	  sina	  rätta	  namn.	  När	  jag	  uppsatsen	  är	  
avslutad	  kommer	  intervjumaterial	  och	  observationsscheman	  att	  förstöras.	  	  
	  
Min	  handledare	  heter	  Margareta	  Sandström,	  professor	  i	  didaktik	  med	  inriktning	  mot	  
specialpedagogik	  på	  Uppsala	  Universitet.	  Hennes	  forskning	  inriktar	  sig	  bland	  annat	  på	  
läs	  och	  skrivsvårigheter.	  Om	  ni	  har	  frågor	  om	  mitt	  arbete	  går	  det	  bra	  att	  kontakta	  henne.	  	  
	  
Jag	  skulle	  vara	  mycket	  tacksam	  om	  du	  som	  rektor	  vill	  låta	  mig	  utföra	  delar	  av	  min	  studie	  
med	  hjälp	  av	  din	  personal.	  Om	  du	  önskar	  kan	  jag	  även	  hålla	  dig	  informerad	  under	  
studiens	  gång.	  	  
	  
Vid	  frågor	  är	  du	  självklart	  varmt	  välkommen	  att	  kontakta	  mig.	  	  
	  
Vänliga	  hälsningar:	   	   	   Handledare:	  	  
	  
Jenny	  Runeson	   	   	   Margareta	  Sandström	  
	  	  
jenny.runeson@telia.com	   	   margareta.sandstrom@edu.uu.se	  
mobil:	  0707-‐381581	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


