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Abstract 
 
The purpose of this study was to establish a greater understanding of how teachers of special 
education would like to cooperate with Swedish teachers in the task to optimize the reading 
development of students in reading difficulties. The topic was narrowed down to students in 
upper level of compulsory school. Students with eye diseases or mentally disabled students   
were not included in this investigation. The method of this empirical study was the qualitative 
interview which theoretical interpretational starting points were the social constructionist 
theory and the dialogical perspective.  The hermeneutic perspective and the phenomenology 
of the life world were theories which were chosen to analyze collected data.  The theoretical 
frames of the empirical study were the social constructionist theory, the socio cultural 
perspective and the relational perspective.  The interview’s informants were two teachers of 
special education. The result showed that the teachers’ thoughts on how to cooperate 
descended from two different pedagogical perspectives.  
 
 
 
               Abstrakt 
 
Syftet med denna undersökning var att skapa en större förståelse för hur 
specialläraren/specialpedagogen önskar samverka med svenskläraren för att optimera 
läsutvecklingen hos elever i lässvårigheter. Ämnet avgränsades till elever på högstadienivå. 
Elever med synskador eller särskolediagnos inkluderades inte heller i denna undersökning. 
Denna empiriska studie utgick från det sociokulturella och det relationella perspektivet. 
Undersökningens metod var den kvalitativa forskningsintervjun vilken hade 
socialkonstruktionismen och dialogismen som teoretiska utgångspunkter. Det hermeneutiska 
perspektivet och livsvärldsfenomenologin användes vid analys av insamlad data. 
Informanterna i denna undersökning var en speciallärare respektive en specialpedagog. 
Resultatet visade att pedagogernas uppfattningar om hur man bör samverka med 
svenskläraren härstammade från två skilda pedagogiska perspektiv. 
 
 

               Förord 
 
Arbetet med denna undersökning har varit en utmanande resa. Vissa dagar har jag känt mig 
trött och vilse medan andra dagar har upplevts som spännande och utvecklande. Även om jag 
står som ensam författare till detta arbete har jag knappast genomfört det helt på egen hand. 
De individer som hjälpt mig genomföra detta projekt är följande personer: Tack till de två 
informanterna som omgående ställde upp och lät sig intervjuas. Deras positiva inställning till 
sina arbeten var både smittsam och inspirerande. Tack till mina två barn som fått begränsat 
umgänge med sin mor under oräkneliga helger de senaste månaderna. Tack mamma och svär-
mor som ständigt frågat hur det gått med mitt examensarbete. Ett stort tack till min sambo för 
att han dragit upp mig ur sängen varje morgon, lyssnat tålmodigt när jag beklagat mig, och för 
att han hela tiden varit uppmuntrande och positiv. Sist men inte minst vill jag tacka min 
handledare Solange Perdahl för hennes omsorg om sina examensarbetare. Hon var alltid 
generös med sin tid och kunskap. De utvecklande och inspirerande handledarsamtal vi haft 
har varit ovärderliga.  
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Kapitel 1 

Följande kapitel innehåller inledning, syfte, frågeställningar, precisering och avgränsningar. 
 
Under min tid som obehörig lärare i ämnet svenska på hög- och mellanstadiet 
uppmärksammade jag särskilt de elever som inte deltog aktivt under lektionerna. Jag upplevde 
att deras inaktivitet i många fall berodde på skolk, ointresse eller störande beteende, och att 
jag själv saknade både nödvändig kunskap samt de rätta villkoren för att kunna möta dessa 
elever på deras villkor. Min uppfattning var också att dessa elever i majoriteten av fallen, av 
olika anledningar, hade problem med att läsa en skriven text. Jag fick intrycket att de helt 
enkelt inte klarade av att följa med i den undervisning jag utformat. Ibland var eleverna 
knutna till en specialpedagog eller speciallärare vilket innebar att de blev avlägsnade från 
klassrummet ett eller två tillfällen per vecka för enskilt arbete tillsammans denne. Tyvärr var 
jag inte insatt i den delen av undervisningen, och saknade därför inblick i den metodik och 
didaktik som eleverna fick ta del av vid dessa tillfällen. Jag visste inte heller säkert hur 
eleverna utvecklades eller vilka framsteg de gjorde under denna handledning. När eleverna 
befann sig hos specialpedagogen/specialläraren kände jag att ansvaret för deras läsutveckling 
för en stund lämnat mitt bord för att sedan återvända när eleverna väl kom tillbaka till 
klassrummet. Med andra ord tyckte jag att jag som svensklärare åter fick i uppgift att se till att 
eleverna inte bara kunde följa med i undervisningen, utan att de också fick tillfredsställande 
hjälp och stöd i sin läsutveckling. 
    Bristen på ekonomiska resurser i de svenska grundskolorna minimerar tillgången till 
specialpedagoger/speciallärare. Denna yrkesgrupp är dock inte det enda alternativ som står till 
förfogande när man arbetar med elevers språkutveckling. Enligt Lpo 94 är det alla lärares 
ansvar att hjälpa de elever som har problem med läsinlärningen (Lpo 94, 
Utbildningsdepartementet). Detta är både en humanistisk och pedagogisk tankegång men 
sanningen är att de flesta ämneslärare saknar både utbildning och kompetens för att kunna 
hantera en sådan problematik. På grund av detta uteblir ofta den hjälp som utlovas. Det är 
trots allt svenskläraren och specialläraren/specialpedagogen som bär huvudansvaret när det 
gäller elevers läsutveckling. Svensklärarens huvudansvar bekräftas i Lpo 94. Denne tillbringar 
dessutom en stor del av undervisningstiden tillsammans med eleverna. 
Specialpedagogen/specialläraren å sin sida besitter en unik spetskompetens men erbjuder 
tyvärr eleven få lektionstimmar. Mot denna bakgrund är det av största vikt att samverkan 
mellan svenskläraren och specialpedagogen/specialläraren fungerar optimalt, så att 
svenskläraren vet hur denne på bästa sätt kan stimulera läsutvecklingen hos elever i 
lässvårigheter. 
 

Syfte och frågeställningar 
Syfte 
Syftet med denna undersökning är att etablera en ökad förståelse för hur 
specialläraren/specialpedagogen önskar samverka med svenskläraren för att optimera 
läsutvecklingen hos elever i lässvårigheter. 
 
Frågeställningar 
1. Hur önskar specialläraren/specialpedagogen samverka med svenskläraren i arbetet med att 
   optimera läsutvecklingen hos elever i lässvårigheter? 
 
2. Hur önskar specialläraren/specialpedagogen att svenskläraren skall arbeta inkluderande  
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    med elever i lässvårigheter? 
 
3. Vilka faktorer anser specialläraren/specialpedagogen optimerar läsutvecklingen hos elever 
    i lässvårigheter? 
 

Precisering   
Syftets olika termer bör preciseras för att undvika missförstånd. Med termen ökad förståelse 
menas att undersökningen önskar skapa en tydligare bild av hur specialläraren och 
specialpedagogen föredrar att samverka med svenskläraren i arbetet med den enskilde eleven. 
Begreppet samverkan innebär att två personer (eller fler) arbetar mot samma mål, tillsammans 
såväl som enskilt. Detta kan jämföras med begreppet samarbetar där parterna fortfarande 
arbetar mot samma mål men de gör det uteslutande tillsammans. Begreppen optimera 
läsutvecklingen syftar till att åstadkomma bästa möjliga resultat i arbetet med den enskilde 
elevens läsutveckling. 
    Under åren har utformningen av Specialpedagog- samt Speciallärarprogrammet varierat i 
innehåll och längd. Idag är utbildningarna lika långa men de varierar i innehåll. Här följer en 
närmare beskrivning av dagens Specialpedagog-, samt Speciallärarutbildning: 
    På Malmö Högskolas hemsida (Malmö Högskola 2008-08-11) står att läsa att 
Specialpedagogutbildningen vilken är 90 hp kräver att sökande har grundläggande behörighet, 
engelska A och svenska B/svenska 2B samt en examen från lärarutbildningen. Dessutom bör 
den sökande efter den grundläggande lärarexamen ha minst tre års yrkeserfarenhet från 
förskola, skola eller dylikt. Speciallärarprogrammet är också 90 hp och kräver samma 
behörighet men med ett undantag. Den sökande ska i sin lärarexamen inneha en fördjupning 
om minst 60 hp i ämnena svenska eller matematik. Specialpedagogutbildningen är inriktad på 
områdena undervisning, kvalificerade samtal och skolutveckling. Specialpedagogen får 
behörighet att arbeta inom förskola, förskoleklasser, fritidshem, grundskolan, gymnasiet samt 
vuxenutbildningarna, där denne ska arbeta med de områden inom skolan som involverar barn 
i behov av särskilt stöd.  Specialpedagogen ska verka för bland annat skolutveckling, positiva 
lärandemiljöer, utredningar, uppföljningar och utvärderingar vilket kan ske både enskilt och i 
samverkan med skolledning och andra lärare. Dessutom ska specialpedagogen både kunna ge 
stöd till, samt samarbeta med, skolledning och övrig personal. Specialpedagogen är ansvarig 
för skolans special pedagogiska aktiviteter och undervisar också elever med 
inlärningssvårigheter. 
    Speciallärarutbildningen (Malmö Högskola 2008-08-11) lär studenten bland annat om 
barns språkutveckling, metoder för att stimulera läs-, skriv- och den matematiska förmågan 
samt hur man anpassar undervisningen till elever i svårigheter inom områdena läsning, 
skrivning och matematik. Efter avslutad utbildning får specialläraren behörighet att arbeta i 
förskoleklasser, skolan och vuxenutbildningarna. Ute på arbetsplatsen ska specialläraren 
verka för att eleverna ska nå målen genom exempelvis individuellt stöd, motverkande av 
hinder i lärmiljön samt rådgivning till föräldrar och medarbetare. Specialläraren ska även 
samarbeta med specialpedagogen och övriga kollegor.  
    Skillnaden mellan de två yrkena tycks vara att specialläraren är mer inriktad på läs-, skriv 
och matematikutvecklingen på individnivå, medan specialpedagogen verkar både på individ- 
och organisationsnivå med alla elever i behov av särskilt stöd. 
 
 
Avgränsningar 
Undersökningen omfattar en yrkesverksam speciallärare samt en yrkesverksam 
specialpedagog med svensk universitets- eller högskoleexamen med inriktningarna allmänna 
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ämnen samt svenska. Speciallärarens respektive specialpedagogens 
specialpedagog/speciallärarutbildning är inte nivåinriktad utan omfattar specialpedagogik i 
allmänhet. Båda lärare har ämnesbehörighet i ämnet svenska. Svensklärarna är de ämneslärare 
på högstadienivå som undervisar ämnet svenska i de klasser där elever i lässvårigheter är 
hemmahörande. Elever i behov av särskilt stöd är elever vars läsutveckling inte uppnått enligt 
åldern samt årskursen nödvändiga läsrutiner för att på tillfredsställande sätt kunna 
tillgodogöra sig undervisningen i skolans basämnen. Här inkluderas inte elever med 
särskolediagnos eller elever med synskador. Undersökningen behandlar endast elever på 
högstadienivå, det vill säga årskurs sju till och med årskurs nio vilka genomgått grundskolan i 
den svenska skolan.     
     

                   
           

                                                        Kapitel 2 
Detta kapitel består av följande metodologiska överväganden: Analys av insamlad data, 
tolkningsteoretiska utgångspunkter, kvalitativ forskning, instrumentering, urval, 
datainsamlingsmetod, tidsplan, etiska överväganden, reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. 
 

                                                          Metod  
 

Analys av insamlad data 
Hermeneutisk tolkning 
Den hermeneutiska metoden är ett angreppssätt som länge använts främst vid tolkningar av 
bland annat skönlitterära texter (Kvale, 1997). Hermeneutiken tolkar texter i en så kallad 
hermeneutisk cirkel där man försöker finna textens mening på flera nivåer. Först analyseras 
texten som en helhet, sedan tolkar man de mindre enheterna för att återigen gå tillbaka till 
helheten. Målet är att så småningom komma överens om en gemensam och enhetlig tolkning 
av textens innebörd. Vid forskningsintervjuer är den som tolkar oftast med och skapar 
intervjun. Den tolkande parten har till uppgift att försöka utröna vad texten säger om 
informantens livsvärld. Utmaningen består i att endast utgå ifrån informantens yttranden och 
inte blanda in omgivande faktorer. Viktigt är att intervjuaren har kunskap och insikt om det 
ämne som behandlas. Detta underlättar tolkningen av samtalet. I denna undersökning är syftet 
att just söka få en ökad förståelse för informanternas uppfattning om hur de önskar samverka 
med svenskläraren för att optimera läsutvecklingen hos elever som befinner sig i 
lässvårigheter. För att detta ska bli möjligt är det angeläget att tolkaren förstår informantens 
livsvärld, och finner det som informanten själv avser vara meningen i de egna yttrandena. 
Därav valet av den hermeneutiska metoden. 
 
Fenomenologisk tolkning  
Utöver den hermeneutiska utgångspunkten kommer den insamlade datan även att tolkas ur ett 
fenomenologiskt perspektiv då det fenomenologiska perspektivet blir näst intill omöjligt att 
frångå vid analys av de utskrivna intervjuerna. Tjecken Edmund Husserl, född 1859, anses 
vara den nutida fenomenologins grundare (Bengtsson 2001). Enligt Bengtsson var Husserls 
fenomenoligiska utgångspunkt matematiken där han kritiserade psykologins inflytande över 
de matematiska begreppen. Husserl menade att logiken var förhärskande och inte hade 
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någonting att göra med psykologi. Bengtsson (Ibid) skriver att för Husserl innebar 
fenomenologin som metod att man koncentrerar sig på tingen i sig, utan att blanda in 
influenser. Tingen bär på stumma erfarenheter, och det är dessa erfarenheter som är av 
intresse för forskaren. Det är de rena opåverkade objekten som ska tolkas vilka dessa objekt 
än må vara. När forskare skapat sig en förståelse för objektet kan denne därefter lägga till 
begrepp.  
    Alerby (1998) ställer sig, liksom många andra senare fenomenologer, kritisk till Husserls 
tolkning av fenomenologin. Alerby förespråkar istället ett mer existentialistiskt perspektiv, 
nämligen den så kallade livsvärldsfenomenologin vilken hävdar att människan omöjligt kan 
frångå sin egen livsvärld i mötet med ett objekt.  Människan bör därför istället konfrontera 
både sin egen förförståelse samt sina förkunskaper inför mötet med tingen. I en kvalitativ 
forskningsintervju är syftet att fånga informanternas tolkningar och erfarenheter vilka är de 
objekt som står i fokus för undersökningen. Då intervjuaren är den som faktiskt styr samtalet 
bör denne vara på det klara med sin egen verklighetsuppfattning för att kunna välja rätt metod 
till undersökningen. I denna kvalitativa undersökning är informanternas yttranden de objekt 
vilka står som utgångspunkt för tolkning. Som tidigare nämnts blir det oundvikligt att tolka 
dessa yttranden isolerat från informanternas och intervjuarens livsvärld, därför blir det 
livsvärldsfenomenologiska perspektivet ett komplement till den hermeneutiska ansatsen.  
 

Två tolkningsteoretiska utgångspunkter vid intervjuförfarande 
Verklighet, kunskap och språk ur ett kunskapssociologiskt perspektiv 
Berger och Luckmann (1979) diskuterar termerna verklighet, kunskap och språk utifrån ett 
kunskapssociologist perspektiv. Författarna berättar att begreppet myntades under 1920-talet 
av filosofen Max Scheler. Kunskapssociologin, vilken har influenser från Marx och 
Nietzsches filosofier samt historicismen, har som mål att analysera verklighetens sociala 
konstruktion. Kunskapssociologin anser att hela människans verklighet är socialt konstruerad, 
och det är de sociala kontexterna som avgör vad som är verklighet samt kunskap. 
Verkligheten delas upp i flera intersubjektiva verkligheter där varje intersubjektiv verklighet 
är gemensam för en specifik grupp av människor som upprätthåller sin realitet genom tankar 
och gärningar. De i intervjuer inblandade parternas verklighet är med andra ord baserad på 
både den sociala kontext och de normer som råder i deras omgivning. I deras fall är 
arbetsplatsen, den egna utbildningen samt samhällets syn på pedagogik, ofrånkomliga faktorer 
vilka färgar deras intersubjektiva verklighetsbild. Det är också denna verklighet som parterna 
delger sig av under intervjuerna. Intervjuaren bör förutom detta dessutom ta i beaktande att 
informanterna, samt i viss mån intervjuaren själv, genom att delta i intervjuerna syftar till att 
upprätthålla den specifika verklighet de anser sig vara delaktiga i. Den kunskap parterna 
besitter blir därmed inte att betrakta som objektiv utan ett resultat av de erfarenheter parterna 
bär med sig vilket också livsvärldsfenomenologin bekräftar. 
   Trots att två människor delar samma verklighet betyder inte detta att de upplever den på 
samma sätt (Berger och Luckmann, 1979). Hur den andre parten uppfattar sin kan särskilt 
fastställas vid face-to-face situationer när individerna delar samma ögonblick och kan ta del 
av varandras ansiktsuttryck, rörelser, känslor samt tankar. Typifieringsscheman hjälper oss att 
kategorisera den andre parten för att människan ska kunna klassificera och hantera sin 
omgivning. Typifieringsscheman modifieras allteftersom man lär känna en individ. Då 
personen inte längre passar in i det gamla facket placeras den in i ett annat.  Trots att 
intervjuaren och informanten båda deltar i samma intervju har de två olika roller. Den ene 
ställer frågorna och den andre svarar. Båda besitter makt men av skilda slag. Intervjuaren styr 
samtalet genom sina frågor medan informanten delger sig av både kunskap och tid. Dessutom 
deltar de i intervjun av skilda anledningar. De ser därför situationen från två motsatta 
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horisonter. Parterna är främlingar vilka under intervjuns gång ständigt läser av varandra för att 
kunna tolka det som sägs samt hur den andre upplever situationen. Intervjuarens mål är att 
hålla informanten engagerad för att denne ska förhålla sig positivt inställd till intervjun. 
Informanten läser av intervjuaren för att utröna om denne är nöjd med de svar som ges. Allt 
eftersom intervjun fortskrider får parterna en tydligare bild av den andre vilket medför att 
typifieringsschemana ständigt modifieras. 
    Berger och Luckmann (1979) menar att språket är ett mänskligt uttryck som objektiveras, 
det vill säga visar sig som verk av mänsklig aktivitet, och blir därmed tillgängligt både för 
producenten och för andra människor i den gemensamma världen. Språket möjliggör 
vardagslivets verklighet tillsammans med andra. I en face-to-face situation kan två människor 
med omedelbar verkan anpassa språket utefter hur de tolkar varandras inre tillstånd. Parterna 
tänker och talar näst intill simultant vilket medför att den talande personen upplever sina egna 
meningar på ytterligare ett plan. De blir helt enkelt verkligare. Varje yrkesgrupp har sitt eget 
språkliga territorium vilket delas av de människor som verkar inom samma samfund. Genom 
detta samfund kan kunskap föras vidare genom generationer. Språket har också sina 
typifieringsscheman. Vissa fraser och meningar användas vid bestämda situationer. På så sätt 
vet människor hur de ska bete sig och vad som ska sägas exempelvis vid en intervjusituation. 
Under undersökningens intervjuer är det informanten som är specialist inom ämnesområdet 
och besitter större kunskap än intervjuaren. Det är därmed troligt att informanten väljer att 
anpassa både ämne och ordförråd utefter hur denne bedömer att intervjuaren förmår ta till sig 
av det som yttras under samtalets gång. Informanten har dock kännedom om en stor del av de 
fraser och begrepp som informanten använder sig av. Detta är nästan en förutsättning för ett 
produktivt samtal. Det förväntas att intervjuaren lämnar mötet rikare på kunskap än när denne 
anlände. Men förhoppningsvis kan detta gälla även för informanten. När informanten talar 
högt blir denne själv likväl som intervjuaren en åhörare. Informanten kan komma att inse att 
den motsäger sig själv, inte håller med om det som just sagt, eller rent av kommit till ny 
insikt.  
    Enligt kunskapssociologin bildas institutioner när flera människor i ett gemensamt samfund 
utför liknande handlingar (Berger och Luckmann, 1979). Institutioner upplevs som objektiva 
men är produkter av deras handlingar samtidigt som de påverkar människan. Detta är en 
ständigt pågående dialektisk process. Språket är det verktyg vilket legitimerar institutionerna, 
och diskrepanser från den traditionella ordningen ses som störningar i den allmänna 
symmetrin. Varje individ har sin egen specifika roll i samhället men också i den institutionella 
världen. Individen besitter en viss typ av kunskap, värderingar, känslor och normer som 
härstammar från den yrkesgrupp den tillhör. Vid sekundär socialisation övertar individen 
handlingar, språk, värderingar samt normer från ett visst institutionellt område. Vid 
intervjuförfarandet bör informanten inte ses enbart som en individ utan även som en 
representant för det utbildningssystem vilket denne verkar i. Språkbruk, värderingar och 
åsikter är direkta resultat av utbildning, erfarenhet, arbetsplats och skolan som institution. 
Under intervjun medverkar informanten till att upprätthålla skolan som institution genom att 
delge sina tankar och åsikter till intervjuaren men även till de människor som på något sätt 
kommer att ta del av intervjuns resultat. Det kunskapssociologiska perspektivet kommer även 
att vara en av de närvarande teorierna i undersökningens diskussionsavsnitt. 
 
Menings och kunskapsskapande ur ett dialogiskt perspektiv 
Mikhail Bakhtin var en rysk litteraturteoretiker och kultur-, samt språkfilosof som verkade 
under 1900-talet (Dysthe, 2003).  I centrum för hans teori står relationer och framförallt 
dialogen.  Enligt Bakhtin är dialogen det primära begrepp vilket förklarar människans ständigt 
pågående inre själsliga processer, vårt tänkande samt alla de yttranden vi producerar. 
Människans själv är ett jag som befinner sig i ideliga, oändliga konversationer med andra 
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röster. När vi tänker pågår inom oss en kamp mellan flera olika stämmor. Allt människan 
säger är produkter av tidigare muntliga eller skriftliga yttranden därför att språket är just 
dialogiskt. Våra yttranden är färgade av den sociala verklighet vi befinner oss i, exempelvis 
den institution vi tillhör och den yrkesroll vi axlat. Varje institution och sociala samfund har 
dessutom sin egen språkgemenskap där en viss typ av språkbrukssituationer, eller så kallade 
talgenrer, härskar. Dessa faktorer styr majoriteten av vad vi säger, endast ett mindre inslag av 
kreativitet är närvarande. Det informanten säger under intervjun är med andra ord resultat av 
en inre dialog mellan olika röster influerade av tidigare möten med andra röster. Skolan som 
institution samt yrkesrollen är två avgörande faktorer för vilka sorts yttranden informanten 
producerar. Med kunskap om informantens bakgrund förväntar sig också intervjuaren att 
informanten ska använda sig av ett visst språkbruk. 
    När ett yttrande produceras är det alltid en reaktion på tidigare yttranden men det är också 
riktat gentemot kommande respons (Dysthe, 2003). På så sätt kan ett yttrande aldrig vara 
monologiskt utan förblir uteslutande dialogiskt. Ett enskilt yttrande är aldrig ansvarigt för att 
ha skapat mening eller ny kunskap. Det är när ett yttrande blivit förstått och besvarat av en 
annan individ som mening och kunskap uppstår. Meningsskapande och kunskap uppkommer 
ur dialogen i bestämda kontexter med en oändlig samling röster närvarande. Därmed är 
informanten inte ensam om att producera kunskap under intervjun. Intervjuaren i form av 
mottagare likväl som röster från båda parters förflutna är aktiva komponenter. Det är i den 
unika kontexten i form av intervjun, dess parter samt den institutionella ramen som ny mening 
och kunskap konstrueras i mötet mellan olika röster. Det dialogiska perspektivet kommer 
liksom den kunskapssociologiska teorin att vara en infallsvinkel även i diskussionsdelen.  
 

Kvalitativ undersökning 
Traditionell vetenskap kräver att undersökningar ska vara objektiva och mätbara (Kvale 
1997). De metoder som används för en undersökning vid ett specifikt tillfälle ska om de 
upprepas på liknande sätt vid ett annat tillfälle, ge samma resultat. Då en kvantitativ 
undersökning baseras på en mängd intervjuer där fokus bygger på antalet data medför detta att 
resultatet säkerligen skulle bli detsamma om undersökningen skulle återges på identiskt vis. I 
den kvalitativa intervjun är det inte mängden data, utan innehållet i det sagda, som är av 
intresse. Det har därför diskuterats om den kvalitativa intervjun som metod är tillförlitlig då 
informanter kan ge varierande svar beroende både på person och på tidpunkt eftersom att 
sanningen är subjektiv. Att kräva objektiva svar från en informant är med andra ord näst intill 
omöjligt. Intervjun som metod är ändå att betrakta som värdefull då informanters svar kan ge 
intressant information till en forskningsundersökning. Den kvalitativa intervjun använder sig 
oftast av ett fåtal informanter vilket den traditionella forskningen anser vara missvisande. Men 
om informanten/informanterna besitter kunskap och kännedom om undersökningens ämne 
kan den kvalitativa undersökningen ge både sakkunniga och kvalificerade svar. 
    Denna undersökning bygger på kvalitativa forskningsintervjuer där informanterna är 
välutbildade med mångårig erfarenhet inom sitt respektive område. Att använda sig av ett 
större spektrum av informanter ansågs inte nödvändigt då syftet med intervjuerna var att ta del 
av informanternas personliga åsikter vilka baseras på deras unika empiriska kunskap. Därmed 
är och blir denna undersökning en kvalitativ forskningsundersökning.      
 

Instrumentering 
Kvale (1997) har agerat rättesnöre när jag bestämt mig att genomföra två intervjuer med en 
speciallärare samt en specialpedagog, båda med behörighet i ämnet svenska. Informanterna är 
verksamma på två separata högstadieskolor belägna i en och samma kommun. Intervjuerna 
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har ägt rum i mindre klassrum med stängda dörrar på respektive pedagogs arbetsplats. Vid 
dessa tillfällen har en mindre bandspelare med inbyggd mikrofon använts samt papper och 
penna.  
 

Urval 
Även i denna del har Kvale (1997) varit vägledande. Undersökningens informanter har två 
olika pedagogiska utbildningar. Den ena har en specialpedagogisk utbildning medan den 
andra har en speciallärarutbildning. Därmed ökar utsikten att informanternas svar innehar en 
större bredd samt att de har skilda betraktelsesätt på samma frågor. Avgörande är också att 
mina informanter har behörighet i ämnet svenska för att de ska ha insikt i 
läsutvecklingspedagogiken. De är också, eller har varit, verksamma på högstadiet då 
undersökningen även behandlar svensklärare aktiva på denna nivå. Vidare kan noteras att 
pedagogerna är av skilda kön. Specialläraren är en man, och specialpedagogen är en kvinna. 
    Jag har i undersökningen valt att fokusera på elever studerande på högstadiet därför att 
dessa elever förväntas kunna läsa utan några större svårigheter. I och med detta är 
svensklärare på högstadienivå sällan insatta i läsinlärningsmetodiken, och övriga 
resursinsatser inom ämnet grundläggande läsutveckling är ytterst få. De högstadieelever som 
befinner sig i läsproblematiken utvecklas därför sällan nämnvärt. Undersökningen 
koncentrerar sig på specialpedagogen, specialläraren samt svenskläraren då de är de tre 
yrkesgrupper som i första hand ansvarar för elevers läsutveckling. 
 

Datainsamlingsmetod 
Svenning (2003) skriver att det är utifrån undersökningens frågeställningar som man avgör 
vilken typ av data som ska samlas in. Enligt författaren bygger kvalitativa undersökningar 
generellt på mjukdata vilken är så kallad sensibel data som svarar på frågor som exempelvis 
”Varför?”. Vidare skriver Svenning (Ibid.) att data kan vara både primär- och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlas in specifikt för den pågående studien. Sekundärdata är data 
som samlats in för andra projekt eller undersökningar. Denna kvalitativa undersökning bygger 
såväl på mjudata som på primär- och sekundärdata. Sekundärdata behandlas i bakgrunden 
medan primärdata samlades in genom intervjuer. Trost (1997) skriver att forskare definierar 
termen strukturerade intervjuer något olika. Enligt Trost innehar en intervju en hög grad av 
strukturering om frågorna är förutbestämda och rör sig inom ramarna för ett visst ämne. Då 
intervjufrågorna för denna undersökning (se Bilaga 1) inte följdes slaviskt under 
intervjutillfällena innebar detta att vissa frågor kastades om, medan andra frågor följdes upp 
av ytterligare frågor. Alla intervjufrågor behandlade dock ett specifikt ämne, och majoriteten 
av frågorna var förutbestämda. Om man utgår ifrån Trosts definition (Ibid.) har denna 
undersöknings intervjuer därmed en relativt hög grad av strukturering.  

Tidsplan 
V. 47 PM skickas in till examinator. 
V. 2 Får kontakt med den första informanten som är en manlig 

speciallärare på en högstadieskola i Norrbotten. Skriver 
intervjuguide. 

V. 3 Genomför intervju med specialläraren. 
V. 4 -14 Transkriberar intervjun. Påbörjar arbetet med undersökningens 

metoddel och bakgrundsforskning. 
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V. 15 Får kontakt med den andra informanten som är en kvinnlig 
specialpedagog på en annan högstadieskola i Norrbotten. Genomför 
och transkriberar intervju.  

V. 16 -20      Analys av insamlad data. Färdigställer resterande metod- och bakgrundsdel.  
V. 21 -23      Resultatredovisning och diskussion. 
V. 32 -33 Bearbetning och komplettering av resultatredovisning samt 

diskussion. 
V. 34 Pedagogiska erfarenheter, fortsatt forskning och abstrakt. 
 
Mitt arbete startade med att jag formulerade en promemoria under höstterminen. Själva 
undersökningen tog dock fart först vecka tre då jag kontaktade en högstadieskola och den 
första intervjun genomfördes. Då jag ännu inte bestämt mig för hur många intervjuer som 
skulle ingå i undersökningen valde jag att påbörja metoddelen och bakgrundsforskningen. En 
stor del av tiden lades på just teoridelen varför undersökningen kom att bli teorität. När 
arbetet med metod och bakgrund kommit igång kontaktade en specialpedagog som relativt 
omgående lät sig intervjuas. Efter den andra och sista intervjun analyserades insamlad data, 
och undersökningens metoddel samt bakgrund färdigställdes. Resultatredovisningen och ett 
första utkast av diskussionen producerades i slutet av vårterminen. Därefter låg arbetet med 
undersökningen nere under större delen av sommaren för att återupptas och avslutas i slutet av 
augusti. 
 
 

Etiska överväganden 
Kvale (1997) skriver att det etiska tänkandet bör löpa som en röd tråd genom hela 
undersökningen. Primärt är att undersökningens resultat ska vara nyttoorienterat. 
Informanterna bör alltid informeras om undersökningens ändamål samt ha gett sitt 
godkännande om medverkan i den gällande undersökningen. Informanterna ska informeras 
om sin rätt till konfidentialitet samt rättigheten att ta del av intervjuernas resultat för att 
kontrollera att de inte misstolkats. Om bandspelare används under intervjun är det viktigt att 
informanten uppmärksammas på detta samt ger sitt samtycke.  
    Min undersökning syftar till att vara del av en eventuell lösning till ett av den svenska 
skolans största bekymmer; nämligen att ett stort antal elever lämnar grundskolan utan att 
kunna läsa tillfredsställande. Jag har varit medveten om att pedagogernas åsikter har kunnat 
betraktas som kritik mot den egna arbetsplatsen samt eventuella andra pedagoger verksamma 
på den egna skolan eller andra skolor i Sverige. Därför är informanterna anonyma (Kvale, 
1997). För att undvika att missförstånd uppstår har jag vid intervjutillfällena använt 
bandspelare som komplement till papper och penna. Jag har även låtit informanterna ta del av 
intervjuresultaten för eventuella korrektioner. 
 
 
Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Enligt Kvale (1997) står reliabilitet för tillförlitlighet och validitet för giltighet. Begreppen är 
ursprungligen hemmahörande inom de konservativa forskningsdomänerna och har inom den 
kvalitativa forskningen vållat häftiga diskussioner. Exempelvis har åsikterna gått isär 
angående huruvida kvalitativa intervjuer överhuvudtaget kan betraktas som tillförlitliga då 
antalet intervjuer i dessa undersökningar ofta är begränsat, och informanternas svar är mer 
eller mindre subjektiva. Reliabilitet i intervjusituationen finnas hos informanten såväl som hos 
den som intervjuar. Det är av största vikt att informanten besitter tillförlitlig kunskap om det 
aktuella ämnet, och därför har det i denna undersökning varit relevant att informanten innehar 
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en specialpedagogutbildning eller en speciallärarutbildning samt att denne har 
arbetslivserfarenhet från högstadieskolan i ämnet svenska. I intervjuarens fall bör denne tänka 
på att ställa tillförlitliga frågor. Detta innebär att ledande frågor undviks om dessa inte har ett 
specifikt syfte eftersom ledande frågor tenderar att påverka informantens svar. Reliabilitet kan 
också se olika ut beroende på kontexten. Individens/individernas subjektivitet, bakgrund och 
kunskap påverkar uppfattningen om vad som kan betraktas som reliabilitet. Vid analys samt 
vid utskrift av intervjun ska reliabilitet också finnas med. Värt att notera är Kvales påstående 
att för mycket fokus på reliabiliteten kan påverka kreativiteten i en forskningsundersökning.   
    Valid kunskap står för sann, eller riktig kunskap. Kvale (1997) skriver att när forskaren 
validerar sin undersökning kontrollerar denne sina forskningsresultat. Metoderna för 
validering varierar men en väg att gå är att under undersökningens gång återkommande 
kritiskt ifrågasätta sina resultat för att se om de är baserade på giltiga argument. Teorier, 
frågeställningar, språkformer, och översättningar är exempel på angreppssätt som forskaren 
använder sig av för att bekräfta sina forskningsresultat. Målet är att kunskapen ska vara en 
social konstruktion av verkligheten samt att argumenten är motsägelsefria: ”Ett giltigt 
argument är hållbart, välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. En valid slutledning 
är riktigt härledd ur sina premisser.” (Kvale, 1997, s. 215.). En kvalitativ forskningsintervju 
har enligt ett positivistiskt synsätt svårt att uppfylla kriterierna för sann kunskap då det inte 
går att mäta kvalitativa intervjuer, de kan inte redovisa i siffror. Men Kvale menar att 
kvalitativ forskning är valid om så länge dess metod undersöker det den är menad att 
undersöka. Om forskaren kan argumentera för att detta kriterium uppfyllts kan även den 
kvalitativa undersökningen räknas som valid. Denna undersökning har som mål att undersöka 
specialpedagogers livsvärld. Kvalitativa intervjuer genomförda med ur ett 
kunskapssociologiskt och dialogiskt perspektiv blir därmed en användbar metod för en valid 
kvalitativ undersökning.  
    Generaliserbarhet (Kvale, 1997) innebär att vi förväntar oss att situationer som liknar 
varandra genererar likadana eller åtminstone liknande resultat. Den traditionella forskningen 
har ställt kravet att en undersöknings resultatet ska vara generaliserbart för att kunna anses 
som vetenskapligt. Den kvalitativa undersökningens generaliserbarhet är inte på något sätt 
självklar utan kan diskuteras på flera nivåer. Trots att det kan ligga i forskarens intresse att 
försvara resultatets generaliserbarhet blir det ändå läsaren som slutligen avgör huruvida 
resultatet kan betraktas som relevant. Denna kvalitativa undersöknings generaliserbarhet utgör 
inget undantag. Även i detta fall är det upp till läsaren att avgöra underökningens 
generaliserbarhet.  
 
 
Vald metod för analysering av intervjun   
Meningskoncentrering
Vald metod för analysering av intervjun är meningskoncentrering. Denna metod består av fem 
steg (Kvale 1997).  Först läser intervjuaren igenom den nedskrivna intervjun för att bilda sig 
en helhetsuppfattning. Sedan lokaliseras textens meningsenheter vilka är de delar av intervjun 
som kan anses vara relevanta för undersökningen. Nästa steg är att så neutralt som möjligt 
sammanfatta det centrala temat för varje meningsenhet. Vidare söker man utifrån de centrala 
temana finna svar som stämmer överens med undersökningens frågeställningar. Femte och 
sista steget är att sammanfatta intervjuns centrala delar till en egen text. 
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         Kapitel 3 

Nedanför står att läsa om undersökningens teoretiska ram, tidigare forskning och bakgrund. 
        Teoretisk ram 

 
Lässvårigheter ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
Enligt det socialkonstruktionistiska perspektivet, vilket är en vidareutveckling av 
kunskapssocilogin, kan man se förmågor och kunskap som något relativt vilket uppstår ur 
handling initierad av olika maktcentra och deras specifika syften (Nightingale & Cromby, 
2001). Enligt Burkitt (2001) är denna negativa syn på maktperspektivet influerad av Foucault.  
Maktintressen visar sig inom olika diskurser i samhället, exempelvis skolan som, där de 
genom att legitimera vissa områden som kunskap också frambringar begrepp som exempelvis 
handikapp. Institutioner som skolor ser till att upprätthålla kontrollerande system i form av 
tvång och regleringar för att främja de maktrelationer som existerar mellan individer.  
    Sett ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan man tolka att det som anses vara en 
skälig nivå för läskunskap är en subjektiv uppfattning skapad av människan, och inte en 
objektiv sanning. Ur detta perspektiv är begrepp som namnger olika typer av brister i 
individens läsförmåga, inget annat än termer skapade för att åstadkomma segregation inom 
skolan och i förlängningen även samhället. Speciallärare, specialpedagoger, 
läsutvecklingsmetoder samt läroplaner är medel i arbetet med att frambringa ett 
normalitetsbegrepp inom läsutvecklingen vilken majoriteten av människorna passar in i. De 
människor som inte når upp till skolans och samhällets krav bildar tillsammans en minoritet 
och måste särskiljas med hjälp av termer som dyslexi och lässvårigheter. Istället bör skolans 
normalitetsbegrepp inkludera alla individers läsförmåga, och därmed fordras inte heller 
terminologier för att markera avvikande förmågor. Fokus bör istället läggas på hur pedagogen 
och omgivningen kan stimulera elevens läsförmåga utifrån den nivå där individen befinner 
sig. Detta synsätt leder oss in på det relationella perspektivet. 
 
 
Lässvårigheter och specialundervisning ur ett relationellt perspektiv. 
Enligt det relationella perspektivet bör undervisningens ämne och metod konstrueras på så 
sätt att den anpassas till varje enskild individs förutsättningar och behov (Persson, 2003). 
Därmed har alla elever behov av specialundervisning vilken bör integreras i skolans övriga 
verksamhet. Det relationella perspektivet anser inte att eleven har svårigheter att klara av ett 
skolämne, utan att det är omgivningen som inte lyckas skapa de rätta förutsättningarna för att 
eleven ska nå målen. Därför använder perspektivet sig av termen elever i svårigheter för att 
poängtera att det inte är eleven som bär på svårigheten, utan den omgivande miljön. 
Specialpedagogisk kompetens utöver den som undervisande lärare besitter kan behövas i de 
fall då läraren inte finner de rätta metodiska redskapen, eller miljön inte tillför de verktyg 
eleven behöver. Den specialpedagogiska kompetensen går då in och arbetar med eleven, den 
undervisande läraren och undervisningsmiljön som om de vore en kompletterande helhet.  
    Sett ur detta perspektiv är inte lässvårigheten något som eleven bär på utan ett stigma som 
undervisningsmiljön i form av felaktiga uppgifter, läromedel och metoder skapar (Persson, 
2003). Det är med andra ord undervisningsmiljön som avgör huruvida en elev befinner sig i 
lässvårighet eller ej. Det är utifrån det relationella- och det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som jag väljer att behandla begreppet lässvårighet och specialundervisning.  
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Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv   
Både dialogismen och kunskapssociologin är teorier besläktade med det sociolkulturella 
perspektivet. Dysthe (2003) skriver om det sociokulturella perspektivet utifrån begreppen 
dialog, samspel och lärande. Hon menar att det inte finns någon enhetlig inlärningsteori, utan 
att det istället existerar flera olika sociokulturella riktningar där grundtanken är gemensam. 
Dysthe tar avstamp från det sociokulturella perspektiv som härstammar från bland andra 
Vygotskij, Dewey och Bakhtin vilka menar att allt lärande sker genom samspel, dialog och 
deltagande i en kontext. Människan är inte en autonom varelse utan ingår i en kultur vilken är 
avgörande för hennes kunskapsutveckling. Det är genom det situerade och kontextuella 
deltagandet som insikt uppstår. Detta tyder på att enskild undervisning separerad från den 
övriga klassen inte gynnar elevens läsutveckling optimalt. För att lära på bästa sätt krävs att 
eleven ingår och arbetar i en gemenskap av något slag. 
    I Vygotskij och skolan (Lindqvist, 1999) återfinns texter ur Vygotskijs bok Pedagogisk 
psykologi. Här skriver Vygotskij om problematiken kring, samt vikten av att finna, rätt 
undervisningsmetodik för att gynna elevers kunskapsutveckling:  

 

Frågan om förhållandet mellan undervisning och barnets utveckling i skolåldern 
är egentligen den mest centrala och grundläggande frågan, och utan den kan man 
varken uppställa eller lösa problem inom pedagogisk psykologi och pedagogisk 
analys av den pedagogiska processen på rätt sätt. Denna fråga är emellertid den 
dunklaste och mest oförklarade av alla de begrepp som utgör grundinriktningen 
för att belysa undervisningsprocessen i läran om barnets utveckling. (Lindqvist, 
1999, s. 259)  

Vygotskijs citat kan kopplas till det relationella perspektivets åsikt att det är avgörande att 
finna en stimulerande undervisningsmetodik för varje enskild elev.  Enligt det relationella 
perspektivet sker en optimal läsutveckling i en tillrättalagd lärandemiljö. Vidare skriver 
Vygotskij (Ibid) att när de korrekta svaren inte hittas, agerar pedagoger många gånger 
felaktigt och irrationellt. Detta blir tydligt inom specialundervisningen vid lässvårigheter. När 
pedagogen ser att den traditionella undervisningsmetodiken inte ger önskat resultat vad gäller 
läsutvecklingen blir åtgärden ofta mer av samma metodik men nu i avskildhet från den övriga 
klassen. Vygotskij menar att barn befinner sig i undervisnings- och utvecklingssituationer 
redan från födseln. Han anser dock att barn och ungdomar bör besitta vissa erfarenheter för att 
vara mottagliga för viss sorts undervisning. Vygotskij inför begreppet den närmaste 
utvecklingszonen vilket innebär att läraren fastställer elevens aktuella utvecklingsnivå för att 
veta vad denne klarar av att utföra på egen hand. Den närmaste utvecklingszonen blir den zon 
inom vilken eleven kan lösa uppgifter under handledning av en vuxen, men ännu inte 
självständigt. Med utgångspunkt från den närmaste utvecklingszonen kan läraren bestämma 
hur elevens undervisning bör läggas upp. Läraren utgår ifrån varje enskild elevs 
utvecklingspotential och stimulerar elevens vardagstänkande så att det möter det 
vetenskapliga tänkandet. Läraren iklär sig rollen som mediator vilken leder eleven mot ny 
kunskap (Lindqvist, 1999).  Istället för att utgå ifrån vad eleven inte kan fokuserar läraren 
istället på vad eleven klarar av, och båda arbetar sedan utifrån detta. Undervisningen blir 
därmed anpassad utifrån elevens egna förutsättningar och behov. När det gäller 
specialundervisning pekar Vygotskij på att specialundervisning inom ett begränsat område 
inte påverkar utvecklingen i övriga områden: 
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Man skulle kunna visa på ännu ett antal studier av liknande slag med så gott som 
identiska resultat. De vittnar emellertid om att specialundervisning i en viss 
verksamhetsform har ytterst ringa inverkan på en annan form av verksamhet, 
även om den liknar den förra. (Lindqvist, 1999, s. 265).   

 
En elev som genom specialundervisning införskaffat sig verktyg för att lösa uppgifter inom ett 
skolämne klarar inte med automatik av att använda dessa verktyg inom andra ämnen där 
materialet ser annorlunda ut. Medvetandet tenderar att skapa vanor av den införskaffade 
kunskapen men misslyckas dessvärre med att transformera dessa vanor till andra situationer. 
För att gynna elevers allmänna utveckling bör undervisningen med andra ord inte fokusera på 
endast ett område inom utbildningen utan istället utveckla flera förmågor inom olika 
ämnesområden. Önskvärt är att specialundervisningen syftar till att utveckla elevers förmåga 
att reflektera över flera olika ämnen. Om specialpedagogen/läraren befinner sig i klassrummet 
tillsammans med eleven under alla de olika lektionsämnena ges också eleven en möjlighet att 
införskaffa flera olika verktyg anpassade för att användas vid reflektion över de olika 
ämnesområdena (Lindqvist, 1999). 
    Värt att nämna är att socialkonstruktionismens syn på lässvårigheter som en företeelse 
skapad av sin samtid kan skönjas även hos Vygotskij genom följande citat: ”Psykologiska 
fenomen och processer kan bara förstås i sina historiska och sociala sammanhang.”( Tänkande 
och språk, Vygotskij, s.9). Med dessa ord i åtanke finns ytterligare en anledning att tolka 
lässvårigheter som ett ok kopplat till den rådande samhällsynen snarare än en egenskap 
tillhörande individen.  

Läs- och skrivsvårighet samt dyslexi  
Enligt Geijer (2003) är lässvårigheter är ett vitt begrepp som ofta benämns i samband med 
skrivsvårigheter, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Forskningen visar nämligen att 
läsförmågan är starkt sammankopplad till skrivförmågan. Vid läsundervisning bör läraren för 
bästa resultat därför integrera de två delarna med varandra. Det yttrar sig även så att om en 
individ befinner sig i lässvårigheter har denne därför sannolikt även problem med 
skrivinlärningen. Ungefär 25% av Sveriges elever har antingen läs- och skrivsvårigheter, eller 
dyslexi. Wengelin (2002) skriver att man skiljer mellan barn som har lässvårigheter på grund 
av generella inlärningssvårigheter, och barn som har dyslexi. Forskarna Høien och Lundberg 
(1999) förklarar att begreppet dyslexi står för ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Høien och 
Lundberg poängterar att det inte handlar om nedsatt begåvning hos dyslektikern, utan att 
dyslexi i första hand beror på brister i det fonologiska systemet vilket leder till problem med 
ordavkodningen. De anser dock att även andra faktorer kan orsaka dyslexi hos individen. 
Deras förenklade definition av benämningen dyslexi lyder som följer: ”…dyslexi är en 
ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska 
systemet” (Høien & Lundberg, 1999. s.21). Myrberg (2007) bekräftar Høien och Lundbergs 
(1999) påståenden när han skriver att forskarna idag är överens om att dyslexi till stor del 
beror på brister i individens språkbiologiska grund vilket yttrar sig som svårigheter med 
språkets fonologiska system. Myrberg (2007) menar att om barnet inte utvecklat en 
fonologisk medvetenhet innan skolstarten kommer barnet att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Vidare menar Myrberg (2003) att dyslexi med största sannolikhet är ärftligt 
men går att förhindra om individen tidigt får möta en pedagogiskt riktig läs- och 
skrivundervisning.  
    Andra former av läs och skrivsvårigheter än dyslexi benämner Myrberg (2003) läs- och 
skrivsvårigheter i allmänhet. Det senare beror inte, liksom dyslexi, huvudsakligen på nedsatt 
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fonologisk förmåga. Även om en individ med allmänna läs- och skrivsvårigheter kan ha 
svårigheter med språkets fonologi så beror detta problem istället främst på bristande 
läserfarenhet och/eller kulturella faktorer. Lärarnas bristande kompetens, stora lingvistiska 
skillnader i tal- och skriftspråket, skral tillgång till litteratur, papper och pennor i elevens 
hemmiljö, familjens attityd till läsning och deras förmåga att stötta eleven i dennes utveckling 
samt avsaknad av läsande förebilder är anledningar till läs- och skrivsvårigheter hos elever. 
Sedan finns det även genetiska orsaker hos elever som medför att de hamnar i läs- och 
skrivsvårigheter. Till dessa orsaker hör exempelvis hörselskador, språkstörningar, 
hyperaktivitet och koncentrationsproblem.  
 

Det kategoriska perspektivet 
Det har tidigare nämnts att utgångspunkten för denna undersöknings syn på undervisning är 
det relationella perspektivet. Det är ändå nödvändigt att nämna det kategoriska perspektivet 
vilket traditionellt varit, och fortfarande är, förhärskande inom den svenska skolan. Enligt det 
kategoriska perspektivet söker man anledningen till elevens svårigheter hos eleven själv 
(Persson, 2007). Därigenom blir inte undervisningsmiljön problembärare utan problemet 
läggs istället på den enskilde individen. Detta resulterar i sin tur i benämningar som dyslexi 
samt läs- och skrivsvårigheter vilka syftar till att förklara de individrelaterade 
inlärningssvårigheterna.  Då den kategoriska undervisningen inte har som utgångspunkt att 
utgå från elevernas förförståelse och intressen, utan istället förespråkar en rigid 
ämnesundervisning där ämnesstoffet står i centrum, upplevs de elever som inte tillgodogör sig 
kunskapen som unika i sina behov av kvalificerad hjälp. Om dessa elever under en period får 
kompletterande hjälp utöver, eller vid sidan om, den ordinarie undervisningen behöver inte 
den traditionella undervisningsmiljön genomgå någon större förändring utan kan i 
schablonmässig anda fortsätta att undervisa den majoritet av elever som klarar av att anpassa 
sig efter till det kategoriska undervisningsperspektivet.  
 

Lässvårigheter och specialundervisning ur ett historiskt perspektiv 
Under 1800- talet var läkare i England de första att intressera sig för elever med 
lässvårigheter. Man antog att egenskapen berodde på någon form av hjärnskada och valde 
därför att benämna symptomet ordblindhet. I Sverige var man under1800- talets andra hälft 
benägen att i första hand skylla elevernas ordblindhet på dåliga hemförhållanden, och i andra 
hand referera till ordblindhet som en hjärnskada. De åtgärder som fanns tillgängliga under 
denna tid var att låta elever med lässvårigheter gå om klasser (Ericson, 2007). Bristen på mer 
djupgående pedagogiska insatser från skolans sida berodde på det synsätt som rådde i Sverige 
när det gällde läsundervisning. Man ansåg att det var föräldrarnas och hemmets ansvar att lära 
barnen läsa. Denna åsikt grundlades i och med Sveriges första allmänna folkskolestadga år 
1724 vilken förkunnade att det först och främsta var föräldrarna som ansvarade för att barnen 
skulle lära sig att läsa (Sandström Kjellin, 2004). 
    Maltén (1985) ger en bakgrund till specialpedagogikens framväxt. Han berättar att ända 
fram till 1900-talets första hälft ansåg man att alla elever, oberoende av förutsättningar, skulle 
undervisas gemensamt. De elever som hade svårigheter att följa undervisningen negligerades 
därför att pedagogiska resurser av olika former saknades. Från år 1930, då Uppsala fick den 
första så kallade observationsklassen, kom den allmänna elevsynen i Sverige att bli normativ. 
Nu valde man att avlägsna de svagpresterande eleverna till specialklasser där undervisningen 
anpassades till elevernas särskilda behov. Synen på elever med lässvårigheter förändrades 
under 1930-talet. Man trodde nu att vissa fall av lässvårigheter var möjliga att åtgärda. Därför 
startades i Stockholm år 1938 två läsklasser avsedda för lågstadiet. En läsklinik startades 
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också i Sverige år 1949, den riktade sig också till lågstadiet men här tog man i vissa fall emot 
elever från högre årskurser:  
 

”Både läsklasserna och klinikerna ökade efter hand i antal och kom så 
småningom att ta emot elever från grundskolans samtliga stadier. Vanligen 
placerades elever med gravare läs- och skrivsvårigheter i läsklasser. Elever med 
lättare läs- och skrivsvårigheter hänvisades till läsklinik.” (Maltén, 1985, s.27) 

 
Till läskliniken gick man från sin ordinarie klass vid cirka tre tillfällen i veckan. Här var 
undervisningen individualiserad. I läsklasserna tillhörde inte eleverna någon annan klass. Man 
var maximalt 15 till antalet och följde den ordinarie kursplanen. Mellan 1950 till 1970 
använde man sig i Sverige av olika typer av utredningar för att bestämma huruvida en elev 
skulle placeras i läsklinik eller läsklass. När grundskolan infördes år 1962 var antalet 
specialklasser 15 % av de så kallade normalklasserna. Lärarna i dessa klasser saknade ofta 
både speciallärarutbildning och erfarenhet. I och med Lgr 62 infördes den integrerade skolan. 
Speciallärarna skulle inte längre ha så kallad särskild specialundervisning.  
    Under 1970- talet avskaffades läsklasser och läskliniker till förmån för uteslutande vanliga 
klasser. Problemet med lässvårighet ansågs ej längre ligga hos den enskilda eleven, istället 
framstod skolan som inkapabel att hantera elevernas individuella behov. Specialundervisning 
gavs istället inom den ordinarie klassen. Under 80- talet ansåg man att lässvårigheter berodde 
på omognad vilket medförde att varken behandling eller utredning ansågs nödvändigt. På 90-
talet rådde ekonomiska indragningar i Sveriges skolor vilket ledde till att bland annat 
specialpedagogstjänster minskade till antalet och elevantalet i klasserna blev större (Maltén, 
1985). 
 

Tidigare forskning 
Undersökningen har främst fokuserat på de senaste årens forskning inom ämnet elevers 
läsutveckling. Här har i första hand avhandlingar varit av intresse. Larsson (2008) har skrivit 
om läs- och skrivförmågan utifrån perspektivet barn med svår talförsämring och konstaterar 
att dessa barn har svårt att omvandla bokstäver till ljud och vice versa trots att de har en 
fonologisk medvetenhet. Svårigheten gör att de får problem med läs- och skrivinlärningen 
eftersom att de saknar tydliga ljudrepresentationer. Fast (2007) har följt läs- och 
skrivprocessen hos en grupp barn utifrån deras sociala och kulturella praktiker och konstaterar 
att dessa praktiker influerar barnens läsning och skrivning. Barnen är oftast skriftligt aktiva 
redan innan de börjar skolan men tyvärr tar inte skolan tillvara barnens erfarenheter vid läs- 
och skrivinlärningen trots att läroplanen säger att undervisningen ska utgå från barnens egna 
erfarenheter. Ewald (2007) skriver om läsning och litteraturundervisning på mellanstadienivå. 
Hon har kommit fram till att elever läser mycket i skolan men att det är sällsynt med 
reflekterande samtal kring de lästa texterna. Folkeryd Wiksten (2007) visar på skrivprocessen 
som en väg till lärandet. Undersökningen påtalar vikten av uttryckliga kommentarer från 
lärarens sida kring elevernas texter. Folkeryd Wiksten har arbetat fram verktyg vilka kan 
hjälpa eleverna att använda mer värderande uttryck i sitt skrivande. Ferreira (2007) har tittat 
på hur fonologiska aspekter stärker uttrycksförmågan hos barn med och utan tal. Hon 
konstaterar att för att uppnå bästa resultat med dessa barns läs- och skrivförmåga bör man 
träna det som barnet klarar minst, istället för att träna på sådant som barnet redan är bra på. 
Fonologisk medvetenhet räcker inte anser Ferreira, barnen behöver även träna ortografi. 
Jönsson (2007) har bland annat intresserat sig för vilken räckvidd lärarnas pedagogiska 
verktyg har vid läsundervisning för barn på lågstadiet. Hon konstaterar att högläsning 
stimulerar små barn att reflekterar kring texterna. Barns reflekterande visar sig genom 
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gemensamma samtal och i elevernas skriftliga produktioner. Barn bearbetar också texter 
under en längre tid. Högläsningen, skrivandet och samtalen visade sig vara stöd i barnens 
läsutveckling. Värt att notera är att barnens fysiska aktiviteter under högläsningen ofta speglar 
det som händer i den lästa texten. Swalander (2006) har undersökt hur omgivande faktorer 
som självbild och målorientering påverkar elevers läsutveckling. Hon konstaterar att en 
positiv självbild är avgörande för elevens läsförmåga. Jonsson (2006) har tittat på hur bilden 
inverkar på läsinlärningen. Studien pekar på att bilden, om den används rätt, kan användas 
som en länk mellan barnets och skolans språk. Nielsen (2005) har forskat om hur människor 
med läs- och skrivproblem upplever och överkommer sina svårigheter. Hennes undersökning 
visar att människor med läs- och skrivsvårigheter utifrån sina egna förutsättningar aktivt 
strävar mot att övervinna sina svårigheter, samt att människor lär i meningsfulla sammanhang. 
Sandström Kjellin (2002) har undersökt hur en grupp lågstadiebarns läsutveckling påverkas 
av faktorer som barnets egna färdigheter och omständigheter i miljön. Undersökningen visar 
att många av barnen med ett avancerat talspråk var bra läsare medan de flesta barn med ett 
begränsat talspråk var dåliga läsare. Wolff (2005) har undersökt vad som är problemet vid 
barns lässvårigheter samt vilka pedagogiska insatser som behövs. Wolff konstaterar att de 
elever i hennes undersökning som hade bra läsförmåga levde i mer gynnsamma förhållanden 
än de elever i undersökningen som hade sämre läsförmåga. Dahl (1997) har undersökt 
huruvida dataprogram baserade på syntetiskt tal kan hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. 
Undersökningen visar att återkopplingen i form av syntetiskt tal inte bara ökade elevernas 
självförtroende mer än vad den skriftlig återkopplingen gjorde. Eleverna uppvisade dessutom 
en hög grad av motivation och koncentrationsförmåga. Konsensusprojektet (Myrberg & 
Lange, 2006) är ett omfattande projekt där bland annat forskare från olika svenska universitet 
inom ämnet läs- och skrivutveckling deltagit. Projektets syfte har varit att sammanfatta de 
åsikter som svenska forskare kan komma överens om. Projektet har framförallt visat på vikten 
av lärarens kompetens samt vikten av att undervisningen utgår från elevernas livsvärld för att 
på så sätt skapa intresse och ge eleverna möjlighet att förankra kunskapen. 
Konsensusprojektet beskrivs närmare under rubriken ”Pedagogiska åtgärder”. 
 
 
Pedagogiska åtgärder för främjande av läsutveckling 
Individanpassad undervisning 
Liberg (2006) skriver att individen läser med två mål för ögonen. Den vill skapa mening i 
texten, och bli medlem i ett socialt sammanhang. Eftersom individen har syften med läsningen 
leder aktiviteten till lärande. Skolans traditionella läsundervisning har inte lärande i fokus vid 
elevers läsning. Den strävar istället mot inlärning. I skolans litteratur härskar nämligen det 
grammatiska perspektivet vilket innebär att språket alltid följer specifika normer. Eleverna får 
arbeta med färdiga grammatiska texter där textfrågorna är slutna. Texterna saknar utrymme 
för både kreativt tänkande och reflekterande då de rätta svaren alltid finns i att hitta i 
litteraturen. Texterna är dessutom anpassade för att passa ett brett spektrum av elever vilket 
innebär att de sällan knyter an till den enskilde eleven, och blir därmed inte heller 
motiverande. Enligt denna normativa tradition existerar en korrekt metod för läsinlärning där 
individen förväntas vara färdigutbildad efter cirka tre års läsundervisning. Läsning och 
skrivning ses som två separata undervisningsområden vilka lärs in separat. Liberg (2006) 
skriver att läsinlärning främst sker genom läsning, och att ljudtekniken är förhärskande. 
Ljudtekniken går ut på att elever ska lära sig att dela upp ordet till dess minsta beståndsdelar, 
det vill säga stavelser och bokstavsljud. Om eleverna inte klarar att tillägna sig 
läsundervisningen beror detta på att eleven inte är mogen, och därmed skjuts läs- och 
skrivundervisningen upp tills eleven når den mognadsnivå där denne kan tillägna sig 
kunskapen. Elever som inte är bekanta med hur, samt varför, man läser och skriver kommer 

 15 
 



inte att lära sig läsa med hjälp av den traditionella läsundervisningen. Liberg (2006) listar en 
mängd faktorer som en elev vilken möter den traditionella läsundervisningen måste förstå för 
att kunna lära sig läsa: Eleven måste kunna objektifiera ett lingvistiskt yttrande och vara 
medveten om hur detta objekt kan uppdelas. Eleven är tvungen att inse att läsning och 
skrivning hör ihop, har ett syfte och att eleven själv en dag ska behärska dessa aktiviteter. 
Eleven måste också förstå att det finns texter som är meningsskapande och intressanta till 
skillnad från skolans texter. Med detta i åtanke bör den undervisande läraren använda sig av 
en annan typ av undervisning än den traditionella för att undvika att vissa elever hamnar i 
lässvårigheter. Liberg (2006) anser att individanpassad undervisning är ett bra alternativ. Vid 
användandet av denna undervisningsform börjar läraren med att kontrollera alla elevers 
förkunskaper. Vilken metod läraren sen än väljer för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig 
kunskapen, så måste denne granska metoden för att veta vad metoden i fråga kräver av såväl 
elev som lärare. En viktig utgångspunkt är vilka förkunskaper eleverna måste ha i bagaget för 
att kunna tillägna sig läsundervisningen.  
    Sandström Kjellin (2002) har i sin avhandling bland annat tittat på vilken betydelse lärarens 
undervisning har för elevens läsinlärning. I sin undersökning kommer hon fram till att 
föräldrar till elever i lässvårigheter inte kan förbättra sina barns läsprestationer om de inte 
besitter specialpedagogiska kunskaper. Detta är en anledning till att läraren inte ska lägga 
alltför stort ansvar på hemmet. Sandström Kjellin menar att det är viktigt att elever i 
lässvårigheter får ta del av undervisning som baseras både på den undervisande lärarens och 
elevens förförståelse, samt på elevens egna erfarenheter och upplevelser. För att tillägna 
elever en kognitiv verbal förmåga ska man diskutera och reflektera kring texter. Om elever i 
lässvårigheter inte får möta denna typ av undervisning är risken stor att de inte blir en bra 
läsare. Läraren vidgar i sin tur sin pedagogiska horisont när denne får ta del av hur elever 
tänker och tolkar texten samt sin egen verklighet. Andra positiva effekter är att vid dylika 
samtal mellan lärare och elever kan en positiv stämning skapas i klassrummet. Med andra ord, 
vilka sorts instruktioner eleverna får av sin lärare är avgörande för om de ska uppnå en 
tillfredsställande läsförmåga. I sin studie upplevde Sandström Kjellin (Ibid.) att speciallärarna 
oftast var de pedagoger som hade möjlighet att undervisa på det sättet, men att det vore 
önskvärt att ämnesläraren också fick tid och möjlighet till denna typ av undervisning. 
 
Litteraturbaserad undervisning 
Verhoeven och Snow (2001) skriver att forskare idag kan enas om det faktum att en skicklig 
läsare engagerar sig i texten och använder sig av olika strategier för att förstå den. För att bli 
en skicklig läsare som kan hantera avancerade texter på vuxennivå krävs hundratals timmar av 
lästräning. Ett av skolans många ansvarsområden är att dess elever får möjlighet till just 
massiv lästräning. För att en elev ska orka lägga ned all denna träningstid krävs enligt 
Verhoeven och Snow följande faktorer:  
 

• Eleven måste förstå syftet och meningen med att läsa litteratur.  
• Eleven bör vara på det klara med att konsten att tillgodogöra sig innehållet från en 

mängd olika texter är nödvändig att behärska, för att bli en fullgod medlem av 
samhället. För att inse detta krävs oftast att eleven redan i förskolan har sett vuxna 
förebilder läsa och skriva för skilda syften i olika situationer.  

• Eleven ska också besitta en positiv inställning till skolans läs- och skrivundervisning 
samt vara inställd på att den kommer att bli en bra läsare.  

• Eleven bör få möta litteratur som den både är intresserad av, och är bra på att läsa.  
 
Verhoeven och Snow (2001) anser att det är upp till läraren att skapa en undervisningsmiljö 
där lämplig litteratur tillhandahålls. För att kunna göra detta krävs det av läraren att denne vet 
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på vilken kunskapsnivå eleven befinner sig, samt att läraren känner till vad som intresserar 
och motiverar eleven. Detta kräver dessutom att läraren ständigt följer upp sina elever då 
läsförmåga och intressen skiftar hos barn och ungdomar. Författarna menar bestämt att lyckad 
läsutveckling förutsätter att elever befinner sig i miljöer där de får möta och arbeta med 
litteratur av olika slag samt att de finner detta spännande och motiverande. Elever lär sig när 
ny information kopplas samman till sådant de redan känner till. Genom samtal om texter sker 
en kunskapsutveckling vilket gör att litteratur är ett utmärkt redskap för att utveckla barns 
tänkande. Lärandet ska ske interaktivt genom diskussioner i mindre såväl som i större grupper 
med tillgång till ett stort utbud av böcker. Enligt Verhoeven och Snow (Ibid.) är litteratur, 
tänkande och motivation starkt sammankopplade. Genom att använda litteratur som bas i 
undervisningen kan läraren få elever att knyta an till nya tankar och idéer utifrån sina egna 
förkunskaper. De får också en insikt i andra tankesätt, kulturer och samhällen. Särskilt högre 
upp i åldern är det viktigt att elever får möjlighet att reflektera över texter samt lär sig olika 
strategier och principer för att tillgogogöra sig de texter de möter. Tyvärr lägger lärare ned 
alltför mycket tid på den typ av undervisning där eleven blir en passiv aktör. Istället ska 
läraren ikläda sig rollen som coach vilken bär lika mycket ansvar som eleverna själva. Som 
coach bör läraren uppmuntra eleverna att diskutera, och i detalj visa olika inlärningsstrategier 
så eleverna kan finna och utveckla de strategier som passar dem bäst. Därmed uppstår frågor 
hos eleverna vilka leder till nya tankar och idéer. Problemlösande situationer utmanar, 
stimulerar och leder till att eleven själv kan se sitt tänkande utvecklas vilket i längden skapar 
självförtroende hos eleven.  
    Molloy (2002) ifrågasätter svensklärares tillvägagångssätt att i svenskundervisningen 
hoppa mellan olika moment som exempelvis satsdelar, svenska författare, noveller och så 
vidare. Hon undrar vad eleverna egentligen lär sig genom detta tillvägagångssätt. Molloy 
anser att den röda tråden försvinner, och att svenskämnet upplevs som splittrat. Istället bör 
läsningen av skönlitteratur hela tiden vara central i undervisningen. För att undvika att 
eleverna missar syftet med litteraturläsningen föreslår Molloy att man vid samtal kring texter 
utgår från elevernas egna frågor. Därmed diskuterar man ämnen som eleverna kan relatera till 
vilket leder till att eleverna blir engagerade och upplever mening i undervisningen. Eleven 
hamnar dessutom i fokus i lärandesituationen vilket leder till att läraren blir varse vilka frågor 
som egentligen engagerar den enskilde eleven. Läraren ges dessutom möjlighet att ta upp 
etiska frågor med klassen. Molloy (Ibid.) förespråkar en koppling mellan litteratur, språk och 
samhälle. Litteratur som behandlas inom svenskämnets ramar ska ha koppling till 
samhällskunskap och historia. Olika samtalsforum ger möjlighet att behandla de etiska frågor 
som eleverna upplever i sin vardag men som det ofta talas tyst om i skolan då dessa ämnen 
kan upplevas för brännande att diskutera. Demokratiska frågor hör till strävansmålen och 
negligeras ofta till förmån till uppnåendemålen. Sådana frågor kräver dock att läraren besitter 
en viss kompetens. Läraren ska ha som utgångspunkt att samtala om litteraturen tillsammans 
med sina elever och vara lika aktiv som dem vilket innebär en förändrad ledarroll. Detsamma 
gäller vid skrivandet. Likväl som sina elever bör läraren producera egna texter som denne 
visar för eleverna. Allas texter ska användas som diskussionsunderlag och inte bara som 
underlag för bedömning. På detta sätt ser eleven en mening med sitt skrivande.   
    Molloy (2007) har själv låtit sina elever arbeta efter ett koncept bestående av läsning av 
texter, samtal och dramatiseringar kring det som lästs samt textproduktioner vilka sparas och 
sätts ihop till antologier. Elever i lässvårigheter finner ofta läsningen mer givande när 
diskussionsfrågorna utgår ifrån deras egna intressen. Elever i lässvårigheter gynnas också, 
liksom andra elever, av att svensklektionernas upplägg har fasta och tydliga rutiner, 
strukturer, betygskriterier samt uppnåendemål. Att upprepa arbetssätten gör att eleverna 
ständigt får öva metoderna, och de kan då också själva se hur de utvecklas. Det en elev gör 
mycket av, blir den också bättre på. Läraren bör tänka på att uppmuntra svaga läsare till 
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högläsning i klassen istället för att låta dem ”slippa undan” på grund av att eleven själv 
upplever högläsningen som pinsam. Molloy (Ibid.) menar att elever presterar bättre om det 
ställs höga krav på dem. Hon nämner att läraren bör vara medveten om Matteus-effekten när 
denne arbetar med elever i lässvårigheter: En elev som är bra på att läsa omges ofta av 
faktorer vilka påverkar läsförmågan i positiv riktning medan elever som upplever läsning som 
negativt omges av faktorer som påverkar läsningen negativt. Vidare bör svenskläraren också 
ständigt vidareutbildas inom området literacy för att ha kännedom om de olika textgenrer som 
elever möter utanför skolan då undervisningen så långt som möjligt bör utgå från elevens 
egen verklighet. 
  
Lässchema och fonologiskt arbete 
Lundberg och Herrlin (2005) skriver om hur man som lärare arbetar med elevers 
läsutveckling på bästa sätt. Bokens innehåll riktar sig i första hand till elever på lågstadiet 
eftersom författarna menar att det är under denna tid som det grundläggande arbetet 
cementeras. Enligt Lundberg och Herrlin följer barns läsutveckling ett specifikt lässchema: 
Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Läraren 
bör kartlägga elevernas läsutveckling för att kunna se var i schemat varje elev befinner sig. På 
så sätt upptäcker man om en elev fastnat på någon nivå eller har en långsammare utveckling 
än de andra eleverna. Den viktigaste faktorn för varje elevs utveckling är dock att eleven är 
både intresserad och aktiv. Det är lärarens uppgift att tillgodose sina elever med texter som 
inte bara engagerar, utan dessutom är anpassade i ordval, meningsbyggnad, typografi samt att 
eleven får tillgång till eventuella tekniska hjälpmedel som till exempel ljudband. En positiv 
atmosfär är inte heller att förglömma. Författarna pekar på att forskningen visar att de lärare 
som följer och dokumenterar sina elevers läsutveckling uppnår bättre resultat än sina kollegor 
som inte engagerar sig i frågan.  
    Enligt Høien och Lundberg (1999) är en viktig pedagogisk fråga hur man kan få den 
lässvage eleven att automatiskt läsa en text med så få resursinsatser som möjligt. Flera 
åtgärder krävs för att möjligöra detta. Eleven måste uppleva läsningen som meningsfull och 
viktig. De utvalda texterna ska väcka känslor och beröra frågor som läsaren kan relatera till. 
Forskarna nämner sex faktorer som gynnar dyslektikerns läsutveckling: 
 

 ”1 tidig identifiering och tidig hjälp 2 fonologiskt grundarbete 3 direkt 
undervisning 4 multisensorisk stimulering 5 behärskande, överinlärning och 
automatisering 6 god inlärningsmiljö” (Høien & Lundberg, 1999, s. 267) 

 
Høien och Lundberg (1999) anser att identifieringen och hjälpen ska sättas in redan i första 
klass innan eleven själv upplever att den misslyckas med läsningen. Det fonologiska arbetet 
äger rum genom att man skapar en fonologisk medvetenhet hos eleverna vilket sker med 
exempelvis rim och ramsor. För att elever med dyslexi ska kunna knäcka läskoden är det 
avgörande att de får mycket effektiv tid till sitt förfogande samt att en vuxen ger direkt 
handledning. Multisensorisk stimulering går ut på att undervisningen sporrar flera sinnen 
simultant. Behärskandet av det undervisade ämnet, viss överinlärning av undervisningens 
moment och automatisering av läsningen är mål som genomsnittseleven uppnår i skolan. 
Dyslektikern når dem däremot inte. Høien och Lundberg (Ibid.) skriver att inga enkla 
lösningar existerar. Vad läraren här bör göra är att visa engagemang, förståelse och ha 
tålamod. Däremot kan metoderna repeterad läsning, växelläsning, körläsning och parläsning 
ha en positiv inverkan på främjandet av automatiserad avkodning. Vidare skriver Høien och 
Lundberg (Ibid.) att det finns olika tekniska hjälpmedel vilka kan främja elevens 
läsutveckling. Bok med tillhörande ljudband och dataprogram av olika slag. Läsmetoder som 
visat sig lyckosamma vid avhjälpandet av lässvårigheter är Orton/Gillingham/Stillman-
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metoden, Lindamood Auditory Discrimination in Depth-programmet och VAKT- metoden 
vilka arbetar med visuell, auditiv, kinestetisk och taktil stimulering. Den senare betonar 
särskilt elevens naturliga motivation. I Reading Recovery-programmet konstruerar man 
mening utifrån texten. Här riktar man sig främst till elever som efter ett års undervisning ännu 
ej kan läsa tillfredssällande. Författarna rekommenderar särskilt First Steps-programmet. Här 
tas eleven ut ur klassrummet varje dag för att träna en halvtimme med läraren eller 
specialläraren. Undervisningspassen behandlar repeterad läsning av kända böcker, skrivning 
av meningar, sortering av bokstäver eller ord samt presentation av en ny bok. Vidare skriver 
Høien och Lundberg (Ibid.) att för att främja läsförståelsen hos elever med dyslexi bör den 
undervisande läraren använda sig av metakognitiva åtgärder. Elever med dyslexi behöver 
hjälp med följande: De måste öva upp sitt bristfälliga ordförråd. De behöver hjälp att 
aktualisera sina bakgrundskunskaper i mötet med nya texter. Dessutom bör de få kunskap om 
berättelsers grammatiska struktur. Program för att främja detta är ”Explicit undervisning” där 
läraren utgår från en specifik strategi som denne därefter lär eleven. ”Reciprok undervisning” 
är ett annat program som söker effektivisera elevens metakognitiva strategier. ”CRISS-
programmet” vill också göra eleven medveten om sin egen inlärning. Författarna menar att i 
dyslektikerns texter bör typografi, bokstäver och layout vara tydliga och enkla just för att 
underlätta läsningen. Meningar och ordval ska vara detsamma just för att göra texten 
lättillgänglig. Hur hjälpinsatsen till eleven ska organiseras utifrån enskilt arbete med läraren, 
arbete i mindre grupper eller i hemklassen beror på vad som passar den enskilde individen 
anser Høyen och Lundberg. Viktigast är dock engagerade lärare med siktet inställt på att få 
eleven att nå målen och känna trygghet.  
    Stadler (1998) har lång erfarenhet av läs och skrivinlärning med både barn och vuxna. Hon 
poängterar vikten av att förbättra den fonologiska medvetenheten hos elever i lässvårigheter. 
Eleven måste lära sig att urskilja de olika ljuden i det talade språket för att sedan 
uppmärksammas på hur dessa representeras i skriftspråket. Fonologisk medvetenhet får 
eleven genom språkliga övningar som anpassas efter individens ålder. Övningarna ska vara 
systematiska och följa ett pedagogiskt program. De ska dessutom utföras regelbundet vid 
samma tidpunkt varje dag under cirka 20 minuter. Svårighetsgraden ska ökas under den 
fortlöpande tiden och eleven ska uppleva det som roligt att utföra det hela. Vilken metod som 
kan anses vara den mest effektiva vid läsinlärning anser Stadler vara mindre betydelsefullt än 
den undervisande lärarens kvalifikationer och personlighet. Författaren hävdar att kunskap 
och erfarenhet förbättrar alla pedagogers undervisning. Stadler (Ibid.) nämner dock några 
viktiga faktorer som en lärare kan ha användning av: Läraren bör utvärdera sitt arbete för att 
se om eleverna tar till sig undervisningen samt utröna på vilket sätt eleverna lär sig bäst. 
Läraren bör även vara medveten om elevernas multisensoriska inlärningsstilar, och se till att 
alla fyra inlärningssätt representeras lika mycket i undervisningen. Utöver detta ska läraren 
vara flexibel och beredd att ändra sitt arbetssätt för att anpassa undervisningen efter elevens 
individuella behov. Metoden som används vid läsundervisningen bör vara väl genomtänkt. 
Vidare anser Stadler (Ibid.) att läraren bör undervisa läs- och skrivinlärning integrerat då 
dessa kunskaper enligt henne är två sidor av samma funktion. Läraren måste ha teoretiska 
kunskaper om både läsprocessen och språkinlärningen samt språkets uppbyggnad. Därutöver 
är ett samarbete med föräldrarna viktigt. De måste informeras om metodik och arbetssätt. 
Stadler pekar på att enskild undervisning är nödvändig för elever i stora lässvårigheter. Ofta 
behöver både inlärningen och elevens självförtroende stärkas.  
     
Motivation och läsutveckling 
Verhoeven (2001) anser att skolan sällan lyckas med att få elever i läs- och skrivsvårigheter 
att uppnå en tillfredsställande läsnivå. Han ställer sig frågan hur skolan kan göra dessa elever 
till goda läsare? Författaren menar att en avgörande faktor är att barn i ett tidigt stadium erfar 
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att möten med litteratur är positiva upplevelser. Tidiga positiva möten med texter skapar en 
större motivation hos elever än om de bär på erfarenheter av negativa möten med litteratur. 
Det är belagt att motiverade elever tidigt lyckas bättre med läs- och skrivinlärningen. Här har 
föräldrar och lärare ett avgörande ansvar för elevernas upplevelser av texter av olika slag. 
Verhoeven (Ibid.) har genomfört undersökningar för att se vid vilka situationer elever 
utvecklar läs- och skrivförmågan bäst. Resultaten visar att social interaktion hjälper skolbarn 
att hantera övergången från talat kontextbaserat språk till skriftliga icke kontextuella texter. 
Undersökningarna visar även att lågstadielever utvecklas positivt med hjälp av dagliga 
individuella sessioner med läraren där olika litteraturstrategier tränas under så kort period som 
en månad. Då små grupper visar sig lyckosamma för undervisning likväl som större grupper 
samt individuell undervisning är det upp till läraren att avgöra vilka uppgifter som är lämpliga 
för vilka kontexter. Elever i läs- och skrivsvårigheter främjas av undervisning i mindre 
grupper med tydliga instruktioner från lärarens sida samt att undervisningen utgår från 
verklighetsförankrade läs- och skrivuppgifter. Verhoeven (Ibid.) hävdar att litteratur inte 
endast bör vara en bas för undervisning i skolan, utan att den även bör anpassas för att möta 
de köns-, etnicitets-, kultur- och lingvistiska skillnader i skolors klasser. Läraren måste lära 
sig att skapa en positiv klassrumsmiljö vilken passar de olika kulturella erfarenheter som 
eleverna besitter. 
    Pehrsson och Sahlström (1999) skriver om hur pedagoger kan arbeta med elever i 
lässvårigheter. Kartläggningen av elevens svårigheter bör alltid relateras till dennes 
lärandemiljö. När pedagogen undervisar måste denne ta ett så kallat deltagarperspektiv vilket 
innebär att läraren utgår från den enskilde elevens kunskap om skriftspråket. Undervisningen 
sker genom bland annat samtal, observation, handledning och utvärdering. Vidare bör elevens 
metakognition stimuleras, i denna process ska läraren ha en aktiv och stöttande roll. Eleven 
ska dessutom medverka i arbetet med att sätta upp mål för den egna läsprocessen, och 
återkommande värdera den egna utvecklingen.   
    Druid Glentow (2006) skriver om hur viktigt det är att läraren stärker självkänslan hos 
elever i lässvårigheter. Detta kan läraren göra genom att ge tydliga instruktioner, ha positiva 
förväntningar på eleven, ställa krav som eleven klarar av att nå upp till, och låta denne arbete i 
sin egen takt. Dessutom måste eleven få tid på sig att avsluta sina arbetsuppgifter. För att 
eleven ska kunna motiveras till att lära sig i skolan krävs det från skolans sida att denna 
skapar en stimulerande miljö. Här kan den undervisande läraren hjälpa eleven att bli 
medveten om sin egen inlärning samt sitt eget tänkande genom metakognitiva frågeställningar 
vilka leder till dialoger av olika slag. Frågeställningarna riktas både till läraren likväl som till 
eleverna. Druid Glentow (Ibid) föreslår olika läsinlärningsmetoder som hon anser vara 
framgångsrika. Författaren menar att elever i lässvårigheter ska arbeta med en så kallad 
bottom-up pedagogik där eleven börjar med att lära sig bokstäver och ljud för att senare gå 
vidare till ord, meningar och texter. I början måste eleven därför möta texter som är 
avkodningsvänliga, vilket innebär att läraren har ett stort ansvar.  Vidare menar författaren att 
traditionell lärarledd undervisning särskilt gynnar elever i lässvårigheter. Hon poängterar 
också vikten av tydlig struktur. Under lektionerna ska den undervisande läraren tänka på 
följande:  
 

• Ge eleverna mycket tid för att genomföra uppgifterna.  
• Läraren ska vara noga med att ge introduktioner och sammanfattningar, detta ska ske 

muntligt.  
• Läraren ska uppmuntra eleverna att delta muntligt i lektionerna. 
• Allt som skrivs på tavlan ska också läsas högt.  
• Eleverna ska få kopior på allt overhead material.  
• Eleven ska få material i förväg så att de kan förbereda sig i lugn och ro.  
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• Läraren ska alltid förbereda eleven för högläsning.  
• Läraren ska ha muntliga genomgångar 
• Läraren ska se till att eleverna får hjälp med studieteknik. Vilket bland annat innebär 

att gå igenom hur man planerar ett arbete, hur man antecknar och gör mind-maps på 
bästa sätt.  

• Eleven behöver även instrueras i användandet av ordböcker.  
• Eleven måste överinlära kunskap genom repetitioner.  
• Eleven ska ha muntliga prov och redovisningar samt mycket tid till sitt förfogande. 

Proven ska, om eleven så önskar, utföras enskilt. Om eleven vill kan denne vid 
skriftliga prov få en sekreterare som skriver istället för att eleven gör det själv.  

• Läraren kan gärna använda andra typer av redovisningsformer än de traditionella.  
 

Även Druid Glentow (Ibid.) förespråkar fördelarna med individuell undervisning. Vid denna 
undervisningssituation är det lättare för läraren att få elevens uppmärksamhet än i större 
grupper vilka påverkar dessa elevers självkänsla negativt eftersom de upplever sig som dåliga 
läsare jämfört med klasskamraterna. Läraren måste få eleven att förstå att denne själv främst 
är ansvarig för sin egen inlärning. Läraren bör också se till att undervisningen innehåller både 
sådant eleven kan likväl som sådant den inte kan för att stärka elevens självkänsla. Elevens 
egna erfarenheter måste stå som grund för det som lärs ut, och så mycket som möjligt av det 
arbete eleven uträttar i klassrummet ska vara muntligt. Berättande, beskrivande, diskuterande, 
och argumenterande arbeten. Det är viktigt att eleven utvecklar sin verbala förmåga. 
Pedagogen bör se till att så tidigt som möjligt kartlägga problematiken. Specialpedagogen ska 
tillsammans med skolledning och berörda lärare planera för elevens arbete när det gäller var 
eleven ska sitta i klassrummet, vilka böcker eleven ska använda och vilka tekniska hjälpmedel 
som är fördelaktiga.  Specialpedagogen kan även handleda lärarna, hjälpa till i samarbetet 
mellan föräldrar och skola. Lärarna kan i sin tur uppmuntra elever i lässvårighet att söka stöd 
hos varandra (Druid Glentow, 2006).  
 
Aktiviteter för läsutveckling 
Skolverket (1999) har tillsammans med 44 olika skolor genomfört ett projektarbete inom 
området läs- och skrivutveckling i syfte att utveckla skolornas verksamheter. Grundskolorna 
genomförde följande litteraturarbeten vilka kan rekommenderas till andra skolor som vill 
utveckla elevers läs- och skrivförmåga: Schemabrytande aktiviteter med enbart läsning av 
skönlitteratur under ett antal dagar, oftast i samverkan med biblioteken. Mängdläsning då man 
läser så mycket som möjligt. Djupläsning vilket innebär olika slags bearbetningar av de lästa 
texterna. Genreläsning där eleverna läser och skriver olika genrer. Temaläsning då man läser 
olika slags litteratur kring ett specifikt tema. Högläsning då lärare läser något mer avancerad 
litteratur som eleverna kan ha svårt för att läsa själva. Eleverna läser högt för varandra. Alla 
elever läser samma bok och kan gemensamt arbeta med texten på olika sätt. Skolverket (Ibid.) 
föreslår aktiviteter för språkutveckling under grundskolans senare år: Hela skolan läser 
gemensamt ca 20 minuter per dag. Läsbeting då eleverna läser ett visst antal sidor 
skönlitteratur per termin. Mängdläsning, läsprotokoll, djupläsning, genreläsning, temaläsning, 
läsfaddrar, läsgrupper, bokcirklar och faktaläsning från olika slags texter. Kritisk läsning där 
eleverna granskar texter. Jämförande litteraturstudier, skoltidning, gemensam läsning av 
roman, olika epoker och olika författare.  
     Skolorna inom projektet har även arbetat med elever med läs- och skrivsvårigheter på tre 
olika sätt (Skolverket, Ibid.): Förebyggande-, åtgärdande- och kartläggande insatser. 
Förebyggande åtgärder gick till så att vissa skolor bildade svensk- eller läsgrupper där barnen 
placerades beroende på var i läsutvecklingen de befann sig. De barn som inte kommit så långt 
i sin process placerades i mindre grupper med den mest kunnige pedagogen. Enligt skolorna 
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fungerade modellen utmärkt. Eleverna var nöjda, gjorde framsteg och ingen kände sig 
utpekad. Lärarna ansåg dessutom att de hann med bättre än tidigare. I en annan 
högstadieskola ingick specialpedagogen i arbetslaget och deltog därmed i planeringen av 
undervisningen. Man arbetade efter devisen att elever i läsinlärningssvårigheter behöver mer 
tid. Därför uppmuntrades dessa elever att välja bort ett tredje språk till förmån för utökad 
svenska och engelska vilket resulterade i fler godkända elever med svenska som andra språk i 
ämnet svenska. Lärarna hade även som mål att få mer tid för eleverna vilket möjliggjordes 
genom att lärarna spenderar all sin tid i klassrummet med eleverna när de var i skolan. På så 
sätt kunde två lärare vara närvarande i klassrummet samtidigt. Vissa lärare delade klassen i 
halvklass trots att de då fick mer undervisnings tid. Detta kompenserades dock av att de ansåg 
sig hinna med alla elever och därmed kunde anpassa undervisningen. De åtgärdande 
insatserna yttrade sig så att vissa skolor genomförde med specialpedagogens hjälp, en 
kartläggning av alla elever i vissa årskurser för att på så sätt upptäcka de elever som befann 
sig i svårigheter. Specialpedagogen fungerade även som handledare för de lärare som 
undervisade dessa elever i klassrummet. En annan variant var att upprätta åtgärdsprogram och 
sedan följa dessa. Kompetensutveckling av lärare i hur man arbetar med läsinlärning var ännu 
ett alternativ. Skolverket (Ibid) rekommenderar även datorprogram som en möjlighet till 
individualiserad undervisning för elever i lässvårigheter. Detta kräver dock att läraren är insatt 
i datorprogrammen. Skolverket har utifrån projektarbetet kommit fram till att följande 
metoder använts frekvent av de inblandade skolorna för att hjälpa elever i lässvårigheter: 
Uppställning av individuella mål för eleven för att sedan arbeta utifrån dessa. Eleven arbetar i 
liten grupp eller enskilt med en pedagog. Eleven får arbeta systematiskt och intensivt men i 
korta pass. Man utgår inte bara från elevens egna erfarenheter utan även ifrån den nivå eleven 
befinner sig på och introducerar gradvis ny kunskap. Eleven får arbeta med en sak i taget 
medan läraren varierar uppgifterna på ett tydligt sätt. Viktigt är att eleven är motiverad och 
förstår att specialundervisning är något som erbjuds och inget som påtvingas. Det är också 
viktigt att arbeta mot ett stärkt självförtroende hos eleven samt att denne lär sig att ta ansvar. 
Skolverket (Ibid) rekommenderar för grundskolans senare år: Wittingmetoden ”Steg för steg”, 
datorprogram som M-G, Sigrid Madison samt individuellt anpassad undervisning. 
 
Metoder för läs- och skrivinlärning                   
Trageton (2006) skriver om hur lågstadieelever kan undervisas i läs- och skrivkunnighet 
(Tragetons formulering av läs- och skrivinlärning) enbart med hjälp av datorer, utan att 
använda sig av pennan. Skolbarnen arbetar två och två med tangentbord och 
ordbehandlingsprogram. Det sociala samspelet anses som viktigt för inlärningsprocessen. 
Trageton utgår ifrån teorin att barns bokstavskunskap är den faktor som avgör huruvida elever 
blir fullgoda läsare eller inte. Han rekommenderar inte att bokstäver lärs in tillsammans med 
bilder då det blir för mycket för eleven att tolka på en och samma gång. Bokstäverna ska 
heller inte läras in i bokstavsordning. Tanken är att eleverna ska lära sig att använda 
bokstäverna i sin egen takt, och att det ska ske på ett lekfullt sätt. Eleverna arbetar därför med 
något de själva finner intressant samtidigt som de producerar sina egna bokstäver och texter. 
Texterna häftas sedan samman till böcker och blir underlag för ytterligare bearbetning. Först 
under det tredje skolåret introducerades handskrivning. Resultatet visade att eleverna faktiskt 
blivit bättre på att skriva med penna än de elever som började skriva med penna redan under 
första skolåret. Trageton (Ibid) menar att när eleverna skriver med hjälp av datorer behöver de 
inte fokusera på hur de skall hålla pennan eller kontrollera huruvida bokstäverna blir estetiskt 
korrekta eller ej. När eleverna ser bokstäverna på dataskärmen lär de sig visuellt hur 
bokstäverna ser ut. Efter några år när det är dags att plocka upp pennan har hjärnan redan 
registrerat bokstävernas utformning, och eleverna skriver därför bättre än de elever vilka 
mestadels använt sig av pennan redan från ett tidigt stadium. 
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    Konsensusprojektet vilket nämnts ovan är ett projekt som pågick år 2001-2006 med 
Professor Mats Myrberg som projektledare (Blomqvist & Wood, 2006). Målet med projektet 
var att samla de rön som forskare i Sverige kan enas om när det gäller läs- och skrivinlärning. 
Olika svenska universitet och högskolor samt en handfull erkänt skickliga pedagoger runt om 
i Sverige deltog i projektet. Resultatet visar att den undervisande lärarens kompetens är den 
viktigaste faktorn vid läs- och skrivinlärning. Särskilt avgörande är den för de skolelever som 
befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Övriga faktorer som gynnar elevers läs- och 
skrivinlärning är följande (Myrberg & Lange, 2006): Elever måste på ett tidigt stadium få 
hjälp med läs- och skrivinlärningen. Läraren kan inte vänta på att eleven ska bli mogen för att 
kunna ta till sig kunskapen utan bör istället anpassa undervisningsmetoden så att den passar 
individen. Läraren bör använda sig av flera olika metoder, ibland i kombination med 
varandra. Undervisningen måste vara strukturerad, kontinuerlig och öka i svårighetsgrad samt 
ha elevens kunskapsnivå som utgångspunkt.  För att eleven ska lära sig läsa och skriva måste 
den vara både intresserad och motiverad. Läraren ska hjälpa eleven att utveckla en insikt för 
hur denne lär sig bäst. På så sätt blir eleven medveten om sitt eget lärande och får därmed 
kontroll över det egna kunskapsinhämtandet. Det är viktigt att läromedlen uppmuntrar till ett 
reflekterande arbetssätt så att eleverna ges möjlighet att analysera och knyta an till sin egen 
livsvärld. Datorn är ett kompletterande redskap i lärmiljön, det kan dock aldrig ersätta läraren. 
Skolan ska samverka med hemmen men får inte lägga ansvaret på dem. Varje elev måste 
också följas upp och utvärderas med jämna mellanrum för att kontrollera att eleverna hela 
tiden utvecklas tillfredsställande. 
    Myrberg (2003) skriver i en rapport om Konsensusprojektet att förutom kompetenta lärare 
är också kunniga bibliotekarier ett viktigt inslag i en positiv lärmiljö. Eleven måste känna till 
olika berättarstrukturer inom litteraturen samt läsa flera olika typer av texter som behandlar 
samma ämne. Elever behöver få tillräckligt med tid för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. 
Läraren måste finnas med under denna process för att stötta och uppmuntra. Det är viktigt att 
läs- och skrivundervisningen fortsätter högre upp i åldrarna med starkt fokus på den 
metakognitiva kompetensen. Läraren måste undervisa eleverna i hur de ska hantera mer 
avancerade texters innehåll, samt hur de ska kunna bilda sig en uppfattning och mening ur 
deras innehåll. Forskarna i Konsensusprojektet är näst intill samstämmiga angående de 
positiva effekterna av Bornholmsmodellen, ”Fem myror är fler än fyra elefanter” och Astrid 
Lindgrens barnböcker vid undervisning av elever. Myrberg konstaterar dock att det är mer 
problematiskt att utveckla läs- och skrivförmågan hos äldre elever eftersom forskningen ligger 
efter på detta område. Men han pekar ändå på att det finns studier gjorda på barn i 
mellanstadieåldern som visar att det finns effektiva metodiska program som riktar sig till 
dessa grupper. 
 

Styrdokument 
I grundskolans kursplan (Lpo 94, Utbildningsdepartementet) ämnet svenska, står att läsa om 
hur viktigt det är att elever införskaffar en god läsförmåga för att aktivt kunna delta i 
samhället. Det är skolans uppgift att tillhandahålla positiva möjligheter för elevernas 
språkutveckling, och att se till att eleverna får regelbundna läsvanor. Ett urval av kursplanens 
mål att sträva mot visar på behovet av en god läsförmåga samt vilka riktmärken pedagoger 
och elever bör arbeta mot: 
 
    Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven   

• kan läsa och förstå texter av olika slag, såsom skönlitteratur, faktatexter och dagstidningarnas 
artiklar i allmänna ämnen och kan anpassa lässättet till textens karaktär och till syftet med 
läsningen,…  
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• utvecklar sin fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur och skapa med hjälp av språket, 
• gärna läser på egen hand för att stilla sin nyfikenhet och uppnå personlig tillfredsställelse,… 

 
(Lpo 94, Utbildningsdepartementet, s.47) 

 
Det sociala samspelets betydelse framhävs också i kursplanen. Det har betydelse såväl för 
språk- och kunskapsutvecklingen som för elevernas värdegrund. Skönlitteraturen spelar en 
betydande roll i dessa sammanhang. 
    Några av läroplanens uppnåendemål visar var elevens läsförmåga skall befinna sig i årskurs 
fem respektive årskurs nio: 
 
”Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det femte skolåret 
Eleven skall  

• kunna läsa barn- och ungdomsböcker och faktatexter skrivna för barn och ungdom med god 
läsförståelse och med flyt i läsningen,… 

• …samt kunna läsa en text högt inför klassen, 
• …kunna använda en ordlista. 

 
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret 
Eleven skall… 

• kunna läsa till åldern avpassad skönlitteratur, saklitteratur och dagstidningarnas artiklar i 
allmänna ämnen med god förståelse så att innehållet kan återges sammanhängande,…” 
 

(Lpo 94, Utbildningsdepartementet, s. 49) 
 

  
      

                 Kapitel 4   
Detta kapitel består av intervjuresultaten efter meningskoncentrering, samt en sammanfattning 
av resultaten. 
 

           Resultat 
Nedan redovisas informanternas intervjusvar med tillhörande frågeställnig som rubrik: 
 
Hur önskar specialläraren/specialpedagogen samverka med svenskläraren i arbetet med 
att optimera elevers läsutveckling? 
Specialläraren: 
När svenskläraren noterat att en elev befinner sig i lässvårigheter bör läraren först och främst 
gå tillbaka till elevens överlämnandedokument för att se vad som finns dokumenterat. Man 
måste kontrollera huruvida utredningar har utförts. Sedan bestämmer jag och svenskläraren 
tillsammans hur arbetet med eleven ska läggas upp. Ibland konfererar jag även med andra som 
har erfarenhet av specialundervisning. Svenskläraren kan inte ställa samma krav på eleven 
som denne gör på de andra eleverna vad gäller läsningen. Läraren måste banta det som ska 
läsas. Svenskläraren måste också se till att eleven i lässvårigheter är en i gruppen. Om jag var 
svensklärare skulle jag försöka behålla eleven i gruppen så att denne får ta del av samspelet, 
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snacket och resonemanget runt omkring vilket eleven annars tappar när den går ut på en eller 
två. Det är ett gemensamt ansvar som både svenskläraren och specialläraren har. 
    Specialläraren ska bestämma hur mycket lästräning det ska vara. Det har läraren varken tid 
eller möjlighet att bedöma. Jag låter eleven växla mellan undervisning i helklass och 
individuell undervisning beroende på vad som står på dagens planering. Många gånger 
accepterar eleven att den får lämna klassrummet för att få hjälp med uppgiften. På så sätt får 
man igång dem att lästräna. Men jag upplever inte att det är jättelätt. 
    Svenskläraren och specialläraren bör ha en kontinuerlig kontakt angående arbetet med varje 
enskild elev. Det betyder inte att de måste träffas varje dag men så pass ofta att man har koll 
på vad som händer.  
    Helst ska specialläraren vara med i klassrummet under lektionerna. Men om detta inte är 
möjligt av resursskäl kan man försöka få ihop en grupp genom att ta elever från flera klasser 
för att lästräna ungefär ett pass i veckan.  
 
Specialpedagogen: 
När läraren noterat att en elev befinner sig i lässvårigheter måste denne ta reda på barnets 
svårigheter och styrkor. Är det hörseln, avkodningen eller förståelsen som är problemet? 
Detta kan läraren utröna tillsammans med specialpedagogen. Svenskläraren bör vara med då 
denna har sett barnet agera i vardagen, och då kan man utgå från det när man lägger upp 
programmet. Sedan ska svenskläraren och specialpedagogen tillsammans lägga upp ett 
program för elevens läsutveckling. Svenskläraren måste se till att barnet får kompensatoriska 
hjälpmedel om så behövs. Såsom läromedel inspelade på CD-skiva och datorer. Svenskläraren 
måste se till att eleven exempelvis får göra muntliga prov för att undvika att denne inte testas 
på läsförståelsen eller avkodningen. Läraren kan dessutom informera eleven om vad 
kommande lektion ska behandla samt ge anteckningar eller stommar i förväg. Om eleven är 
informerad om vad nästa lektion ska handla om så brukar eleven känna sig tryggare.  
    Eleven ska vara så mycket som möjligt i klassen i gemenskap med klasskompisarna. Men 
ibland behöver eleven gå ifrån för att göra något speciellt, förklara, eller vara där det är lugn 
och ro. Men eleven ska vara så mycket som möjligt i klassen då det är där alla elever ska få 
hjälp oavsett vilka styrkor eller svagheter de har. Svenskläraren och specialpedagogen 
ansvarar gemensamt för elevens arbetsprocess. Men däremot är det kanske svenskläraren som 
i första hand noterar att eleven befinner sig i lässvårigheter om inte specialpedagogen redan 
varit inkopplad. Arbetslaget har också ett ansvar.  
    Svenskläraren och specialpedagogen ska träffas ganska ofta för att diskutera varje enskild 
elevs läsutvecklingsprocess. Kontakten ska vara schemalagd annars rinner den ut i sanden. I 
början träffas man minst en gång i veckan, kanske oftare. Senare blir det ungefär varannan 
vecka. Det beror på hur pass engagerad specialpedagogen är i klassen eller den berörda 
eleven. I elevens fall är det är inte viktigt att denne träffar mig som specialpedagog men 
däremot att vi tillsammans ser hur man kan lösa situationen. Om det är stora eller flera 
svårigheter då tror jag att jag som specialpedagog kan behöva träffa eleven oftare. 

 
2. Hur önskar specialläraren/specialpedagogen att svenskläraren skall arbeta 
inkluderande med elever i behov av särskilt stöd när det gäller läsutveckling? 
Specialläraren: 
Jag och den jag arbetar med brukar utgå från klassrummet eftersom att gruppen har stor 
betydelse för inlärningen. Det är viktigt att man får jobba och bolla med andra samt vara trygg 
i en grupp, att eleven får känna tillhörighet. Sen måste man ibland sitta själv och träna på det 
man mest behöver. Det är ett nödvändigt ont. 
    Ger man en läxa ska man veta att eleven klarar av att utföra den. Eleven ska uppleva att den 
har lyckats. Var eleven gör läxan spelar ingen roll. Om det sker på en språkvalstimme eller en 
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frivalsdag (En dag per vecka då skolans elever får arbeta med valfritt ämne). Men ställ inte 
eleven inför ett omöjligt uppdrag! Många elever kommer tillbaks med läxor som de inte klarat 
av. Men lästräna måste man göra i hemmet. Det är nästan hopplöst idag.  
    Både dyslektikern och eleven med bristande lästräning behöver träna läsning. När det gäller 
hur man förhåller sig till att eleven befinner sig i lässvårigheter gentemot resten av klassen 
anser jag att man ska kolla med eleven och föräldrarna vad de anser i frågan. Det brukar vara 
mycket bättre om alla vet om det och att man inte gör en stor grej av att elev befinner sig i 
lässvårigheter. 
 
Specialpedagogen: 
Jag vet inte om det finns någon speciell metodik eller didaktik. Däremot ska man vara väldigt 
tydlig, och när man pratar ska man vara vänd mot klassen. Läraren ska berätta mycket så att 
de som har svårt att läsa lättare förstår för de har ofta ett välutvecklat lyssnande. Det betyder 
inte att man ska prata sönder lektionen men prata och gör det tydligt. Man ska inte heller prata 
samtidigt som man skriver på tavlan. Skriv, och vänd dig sedan mot klassen och prata.  
    Jag varierar mellan läsning och skrivning som en väg till läsinlärning. En liten stund 
läsning och en liten stund skrivning. När man skriver blir det naturligt att prata om orden samt 
hur små skillnader det är mellan olika ord. Vi berättar mycket, och pratar om allt möjligt. Det 
är viktigt att vi sätter ord på saker och ting. Det vill säga undviker formuleringar som ”den 
här” eller ”det där”. På så sätt utvidgas elevernas ordförråd och ordförståelse samt deras 
förståelse för omvärlden. Generellt är det som är bra för elever i svårigheter bra för alla 
elever. 
    Vad gäller skillnad i arbetssättet beroende på om eleven har bristande lästräning eller 
dyslexi anser jag att för dyslektikern bör läraren ha muntliga prov, berätta mycket och ge 
anteckningar i förväg så att eleven vet vad lektionerna ska handla om. Dyslektiker gillar oftast 
inte grupparbeten. Pararbeten är istället att föredra för då kan kompisen läsa och skriva istället 
medan dyslektikern kan redovisa. På så sätt gör båda ett jobb men man gör olika och det 
uppfattas inte som fusk. Fördelar arbeten utefter individens kompetens gör vi ju även i 
vuxenvärlden. För de elever i lässvårigheter där diagnos saknas tänker man på liknande sätt 
men läraren måste ändå ta hjälp utifrån. För dessa elever får man inte hjälpmedel på samma 
sätt som när eleven har diagnosen dyslexi. Man kan under en begränsad tid på sex veckor låta 
eleven varje dag gå ifrån klassen i cirka tjugofem minuter för att exempelvis ominlära 
bokstavsljuden och allt det där. Så tar man en paus för att sedan börja om igen. Att gå ifrån en 
till två tillfällen i veckan ger inte lika mycket. Både i början och slutet av dessa sex veckor 
utvärderar man tillsammans med föräldrarna och barnet. Det gäller att konstant ha tät kontakt 
med föräldrarna exempelvis via e-post, och att se till att de har samma mål som oss. Det är 
också viktigt att läraren har en relation till barnet. Att denne känner att man bryr sig. Eleven 
måste också få vara med och bestämma: ”Hur skulle du vilja göra för att bli en bra läsare? 
Hur vill du träna?” 
Angående hur man förhåller sig gentemot resten av klassen vad gäller att eleven befinner sig i 
lässvårigheter… Jag tycker att man ska vara väldigt öppen med många saker. För barn och 
elever undrar varför andra behandlas annorlunda. Om man är öppen avdramatiserar man det 
här med extra hjälp.  
 
3. Vilka faktorer anser specialläraren/specialpedagogen optimerar läsutvecklingen hos 
elever i behov av särskilt stöd? 
Specialläraren: 
Det är viktigt att man har ungefär samma elev- och kunskapssyn. Samt att man har förståelse 
för hur den andre tänker. Sedan behöver man förutsättningar för att träffas och prata. Under 
min första tid som verksam speciallärare arbetade jag med en elev som upplevde att hans 
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lärare tyckte illa om honom. Läraren utgick inte från eleven i undervisningssituationerna 
vilket medförde att eleven inte trivdes i klassen och istället valde att skolka. När jag försökte 
förklara för läraren vilka misstag hon begick gentemot eleven i undervisningen, negligerade 
läraren mig. Hon var inte intresserad av något samarbete och delade inte min elevsyn.  Hon 
ansåg att det var elevens uppgift att lyda henne. Studierektorn som privat var bekant med 
kvinnan bad mig att inte vara så obekväm. När eleven skulle börja högstadiet satt jag och 
eleven tillsammans med en psykolog och kollade vilka lärare som skulle kunna tänkas hantera 
pojken. När eleven ifråga kände sig lugn och trygg, då kunde han lära sig saker och ting. 
    Övriga faktorer som gynnar elevens läsutveckling är datorer. Det finns också datorprogram 
som är bra för de lässvaga. Lexia är ett sådant program. Det är dock inget jag själv använder 
mig av. Elever lär sig jättemycket när de chattar och spelar spel på Lunarstorm och Msn eller 
vad dessa sidor nu heter. Många klagar på datorer men de lär sig ju mycket. De måste ju läsa, 
och dessutom blir de bättre på engelska. Ta de här chattsidorna till exempel. De lär sig 
kommunicera och vågar använda bokstäver och språk. Sms på mobiltelefonen är också bra. 
De måste ju kunna läsa Sms och besvara dem. Mobilen är bra om man är osäker på ett ords 
stavning. Att leta/sälja/köpa saker på Blocket är också bra. Då måste man både läsa och skriva 
annonser. Självförtroendet är också jätteviktigt. Har man dålig självbild är det svårt att lära sig 
någonting. Men får eleverna tid så förstår de.  
    De individer som jag vill samverka med i arbetet kring elevens läsutveckling är 
språklärarna för de elever som har språkval. Jag vill även samverka med lärarna i ämnena So 
och No för där det jätteviktigt att lärarna bantar materialet och/eller använder enklare texter. 
Eleverna måste uppleva att de lyckas med ämnet i fråga. Undervisande lärare kan underlätta 
genom muntliga genomgångar. De kan berätta, förklara, använda sig av mycket bilder och 
visa filmer. 
Föräldrarna kan hjälpa till med läxor genom att förhöra och läsa med barnet om denne vill det. 
Elevens vilja är avgörande. Vissa föräldrar anser att de inte har tid. Andra föräldrar lägger ned 
för mycket energi/tid och då är risken att barnet tappar motivationen. 
 
Specialpedagogen: 
Faktorer som gynnar elevens läsutveckling är att svenskläraren och specialpedagogen får 
gemensam tid, kontinuerliga samtal och att man får gå på gemensam kompetensutveckling. 
Har man deltagit i samma kompetensutveckling underlättar det diskussionerna för man vet 
vad den andra talar om. Det är också bra om både specialpedagogen och svenskläraren är med 
i klassrummet. Genom kontinuerliga samtal kan vi tala om vad som sker där, och lyfta fram 
det positiva som vi gör. Den ena kan se vad den andre gör rätt. Vi vet ju oftast när vi gör fel 
men sällan när vi agerar rätt. Jag anser att specialpedagogen ska vara i klassrummet som en 
resurs men det innebär att jag måste vara med och samplanera tillsammans med 
svenskläraren. Annars riskerar specialpedagogen att bli en ”hjälpgumma” i klassrummet. Jag 
kan ta en liten grupp och göra samma sak eller sätta mig med en grupp.   
    Jag vill samverka med alla lärare som är inblandade kring eleven i lässvårigheter. För det är 
ju inte bara svenskläraren som är inblandad i elevens språkutveckling. Det är viktigt att alla 
lärare känner till elevens styrkor och svårigheter (jag undviker ordet svagheter) samt att man gör 
och tänker på liknande sätt. Att läraren berättar vad som står på tavlan. Om man visar overhead ska 
man ge eleven kopior på dessa som de kan ha som minnesanteckningar. 
    Hur föräldrarna ska arbeta med barnet hemma beror på vilka svårigheter eleven har. 
Föräldrarna kan ju lästräna med barnet. Ett exempel på detta är att välja en lämplig 
skönlitterär bok som barnet först får läsa i skolan för att sedan ta hem och läsa för föräldrarna. 
Sedan läser barnet återigen boken i skolan. På så sätt ser barnet att det blir flyt i läsningen och 
att utvecklingen går framåt. Det är viktigt att visa barnet att man behöver träna allting för att 
bli bättre. Även den som är en van läsare behöver träna för att nå nästa nivå. Föräldrarna kan 
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också läsa högt för sina barn samt diskutera innehållet i texterna. Tyvärr pratar vi alltför sällan 
om vad vi läst. Vidare kan föräldrarna kommentera ord som de ser och koppla händelser i 
texten till sådant barnet varit med om.  
 

Sammanfattning av resultatet 
Eftersom syftet med denna undersökning är att skaffa sig kunskap om hur specialläraren och 
specialpedagogen önskar samverka med svenskläraren i arbetet med att optimera 
läsutvecklingen hos elever i lässvårigheter sammanfattas nedan de likheter som kan skönjas i 
pedagogernas intervjusvar. Vidare åskådliggörs även eventuella olikheter vilka är av intresse 
då speciallärarutbildningen och specialpedagogutbildningen skiljer sig åt i innehåll, och 
därmed kan influera informanternas åsikter i olika riktning. 
    Både specialläraren och specialpedagogen menar att de önskar samverka med 
svenskläraren genom att gemensamt arbeta fram ett program som eleven i lässvårigheter kan 
arbeta efter. Sättet de önskar samverka på skiljer sig dock åt. Informanterna har till att börja 
med olika utgångspunkter när det gäller att kartlägga elevens situation. Specialläraren vill 
först och främst koncentrera sig på de svårigheter eleven befinner sig i. För att lokalisera 
dessa förlitar sig specialläraren till utförda utredningar, vilka antagligen utförs/utförts av 
andra speciallärare/specialpedagoger, och tidigare gjorda omdömen. Detta innebär att elevens 
historik samt enskilda, isolerade testtillfällen är av intresse när en arbetsplan ska läggas upp. 
Specialläraren menar att det finns sådant som ligger utanför svensklärarens kompetens. Han 
anser att svenskläraren inte har möjlighet att avgöra hur mycket lästräning eleven behöver. 
Utöver utredningar och överlämnande dokument konfererar specialläraren även med andra 
pedagoger eller lärare som besitter erfarenhet från det specialpedagogiska området. 
Specialpedagogen utgår liksom specialläraren från elevens svårigheter men är lika intresserad 
av dennes styrkor. Specialpedagogen vill lägga upp programmet tillsammans med 
undervisande svensklärare då hon anser att denne sett eleven agera i skolans vardag och 
därmed inhämtat unik information och kunskap om elevens situation. Tester eller 
överlämnandedokument talar specialpedagogen överhuvudtaget inte om. Hon säger inte heller 
att det skulle finnas några områden utanför svensklärarens kompetens utan hävdar att det 
uteslutande handlar om ett gemensamt arbete. Specialpedagogens förtroende för 
svensklärarens förmåga visar sig även när hon anser att svenskläraren bör kunna plocka fram 
kompensatoriska hjälpmedel till eleven. Specialpedagogen nämner heller inte andra 
pedagoger med specialpedagogisk kunskap utan refererar istället till arbetslaget som en 
instans vilken delar ansvaret för elevens lärande.  
    Både specialläraren och specialpedagogen anser det vara avgörande att eleven är positivt 
inställd till det planerade arbetssättet. Här går specialpedagogen steget längre än 
specialläraren när hon hävdar att eleven bör vara med och bestämma hur denne vill lära sig. 
Detta bör tolkas som att specialpedagogen anser att även eleven besitter nödvändiga 
kunskaper angående den egna lärandesituationen. För specialpedagogen blir därmed eleven en 
än mer central figur i arbetet med att skräddarsy ett passande program än vad denne blir för 
specialläraren.  
    Båda informanterna vill ha en tät och kontinuerlig kontakt med svenskläraren. De anser att 
det är viktigt att man delar en liknande elev- och kunskapssyn vilket är avgörande för att 
upprätthålla motivation och självförtroende hos inblandade parter. Specialpedagogen går 
steget längre i sin önskan om samarbete när hon efterlyser gemensam kompetensutveckling 
tillsammans med svenskläraren. Specialpedagogen anser att detta skulle öka förförståelsen i 
samtal och diskussioner dem emellan. Informanterna pekar på vikten av ett samarbete med 
hemmet. Specialpedagogen vill dessutom träffa föräldrarna regelbundet för utvärdering. 
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Informanterna vill även samverka med andra undervisande lärare för att hjälpa eleven i 
lässvårigheter. Specialläraren refererar till lärarna i språkvalet samt No och So medan 
specialpedagogen vill samverka med alla lärare som verkar kring eleven. Hon menar att även 
de är inblandade i barnets språkutveckling. 
    Båda informanterna är ense om att eleven ska undervisas inom ramarna för klassen då 
gruppen är viktig för inlärningen. Klassen är enligt informanterna även nödvändig för den 
sociala gemenskapen. Specialläraren anser att det är svensklärarens uppgift att se till att 
eleven är en i gruppen. Specialpedagogen nämner ytterligare en anledning till undervisning i 
klassen: Det är i klassrummet som alla elever har rätt att få hjälp. Båda informanterna hävdar 
dock att det vid vissa tillfällen är nödvändigt att plocka ut eleven för enskild undervisning, 
eller undervisning i mindre grupp. Anledningarna till att man bör plocka ut eleven skiljer sig 
dock åt något. Enligt specialpedagogen är lugn och ro samt för att få någonting förklarat för 
sig giltiga anledningar. Specialläraren uppger lästräning som ett legitimt skäl, och säger att 
anpassade datorprogram är alternativ när eleven ska arbeta enskilt. Informanterna vill själva 
gärna vara närvarande i klassrummet under svensklektionerna. Specialläraren ser sin närvaro 
som en möjlighet att ge eleven i lässvårigheter stöd i klassrummet vilket även kan gynna 
övriga elever. Specialpedagogen säger att eleven i lässvårigheter inte nödvändigtvis behöver 
just henne i dessa situationer. Specialläraren nämner inte samplanering med svenskläraren 
utan anser att det räcker med en öppen kommunikation samt en tillmötesgående attityd. 
    Ingen utav de två informanterna nämner någon specifik metodik. Däremot poängterar de 
vikten av att svenskläraren är tydlig i sina instruktioner, har muntliga genomgångar och 
berättar mycket. Läraren kan informera eleven om vad följande lektioner ska handla om, samt 
ge eleven kopior av overheadmaterial och anteckningar i förväg. Läraren bör dessutom banta 
läsmaterialet så att eleven klarar att läsa de texter som denne möter. Specialläraren anser att 
man ej kan ställa samma krav på eleven i lässvårigheter som man kan på elever som inte 
befinner sig i lässvårigheter. 
    Informanterna är överens om att eleven behöver lästräna för att bli en bättre läsare. När det 
gäller att precisera lästräningen föreslås högläsning, och att eleven ska läsa samma 
skönlitterära bok både hemma och i skolan för att kunna se sin egen utveckling. Även samtal 
kring ord i texterna förespråkas. Ytterligare ett steg tas av specialpedagogen när denne vill att 
eleven ska få möjlighet att diskutera och reflektera över det lästa innehållet i texterna. Hon 
anser att gemensamma diskussioner om det lästa är utvecklande för elever.  
    Båda informanterna anser att föräldrarna bör lästräna med barnet i hemmet under 
förutsättning att barnet själv vill. Specialpedagogen vill att föräldrarna tar tillfället i akt och 
reflekterar över texterna tillsammans med barnet samt kopplar det till sådant barnet själv 
upplevt.  
    Specialläraren ser ingen större skillnad på läsinlärningsprocessen hos elever med dyslexi 
eller elever som fått bristande lästräning. Han anser att dyslektiker kan ha något svårare att 
skriva. Specialpedagogen anser att dyslektikern ska besparas stora mängder text. Man ska 
undvika situationer i skolan som syftar till massiv läsning. Vid grupparbeten bör arbetet 
fördelas så att dyslektikern arbetar med uppgifter denne klarar. Vidare anser hon liksom 
specialläraren att alternativa hjälpmedel ska sättas in omgående. För elever utan diagnos 
menar specialpedagogen att sådana resurser sällan finns tillgängliga, och att man därför bör 
arbeta intensivt under en begränsad period för att ominlära läsningen på nytt. 
    Informanterna förespråkar även alternativa inlärningsredskap såsom film och datorer. Här 
går specialläraren utöver de traditionella gränserna och förespråkar bland annat Blocket, 
chattsidor och sms som områden där elever tränar läsning på ett stimulerande och roligt sätt. 
Han menar att det är synd att dessa aktiviteter har en sådan låg status inom skolans värld. Han 
förespråkar även bilden som ett stimulerande redskap i läsundervisningen. 
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 Pedagogerna anser att det är bra om man är öppen gentemot resten av klassen med det faktum 
att eleven befinner sig i lässvårigheter då det avdramatiserar frågan. Alla undervisande 
pedagoger och lärare bör dessutom ha en positiv relation till eleven samt verka för att bygga 
upp dennes självförtroende. Specialläraren betonar vikten av att eleven upplever att den 
lyckas med uppgifterna i skolan.  

       Kapitel 5 
Detta kapitel består av diskussion, pedagogisk erfarenhet och fortsatt forskning. 
 

   Diskussion 
Detta kapitel inleds med en kortare metoddiskussion. Sedan förs en diskussion utifrån 
resultatet av intervjuerna, de teoretiska ramarna, den senaste forskningen inom 
specialpedagogik och mina egna erfarenheter.  
 
Metoddiskussion 
För att verkligen få förståelse för speciallärarens/specialpedagogens betraktelsesätt och 
uppfattningar bedömdes den kvalitativa forskningsintervjun vara ett lämpligt redskap.  Som 
väntat gav intervjuerna intressant och värdefull information då informanterna var generösa 
med att delge sina tankar och åsikter. De tvekade inte att anförtro personliga upplevelser vilka 
skapade extra dimension åt deras yttranden. Informanterna fick även möjlighet att 
kommentera de utskrifter som sammanställdes efter meningskoncentreringen. Både 
specialläraren och specialpedagogen valde att göra mindre ändringar. Specialläraren 
tydliggjorde att Blocket är en sida där elever tränar språket genom att både leta, sälja och köpa 
saker. Att specialläraren valde att förtydliga detta visar på att han värdesätter alternativa texter 
i språkundervisning. Specialpedagogen poängterade att hon inte använder sig av begreppet 
svagheter. Detta påstående förstärker intrycket av att hon är hemmahörande i ett specifikt 
pedagogiskt perspektiv. 
    I efterhand kan man konstatera att undersökningen hade främjats av fler intervjutillfällen 
för att få möjlighet att gå mer på djupet och skapa ytterligare förståelse för flertalet av 
informanternas uttalanden. Tyvärr var det på grund av tidsbrist inte möjligt att genomföra 
ytterligare intervjuer. Tolkningar fick därför göras utifrån det redan existerande materialet.  
 
Det kategoriska och det relationella perspektivet 
Specialläraren och specialpedagogen anser båda att de vill samverka med svenskläraren i 
arbetet med att optimera läsutvecklingen hos elever i lässvårigheter. Deras åsikter om hur de 
önskar samverka indikerar att de utgår från två skilda perspektiv. Det kategoriska perspektivet 
anser att det är eleven som bär på svårigheten och därmed behöver inte undervisningsmiljön 
förändras (Persson, 2007). I speciallärarens yttranden kan man utläsa att han är sprungen ur 
det kategoriska perspektivet trots att han använder sig av begrepp som elever i svårigheter. 
Element som kan kopplas till speciallärarens kategoriska tänkande är överlämnandedokument 
och läsförståelsetester vilka han anser vara värdefulla redskap i arbetet med att finna orsaken 
till lässvårigheten. Då överlämnandedokument är informationsbärare som visar hur eleven 
fungerade i sin tidigare miljö kan dessa endast ses som relevanta om man utgår ifrån att 
svårigheten inte är kopplad till undervisningsmiljön utan till eleven som individ. Denne skulle 
alltså bära med sig svårigheten till sin nya miljö. Läsförståelsetester kan också kopplas till det 
kategoriska perspektivet då de visar elevens kunskap i en viss specifik situation. Om eleven 
bär på svårigheten visar det sig under ett läsförståelsetest oberoende av i vilket sammanhang 
det genomförs.  
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    Det relationella perspektivet utgår ifrån att det är miljön, och inte eleven som orsakar 
svårigheten (Persson, 2003). Specialpedagogen är hemmahörande i det relationella 
perspektivet. Även hon talar om att eleven befinner sig i svårigheter men hon menar också att 
eleven bär på styrkor. Specialpedagogen önskar finna både elevens svårigheter och styrkor 
genom att analysera dennes befintliga situation. Därför förlitar sig inte specialpedagogen till 
vare sig överlämnandedokument eller läsförståelsetester. Hon konfererar istället med de 
individer som sett eleven agera i den dagliga undervisningsmiljön, och därför vet vilka styrkor 
eleven besitter samt vid vilka tillfällen eleven befinner sig i svårigheter. Följaktligen blir 
svenskläraren en självklar källa för kunskap. Persson och Sahlström (1999) förespråkar 
observation från lärarens sida vilket pekar på att specialpedagogen tänker i rätt riktning när 
denne vill arbeta utifrån svensklärarens klassrumsobservationer. 
    Det relationella perspektivet anser att undervisningen ska utgå från den enskilde elevens 
förutsättningar och behov (Persson, 2003). Att specialpedagogen även vill ha eleven 
närvarande när en arbetsplan ska läggas upp, säkerställer att arbetssättet utgår från elevens 
egna förkunskaper och intressen. Elevens närvaro blir därmed en oumbärlig tillgång. 
Specialpedagogen vill även att eleven ska vara med och bestämma hur denne vill lära sig. Om 
eleven är verksam vid upplägget av arbetsplanen får pedagogerna möjlighet att stimulera 
elevens metakognitiva tänkande. Specialpedagogen får stöd av Verhoeven och Snow (2001) 
samt Druid Glentow (2006) vilka förespråkar att lärare hjälper eleven att utveckla ett 
metakognitivt tankesätt. De anser att eleven ofta är en passiv deltagare i undervisningen. 
Enligt dem bör lärarna stötta eleverna att bli aktiva deltagare. Även Persson och Sahlström 
(1999) skriver att eleven återkommande bör värdera den egna utvecklingen. Høien och 
Lundberg (1999) menar också att läraren bör använda sig av metakognitiva åtgärder för att 
främja läsundervisningen. 
 
 
Specialpedagogik för alla 
Specialpedagogens önskan om att samverka med alla lärare som verkar kring eleven i 
lässvårigheter grundar sig också i det relationella perspektivet. Enligt detta arbetar 
specialläraren/specialpedagogen inte bara med eleven, utan även med lärarna och 
undervisningsmiljön (Persson, 2003). Specialpedagogen säger att hon skulle vilja närvara i 
klassrummet under svensklektionerna men inte specifikt för att hjälpa eleven i svårigheter. 
Detta kan tolkas som att denne anser att svensklärarens samt elevens egen kompetens räcker 
till vid dessa tillfällen. De kan arbeta självständigt efter det program som utarbetats 
tillsammans med specialpedagogen. Specialpedagogens önskan om närvaro i klassrummet 
kan därmed tolkas som att hon ser sig som en allmän resurs för hela klassen. Det relationella 
perspektivet anser att alla elever har behov av specialpedagogik (Ibid.). Att specialpedagogen 
arbetar efter denna devis indikeras av hennes påstående att det som är bra för eleven i 
svårigheter, också är bra för resten av klassen. Specialpedagogens närvaro erbjuder dessutom 
de två närvarande lärarna en möjlighet att ge varandra positiv respons angående agerandet i 
klassrummet. Specialpedagogen poängterar att hon i och med sin närvaro måste medverka i 
planeringen för svenskundervisningen. Med specialpedagogen som medplanerare av 
undervisningen får undervisningen en prägling av just specialpedagogik. Detta kan, som redan 
nämnts ovan, kopplas till det relationella perspektivets tes att specialpedagogen bör arbeta 
även med lärarna och undervisningsmiljön (Ibid.).  
Även specialläraren vill vara närvarande i klassrummet men i hans fall är det för att underlätta 
för eleven i svårigheter vilket ytterligare förstärker att han anser att problemet är kopplat till 
eleven och inte den övriga undervisningsmiljön. Han ser inte heller att de andra eleverna kan 
vara i stort behov av hans kunskaper trots att de inte befinner sig i lässvårigheter. Att han 
utelämnar elevens styrkor när han talar om individen indikerar att han i första hand inte tänker 
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utgå från elevens intressen och förkunskaper. Specialläraren nämner också en tidigare konflikt 
med en svensklärare vilken inte delade hans elev- och kunskapssyn. Denna incident kan ligga 
till grund för en rädsla att söka närmare kontakt med svensklärare för ett samarbete. 
Speciallärarens inställning att svensklärare omöjligt kan avgöra hur mycket lästräning eleven i 
lässvårigheter behöver, kan också vara en åsikt grundad i negativa möten med lärare som inte 
sett till sina elevers behov och förutsättningar. Detta föranleder dock en viktig fråga: Kan alla 
svensklärare ges det förtroende som specialpedagogen är villig att ge svensklärare? Långt 
ifrån de flesta svensklärare verksamma på högstadienivå besitter den kunskap som krävs för 
att plocka ut kompensatoriskt material för elever i lässvårigheter. Alltför få lärare har tillgång 
till den tid som behövs för att sätta sig in i varje individs behov och förutsättningar. Att 
exempelvis avgöra mängden lästräning för en elev i lässvårigheter kräver både kompetens och 
insikt.  
    Informanterna är i olika grad måna om att samverka med de lärare vilka är verksamma 
kring eleven i lässvårigheter. Detta korrelerar med Lpo 94:s riktlinje (Lpo 94, 
Utbildningsdepartementet) att alla lärare som är verksamma kring eleven ansvarar för dennes 
läsutveckling. Detta föranleder således följande frågor: Hur får man lärare som vanligtvis inte 
arbetar specifikt med språkutveckling att utifrån ett relationistiskt perspektiv utveckla språket 
hos eleven i lässvårigheter? Hur ser man till att svensklärare på högstadienivå besitter de 
kunskaper som krävs för att kunna arbeta med elever i lässvårigheter? Hur möjliggörs 
tillgången till ökad specialpedagogisk kunskap på skolor? Hur får man liknande elev- och 
kunskapssyn hos elever och lärare trots avsaknad av ekonomiska resurser? Liknande elev- och 
kunskapssyn hos kan genereras med skolor vilka har en tydlig pedagogisk inriktning. När 
pedagoger och elever väljer arbetsplats är de medvetna om vilken kultur som råder och vilka 
riktlinjer som ska följas. Konsensusprojektet (Myrberg, 2006) visar att just svensklärarens 
kompetens är den viktigaste faktorn för elevers läsinlärning. För att få specialpedagogisk 
kompetens hos svensklärare och övriga lärare verksamma på högstadienivå skulle 
specialpedagoger kunna kompetensutveckla svensklärarna på den egna skolan. Att 
specialpedagogen handleder lärarna föreslår Druid Glentow (2006) och Skolverket (1999). 
Ytterligare ett alternativ anser jag skulle kunna vara att klasserna turas om att ha 
specialläraren/specialpedagogen tillgänglig under svensklektionerna. Denne kan exempelvis 
befinna sig i varje klass under en vecka åt gången, under alla de olika lektionerna, då en elev 
enligt Vygotskij inte med automatik kan överföra inlärda specialpedagogiska verktyg från ett 
ämne till ett annat (Dysthe, 1999). Vygotskijs förhoppning var att eleven skulle kunna 
använda sina specialpedagogiska kunskaper till att reflektera över olika ämnen. Om 
specialläraren/specialpedagogen arbetar med alla elever i en klass kommer eleverna dessutom 
att skapa nya referensramar kring specialläraren/specialpedagogen. 
 
Det sociokulturella perspektivet 
Enligt det sociokulturella perspektivet lär eleven bäst i gemenskap med andra. Samspel, 
dialog och deltagande skapar tillsammans en kontext vilken är gynnsam för elevens 
kunskapsutveckling (Dysthe, 2003). Verhoeven (2001) visar på att social interaktion främjar 
elevens skriftliga textproduktion. Informanterna är ense om att eleven ska undervisas i 
klassrummet. De förespråkar betydelsen av klassgemenskapen, både för den sociala aspekten 
såväl som för kunskapsinhämtandet. Specialpedagogen går så långt att hon hävdar att det är 
där alla elever har rätt att få hjälp. Informanterna motsäger dock sig själva när de senare påstår 
att det är ett nödvändigt ont att ibland plocka ut elever i lässvårigheter för individuell 
undervisning. Anledningarna till att individuell undervisning, eller undervisning i mindre 
grupper bör främjas är enligt pedagogerna lästräning, för att få lugn och ro, eller för att eleven 
behöver få någonting förklarat för sig. Informanterna upplever således att det inte är möjligt 
att på ett optimalt sätt undervisa läsning inom ramarna för klassen. Informanterna får stöd av 
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Stadler (1998) som hävdar att enskild undervisning är nödvändig för elever i stor läs- och 
skrivsvårigheter. Verhoeven (2001) liksom Skolverket (1999) anser att elever i lässvårigheter 
främjas av undervisning i mindre grupper. Høien och Lundberg (1999) menar dock att 
huruvida enskilt arbete med lärare, mindre grupper, eller helklass är det bästa alternativet 
beror helt och hållet på elevens individuella behov. Enligt det relationella perspektivet innebär 
detta att om undervisning utanför klassgemenskapen gynnar eleven i lässvårigheter, så gynnar 
det även elever som inte befinner sig i lässvårigheter. Därmed skulle alla elever prestera bättre 
om de vid tillfälle fick lämna klassrummet för en annan typ av undervisning. Utifrån det 
sociokulturella perspektivets teori, att gruppen gynnar den enskilde individen, är det inte 
klasskamraterna hindrar eleven i lässvårigheter. Kan det istället vara den ofta oroliga miljön i 
klassrummet, salens utformning eller upplägget av undervisningen som gör att eleven ibland 
arbetar bättre någon annanstans? Om dessa faktorer anpassades till individens förutsättningar 
skulle kamraterna kanske inte längre betraktas som ett problem.  
Det sociokulturella perspektivet pekar på att eleven ingår i en kultur vilken påverkar dennes 
inlärning. Fast (2007) bekräftar att både elevens sociala och kulturella erfarenheter påverkar 
läs- och skrivutvecklingen. En anledning till att informanterna upplever att enskild 
undervisning är nödvändig kan vara att det är lättare att utgå från elevernas individuella behov 
och förutsättningar enskilt eller i mindre grupper. Sandström Kjellin (2002) bekräftar att 
specialpedagoger oftast är de lärare som har möjlighet att undervisa med rätt sorts 
instruktioner i bagaget. Det är också den yrkesgrupp som arbetar med de minsta 
undervisningsgrupperna. Specialläraren nämner under intervjun att om elever i svårigheter får 
tid så förstår de. Detta bekräftas av Druid Glentow (2006) som menar att elever behöver få tid 
på sig att avsluta sina arbetsuppgifter. Om den undervisande läraren har få elever blir 
tidsschemat oftast mindre pressat. Kanske är det på grund av ovanstående som en mindre 
grupp på två till tre personer kan verka som ett mer stimulerande klimat än en klass på femton 
personer? 
    Hur kan man då undervisa läsinlärning optimalt utifrån elevernas individuella intressen och 
erfarenheter inom ramarna för en klass utan att exkludera vissa elever? En möjlig åtgärd är att 
tillrättalägga lärandemiljön så att svenskläraren ges möjlighet att på ett enkelt sätt utgå från 
elevernas kulturella praktiker, och att alla elever i en klass vid behov kan arbeta avskilt i ett 
rum som tillhör den ordinarie klassrumsmiljön. På så sätt säkrar man att behålla 
deltagarkontexten utan att för den skull göra avkall på undervisnings kvalitén. Dessutom 
undgår man att eleven i lässvårigheter måste vara den som ständigt lämnar klassrummet för 
att få särskild hjälp. Ytterligare en möjlighet kan vara att fenomenen klass, klassrum och 
årskurs inte är optimala för någon elev. Kanske ska man tänka på skolan som en stimulerande 
och kunskapsskapande arbetsplats för unga människor vilka verkar tillsammans utifrån olika 
förutsättningar. En arbetsplats med en miljö som hela tiden anpassar sig till de olikheter, 
intressen och förkunskaper som de vilka arbetar i denna miljö besitter.  
 
Metodik 
Forskarnas åsikter om vilken metodik som är mest lämplig för läs- och skrivinlärningen går 
isär. Høien och Lundberg (1999) förespråkar en rad läsmetoder och inlärningsprogram som de 
anser främjar elever i lässvårigheter. Druid Glentow (2006) vill att elever i lässvårigheter 
arbetar utifrån en bottom-up pedagogik. Liberg (2006) skriver att viktigast är att den valda 
metoden utgår från elevens förkunskaper. Stadler (1998) anser att metoden är oviktig i 
jämförelse med undervisande lärares kunskaper och kompetens. Konsensusprojektet får gälla 
som rättesnöre då man där samlat den senaste forskningen inom läs- och skrivinlärning som 
svenska forskare är ense om. Enligt projektet är den undervisande lärarens kompetens den 
avgjort viktigaste faktorn vid läs- och skrivundervisning (Blomqvist & Wood, 2006). 
Konsensusprojektet visar att bör läraren använda sig av flera olika metoder vilka måste skifta 
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beroende på var i kunskapsutvecklingen eleven befinner sig (Myrberg & Lange, 2006). 
Informanterna nämner inte någon specifik metodik som de anser särskilt skulle gynna elever i 
lässvårigheter. De betonar dock vikten av att läraren är tydlig och pratar samt berättar mycket. 
Detta bekräftas av Verhoeven (2001) som anser att läraren bör vara tydlig i undervisningen. 
Druid Glentow (2006) vill att läraren har muntliga genomgångar och en tydlig struktur under 
lektionerna. Specialpedagogens åsikt att eleven behöver reflektera kring texter i 
undervisningen är ett av de mest återkommande arbetssätt som nämns av de flesta forskare 
inom de senaste årens läs- och skrivinlärning. Jönsson (2007) visar att barns reflekterande 
kring texter visar sig i gemensamma samtal. Detta är ett utmärkt stöd i barns läs- och 
skrivutveckling. Verhoeven & Snow (2001) skriver att elever måste få diskutera texter som de 
finner intressanta och motiverande. Sandström Kjellin (2002) hävdar att om elever inte får 
möta texter de kan diskutera och reflektera kring är risken stor att de aldrig kommer att 
behärska läsprocessen. Høien & Lundberg (1999) skriver att elever måste få möta och 
reflektera kring olika sorters texter. Molloy (2007) tar upp fördelarna med reflektion och 
diskussioner kring texter.  Hon vill att litteraturläsningen ska löpa som en röd tråd genom 
svenskundervisningen. Avgörande är att de textfrågor som behandlas är elevernas egna. Även 
detta kan kopplas till det relationella tänkandet där elevens intressen och förkunskaper står i 
centrum. Om arbetet utgår från elevens intressen blir eleven med automatik intresserad av 
skolarbetet och därmed positivt inställd. Molloy (2002) vill att texterna även ska ha koppling 
till samhällsvetenskapliga ämnen så att etiska frågor diskuteras i klassrummet, och Skolverket 
(1999) förespråkar att eleverna möter olika textgenrer. Specialläraren nämner textgenrer som 
Blocket, dataspel, chattsidor och sms. Annars är etik och textgenrer inget som behandlas 
närmare av undersökningens informanter. 
    Informanterna vill minska mängden textläsning för elever i lässvårigheter. Men enligt 
Verhoeven & Snow (2001) bör skolan se till att eleven får just massiv lästräning. Molloy 
(2007) nämner Matteuseffekten vilken innebär att omgivningen ser till att barnet omges av 
sådant som förstärker deras situation. Detta innebär att elever i lässvårigheter möter texter i 
mindre omfattning än elever som läser utan problem. Skolan bör därför se till att eleven i 
lässvårigheter får träna läsning i hög omfattning. Då informanterna är inne på att läsning inte 
behöver begränsa sig till litteratur utan pekar på att datorer och mobiltelefoner är artefakter 
där elever möter texter som gynnar läsutveckling ges pedagogen plötsligt möjligheten att 
erbjuda ett bredare spektrum av texter för elever att välja ur. Elever i svårigheter kan 
fortfarande träna på att läsa i stora mängder men skillnaden blir att eleven kanske finner 
textmaterial som msn och sms mer stimulerande och meningsfullt. Jonsson (2006) tar upp ett 
intressant perspektiv på textbearbetning. Hon pekar på att bilden inverkar på elevers 
läsinlärning. Den bildar nämligen en länk mellan skolans och barnets eget språk. 
Specialläraren har liknande tankegångar när han säger att bilden är ett stöd i undervisningen.  
    Specialläraren ser ingen större skillnad på läsundervisningen beroende på om eleven har 
diagnosen dyslexi eller om den har allmänna lässvårigheter. Han anser dock att dyslektikern 
kan ha svårare för att skriva. Specialpedagogen påpekar att det är svårare att få hjälpmedel till 
en elev som saknar diagnos varför man därför bör börja från början med läsundervisningen. 
Om man utgår från det relationella perspektivet är det ointressant hur man benämner den 
svårighet eleven befinner sig i. Alltså lägger man inte upp arbetssättet efter någon specifik 
diagnos utan man koncentrerar sig istället på elevens styrkor samt de svårigheter eleven 
befinner sig i. Därmed blir det utvalda arbetssättet individbaserat och inte diagnosbaserat. 
Specialpedagogen rekommenderar att för att lära eleven att bli en fullgod läsare bör man börja 
från början med bokstavsinlärningen för att sedan arbeta vidare. Høien & Lundberg (1999) 
pekar på vikten av fonologisk medvetenhet hos eleven. Så gör även Stadler (1998). 
Specialläraren rör sig i den relationella sfären när han förespråkar datorn som ett redskap 
vilket gynnar eleven i lässvårigheter och utgår från elevens intressen. Detta kan kopplas till 
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Tragetons undersökningar om datorn som ett lyckat redskap i skrivinlärningsprocessen 
(Trageton, 2006). Specialläraren anser dock inte liksom Trageton att datorn och 
egenproducerade texter ska fungera som bas i undervisningen, utan vill att datorn ska fungera 
som ett komplement. Specialläraren rekommenderar även dataprogram som exempelvis Lexia 
som ett positivt verktyg i arbetet med elever diagnostiserade som dyslektiker.  Han säger dock 
att han inte nyttjar dem själv vilket gör att man kan ifrågasätta huruvida han verkligen anser 
dessa vara positiva redskap i arbetet med elever i lässvårigheter. Dahl (1997) åskådliggör 
datorns positiva effekter inom läs- och skrivundervisningen. Hennes undersökning visar att 
syntetiskt tal motiverar eleven att prestera bättre.  
    Vidare förordar informanterna ett nära samarbete med hemmet. Sandström Kjellin (2002) 
visar att föräldrar saknar möjlighet att hjälpa sina barn om de befinner sig i lässvårigheter. 
Undantaget är om de besitter specialpedagogisk hjälp. Hur kan man då på bästa sätt involvera 
föräldrar i arbetet med att stötta elever i lässvårigheter? Föräldrarna skulle exempelvis kunna 
gå en kortare utbildning i skolans regi under ett mindre antal dagar, för att få information om 
hur de kan stimulera barnet i hemmiljön. Under denna utbildning skulle följande kunna 
diskuteras: Fakta kring barns läsutveckling. Högläsning som metod. Reflektion kring texter 
och ord. Hur man arbetar kring texter som utgår från elevens intressen. Vikten av att eleven 
ser sina föräldrar i läsande situationer. Samt reflektioner kring vilka texter som finns i elevens 
hem. 
     
Självförtroende och höga förväntningar 
Informanterna hävdar att eleven inte bara ska vara motiverad och intresserad för att vilja lära 
sig läsa. Den måste även besitta självförtroende. Stadler (1998) bekräftar informanternas 
uttalanden att elevens självförtroende behöver stärkas. Druid Glentow (2006) vill också att 
läraren lägger upp undervisningen så att elevens självkänsla stimuleras i positiv riktning. Hur 
får man då eleven att besitta självförtroende i en klass där den upplever att de andra eleverna 
är bättre läsare? Läraren måste lyfta fram alla elevers styrkor och svårigheter. Ett didaktiskt 
sätt är att använda alla elevers texter som diskussionsunderlag i undervisningen. Detta visar 
att läraren värderar alla texter som relevanta samt att alla texter behöver bearbetas och är 
adekvata att diskutera. Om pedagogen är tydlig inför hela gruppen/klassen med att alla elever 
befinner sig i någon svårighet samt bär på styrkor som behöver utvecklas, även hos de elever 
som det generellt går bra för, visar man att alla elever har olika behov. Läraren bör också visa 
att dessa behov inte är jämförbara elever emellan. Detta kräver i förlängningen att 
undervisningen är individanpassad och att de elever som generellt är självgående i 
svenskämnet inte befinner sig i klassen för att stå som mall för hur bra man kan bli i ett ämne, 
utan ingår i gruppen för att utvecklas maximalt. Vygotskijs teori om den närmaste 
utvecklingszonen (Dysthe, 2003) är nödvändig att utgå ifrån om ovannämnda scenario skall 
realiseras. Läraren måste hela tiden veta vilken erfarenhetsnivå varje elev befinner sig på för 
att kunna avgöra vilken kunskap de klarar av att tillgogogöra sig. 
    En diskussion bör föras angående Molloys åsikt att höga krav på eleven genererar bättre 
skolresultat Molloy (2007). Hon anser att elever presterar bättre om omgivningen ställer höga 
krav på dem. Författaren varnar för Matteus-effekten (även nämnd ovan) vilken innebär att en 
elev omges av sådant som förstärker dennes egenskaper. Risken finns med andra ord att 
omgivningen inte ställer särskilt höga krav på eleven i lässvårigheter, och denne presterar 
därmed inte heller nämnvärt. Hur ställer man höga krav på en elev i lässvårigheter utan att för 
den skull skada dennes självförtroende? Informanterna i undersökningen varnar för att vuxna i 
omgivningen ska ställa samma förväntningar på eleven i lässvårigheter som på elever som 
inte befinner sig i lässvårigheter. Om man utgår ifrån att alla elever är individer minimeras 
antagligen risken för att ställa just samma förväntningar på alla. Specialläraren förespråkar att 
eleven ska ges uppgifter som denne klarar att utföra vilket även stärker elevens 
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självförtroende. Att arbeta efter en sådan profil innebär inte att eleven behöver få enkla 
uppgifter. Är man medveten om elevens förkunskaper och intressen kan man anpassa 
uppgifterna så att det blir en balans mellan svårighetsgrad och utmaning. Därefter kan man ha 
positiva förväntningar på att eleven kommer att klara uppgiften om denne försöker.  
     
 
 
Genus eventuella inverkan på metodik  
Det har konstaterats att specialläraren och specialpedagogen verkar mot samma mål i sina 
arbeten men att de gör det på något skilda sätt. Den manlige specialläraren är influerad av det 
kategoriska perspektivet, medan den kvinnliga specialpedagogen står närmare det relationella. 
Även om denna undersökning inte behandlat genusperspektivet är det trots allt värt att nämna. 
Man kan fråga sig om de skillnader som urskiljs i informanternas syn på samverkan och 
undervisning kan vara kopplat till deras genus. Traditionellt kopplas kvinnor ofta till ett mer 
reflekterande tankesätt, och en större benägenhet att värna om individen. De förväntas se till 
sin omgivnings känslomässiga behov, och då framförallt barnens. Man utgår många gånger 
från att kvinnor är lyhörda till gruppens behov medan män gärna fattar beslut på mer 
individuell basis. Enligt schabloner är datorn ursprungligen mannens domän.  Är det en slump 
att specialläraren förespråkar användandet av datorer som ett komplement till den ordinarie 
undervisningen eller att han föredrar att hålla en viss distans till sina medarbetare? Värt att 
notera är att specialpedagogen profilerar sig som att ligga mer i framkant vad gäller 
pedagogisk forskning, därav det relationella perspektivet. Specialläraren framstår som 
aningen mer konservativ när han står med ena foten i det kategoriska perspektivet. Att 
specialpedagogen är den som förespråkar modernare forskning kanske har att göra med att 
fler kvinnor numera gör sitt inträde inom skolforskningen och i större grad tillträder högre 
befattningar inom skolan. Därmed uppstår också tankar och idéer som bättre passar det 
kvinnliga tänkandet. Arbetssätt som att utgå från individens intressen och behov, att involvera 
alla till samarbete och att skapa konsensus mellan alla inblandade parter kan i ett 
genusperspektiv mycket väl kopplas till ett kvinnligt tänkande.   
 

Pedagogiska erfarenheter 
Denna undersökning har gett mig ny förståelse för speciallärares/specialpedagogers situation 
och tankesätt. Min tidigare uppfattning var att denna yrkeskategori föredrog att mestadels 
arbeta enskilt med eleven i svårigheter. Jag tog också för givet att den bristande 
kommunikationen mellan alla inblandade pedagoger berodde på att några utförligare samtal 
inte ansågs nödvändig från speciallärarnas/specialpedagogernas sida, och att i de fall ingen 
kommunikation existerade över huvud taget berodde detta uteslutande på tidsbrist. I dagsläget 
inser jag att speciallärarna/specialpedagogerna önskar att ha en närmare kommunikation med i 
stort sett alla lärare som är verksamma kring eleven i lässvårigheter. Vad som i dagsläget 
hindrar ett sådant samarbete är bristen på schemalagda möten samt en rädsla för att bli 
avfärdad och missförstådd. Idag anser jag att det är minst lika mycket upp till svensklärarna 
och skolledningen att ta initiativ till att ett samarbete med speciallärarna/specialpedagogerna 
kommer till stånd. Om alla parter verkar tillsammans för att optimera elevers läsutveckling är 
chansen enormt mycket större att uppsatta mål realiseras. 
 
 
Fortsatt forskning 
Under arbetet med denna undersökning uppstod aldrig några svårigheter med att finna 
forskning om elevers grundläggande läsutveckling på förskole- och lågstadienivå. Det var inte 
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heller några svårigheter att hitta undersökningar om orsakerna till människors läs- och 
skrivsvårigheter oavsett ålder. Dock var forskning om läs- och skrivutveckling specifikt 
kopplat till elever på högstadienivå inte vanligt förekommande. Några få forskare, bland annat 
Gunilla Molloy (2007), har dock inkluderat elever i läs- och skrivsvårigheter på högstadienivå 
i sin forskning. Detta är dock ett område som skulle främjas av ytterligare undersökningar 
vilket bekräftas av Myrberg. Han skriver att detta är ett område där forskningen ännu inte 
hunnit ikapp (Myrberg, 2003). En angelägen vinkel är bland annat att utröna huruvida elever 
på högstadienivå gynnas optimalt av att följa samma läsutvecklingsschema som elever på 
lågstadienivå.  
    Ytterligare ett territorium som uppmärksammades mot slutet av denna undersökning var 
huruvida speciallärarens/specialpedagogens genus påverkade undervisningsperspektivet. Det 
skulle vara högst intressant att utreda huruvida det relationella, respektive det kategoriska 
perspektivet, går att koppla till ett genusperspektiv.  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Frågeställning 1: 
Hur önskar specialläraren/ specialpedagogen samverka med svenskläraren i arbetet med att 
optimera läsutvecklingen hos elever i behov av särskilt stöd? 
 
Hur förväntar sig specialläraren/specialpedagogen att svenskläraren ska agera när denne 
noterat att en elev har problem med att följa svenskundervisningen pga. av svårigheter med 
läsutvecklingen? 
 
Hur bör svensklärarens del i arbetsprocessen se ut? 
 
Ser svensklärarens del i arbetsprocessens olika ut beroende på elevens diagnos? 
 
Hur bör svensklärarens del i arbetsprocessen läggas upp när eleven ifråga visar sig 
vara dyslektiker?  
 
Hur bör svensklärarens del i arbetsprocessen läggas upp när elevens bristande 
läsförmåga beror på försummad läsundervisning? 
 
Vilket/vilka huvudansvar har svenskläraren i samverkanprocessen? 
 
Vilket/vilka huvudansvar har specialläraren/specialpedagogen i 
samverkanprocessen? 
 
Hur tät kontakt bör svenskläraren ha med specialläraren/specialpedagogen? 
 
Hur tät kontakt bör eleven ha med specialläraren/specialpedagogen? 
 
 
Frågeställning 2: 
Hur önskar specialläraren/specialpedagogen att svenskläraren skall arbeta 
inkluderande med elever i behov av särskilt stöd när det gäller läsutveckling?) 
 
Hur förväntar sig specialläraren/specialpedagogen att svenskläraren skall arbeta 
med eleven i klassrummet efter att lässvårigheten uppmärksammats? 
 
Vilken metodik och didaktik ska svenskläraren använda sig av? 
 
Bör svensklärarens arbetssätt variera beroende på vilken typ av diagnos eleven 
fått? 
 
Hur bör svenskläraren förhålla sig gentemot de övriga eleverna i klassen när det 
gäller faktumet att man har en elev med särskilda behov i elevgruppen? (Ska man 
öppet diskutera saken eller låta det vara osagt.)  
 
 
 

  
 



Frågeställning 3: 
Vilka faktorer specialläraren/specialpedagogen optimerar läsutvecklingen hos elever i behov 
av särskilt stöd?) 
 
Vilka faktorer skulle underlätta samverkan mellan svenskläraren och 
specialläraren/specialpedagogen? 
 
Vilka övriga faktorer skulle gynna elevens läsutveckling? 
 
Vilka individer vill specialläraren/specialpedagogen samverka med i arbetet kring 
elevens läsutveckling? 
 
Hur kan föräldrarna arbeta hemma/agera för att underlätta elevens läsutveckling?    
 
 
 

  
 


	 
	             
	Abstract 
	 
	The purpose of this study was to establish a greater understanding of how teachers of special education would like to cooperate with Swedish teachers in the task to optimize the reading development of students in reading difficulties. The topic was narrowed down to students in upper level of compulsory school. Students with eye diseases or mentally disabled students   were not included in this investigation. The method of this empirical study was the qualitative interview which theoretical interpretational starting points were the social constructionist theory and the dialogical perspective.  The hermeneutic perspective and the phenomenology of the life world were theories which were chosen to analyze collected data.  The theoretical frames of the empirical study were the social constructionist theory, the socio cultural perspective and the relational perspective.  The interview’s informants were two teachers of special education. The result showed that the teachers’ thoughts on how to cooperate descended from two different pedagogical perspectives.  
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	Kapitel 1 
	Syfte och frågeställningar 
	Precisering   

	    Under åren har utformningen av Specialpedagog- samt Speciallärarprogrammet varierat i innehåll och längd. Idag är utbildningarna lika långa men de varierar i innehåll. Här följer en närmare beskrivning av dagens Specialpedagog-, samt Speciallärarutbildning: 
	 
	Avgränsningar 

	                   
	           

	                                                        Kapitel 2 
	Detta kapitel består av följande metodologiska överväganden: Analys av insamlad data, tolkningsteoretiska utgångspunkter, kvalitativ forskning, instrumentering, urval, datainsamlingsmetod, tidsplan, etiska överväganden, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
	 
	                                                          Metod  
	Analys av insamlad data 

	Utöver den hermeneutiska utgångspunkten kommer den insamlade datan även att tolkas ur ett fenomenologiskt perspektiv då det fenomenologiska perspektivet blir näst intill omöjligt att frångå vid analys av de utskrivna intervjuerna. Tjecken Edmund Husserl, född 1859, anses vara den nutida fenomenologins grundare (Bengtsson 2001). Enligt Bengtsson var Husserls fenomenoligiska utgångspunkt matematiken där han kritiserade psykologins inflytande över de matematiska begreppen. Husserl menade att logiken var förhärskande och inte hade någonting att göra med psykologi. Bengtsson (Ibid) skriver att för Husserl innebar fenomenologin som metod att man koncentrerar sig på tingen i sig, utan att blanda in influenser. Tingen bär på stumma erfarenheter, och det är dessa erfarenheter som är av intresse för forskaren. Det är de rena opåverkade objekten som ska tolkas vilka dessa objekt än må vara. När forskare skapat sig en förståelse för objektet kan denne därefter lägga till begrepp.  
	    Alerby (1998) ställer sig, liksom många andra senare fenomenologer, kritisk till Husserls tolkning av fenomenologin. Alerby förespråkar istället ett mer existentialistiskt perspektiv, nämligen den så kallade livsvärldsfenomenologin vilken hävdar att människan omöjligt kan frångå sin egen livsvärld i mötet med ett objekt.  Människan bör därför istället konfrontera både sin egen förförståelse samt sina förkunskaper inför mötet med tingen. I en kvalitativ forskningsintervju är syftet att fånga informanternas tolkningar och erfarenheter vilka är de objekt som står i fokus för undersökningen. Då intervjuaren är den som faktiskt styr samtalet bör denne vara på det klara med sin egen verklighetsuppfattning för att kunna välja rätt metod till undersökningen. I denna kvalitativa undersökning är informanternas yttranden de objekt vilka står som utgångspunkt för tolkning. Som tidigare nämnts blir det oundvikligt att tolka dessa yttranden isolerat från informanternas och intervjuarens livsvärld, därför blir det livsvärldsfenomenologiska perspektivet ett komplement till den hermeneutiska ansatsen.  
	Två tolkningsteoretiska utgångspunkter vid intervjuförfarande 
	Kvalitativ undersökning 
	Instrumentering 
	Urval 
	Datainsamlingsmetod 
	Tidsplan 
	Etiska överväganden 
	 
	 
	Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 


	 
	Vald metod för analysering av intervjun   
	Meningskoncentrering 


	                      
	  
	         Kapitel 3 
	Nedanför står att läsa om undersökningens teoretiska ram, tidigare forskning och bakgrund. 
	        Teoretisk ram 
	Läs- och skrivsvårighet samt dyslexi  


	Enligt Geijer (2003) är lässvårigheter är ett vitt begrepp som ofta benämns i samband med skrivsvårigheter, det vill säga läs- och skrivsvårigheter. Forskningen visar nämligen att läsförmågan är starkt sammankopplad till skrivförmågan. Vid läsundervisning bör läraren för bästa resultat därför integrera de två delarna med varandra. Det yttrar sig även så att om en individ befinner sig i lässvårigheter har denne därför sannolikt även problem med skrivinlärningen. Ungefär 25% av Sveriges elever har antingen läs- och skrivsvårigheter, eller dyslexi. Wengelin (2002) skriver att man skiljer mellan barn som har lässvårigheter på grund av generella inlärningssvårigheter, och barn som har dyslexi. Forskarna Høien och Lundberg (1999) förklarar att begreppet dyslexi står för ”specifika läs- och skrivsvårigheter”. Høien och Lundberg poängterar att det inte handlar om nedsatt begåvning hos dyslektikern, utan att dyslexi i första hand beror på brister i det fonologiska systemet vilket leder till problem med ordavkodningen. De anser dock att även andra faktorer kan orsaka dyslexi hos individen. Deras förenklade definition av benämningen dyslexi lyder som följer: ”…dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (Høien & Lundberg, 1999. s.21). Myrberg (2007) bekräftar Høien och Lundbergs (1999) påståenden när han skriver att forskarna idag är överens om att dyslexi till stor del beror på brister i individens språkbiologiska grund vilket yttrar sig som svårigheter med språkets fonologiska system. Myrberg (2007) menar att om barnet inte utvecklat en fonologisk medvetenhet innan skolstarten kommer barnet att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Vidare menar Myrberg (2003) att dyslexi med största sannolikhet är ärftligt men går att förhindra om individen tidigt får möta en pedagogiskt riktig läs- och skrivundervisning.  
	    Andra former av läs och skrivsvårigheter än dyslexi benämner Myrberg (2003) läs- och skrivsvårigheter i allmänhet. Det senare beror inte, liksom dyslexi, huvudsakligen på nedsatt fonologisk förmåga. Även om en individ med allmänna läs- och skrivsvårigheter kan ha svårigheter med språkets fonologi så beror detta problem istället främst på bristande läserfarenhet och/eller kulturella faktorer. Lärarnas bristande kompetens, stora lingvistiska skillnader i tal- och skriftspråket, skral tillgång till litteratur, papper och pennor i elevens hemmiljö, familjens attityd till läsning och deras förmåga att stötta eleven i dennes utveckling samt avsaknad av läsande förebilder är anledningar till läs- och skrivsvårigheter hos elever. Sedan finns det även genetiska orsaker hos elever som medför att de hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Till dessa orsaker hör exempelvis hörselskador, språkstörningar, hyperaktivitet och koncentrationsproblem.  
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	Lässvårigheter och specialundervisning ur ett historiskt perspektiv 
	Tidigare forskning 
	Pedagogiska åtgärder för främjande av läsutveckling 
	Styrdokument 


	               Kapitel 4   
	           Resultat 
	Sammanfattning av resultatet 


	       Kapitel 5 
	   Diskussion 
	    Informanterna vill minska mängden textläsning för elever i lässvårigheter. Men enligt Verhoeven & Snow (2001) bör skolan se till att eleven får just massiv lästräning. Molloy (2007) nämner Matteuseffekten vilken innebär att omgivningen ser till att barnet omges av sådant som förstärker deras situation. Detta innebär att elever i lässvårigheter möter texter i mindre omfattning än elever som läser utan problem. Skolan bör därför se till att eleven i lässvårigheter får träna läsning i hög omfattning. Då informanterna är inne på att läsning inte behöver begränsa sig till litteratur utan pekar på att datorer och mobiltelefoner är artefakter där elever möter texter som gynnar läsutveckling ges pedagogen plötsligt möjligheten att erbjuda ett bredare spektrum av texter för elever att välja ur. Elever i svårigheter kan fortfarande träna på att läsa i stora mängder men skillnaden blir att eleven kanske finner textmaterial som msn och sms mer stimulerande och meningsfullt. Jonsson (2006) tar upp ett intressant perspektiv på textbearbetning. Hon pekar på att bilden inverkar på elevers läsinlärning. Den bildar nämligen en länk mellan skolans och barnets eget språk. Specialläraren har liknande tankegångar när han säger att bilden är ett stöd i undervisningen.  
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