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Sammanfattning  
 
Inledning 
Specialläraren har en viktig roll i att stötta elever med bland annat läs- och 
skrivsvårigheter. För att ta reda på hur dessa arbetar följer här en studie om 
speciallärarens arbetssätt och metoder i svenskundervisning för elever i 
förskoleklass och lågstadiet.  
 
Syfte 
Syftet är att undersöka vilka arbetssätt och metoder som speciallärare använder i 
deras svenskundervisning för elever i årskurs F-3. 
 
Metod 
Kvalitativ intervju. 
 
Resultat 
Resultatet visar att informanterna lägger stor vikt vid att skapa goda relationer med 
eleverna och att anpassa undervisningen efter deras förutsättningar. De involverar 
sina elever i deras eget lärande genom att synliggöra framsteg för dem och göra dem 
delaktiga i beslut om sin undervisning. Vidare visar resultatet att speciallärarna i 
denna studie även vistas ute i klassrummen som extraresurser.  
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1.	Inledning	

Specialläraren/specialpedagogen har en viktig roll för att ge elever med svårigheter en 
möjlighet att uppnå skolans målsättningar. Skolverket påpekar i sin kompetensprofil för lärare 
att denne skall ha förmåga att anpassa undervisningen till de förutsättningar som råder 
(Skolverkets föreskrifter om introduktionsperiod och kompetensprofiler för lärare och 
förskollärare, 2011, s.24). I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem framhålls 
vidare att läraren skall ta hänsyn till var individs förutsättningar och behov, samt handleda 
och stötta elever - i synnerhet de som upplever svårigheter i skolan (Skolverket 2011, s.14). 
Läraren skall även stimulera eleverna till ett lustfyllt och meningsfullt lärande och se till att de 
får möjlighet att utvecklas utifrån de egna förutsättningarna. Eftersom skolan ansvarar för de 
elever som har svårigheter att nå målen kan den inte erbjuda en likvärdig utbildning (Lgr11, 
Skolverket 2011, s.8), och det är här som specialläraren ofta kommer in. Utan speciallärarens 
kunskaper skulle betydligt färre elever uppnå de mål som är aktuella i den ordinarie 
undervisningen och mindre stöd erbjudas för klassföreståndarna i de situationer där mindre 
åtgärder går att appliceras i den ordinarie undervisningen. Detta då lärarutbildningen i aktuell 
tid inte har samma utbud av specialpedagogiska kurser så som speciallärarutbildningen och 
specialpedagogutbildningen har. Grundskollärarutbildningen med inriktning mot 
förskoleklass och årskurserna 1-3 inkluderar nämligen en kurs i specialpedagogiska 
perspektiv motsvarande 7,5 högskolepoäng (Högskolan i Borås 2018; Göteborgs Universitet 
2017; Linköpings Universitet u.å)1, medan en speciallärarutbildning eller 
specialpedagogutbildning inkluderar kurser motsvarande 90 högskolepoäng (Göteborgs 
Universitet 2017; Mälardalens Högskola u.å; Malmö Universitet 2018)2. Detta gör att 
specialläraren har mer kunskap om specialpedagogik och undervisning av elever i behov av 
extra stöd, och därmed innehar en betydande roll som rådgivare och extraresurs för 
klasslärarna.  

Det valda området för studien är angeläget att beforska för att kunna förstå och nå fler elever i 
undervisningen, tillika nå målet om ”en skola för alla”. Formuleringen utgår från Ahlberg 
(2013, ss.18-23) som menar att detta begrepp inom specialpedagogiken tolkas som att elever 
har rätt att ingå i en gemenskap där var och en accepteras för vilka de är. 

 För att en djupare förståelse skall kunna uppnås har studiens syfte vidare koncentrerats till att 
undersöka specifikt beskrivningen av specialläraren/specialpedagogens svenskundervisning. 

1.1	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med studien är att undersöka speciallärarens/specialpedagogens arbetssätt och metoder 
i arbetet med de elever i årskurserna F-3 som har läs- och skrivsvårigheter. Detta syfte har 
konkretiserats i följande frågeställning: 

- Hur beskriver specialläraren/specialpedagogen sitt arbete med de elever i 
förskoleklass- och årskurserna 1-3 som har svårigheter med att läsa och skriva?  

	 	

																																																								
1	Sökfras:	Grundlärarutbildning	med	inriktning	mot	förskoleklass	och	årskurs	1-3	
utbildningsplan.	[2018-01-16]		
2	Sökfras:	Speciallärarutbildningen	utbildningsplan/Specialpedagogutbildningen	
utbildningsplan[2018-01-16]	Källor	redovisas	i	Litteraturöversikten	(s.26)	
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1.2	Begreppsdefinition	
För att tydliggöra mina tankegångar vid senare avsnitt, så som analys och resultat, följer en 
beskrivning av studiens centrala begrepp.  
 
Relationellt perspektiv: Ett relationellt perspektiv är att se eleverna och bemöta deras 
olikheter. Det handlar om att ha ett långsiktigt tidsperspektiv och anpassa undervisningen 
efter deras förutsättningar, likväl som att ansvaret för att nå målen ligger på elev, rektor, 
klasslärare och specialpedagogisk verksamhet (Persson 2013, s.160). 
 
Kompensatoriskt perspektiv (även kallat kategoriskt perspektiv): Ett kompensatoriskt 
perspektiv är att se problematiken som något knutet till eleven själv. Det handlar om att ha ett 
kortsiktigt tidsperspektiv och därmed försöka forma eleverna efter skolans 
undervisningsformer istället för att forma skolans undervisningsformer efter eleverna. 
Slutligen handlar det om att endast den specialpedagogiska verksamheten bär ansvaret för 
undervisningen och eleverna endast är delaktiga i de åtgärder som sätts in för dem (Persson 
2013, s.160). 
 
Leksakmanipulering: Att använda leksaker för att öka elevernas förståelse för innehållet som 
presenteras i undervisningen (Connor m.fl 2014, s.16). 
	
Taktil kinestetisk: En lärstil som innebär att individen lär sig genom att praktisera det som 
skall läras in. (Dahlkwist 2005, s.50)  
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2.	Bakgrund		
I detta avsnitt presenteras relevant forskning för studien. Större delen av detta har tagits fram 
genom sökningar på databaserna Summon och ERIC samt sökningar på Skolverkets egen 
hemsida. Avsnittet är uppdelat i olika delar där tidigare forskning gällande styrdokument, 
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter, yrket som speciallärare och 
specialpedagog samt internationell forskning redovisas. Detta är relevant för studiens syfte då 
litteraturen belyser hur styrdokumenten ser på undervisning av elever med svårigheter, likväl 
som information kring specialläraren/specialpedagogens arbete och funktion de senaste 
årtiondena, hur elevernas behov ses, liksom definition av läs- och skrivsvårigheter och 
skillnaden mellan ordinarie- och specialundervisning. De sistnämnda är relevant för 
synliggöra funktionen som specialundervisningen har gällande att nå samtliga elever.   

2.1	Styrdokument	
I skollagen står att ordinarie undervisning får bytas ut mot, eller kompletteras av, särskilt 
stöd. Stödet skall dock ges inom den grupp som eleven hör till, om andra alternativ inte 
stöttas av denna lag eller alternativa författningar. Även begreppet funktionshinder ersätts 
med begreppet funktionsnedsättning från och med januari 2015. Med detta avses att 
stimulering och handledning skall ges till var och en av eleverna, för att de skall utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. Om eleven har svårt att uppnå målen på grund av sin 
funktionsnedsättning skall stöd ges för att kunna motverka konsekvenser av nedsättningen 
så långt det går (Hammarberg 2015, s.19). 

 

2.2	Om	specialläraren/specialpedagogen	
En viktig stödperson för elever med funktionsnedsättningar är specialläraren/pedagogen. 
Hammarberg (2015, ss.34-35) nämner att det i en utredning på 1980-talet föreslogs att 
specialpedagoger skulle ersätta speciallärare. Likaså skulle lärarutbildningen utökas med 
ytterligare specialpedagogisk undervisning. Förändringarna trädde i kraft 1990 och gav 
förväntningar om att dessa pedagoger skulle verka nära ledningen och ansvara för 
utvärderingar, uppföljningar samt utveckling av åtgärder och program. Dessa skulle även 
agera som samtalspartner och handleda lärare och arbetslag. Däremot fanns olika 
specialiseringar inom denna yrkesverksamhet: syn-, döv- och hörselnedsättningar, försvårad 
inlärningssituation och utvecklingsstörningar. Dessa specialiseringar togs bort år 2001 och 
utbildningen kom att motsvara ett större område. Hammarberg framhåller vidare att 
specialpedagogen skulle rikta in sig på arbete med elever i behov av stöd, likaväl som 
förebyggande och utvecklande arbete av undervisnings- och lärandemiljön. Denna 
utbildning blev dock kortvarig då speciallärarutbildningen återinrättades 2008. 
Specialläraren arbetar direkt med elever med svårigheter, skapande av åtgärdsprogram och 
kartläggningsutföranden. Sedan 2011 arbetar specialläraren även med inriktningsalternativ 
mot läs- och skrivutveckling, språk, matematiksvårigheter och utvecklingsstörning, tillika 
mot syn- och/eller hörselnedsättningar och dövhet samt grav språkstörning. Hammarberg 
menar att de båda yrkena är starkt kopplade, men att specialläraren i högre grad har en mer 
individinriktad arbetsform i sina uppgifter. 
 
Specialpedagogens arbetssätt, enligt Persson och Perssons (2012, ss.146-147) informanter, 
består av tre nivåer. Den första nivån, organisation, innebär att pedagogen skall få in stödet i 
den ordinarie undervisningen och att få klasslärarna att anpassa undervisningen till samtliga 
elever, liksom fästa visioner och mål hos likväl skolledning som politiker. Den andra nivån, 
grupp, innebär att vara ett steg före hela tiden för att behövande klasser och lärare skall få 
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extraresurser. Sist, men inte minst, individnivån som innebär ett förbyggande arbete för att 
undvika att elever skall känna sig misslyckade. Detta genom att göra pedagogiska 
bedömningar, utreda, lyssna på och tala med elever. Persson och Perssons informanter visade 
sig även lägga stor vikt vid att kartlägga hela skoldagar för eleverna. 
 
Isaksson (2009, s.63, 75) nämner att delat ansvar mellan specialpedagoger och 
klassföreståndare var en viktig funktion för att underlätta för specialpedagogerna på 1990-
talet. En förändring som skedde i samband med speciallärarens växande roll var att 
specialläraren fick ansvara för identifiering och rekommenderande av stödinsatser. De kom 
därmed att bli mer av rådgivare för skolans arbetslag och därmed inta en starkare roll i den 
organisatoriska ledningen när det gäller att stärka skolans specialpedagogiska område. 
Enligt Isaksson visade det sig även innebära att specialpedagogerna fick rollen som lärare i 
särskilda undervisningsgrupper utanför den ordinarie undervisningen.  
Ahlberg (2013, s.13) menar att specialpedagogens arbete grundar sig på såväl beprövad 
erfarenhet som vetenskap och nämner även att forskningen klargjort att elevers lärande är 
beroende av deras självkänsla och självuppfattning. Hon menar vidare att elevernas 
prestationer har påverkats positivt av en ökad självtillit, men att det nog inte är en nyhet att 
sådana komponenter är betydelsefulla. - Detta är något som specialpedagoger och 
speciallärare är medvetna om, anser Ahlberg. Vidare hänvisar hon till Taube som lägger stor 
vikt vid självtillit då det rör sig om läsinlärning och menar att elever som har uppfattningen att 
de själva inte ”kan” också undviker att utöva läs- och skrivaktiviteter. Således missgynnas 
inlärningen ytterligare. Ahlberg förklarar att det framförallt handlar om att balansera krav och 
förmågor för att således motivera eleverna och utveckla deras tilltro till den egna förmågan. 
 
Enligt Ahlberg (2013, ss.42-49) har det talats mycket om ”diagnoshysteri” på många håll. 
Samtidigt har en rejäl ökning av utredningar för bland annat ADHD och autism skett. Ahlberg 
menar däremot att en diagnos har en positiv likväl som negativ påverkan och är betydelsefull 
för identitet och självbild hos eleven. Detta förklarar hon genom att påstå att den å ena sidan 
kan ge känsla av att vara oduglig och annorlunda, men å andra sidan ge en klarare bild av sina 
svårigheter och således tydligare självbild. 

2.3	Ordinarie	klassundervisning	kontra	specialundervisning	
I en undersökning som Persson (2013, ss.70-71) gjorde i slutet av 1990-talet framkom det att 
den mest förekommande förklaringen till skillnad mellan klassundervisning kontra 
specialpedagogisk verksamhet var att den sistnämnda sker i mindre grupper. Han tillägger 
däremot att hans informanter efter reflektion nämnde att även tempot skiljer de båda åt. Den 
specialpedagogiska verksamheten hjälpte därmed till att anpassa undervisningen till den 
enskilde eleven, likväl som att underlätta för den ordinarie läraren att upprätthålla tempot i 
klassrummet. Ofta skiljs även den ordinarie undervisningen och specialpedagogiska 
undervisningen åt genom olikheter i pedagogik och metodik. Persson förklarar vidare att det 
blir naturligt att placera elever med svårigheter i den andra miljön då den ordinarie 
undervisningen inte når dem. De får då möjlighet till andra arbetssätt, såsom laborativt arbete. 
Specialpedagogerna och speciallärarna fungerar även som igångsättare då elever tappat 
intresset eller helt kört fast. Persson utgår här från några av informanterna vilka beskrev sitt 
arbete på just detta sätt. De menade att det finns elever som egentligen enbart är i behov av en 
liten ”puff” för att starta om på nytt. 
 Perssons teori, begreppsparet Det relationella perspektivet och det 
kompensatoriska/kategoriska perspektivet utgör en stor del av forskningsområdet och 
kommer därmed behandlas under avsnittet Teoretisk ram (ss. 8-9).  
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2.4	Läs-	och	skrivsvårigheter	
Läs- och skrivsvårigheter utgör hinder för människor i samspel med media och andra 
människor eftersom samhället idag kräver goda färdigheter inom kommunikation. Läs- och 
skrivsvårigheter kan uttrycka sig i allt från utelämnande av bokstäver till läsförståelse i 
skriven text eller svårigheter att stava. Även arbetsminnet kan påverkas av svårigheterna, och 
kan i dessa fall uttrycka sig i svårigheter i att minnas namn, telefonnummer eller att lära sig 
nya ord. Hwang och Nilsson (2011, s.268) förklarar vidare att detta kan bidra till en ökad risk 
för arbetslöshet för en person med dessa svårigheter.  
 
Ericson (2007, ss.15-16) menar att det snarare är kraven på vad eleverna bör kunna som ökar 
än antalet elever med läs- och skrivsvårigheter. De tillägger att elevens svårigheter i 
förhållande till rådande krav på denne bör lyftas fram i utredningar.   
 
Wengelin och Nilholm (2013, ss.96-97, s.101) anser att det främst är den fonologiska 
medvetenheten som orsakar läs- och skrivsvårigheter, trots att det finns goda förutsättningar i 
undervisningen. Detta styrker Druid-Glentow (2006, ss.9-13) som nämner att forskning visar 
att läs- och skrivsvårigheter uppträder genom svagheter i fonologisk medvetenhet. Utöver 
detta uppträder de genom förståelse för bokstavstecken som representation av fonem, särskilja 
enskilda språkljud, uppfatta ordningsföljd av talljud, men också som uppfattning av ordning 
på bokstäver i text. Hon menar även att svårigheterna kan yttra sig som långsam läsning, 
vilket innebär att denne har svårigheter i att hinna läsa undertext på TV, likväl som 
svårigheter med rådande studietakt. Det kan även yttra sig på andra sätt. Individen kan 
exempelvis behöva stanna upp i läsningen, tröttnar, gissar eller tappar bort sig i texten. Hon 
kan också lägga till eller ta bort vissa bokstäver, har svårigheter med kopplingen mellan 
grafem-fonem eller kastar om ord och bokstäver. Druid-Glentow menar att skrivsvårigheter 
även kan yttra sig på följande sätt: 

- Osäkerhet vid ordbehandling 
- Bokstävers form och ljud	
-     Eleven blandar gemener och versaler, men också svårigheter i att skilja på tal- och 
skriftspråk, likväl som att skriva otydligt.	

	
Druid-Glentow (2006, s.169) anser att det är fördelaktigt att inneha någon sorts lathund för 
arbete med elever i behov av extra stöd. Av denna anledning ger hon några exempel på vad 
lärare bör ha i åtanke vid lektion. Eleven skall bland annat få möjlighet till längre tid vid 
redovisning, träning och inlärning och introduktioner samt sammanfattningar muntligt 
redovisade av läraren. Vidare skall läraren stötta eleven så att denne vill delta i gemensamma 
diskussioner, läsa upp det som skrivits på tavlan och ge kopior på genomgångar. Det kan även 
vara av vikt att dela ut materialet i förväg för att eleven skall kunna ta till sig av det som 
kommer att tas upp, liksom att låta eleven avgöra om hen vill delta vid högläsning då denne 
möjligen inte är beredd på det. Det är även väsentligt att stötta eleven i fråga om studieteknik. 
Detta kan genomföras genom att strukturera och planera arbeten tillsammans med eleven, 
liksom att öva med denne på anteckningstekniker, tankekartor, användning av ordböcker samt 
att repetera lektionsstoff.  

 
Elevens självkänsla är beroende av att hen får tillgång till tydliga instruktioner, krav ställda 
som motsvarar elevens förutsättningar, och tid för att arbeta med och avsluta uppgifter utifrån 
egna förutsättningar. Det är även viktigt att läraren ställer positiva förväntningar på eleven 
menar Druid-Glentow (2006, ss-19-21). Vidare hänvisar Druid-Glentow till Bruner som 
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nämner drivkrafterna kompetens, identifikation, nyfikenhet och ömsesidighet. Han menar att 
nyfikenheten skapas då något oklart uppmärksammas av människan, vilket gör att denne 
känner ett behov av att reda ut, att få kontroll över det. Ömsesidighet handlar vidare om att 
samarbeta, att bidra och ta del av varandras tankar, vilket blir en typ av belöning för 
inlärningens process. Att identifiera sig med en förebild är en stor drivkraft för inlärningen, 
liksom om förmågan till detta leder till känsla av misslyckande. Genom att ha en god attityd 
som uppmuntrar eleverna kan läraren bli en sådan gestalt för sina elever och på så vis 
stimulera dem till ett lustfyllt lärande. Precis som Lundberg och Herrlin (2005, s.10) påpekas 
inom drivkraften ”kompetens” att elevernas utveckling, likväl som självkänsla gynnas av att 
kunna se vad de åstadkommit. 

2.5	Internationell	forskning	
Connor m.fl. (2014, ss.3-4) menar att fördelen med åtgärdsmodeller, så som RtI3, är att de ger 
en tillförlitlig bild av vilka elever som riskerar läs- och skrivsvårigheter. RtI använder en 
process där elever som inte klarar att svara på instruktioner, utifrån bedömningsresultat, ges 
ytterligare stöd. De flyttas från Nivå 1, vilket är ordinarie undervisning, till Nivå 2, 
undervisning i mindre grupp, till Nivå 3, individuell undervisning. En korrekt identifikation i 
förskolan och årskurs 1 av elever med risk för svårigheter kan öka chansen för tidiga insatser, 
och således öka chansen för att dessa elever skall komma till rätta med sin läs- och 
skrivutveckling. 
 
Enligt forskning som utförts av Connor m.fl. (2014, ss.16-17) framkommer att barns 
förståelse ökar då leksaker används. Det innebär att de lättare minns vad som lästs, även efter 
en lång stund. Forskningen vilade på Piagets kognitiva utvecklingsteorier där en ökad 
förståelse för det abstrakta skall leda till bättre lärande rent generellt. Connor m.fl fann även 
att elever som fick möjlighet att agera till sagan och se sina gruppmedlemmar göra detta hade 
bättre förmåga att återberätta historien än de som enbart fått läsa sagan. Dessvärre hade elever 
som kämpade med läsningen svårigheter att generalisera idén om att använda fantasin, istället 
för att använda leksaker för att återskapa sagan. Med detta i åtanke föreslogs att 
leksaksmanipulering4 skulle kvarstå som ett komplement för att på så sätt kunna stötta alla 
elever. 
 
	  

																																																								
3 Response-to-Intervention. https://www.understood.org/en/school-learning/special-
services/rti/at-a-glance-3-tiers-of-rti-support [2017-04-22] 
4	den	saga	som	läses	upp	högt.	
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3.	Teoretisk	ram	
	

3.1	Det	relationella-	respektive	det	kompensatoriska/kategoriska	perspektivet	
 

Ska man kategorisera elever för att urskilja olika behov eller ska man betrakta alla 
som (okategoriserade) individer? Ska vi bejaka mångfald eller värdera skillnader?   

                                                                                          Nilholm  (2005, s.135)  

En viktig utgångspunkt i denna studie är begreppen relationellt perspektiv och 
kompensatoriskt perspektiv, det senare även benämnt som kategoriskt perspektiv, beskrivs i 
det följande: Ur ett relationellt perspektiv ses orsaker till behov av stöd ligga i svårigheter 
som uppstått i mötet med vissa händelser i utbildningen eller hemmet. Inom det kategoriska 
perspektivet tros behovet av stöd istället bero på svårigheter som är medfödda eller helt enkelt 
knutna till eleven själv. Det relationella perspektivet har ett långsiktigt tidsperspektiv som 
involverar elev, lärare och miljö i åtgärder och låter ansvaret för den specialpedagogiska 
verksamheten ligga på arbetslag, lärare och rektor. Det kategoriska perspektivet har istället ett 
kortsiktigt tidsperspektiv som enbart involverar eleven i åtgärderna och lägger ansvar på 
speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonalen (Persson 2013, s.160). 

Isaksson (2009, s.74) påpekar att om svårigheterna ses som något som är fel hos individen blir 
åtgärderna att anpassa denne till omgivningen. Synen på svårigheterna som uppståndna i 
mötet mellan individen och skolmiljön, eller mellan individen och andra individer skapar 
däremot anledning för att sätta in åtgärder där syftet är det motsatta. – Det vill säga att 
anpassa miljön och undervisningen efter individen. Det förstnämnda innebär således en 
segregerande behandling, medan det andra sätter ansvar på personalen att göra en 
inkluderande undervisning möjlig. Isaksson poängterar att det individuella respektive 
relationella perspektivet får konsekvenser för synsätt likväl som om stödinsatser skall vara av 
inkluderande eller segregerande art. 
 
Vidare beskriver Ahlberg (2013, ss.42-49) några specialpedagogiska forskningsområden som 
hon anser vara viktiga. Av dessa nämns bland annat relationella perspektiv och 
kategoriska/kompensatoriska perspektiv. Inom forskningen för bland annat det relationella 
studeras skolbakgrund- och situation, samt egenskaper hos eleven för att söka förklaringar på 
svårigheterna.  Kategorisk/kompensatorisk forskning riktar in sig på individen och belyser 
ofta frågor som rör elevers olikheter, vari avseenden, samband, karaktärsdrag och eventuella 
orsaker till dessa involveras. De relationella perspektiven innebär inom skola och utbildning 
att fokus läggs på interaktion och relation. Därmed söks förklaringarna i mötet mellan elev 
och omgivning. Enligt Ahlberg förekommer inom detta perspektiv frågor som belyser den 
specialpedagogiska verksamhetens bemötande av olikheter mellan eleverna, vad 
funktionsnedsättningar och svårigheter innebär i vardagen för skolan, hur övrig personal 
bemöter olikheter mellan eleverna, samt vilka grundförutsättningar som finns. I huvudsak 
grundas frågornas svar i förklaringsmodeller av sociologisk, pedagogisk samt filosofisk art. 
 
I Perssons (2013, ss.76-77, ss.159-160) egen studie nämner han att den specialpedagogiska 
undervisningens innehåll främst, och inte helt nytt, bestod av arbete med den enskilde eleven 
och dennes svårigheter. Informanterna förklarar även att en av deras mest väsentliga uppgifter 
är att stärka elevens självförtroende, vilket de betonat väl i Perssons (1997; 1998a, b) 
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undersökning. Det finns även en tanke om att specialpedagogen eller speciallärarens arbete 
går ut på att se till att eleverna kommer ifatt den ordinarie undervisningen. Således kan 
specialundervisningen ibland fungera som en differentierad undervisning där 
specialläraren/pedagogens uppgift oftast kan vara att följa upp varje elev i klassen och hur de 
lyckats tillägna sig baskunskaper. Då det finns elever som visar sig vara i ett sådant behov av 
stöd sätts insatser in, och då är den ordinarie undervisningen relativt lik den 
specialpedagogiska. Det handlar om att begränsa innehållet och använda en annan metodik i 
sådana fall. Han konstaterar även att den specialpedagogiska verksamheten i praktiken är en 
del av differentieringssträvan, likväl som att de elever som fått specialundervisning valts ut på 
grund av kortsiktiga skäl, så som akuta problem, alternativt på grund av svårigheter som 
relaterats till en diagnos eller till eleven själv. De insatser som oftast har använts som lösning 
på problematiken har då varit specialundervisning i den ordinarie klassen eller i särskilda 
grupper. Persson menar därmed att detta kan stödja argumentet för att se specialpedagogik 
som något relationellt. Detta innebär att specialpedagogiken bör interagera med skolans 
övriga pedagogiska verksamhet, och således blir det som sker i förhållandet, interaktionen 
eller samspelet väsentligt. Ett sådant perspektiv innefattar även elevens förutsättningar och 
innebär att förändringar i omgivningen kan påverka elevens förmåga att uppnå mål och krav. 
Anledningen till att perspektiven valdes ut till undersökningen beror på att beskrivningarna av 
dem väckte nyfikenhet och frågor kring hur den specialpedagogiska verksamheten verkligen 
ser ut. – Vilar verksamheten mer på det ena eller det andra perspektivet, eller är det 
någorlunda jämt fördelat? 	
	

3.2	Det	sociokulturella	perspektivet	

Samtidigt har det sociokulturella perspektivet, det vill säga min teoretiska förståelse av 
lärande och kunskap, inspirerat och funnits i bakgrunden. Det sociokulturella perspektivet 
utgår ursprungligen från Lev Vygotskijs tankar, men presenteras i denna studie utifrån Säljös 
(2000, ss.47, 120, 122) version av samma perspektiv. Det klassiska samspelet där vi lär av 
varandra föder en föreställning om att undervisning i grupp är att föredra för lärandets 
utveckling. Säljö menar att människan alltid har byggt och delat med sig av kunskap 
sinsemellan varandra. Vår samvaro bygger på just detta och därmed kan lärande ses som 
naturlig och nödvändig aspekt av de mänskliga verksamheterna. Ett vanligt samtal är 
exempelvis en mycket viktig komponent i kunskapsutvecklingen när det gäller att få insikter 
och bygga kunskaper som skall forma oss. Detta är något som överensstämmer med Perssons 
(2013, ss.159-160) relationella perspektiv, då han menar att interaktioner och samspel är 
viktigt för elevernas förutsättningar att nå mål och krav. Även i Persson och Persson (2012, 
ss.52-53) nämns att den sociala interaktionen och de gemensamma samtalen riskerar att gå 
förlorade om det enskilda arbetet får ta större och större plats. Av just dessa anledningar var 
det intressant att ta med en frågeställning rörande undervisningsform och således se om 
pedagogerna skulle förespråka gruppundervisning eller inte. Säljö nämner vidare den 
proximala utvecklingszonen och menar att denna zon, enligt Vygotskij, är avståndet mellan 
vad eleven klarar själv och vad den klarar med handledning och stöd, men även individens 
potential att förstå innehållet i det som lärs ut.  
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4.	Metod	och	Genomförande	
I denna studie har kvalitativ metod med individuella djupintervjuer som redskap använts. 
Detta valdes för att få möjlighet att möta och samtala med informanterna och på så sätt få så 
innehållsrika svar som möjligt. Genom att skapa utrymme för innehållsrika svar ökade 
chansen för att en tydlig bild av informanternas perspektiv skulle kunna redovisas5. Om en 
kvantitativ metod med enkät använts skulle studien troligtvis inte förmedla den djupare 
förståelsen för informanternas syn på frågeställningen. Trost (2012, s.23) menar nämligen att 
om forskningen syftar till att nå förståelse kring informanternas resonemang eller 
handlingsmönster bör en kvalitativ metod användas. En viktig del i min metod var att 
intervjuerna skulle vara halvstrukturerade för att kunna öppna upp för samtal och nå en 
djupare förståelse. Med detta i åtanke konstruerades några få, men väl fungerande 
intervjufrågor som möjliggjorde detta. Dahlgren och Johansson (2015, s.166) menar att 
halvstrukturerade intervjuer innehåller ett fåtal frågor och tar hänsyn till de teman som 
intervjun skall beröra. Den dialog som sker mellan intervjuare och informant är högst 
beroende av de svar som ges och för intervjuaren är det väsentligt att svaren är rika på 
information. 

4.1	Urval	
Urvalet av informanter beror dels på bekvämlighetsurval och dels på ändamålsenliga urval. 
Ett bekvämlighetsurval går ut på att forskaren väljer informanter baserat på vilka som finns att 
tillgå. Det kan exempelvis handla om personer som forskaren känner (Trost 2012, ss.31-32).  
 
Ett ändamålsenligt urval går å andra sidan ut på att välja informanter baserat på specifika 
kriterier. Det kan exempelvis handla om kunskap inom ämnet som studien belyser eller att 
tillhöra den grupp som studien syftar till att undersöka (Denscombe 2010, s.35).  
 
I denna studie exemplifierades dessa urval genom att tillfråga och välja ut en bekant som ville 
deltaga i studien och genom att missivbrev (se bilaga 1, s.27) skickats ut till utvalda 
grundskolor. Dessa grundskolor valdes ut genom att i sina personallistor redovisa en eller 
flera anställda speciallärare/specialpedagoger i sin verksamhet. Sammanlagt valdes fyra 
informanter ut som sedan deltog i studien. 

4.2	Genomförande	
Studien inleddes med att söka efter, och sätta mig in i relevant litteratur för område och 
metod. Samtidigt upptogs kontakt med en speciallärare som jag mött under min 
verksamhetsförlagda utbildning och som tidigare visat intresse för deltagande i min studie. I 
samråd med min handledare beslöts att observation skulle uteslutas eftersom 
undervisningsgrupperna bestod av elever från skilda klasser. Med skilda klasser skulle ett 
behov av att söka kontakt med fler klasslärare uppstå och dessa i sin tur skulle få blanketter 
att dela ut till vårdnadshavarna. Efter det skulle klasslärarna ha ansvaret att få in dessa 
blanketter med underskrift från vårdnadshavare och slutligen lämna dessa blanketter till mig. 
Hela den processen hade tagit mycket av den avlagda tiden för studien och dessutom fanns 
inga garantier för att blanketterna skulle vara tillbaka i tid, eller ens påskrivna. Av denna 
anledning avstods observationen, men samtidigt bestämdes att fler speciallärare skulle 
intervjuas för att öka tillförlitligheten på min studie.  Efter denna insikt formulerades 
intervjufrågorna noggrant för att kunna möta studiens syfte.  Vidare grundade sig valet av att 
använda bakgrundsfrågor i möjligheten att få en tydlig bild av vilka informanterna var och 
samtidigt nyttja stunden att involvera frågan om val av fiktivt namn. Utöver detta ville jag 
även synliggöra vilka utbildningar de hade läst och hur länge de hade arbetat som 
speciallärare/specialpedagog. Detta för att eventuellt senare kunna reflektera över om deras 
																																																								
5	Relationellt,	respektive	kompensatoriskt	perspektiv	
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svar hade någon koppling till vilken utbildning de läst eller hur länge de arbetat. När de 
huvudsakliga intervjufrågorna sedan formulerades ville jag att informanternas synsätt på sin 
roll i verksamheten skulle belysas och detta kom att bli den inledande frågan för intervjun. 
Eftersom studiens syfte var att undersöka hur speciallärare beskriver sitt arbete med elever i 
lågstadiet som har läs- och skrivsvårigheter föll det mig naturligt att välja frågor som belyste 
just deras metoder, undervisningsform, läxor samt läromedel och resurser i detta. Jag valde 
även att belysa deras tankar om läroplan och samarbete med klasslärare för att dels se om 
klasslärarna fick det utlovade stödet och möjligheten till diskussion kring undervisningen (se 
s.4), och dels för att se om de använde sig av något annat styrdokument. Senare kom dock 
insikten om att bättre följdfrågor borde ha ställts till de tre första informanter i denna fråga. 
Lagom till intervju nummer fyra var insikten ett faktum och den sista informanten blev 
således den enda att få frågan om särskolans läroplan användes. Anledningen till att frågorna 
inte ordagrant involverade läs- och skrivsvårigheter var att jag, med mitt missivbrev, ansåg att 
studiens syfte var tydligt presenterat och att informanterna var införstådda med att intervjun 
handlade om just det. Det är dessutom först och främst elever som har svårigheter i läs- och 
skriv som specialläraren/specialpedagogen arbetar med i sin svenskundervisning och därför 
ansågs frågorna vara explicit uttryckta för sammanhanget. När frågor och missivbrev hade 
sammanställts identifierades grundskolor och deras hemsidor i den stad som idén till studien 
uppstod. Fanns där en personallista, vari speciallärare eller specialpedagog stod med, 
mailades missivbrev och intervjufrågor till rektorn för den skolan (Se bilaga 1 och 2). Från de 
mail som skickades ut kom svar från tre speciallärare som senare intervjuades. Dessvärre 
upplevdes omfånget på materialet som otillräckligt och därmed fortsatte sökandet efter fler 
informanter. Denna gång söktes grundskolor även utanför staden, i en storstad. Svar kom från 
två skolor från denna stad, varav en meddelade att de kunde göra tid för intervju inom kort 
och därmed var den fjärde och sista informant klar för studien. Inför intervjuerna skrevs 
intervjufrågorna ut i dubbletter och numrerades så att informanterna kunde följa med i 
frågorna under samtalets gång. Detta för att informanterna inte skulle behöva be om att få 
frågan uppläst på nytt vid otydligt uttal eller om samtalet hade flutit på så att frågan glömts 
bort. Intervjuerna tog mellan 20-60 minuter och till besöken medtogs dubbletterna med 
frågorna på, en mobiltelefon med ljudinspelningsfunktion att spela in med och en bärbar dator 
att anteckna på.  

4.3	Bearbetning	och	analys	
Efter varje intervju gick jag noggrant igenom mina anteckningar och ljudfiler och 
transkriberade min insamlade data. Samma dokument vid transkribering användes som vid 
intervjutillfället och komplettering av informanternas svar skrevs ned samtidigt som ljudfilen 
för respektive tillfälle lyssnades igenom. Syftet med att göra på detta vis var att kunna 
garantera att svaren var korrekt citerade och att allt som sagts var nedskrivet. Om inte både 
anteckningar och ljudinspelning hade genomförts hade antingen transkriberingen av 
intervjuerna tagit väldigt lång tid och ögonkontakten med informanterna möjligt upplevts som 
obehaglig, eller informanterna upplevt mig som ointresserad då risken istället blivit bristfällig 
ögonkontakt i samband med att anteckningsbehovet ökat. Kihlström (2007, s.51) menar 
nämligen att det är fördelaktigt med ögonkontakt under intervjutillfällen, men att intervjuaren 
bör se upp med situationer där ögonkontakt bibehållits för länge eller inte faller sig naturligt. 
Genom att både använda ljudinspelning och att anteckna under intervjutillfällena var 
dessutom redan mer än hälften nedskrivet vid transkriberingstillfället och därigenom återstod 
endast komplettering och renskrivning av texten. När transkriberingen var färdig tilldelades 
var och en av intervjudokumenten ett tillfälligt smeknamn i form av en bokstav som 
indikation för ordningsföljden av intervjuerna. På det här sättet kunde svaren klippas ut och 
placeras varefter varandra under gemensam fråga. Även nyckelmeningar togs ut för att 
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markera det som sågs väsentligt i informanternas uttalanden. Anledningen till det var att 
lättare kunna se vad deras svar rörde sig om. Därifrån kunde svaren översiktligt jämföras och 
identifiering av mönster och teman samt relationella, kompensatoriska/kategoriska och 
sociokulturella tendenser utföras. De teman som upptäckts har presenterats i avsnitten 
Resultat och Resultatdiskussion (se ss.16-23) som de fem underrubrikerna Undervisning 
utifrån läroplan, behov och intresse, Det är viktigt att tydliggöra, synliggöra och uppmuntra, 
Goda relationer, Extraresurser samt Kontinuerlig kontakt med klasslärarna.  
 
Kvale (1997, se Fejes och Thornberg, 2009, s.33) och Jepson Wigg (2015, se Fejes och 
Thornberg, 2015, ss.244-245) nämner Ad Hoc respektive tematisk analys, vilka är den typ av 
analys som utförts. Ad Hoc innebär att två eller fler metoder har kombinerats, och i detta fall 
är det den tematiska analystekniken och en textkoncentrering som nyttjats. Utöver Ad Hoc har 
även begreppsparet Relationellt perspektiv – Kompensatoriskt (kategoriskt) perspektiv 
(Persson 2013, ss.158-163) använts som redskap i analysarbetet. Detta genom att se till 
begreppsdefinitionens (se s.5) beskrivning av anpassningar och ansvarsfördelning. – I detta 
sammanhang har ansvarsfördelningen koncentrerats till enbart samarbete med klasslärare. 
Vidare har det sociokulturella perspektivet fästs i intervjun genom att i analysen se till 
informanternas undervisningsformer och kontakt med klasslärare. 
 

4.4	Reliabilitet	och	validitet		
Studien är kvalitativ och går således inte att med siffror skattas i tillförlighetssyfte. Begreppen 
validitet och reliabilitet måste därmed värderas på ett annat sätt, jämfört med om studien hade 
haft en kvantitativ inriktning. I en undersökning med kvalitativ inriktning innebär dessa 
begrepp att forskaren kan beskriva processen av datainsamling och bearbetning som 
genomförd på ett hederligt och systematiskt vis. Avslutningsvis kommenteras även 
förutsättningarna inför arbetet och hur slutledningen vuxit fram (Gunnarsson 20026). Trost 
(2012, s.63) påpekar även att validitet i traditionell mening innebär att frågan, eller 
instrumentet, mäter vad den är menad att mäta. 

Utifrån det ovannämnda har reflektion kring vad som krävs för att denna undersökning skall 
uppnå kraven på tillförlitlighet och giltighet genomförts och följande kommit fram: För det 
första är det viktigt att intervjufrågorna, utifrån frågeställning, har en röd tråd – att samtliga 
riktar sig till undersökningsområdet. För det andra är det viktigt att jag förhåller mig objektiv 
till informanternas svar och inte tolkar utifrån egna erfarenheter, utan belägg från forskning. 
För det tredje är det viktigt att antingen utesluta frågor som informanten eventuellt kan 
komma att svara annorlunda på vid senare tillfälle, alternativt att ha denna möjlighet i åtanke 
vid analysfasen. Precis som det står i inledningen är det även väsentligt att granska all 
insamlad data och jämföra med tidigare forskning för att undersökningen skall bli tillförlitlig 
(Trost 2012, ss.61-64 ; Gunnarsson, 2002).  

4.5	Etiska	överväganden	
I studien har hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet ur Vetenskapsrådet (2002, ss.5-15) tagits. Dessa fyra krav betonas av 
Hermerén (2011, ss.18-19, 43-44, 66). Informationskravet innebär att informanterna måste 
informeras om syftet med studien och samtyckeskravet står för rättigheten att när som helst 
avbryta sin delaktighet. Vidare innebär konfidentialitetskravet att allt material måste 

																																																								
6	Ronny Gunnarsson (2002) Validitet och Reliabilitet 
http://infovoice.se/fou/bok/10000035.shtml  
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avidentifieras och vara anonymt, för att på så vis skydda informanten. Nyttjandekravet 
innebär avslutningsvis att det insamlade materialet enbart får användas i forskningssyfte, det 
är förbjudet att föra vidare till andra personer. Samtliga krav kommer att redovisas i ett 
missivbrev (se bilaga A, s.19) som rektorer och speciallärare får i god tid innan intervjuerna. 
 
I samband med att deltagarna av denna studie tillfrågats har dessa krav muntligt presenterats, 
men även redovisats i missivbrevet som skickats ut. Dessa krav har explicit tillgodosetts i 
studien genom att informera informanterna om samtliga krav, acceptera och respektera 
eventuella avhopp, avidentifiera dem med fiktiva namn och att endast nyttja materialet i 
forskningssyfte. 
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5.	Resultat	
I detta avsnitt följer resultatet för mina intervjuer med tre speciallärare och en specialpedagog. 
Speciallärarna som deltog i intervjun arbetade på en skola i en medelstor stad, medan 
specialpedagogen arbetade i en storstad. Samtliga informanter har efter min förfrågan valt ut 
ett eget fiktivt namn, vilka lyder: Grynet, Per, Britta och Belle. Informanternas bakgrund finns 
vidare att läsa i Bilaga 3. Här nedan redovisas relevanta utdrag och teman som funnits bland 
intervjuerna. Dessa teman ligger även till grund för valda underrubriker.   
 

5.1	Undervisning	utifrån	läroplan,	behov	och	intresse	
Inte helt överraskande meddelar samtliga informanter att de anpassar sin undervisning efter 
sina elever. Framförallt handlar det enligt dem om att anpassa arbetssätten efter den enskilde 
elevens förutsättningar och att tydliggöra för eleverna vad som förväntas av dem. Både 
Grynet och Britta säger att de anpassar undervisningen efter elevernas intressen. Samtliga 
informanter säger sig även följa läroplanen, men anpassa den efter sina elever. Britta förklarar 
att hon utgår från läroplanen och anpassar undervisningen så att eleverna har möjlighet att nå 
målen. Dessutom formar hon undervisningen utifrån elevens intressen. Hon påpekar att hon 
gör detta för att eleven skall koppla syfte till sammanhang. Alla fyra informanter anser att 
undervisningens upplägg beror på vad som skall läras ut. En del elever är i behov av att sitta i 
grupp vid inlärningstillfälle, andra enskilt. 
 

Jag hade exempelvis en elev i årskurs två som ännu inte hade knäckt koden och kunde således 
inte läsa ännu. Just den eleven behövde därmed mycket individuell tid med mig. - Dels för att 
bygga upp en relation, men även för att skapa trygga rutiner och ta reda på elevens 
kunskapsnivå, liksom att arbeta med de områden som just denne var i behov av att utveckla.  
            - Britta 

 
Citatet ovan är från mitt samtal med Britta och exemplifierar hur undervisningsformen 
anpassas utifrån den enskilda elevens behov.  
 

Sedan har jag haft små grupper om 4-5 elever där vi skrivit texter. Just i det sammanhanget 
fungerade det utmärkt med en sådan grupp eftersom det skapade dynamik och de kunde lära 
sig av varandra, vilket även det är väldigt viktigt.  
Då jag har haft undervisning med elever som har svenska som andraspråk men med samma 
modersmål har vi läst olika texter och arbetat med ordförrådet genom att bland annat rimma 
och tala om synonymer, och då har det varit bra att ha dessa i en grupp. 

                 - Britta 
 

Unimetoden går ut på att lära sig någon annans prat och stavelser genom att lyssna på någon annan när 
den pratar och att härma. 

                - Belle 
 
Britta berättar vidare att det fungerat utmärkt med små grupper i samband med att de skrivit 
texter. Hon menar att eleverna lär sig av varandra och att detta är väldigt viktigt för deras 
utveckling. Även Belle nämner något liknande då hon förklarar Unimetoden. Denna metod 
går nämligen ut på att eleverna lär sig stavelser och att prata genom att lyssna på någon som 
behärskar språket bättre och därefter härma denne.  
 
Både Grynet och Belle involverar sina elever i utformandet av undervisning. Grynet nämner 
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att hon, tillsammans med eleven, testar sig fram med olika arbetssätt för att på så sätt finna 
hur eleven lär sig bäst, medan Belle argumenterar bland annat för att deltagandet synliggör 
deras utveckling och att de känner sig sedda. 
 

Genom detta är de mer mottagliga för att lära sig eftersom de får ett syfte kopplat till 
innehållet och deras utveckling synliggörs för dem. De upplever att de blir sedda, hörda, och 
känner att vi finns här för dem. – Ett riktigt samarbete! 
     - Belle 

 
I ovanstående citat presenteras Belles argument för att eleverna bör vara delaktiga i 
undervisningen.  
 
 

Jag är emot läxor, så det blir det inga. Men det finns undantag då läxorna i den ordinarie klassen 
är för svåra för eleven. 

      - Grynet 
 

Nej, jag ger inga läxor. Om de inte blir klara med uppgifterna de gör hos mig kan de däremot ta 
med sig dessa och göra klart i klassrummet om de vill. Det brukar vara väldigt uppskattat av 
lärarna eftersom de då vet att eleverna alltid har något att göra. 

                            - Belle 
 

Informanterna delar inte en gemensam syn på betydelsen av läxor i sin undervisning. Medan 
Britta ger sina elever läxor för mängdträning och för att de skall känna gemenskap med sina 
klasskamrater, ger Grynet läxor endast då läxorna i den ordinarie undervisningen är för svåra. 
Per låter däremot eleverna arbeta med läxor från ordinarie undervisning hos honom, men kan 
liksom Britta också ge läxor vid behov av extraträning. Belle låter istället eleverna ta med sig 
rester från passet till sitt klassrum. Hon menar att det brukar vara uppskattat av klasslärarna 
eftersom eleverna då alltid har något att arbeta med. 
 
Britta poängterar att de metoder hon använder är vetenskapligt belagda. Hon nämner bland 
annat att hon använder Chambers boksamtal, cirkelmodellen och material för kartläggning 
och bedömning från Skolverket. För Grynet handlar det mycket om att skapa korta, 
regelbundna intensivpass. Hon menar att det är sådant som ger resultat och hon brukar lägga 
tre moment om fem minuter per pass. Grynet säger att hon är väldigt förtjust i att låta eleverna 
leka sig fram till kunskap. Hon håller även i laborativa och praktiska moment för att eleverna 
skall bli klara på ett pass och känna att de har lyckats. Per vill att eleverna skall vara kvar i det 
ordinarie klassrummet så mycket som det går. Av den anledningen är hans största roll som 
extraresurs. När behovet finns sitter de däremot enskilt eller i mindre grupp. Per låter eleverna 
arbeta med den ordinarie undervisningen läromedel. Hjälpprogram på datorn i form av 
exempelvis talsyntes finns att nyttja om behov existerar. Belle använder framförallt 
Sjustegsmodellen och Unimetoden, men använder även vid läsförståelse ett läromedel som 
kallas ”Ving-böcker”. Dessa kommer i olika svårighetsgrader och tillhörande arbetsblad. 
Ibland anpassar hon även befintligt material så att det passar in på respektive elev.  
 

Jag använder mig också av Fonomix munmetoden. Den visar bilder på hur munnen skall formas 
för att göra bokstavsljuden, och Lexia, ett datorspel där fonem och grafem skall kopplas. 

-Grynet 
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Utifrån det har jag sett att jag använder mig mycket av språkets olika dimensioner. – Dels det 
fonologiska, där det handlar om ljuden. Inom detta har jag elever som har svenska som 
andraspråk och som tycker att det är väldigt svårt med alla vokaler. 

-Britta 
 
Både Grynet och Britta uttrycker tydligt att de arbetar mycket med det fonologiska genom det 
sista, respektive första citatet på föregående och denna sida. 

5.2	Det	är	viktigt	att	tydliggöra,	synliggöra	och	uppmuntra	
Grynet och Britta trycker på vikten av att tydliggöra, synliggöra och uppmuntra. Även Belle 
är inne på detta, vilket tidigare nämnts i undersökningen via ett citat från henne (s.17). Av Per 
understryks framförallt att tydliggöra för eleverna så att de är medvetna om vad som förväntas 
av dem. Detta gör han genom att gå igenom uppgifterna tillsammans och i grupp, liksom att 
arbeta mycket med EPA. EPA är en förkortning för Enskilt – Par – Alla. Det innebär att 
eleverna genomför uppgifterna på egen hand först, därefter diskuterar de sina tankar med en 
kamrat och slutligen diskuteras tankarna i helklass. En metod som påminner om denna är 
cirkelmodellen som Britta använder sig av. Denna modell går dock i motsatt riktning, vari 
eleverna tillsammans med Britta tar sig an uppgiften för att på så sätt förstå vad den går ut på. 
Därefter trappas stegen ned till att eleverna slutligen och på egen hand skall konstruera texter.  

 
Tydlighet är väldigt viktigt. Att sätta rutiner och klargöra vad som förväntas av eleverna är a 
och o. 

- Grynet 
 

Däremot fick jag ju mer insyn i hur mina elever hade det, och innan fick jag ju förbereda dem 
men även tydliggöra saker för dem och anpassa för dem så att de skulle få en lugnare situation 
under själva dagen för provet. 
 /../ Det kan ju förstås bero på att jag såg vad de behövde träna på, att undervisningen låg på rätt 
nivå, men samtidigt blev de sedda som individer och jag stöttade dem väldigt mycket, för de 
gick ju framåt i sitt lärande. Det är oerhört viktigt med den här uppmuntran, att de får se sina 
framsteg. 

-Britta 
 
Britta och Grynet redogör i ovanstående citat för anledningarna till att tydliggöra för sina 
elever.  

 
Att synliggöra elevernas framsteg och att de får ta ansvar för sin utveckling med stöttning av 
specialläraren är något som Grynet förespråkar. Både hon och Britta påminner sina elever om 
vad de lyckats bemästra tidigare. Detta gör de för att synliggöra framstegen för eleverna så att 
de uppmuntras och får en uppfattning om vad de åstadkommit. Grynet säger även att hon 
brukar ge eleverna guldstjärnor ibland och poängterar att det är viktigt för eleverna att de får 
vila i lyckan mellan utmaningarna. Det är viktigt för att de skall kunna känna att de lyckats 
med något och att de klarar av att nå de mål som sätts upp. Här nedan följer ett citat där 
Grynet återberättar vad hon säger till sina elever.  

  
 Idag klarar du av dessa ord, i förra veckan var det dessa. 

– Grynet 

5.3	Goda	relationer	
Samtliga informanter poängterar på ett eller annat sätt att det är viktigt att bygga goda 
relationer med eleverna. Vid frågan om vad som är viktigt för elevernas lärande svarar både 
Grynet och Per att det är goda relationer mellan undervisare och elev.  
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Det är när en elev och en pedagog har en bra relation som eleven har som störst potential att lära 
sig eftersom denne vågar lita på pedagogen. 

- Per 
	

Jag hade nog inte trott att eleverna skulle vara så motiverade att komma till mig, att gå ifrån 
sin klass. Det var många elever som ofta utbrast ”När får jag komma?”, ”Kan inte jag få 
komma till dig idag?”. Jag tror att det berodde på att de kände sig sedda och lyssnade på. Jag 
blev den personen som de kunde anförtro sig saker. De var väldigt arbetsvilliga och visade en 
glädje i att arbeta med det vi sysslade med. 

- Britta 
 
 

Däremot föredrar jag att undervisa individuellt. Jag anser att jag får mer tid med eleven, att vi 
kan fokusera på uppgiften och att vi förstår varandra bättre. 

   - Belle 
 
Brittas inställning till vikten av goda relationer synliggörs däremot då hon i ovanstående citat 
berättar om den positiva feedbacken hon fick av sina elever. Britta blev nämligen glatt 
överraskad då många av hennes elever undrade när de skulle få komma till henne nästa gång. 
Brittas egen reflektion kring detta var att eleverna kände sig sedda och lyssnade på. Hon 
nämnde vidare att hon nog blivit en vuxen person som de kan anförtro sig saker till, men även 
att deras glädje och arbetsvilja nog berott på att undervisningen legat på rätt nivå och att hon 
funnits där som stöd när de behövt henne. Hos Belle framkom detta då hon argumenterade för 
individuell undervisning. Detta genom att hon sade att hon förstod eleven bättre och eleven 
förstod henne bättre om de fick möjlighet att lära känna varandra. 

5.4	Extraresurser	
Fler pedagoger i klassrummet är något som både Grynet och Per betonar vid frågan om de vill 
lägga till något.  

För att lyckas med skolan behövs dubbelbemanning av pedagoger i klasserna. Då går det att 
anpassa på ett helt annat sätt än med en pedagog. 

      - Grynet 
	

/../ Jag är även med på APT varje vecka, ansvarar för lärare och fritidspedagoger från 
förskoleklass till år 3, och besöker varje arbetslag en gång i veckan.  

       - Belle 
 
Grynet menar att fler pedagoger i klassrummet skulle gynna eleverna genom att det fanns fler 
vuxna att fråga om hjälp. Per argumenterar däremot för att det är roligare att vara fler. Av alla 
fyra informanter är det främst Per som vistas i klassrummen som extraresurs, men både 
Grynet och Britta uttrycker att de brukar hjälpa till i klassrummen. Belle är den enda som inte 
uttryckligen säger att hon finns till förfogande som extraresurs. Däremot säger hon att hon 
besöker arbetslagen en gång i veckan. 

5.5	Kontinuerlig	kontakt	med	klasslärarna	
Samtliga informanter berättar att de har regelbunden kontakt med klasslärarna. Grynet anser 
att timmarna är otillräckliga men deltar vid deras planeringstillfällen en gång i veckan om tid 
finns. Per säger att han främst planerar terminerna tillsammans med klasslärarna men att de 
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uppdaterar varandra regelbundet kring undervisning och framsteg för gemensamma elever. 
Britta berättar att hon har en dag i veckan avsedd för respektive årskurs. På dessa dagar 
planerar de undervisning och uppdaterar varandra gällande berörda elever. Belle, i egenskap 
av specialpedagog, har arbetsuppgifter och kontakt som skiljer sig något från de övriga. 
Hennes kontakt med klasslärarna består av planering, handledning, deltagande vid APT och 
besök hos respektive arbetslag. Utöver kontakten med lärarna uttrycker även Belle att hon 
ansvarar för föräldrakontakt och handledning för personalen. Trots detta anser hon att tiden 
räcker till.  
 

Jag försöker delta vid deras planeringstillfällen och går ibland in hos olika klasser för att hjälpa 
till, handleda och stötta om läraren behöver det. Jag arbetar ju främst med planeringen av de 
berörda eleverna tillsammans med klasslärarna, men utför även tester som de tar del av, och 
vice versa. Det enda jag saknar här är för klasslärarna mer tid att planera och samtala med mig 
kring de elever vi har gemensamt. 

- Grynet 
 

Jag har en kontinuerlig kontakt med lärarna för att de skall veta vad vi har gjort, vad vi gör och 
vad vi skall göra. På så sätt vet de hur de skall planera sin egen undervisning och undvika att det 
blir kaka på kaka, så att säga. /../  
/../ Jag känner att tiden till kontakt med lärarna är tillräcklig och att de har en väldigt stor tillit 
mig, vilket känns bra. 

- Belle 

 

Här ovan synliggörs Belle och Grynets skilda åsikter gällande kontakten med klasslärarna.  

5.6	Sammanfattning		
Det som står klart efter genomförd undersökning är att informanterna lägger stor vikt vid att 
anpassa undervisningen på ett sätt som möjliggör för eleverna att nå målen. Vare sig det 
handlar om formen på undervisningen eller hur de förhåller sig till läroplanen är anpassning 
en del av det hela. Det visar sig vidare att informanterna lägger vikt vid att tydliggöra, 
synliggöra och berömma sina elever för sina insatser. Även rollen som extraresurs ses som 
något stort och betydelsefullt, liksom goda relationer mellan undervisare och elev. 
Avslutningsvis framkommer det att informanterna har en regelbunden kontakt med 
klasslärarna, endast en av dem uttrycker önskan om mer tid för planering.  
 
Specifikt rörande svenskundervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter använder sig 
några av informanterna av egenkonstruerade material som förhåller sig till den enskilda 
elevens behov och intresse. Dessa material är skapade för att eleven skall få möjlighet att lära 
sig att läsa och skriva i ett sammanhang (se ss.16-17). Några andra använder språkspel och 
laborativa pass med bland annat leksaksmanipulering, och några använder följande färdiga 
metoder: Chambers boksamtal, Cirkelmodellen, Sjustegsmodellen, Unimetoden samt EPA 
(Läs mer på ss.16-18).  
 
Sammanfattningsvis visar informanternas beskrivningar av valda arbetssätt att det finns stora 
överensstämmelser i hur de arbetar. De skillnader som går att urskilja är framförallt att Per 
främst arbetar ute i klassrummen liksom att Belle har ansvar för handledning och 
föräldrakontakt. Vidare talar Britta starkt för behovet av vetenskapligt belagda metoder. 
Grynet skiljer sig från mängden genom att hon arbetar för att eleverna skall bli klara på ett 
lektionspass.  
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6.	Diskussion		
Här nedan följer diskussion kring studiens resultat respektive valda metod. Likt 
resultatavsnittet presenteras här materialet med tillhörande teman som underrubriker till detta 
avsnitt, men metoddiskussionen står ensam. Resultatet har ställts mot studiens bakgrund (se 
ss.6-9) och syfte (se s.4) och diskuterats utifrån kopplingar som identifierats, tillika 
funderingar som uppstått i analysarbetet. Metoddiskussionen belyser vidare huruvida syfte 
och frågeställningar har mötts eller ej samt fördelar och nackdelar med vald metod respektive 
kvantitativ metod.  

6.1	Resultatdiskussion	
Jag funderade länge på om samtliga informanter verkligen hade ett relationellt perspektiv då 
en av dem var så förespråkande av individuell undervisning och en annan arbetade mycket 
med den ordinarie undervisningen. Vid närmare undersökning av deras svar går det däremot 
att tyda deras relationella tankesätt då de uttryckligen nämner att de anpassar efter elevens 
behov. Att anpassa efter elevens behov är ju nämligen att utgå från eleven och att skapa en 
lärandemiljö som fungerar för denne. Informanterna är medvetna om att deras preferenser inte 
alltid gynnar den enskilde individens lärande på bästa vis och de samarbetar med personal 
runtom. Detta är väsentliga delar inom det relationella perspektivet. 
 
Undervisning	utifrån	läroplan,	behov	och	intresse		
En parallell till informanternas beskrivning av sitt arbete går att finna hos Hammarberg 
(2015, s.19) som påpekar att lärare skall handleda och stimulera eleverna så att de kan 
utvecklas utifrån sina förutsättningar. De anpassar undervisningen och baserar den på 
elevernas intressen, liksom stöttar dem när behovet finns. Persson (2013, ss.70-71) nämner 
att speciallärare fungerar som igångsättare när eleverna kört fast eller tappat intresset. 
Detta kopplas specifikt till Brittas uttalande gällande elevernas arbetsvilja (se s.19) där 
hon nämnde att elevernas arbetsvilja nog berodde på att de kände sig lyssnade på och 
sedda. Detta är något som är viktigt för att eleverna skall känna sig motiverade att lära sig 
nya saker. Pedagogen lyssnar på elevens tankar och finns där för eleven när denne är i 
behov av stöd. Britta nämner även att hon arbetar utifrån vetenskapligt belagda metoder och 
att hon kartlägger elevernas kunskap (se s.17). Detta är något som Ahlberg (2013, s.13) menar 
att specialpedagoger och speciallärare skall göra. 
 
Enligt forskning som utförts av Connor m.fl. (2014, s.16-17, se s.8) ökar förståelsen då 
leksaker används. Det framkom även att elever som fick möjlighet att agera till en saga och se 
sina kompisar agera till en saga hade lättare att återberätta den. Detta kopplas framförallt till 
Grynets laborativa pass med lekar och leksaker och Belle och Brittas påpekande om att 
koppla syfte till ett sammanhang (se ss.16-17). Även Grynet och Brittas fonologiska arbete 
(se ss.17-18) går att koppla till detta, men även till Wengelin och Nilholm (2013, ss.96-97, 
s.101) som pekar på den fonologiska medvetenheten som anledning till svårigheter i läs- och 
skrivutveckling (se s.15). Druid-Glentow (2006, ss.9-13) nämner även hon det fonologiska i 
sin text. 
 
Kopplingen som gjorts mellan Connor m.fl (2014, s.16-17) och Grynet och Britta grundar sig 
i det taktil kinestetiska som är gemensamt för dem. Connor m.fl har leksakerna, medan 
Grynet och Britta har sina spel. Båda manipulativa ting som skall hjälpa eleverna i sin 
läsutveckling. 
 
	 	



	 22	

Det	är	viktigt	att	tydliggöra,	synliggöra	och	uppmuntra		
De riktlinjer som Hammarberg (2015, s.19) nämner och som presenterats under 
Undervisning utifrån läroplan, behov och intresse, samt Perssons (2013, ss.70-71) 
beskrivning av speciallärarens funktion finnes som parallell även till detta avsnitt. 
Informanterna plockar upp elevernas intressen och väver in det i det som skall läras ut – 
De stimulerar eleverna. Genom att tydliggöra och synliggöra stöttar de eleverna så att de 
får möjlighet att utvecklas. Anledningen till att uppmuntra eleverna går även att stärka 
genom Ahlberg (2013, s.13). Hon nämner att forskningen styrker att elevers självkänsla och 
självuppfattning är väsentligt för deras prestationer och lärande. Vidare hänvisar Ahlberg till 
Taube som menar att självtillit är nödvändigt vid läsinlärning och att känslan av misslyckande 
hämmar utvecklingen. 
	
Goda	relationer	
Att goda relationer är viktigt för elevernas lärande är något som Ahlberg (2013, ss.12-13) 
belyser. Hon menar att lärare kan utveckla kunskap, baserad på erfarenhet rörande samspel 
mellan lärare-elev. Förmågan att skapa förtroende och goda relationer med var och en av 
eleverna är ett exempel på kunskap som är nyttig för att exempelvis lösa problematiska 
situationer. En problematisk situation kan exempelvis innebära att det finns hinder för en elev 
att utvecklas. Utifrån informanternas svar går det att förstå att de goda relationerna resulterat i 
passande åtgärder, likväl som den arbetsvilja och glädje som Britta funnit hos sina elever (se 
s.19). I sådana fall kan detta även kopplas till Hammarberg (2015, s.19) som menar att var 
elev skall ges stimulering och handledning för att de skall utvecklas utifrån egna 
förutsättningar och Persson (2013, ss.70-71) som påstår att specialpedagogiken möjliggör för 
eleverna att nå sina mål på sina villkor, likväl som att specialpedagogerna fungerar som 
igångsättare då eleverna fastnat eller tappat intresset. Säljö (2000, s.47) nämner att ett vanligt 
samtal är en väsentlig del i utvecklingen av kunskap, och detta är något som både Britta och 
Grynet har tryckt på och menat att de samtalat med sina elever för att finna vilken väg som är 
bäst att gå för kunskapens skull (se s.17). Säljö styrker detta ytterligare genom att nämna 
samspel och interaktion som viktiga komponenter för elevernas förutsättningar att nå sina mål 
och möta krav.  
 
Extraresurser		
Samtliga informanter, med undantag för Belle, nämner att deras arbetsuppgifter involverar att 
vara extraresurser ute i klassrummen (se s.17). Persson (2013, ss.70-71) menar att 
specialundervisningen underlättar för ordinarie läraren att hålla det tempo som behövs för att 
nå elever som behöver utmanas mer. Persson och Persson (2012, s.148) menar att två 
pedagoger i klassrummet skapar fler vinster. Eleverna kan vända sig till fler vuxna och fler 
vuxna kan synliggöra deras framsteg och uppmärksamma och se dem. Även erfarenheterna 
som specialläraren har av anpassning av material tillika kunskap om bemötande och 
förhållningssätt möjliggör för samtliga elever att tillgodogöra sig undervisningen. Persson och 
Persson menar vidare att lärarna också fick en kollega att diskutera och planera 
undervisningen med. Den specialpedagogiska verksamheten hjälper därmed till att anpassa 
undervisningen till den enskilde eleven, likväl som att underlätta för den ordinarie läraren att 
upprätthålla tempot i klassrummet. Ofta skiljs även den ordinarie undervisningen och 
specialpedagogiska undervisningen åt genom olikheter i pedagogik och metodik. Även 
Isaksson (2009, s.63, 75) styrker detta då han berättar att det delade ansvaret mellan 
specialpedagog och klasslärare på 1990-talet var viktigt för att underlätta för 
specialpedagogerna. Genom att speciallärare och specialpedagoger finns till hands i egenskap 
av extraresurser i klassrummet möjliggörs inkludering av eleverna i den ordinarie 
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undervisningen. Detta eftersom klassläraren kan behålla samma tempo och fokus som tidigare 
medan de elever som behöver extra stöttning också kan få sina behov tillgodosedda.  
 
Kontinuerlig	kontakt	med	klasslärarna	
Kontakten sinsemellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog är betydelsefull för 
majoriteten av informanterna och styrks av Persson (2013, ss.76-77, ss.159-160). Han nämner 
att speciallärarnas uppgift ibland kan vara att följa upp hur elevernas utveckling ter sig, men 
nämner dessvärre ingenting om regelbundenhet. Det som går att tyda utifrån informanternas 
beskrivningar är att det är viktigt att klasslärare och speciallärare/specialpedagoger har 
kontinuerlig kontakt. Detta eftersom de då har möjlighet att uppdatera varandra om deras 
respektive undervisning och således minska risken för att eleverna tröttnar på grund av 
upprepande inslag. Kontakten sinsemellan lärarna och övrig personal är även en viktig del av 
det Relationella perspektivet liksom för förespråkare av Den proximala utvecklingszonen (se 
s.11). För att kunna möjliggöra en god utveckling underlättar det med andra ord om lärare och 
speciallärare/specialpedagog håller kontakt. Även Hammarberg (2015, s.14) menar att det är 
nödvändigt att skolledare, elevhälsoteam och arbetslag är kompetenta och insiktsfulla för att 
således kunna skapa en stöttande utbildning. Detta innebär dels kompetensutvecklande kurser, 
men även en regelbunden kontakt där elevernas utveckling följs.  
 
Belle (se ss.17-18), i egenskap av att vara specialpedagog, var även den av informanterna som 
uttryckte ansvar för att handleda lärare och arbetslag, likväl som att sköta kontakten med 
vårdnadshavarna. Detta kopplas till Hammarberg (2015, ss.34-35, se s.5) där det förtäljs om 
den specialpedagogiska utbildningen som infördes 1990 och ersatte speciallärarutbildningen. 
Nohrstedt (2010)7 hänvisar i sitt reportage till von Ahlefeld Nisser (2009) som i sin 
avhandling (En iscensättande studie om specialpedagogers yrkesroll och kunskapande 
samtal)	belyser skillnaden mellan en speciallärare och en specialpedagog. En specialpedagog 
arbetar inom tre områden – Organisationsnivå, Gruppnivå och individnivå. En speciallärare 
arbetar oftast enbart på individnivå och fokuserar sitt arbete på bland annat färdighetsträning i 
språk och matematik. De tre nivåerna som ovan nämnts har även belysts av Persson och 
Persson (2012, ss.146-147) där dessa situationsspecificerats i utsagorna från de informanter 
som Persson och Persson intervjuat. Även Isaksson (2009, ss.63, 75) nämner att 
specialpedagogernas roll varit rådgivare för arbetslagen. Med dessa underlag är det därmed 
tydligt att Belle är specialpedagog och således skiljer sig från övriga informanter. 
 
	 	

																																																								
7	Lasse	Nohrstedt	(2010)	http://specialpedagogik.se/olika-uppdrag-pa-samma-arena/	
[2017-11-16]	
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Sammanfattning	
Sammanfattningsvis visar det sig att samtliga informanter anpassar sin undervisning efter sina 
elever. De utgår från den enskilde elevens behov och intresse i sin svenskundervisning. 
Material och läromedel är vidare möjliga att tillämpas/medföras till den ordinarie 
undervisningen, likväl som enskilt och därmed förhåller de sig till ett långsiktigt 
tidsperspektiv, vari elevens behov kan tillgodoses oavsett behov av miljö. Vidare beskriver de 
att de planerar tillsammans med klasslärare och att de uppdaterar varandra, vilket tyder på att 
specialläraren inte är själv i arbetet med eleven. Trots att Per främst föredrar att stötta sina 
elever i klassrummet och endast använder ordinarie läromedel, samt att Belle främst föredrar 
individuell undervisning, anses samtliga informanter inneha ett relationellt perspektiv på sin 
undervisning. 

Det relationella perspektivet har ett långsiktigt tidsperspektiv. Det involverar elev, lärare och 
miljö i åtgärder och låter ansvaret för den specialpedagogiska verksamheten ligga på arbetslag, 
lärare och rektor. Det kategoriska perspektivet har istället ett kortsiktigt tidsperspektiv, det 
involverar enbart eleven i åtgärderna och lägger ansvar på speciallärare, specialpedagoger och 
elevvårdspersonalen.  Persson (2013, s.160)  

 

6.2	Metoddiskussion 
Syftet med min studie var att undersöka speciallärarens arbetssätt och metoder i arbetet med 
elever i årskurs F-3 som har läs- och skrivsvårigheter. Jag anser att den kvalitativa 
intervjumetodiken hjälper mig att få svar på mina funderingar och syftet med studien har 
mötts. Däremot inser jag att bättre följdfrågor kunde ha ställts till mina informanter. Detta är 
saker som jag absolut tar med mig. Gällande observationen som avstods är jag övertygad om 
att detta skulle ha givit mig en extra inblick och klarare bild av speciallärarens arbete, men det 
är något jag antingen får använda i framtida studier, eller så småningom i mitt yrkesliv. 
 
Då det inte låg i mitt intresse att mäta vare sig elevernas kunskapsutveckling hos 
specialläraren i jämförelse med ordinarie undervisning, eller i vilken grad ett visst arbetssätt 
eller metod används eller ger resultat blir därmed undersökningen kvalitativ eftersom den 
kvantitativa metoden förutsätter att det finns något som skall räknas ut.  Detta är något som 
Hedin och Martin (1996, 2011, s.3) belyser genom att poängtera att forskningsmetoden beror 
på vad forskaren/forskarna vill ha svar på. Om forskningen syftar till att finna svar kring 
människors erfarenheter och tankar är den kvalitativa metoden rätt val. - Den är nämligen till 
för den som är intresserad av att tolka, förklara och beskriva. Detta är något som jag upplever 
vara helt i samklang med det jag vill. Dessutom hänvisar Hedin och Martin till Malterud som 
skriver att den kvalitativa metoden används vid forskning där forskaren/forskarna i förväg inte 
vet så mycket om frågeställningen eller fenomenet. Hedin och Martin skriver även att den 
kvalitativa inriktningen ofta omfattar ett fåtal informanter, men studerar dem på ett djupare 
plan. Även detta stämmer in på min studie då jag inte har så mycket erfarenhet av 
ämnesområdet, likväl som jag studerat mina informanters svar djupt. Om fler informanter 
deltagit i studien är det inte lika säkert att samma möjlighet till djupstudie hade funnits.  

 
Hedin och Martin (1996, 2011, s.3) nämner vidare att semistrukturerade, individuella 
intervjuer är det mest vanliga, men att gruppintervjuer, så kallade fokusgrupper, också går att 
genomföra. Jag kan se potentialen i att genomföra gruppintervjuer, vari en diskussion 
sinsemellan informanterna skulle kunna födas. Det skulle med stor sannolikhet bli en otroligt 
intressant diskussion att observera och delta i. Dessvärre är det väldigt svårt att få tid och plats 
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att stämma för samtliga. I mitt fall, vari speciallärare och specialpedagoger intervjuas, finns 
det sällan fler av denna yrkesgrupp per skola. Dessutom befann sig mina informanter i olika 
städer, vilket skapade ytterligare hinder för att en gruppintervju ens skulle komma på tanke. 
 
Kvale (1997, se Fejes och Thornberg, 2009, s.33) urskiljer fem huvudmetoder för kvalitativ 
analys, vari denna studie analyserats med vad som kallas Ad Hoc. Detta har i studien 
genomförts genom att två metoder kombinerats för att skapa mening. Materialet kodades 
därefter i kategorier genom att analysera likheter och skillnader, men materialet har även 
koncentrerats. Koncentreringen innebar att markera väsentliga delar och därmed reducera 
textmassan. Detta var framgångsrikt och underlättade synliggörandet av materialet på ett 
enkelt sätt. 
 
Vidare upplevs valet av teoretisk ram tillfredsställande. Det sociokulturella perspektivet, det 
relationella perspektivet och det kompensatoriska/kategoriska perspektivet som teoretisk ram 
har hjälpt till att se på datamaterialet med andra ögon och givit möjlighet att sätta ord på det 
som fanns i svaren. Det sociokulturella perspektivet tog även form i själva intervjusituationen. 
I dessa stunder var det jag som fick möjlighet att lära mig av andra som var mer kompetenta 
inom området. Genom samtalet lärde jag mig om den enskilde informantens arbetssätt och 
metoder i sitt arbete. Detta specifikt är något som tidigare i studien belysts genom hänvisning 
till Säljö (2000, s.47). Det finns flera studier som använder sociokulturell tradition i egenskap 
av teoribildning. Denna tradition riktar uppmärksamhet på synen på lärande som något 
institutionellt, kulturellt och socialt och antagande om att lärande och utveckling sker i mötet 
mellan människor. Den sociokulturella synen riktar sitt intresse mot lärmiljö, likväl som det 
sätt som kommunikation och lärande konstruerar varandra i ord och handling. Ahlberg (2013, 
ss.145-146) menar att lärandet kopplas till processer av kollektiv och social art, likväl som 
den enskilde eleven. Vidare påpekar hon att möjligheter erbjuds genom traditionen att studera 
lärandet inom flera områden och att det är ett synsätt vari kunskapsutveckling ses som 
diskursiv eller språklig i grunden. Ahlberg förklarar vidare att interaktion och kommunikation 
är centralt och att de vanligaste uttrycksformerna för kommunikation är språk och handling, 
vilka bildas genom kulturell och social erfarenhet. Hon fortsätter genom att beskriva 
mänskliga uppfattningar som kontextuella, likväl som situationsbundna och att det är av 
denna anledning som forskning inom detta område syftar till att finna förståelse för handling 
och samspel i förhållande till sammanhang och villkor. 

6.3	Didaktiska	konsekvenser	
En didaktisk konsekvens som jag finner tydlig i denna studie är samarbetet med klasslärarna. 
Samtliga informanter har någon form av kontakt med elevernas klasslärare och poängterar att 
det är betydelsefullt för att undervisningen av eleverna skall bli gynnsam. Detta genom att 
uppdatera varandra om elevernas framsteg och planera tillsammans för att skapa en varierad 
undervisning på rätt nivå. En av informanterna uttrycker önskan om mer tid till just denna 
kontakt, medan en annan uttrycker full tillfredsställelse över de timmar som finns till 
förfogande. Eftersom just denna informant är den enda i gruppen informanter som är 
specialpedagog och inte speciallärare finns det en möjlighet att detta har betydelse för hur 
kontakten upplevs. Detta eftersom det visat sig att specialpedagogen har fler ansvarsområden, 
däribland föräldrakontakt och handledning av personal. Detta skulle innebära fler timmar till 
tillsammans med personal, det vill säga klasslärare, än vad speciallärarna har. Det jag vill 
komma till är att samarbetet mellan den specialpedagogiska verksamheten och skolans övriga 
pedagogik är väsentligt för att eleverna skall utvecklas och är beroende av att det finns 
tillräckligt många timmar till förfogande. Det bör påpekas att det relationella perspektivet 
innebär att ansvaret är fördelat mellan klasslärare, rektor och specialläraren. Detta innebär att 
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om inte tid finns till kontakt sinsemellan lärarna står specialläraren, liksom klassläraren själv 
med ansvaret för att nå eleven. Detta skulle innebära att undervisningen riskerar att läggas på 
en helt annan nivå än vad eleven är i behov av och således skapa hinder hos eleven för en 
fortsatt utveckling. Persson (2013, s.163) menar att det är nödvändigt att utvärderingar och 
uppföljningar av det specialpedagogiska arbetet blir självklara inslag i den ordinarie 
verksamheten, och att det är här det kategoriska perspektivets begränsningar tydliggörs. 
 
Jag ser positivt på informanternas rådande arbete med sina elever då de anpassar efter var 
enskild individs behov för att eleverna skall kunna nå sina mål i svenskundervisningen. Vare 
sig det rör sig om egenkonstruerade material, inspirerade av elevernas önskemål eller intresse, 
eller om det är hjälpmedel i form av stavningsprogram eller språkspel så fokuseras arbetet på 
anpassning som går att användas hos specialläraren/specialpedagogen likväl som i det 
ordinarie klassrummet. Detta är något som jag anser vara positivt då eleverna bör få det stöd 
de behöver oavsett var de befinner sig. Vidare är jag övertygad om att material av detta slag 
skulle gynna eleverna och underlätta för dem om det ordinarie klassrummet hade fler av dessa 
att tillgå.  

6.4	Förslag	till	fortsatt	forskning	
Mitt förslag till vidare forskning är att undersöka speciallärarens arbetssätt och metoder i 
arbetet med matematikundervisning eller att observera speciallärare i deras arbete. Detta är 
intressant då materialet kan möjliggöra och öppna nya dörrar för hur elever skall kunna nå 
målen som finns i läroplanen och samtidigt inkluderas i den ordinarie undervisningen så långt 
det går.  
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BILAGA	1		
Missivbrev 
 
Hej! 
Jag heter Malin Hulander och läser till grundskollärare för årskurserna F-3 vid Högskolan i 
Borås. Just nu skriver jag mitt första examensarbete där jag valt att undersöka speciallärarens 
arbetssätt och metoder i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka speciallärarens arbete och valda resurser i sin 
undervisning. Jag vill ta reda på hur läraren arbetar, men även vilka läromedel som används 
och hur denne tänker kring inkludering, planeringstid med klasslärare och mötet med eleverna 
specialundervisningen.  
 
Jag har fördjupat mig i tidigare forskning och litteratur som rör ämnet, men har även för 
avsikt att genom intervjuer ta hjälp av verksamma speciallärare för att få ytterligare kunskap. 
Det är därmed oerhört värdefullt för mig och mitt arbete att få möjlighet att träffa utbildade 
speciallärare (eller specialpedagog om ej speciallärare finns på skolan) med kunskap och 
erfarenhet inom området för en intervju.  
 
Intervjun kommer att ta ungefär 45-60 minuter att genomföra och vid denna tar jag hänsyn till 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att deltagandet sker frivilligt och 
att du närsomhelst kan avbryta intervjun, likväl som ditt deltagande. Vidare kommer 
deltagande att behandlas konfidentiellt och resultat enbart användas i ändamål för forskning.  
 
Tveka inte att höra av er till mig om ni vill ha mer information eller om eventuella frågor 
skulle uppstå. 
 
Hoppas vi ses! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Malin Hulander SXXXXXX@student.hb.se  
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BILAGA	2	
Intervjufrågor 

 
Bakgrundsfrågor: 

 
- Fiktivt namn? 
- Vilken/vilka utbildningar har du läst? 
- Hur många år har du varit verksam inom yrket? 
- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog på denna skola? 

 
1. Hur ser du på ditt arbete som speciallärare/specialpedagog?  
2. Vilka metoder använder du dig av i ditt arbete? 
3. Undervisar du främst individuellt eller i mindre grupper?  

- Vilken undervisningsform anser du fungerar bäst? Varför tror du att det är så? 
4. Ger du eleverna läxor? I så fall, vilken form av läxor?  
5. Vilka läromedel eller andra resurser använder du dig utav i din undervisning?  

– Hur använder du dessa? 
6. Hur förhåller du dig till skolans läroplan?  
7. Hur samarbetar du med berörda klasslärare?  
8. Vad anser du, i egenskap som speciallärare/specialpedagog, vara det viktigaste för 

elevers lärande?  
9. Har du någonting att tillägga? 
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BILAGA	3	
 
Speciallärare #1 

-     Fiktivt namn – Grynet 
- Vilken/vilka utbildningar har du läst?  

Förskollärarutbildning i botten, tillägg svenska och matematik år 1-3. Vidare kursen 
”Tidigare skolstart” på 90-talet i samband med att jag och en kollega startade upp en 
åldersblandad klass. Avslutningsvis även specialpedagogisk utbildning.  

- Hur många år har du varit verksam inom yrket?  
Nio år som speciallärare. Tidigare har jag arbetat som klasslärare på en grundsärskola i 
åtta år.  

- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog på denna skola?   
I nio år har jag arbetat som speciallärare på denna skola. Däremot började jag här som 
resurslärare för lågstadieelever.  

 
Speciallärare #2 

- Fiktivt namn – Per 
- Vilken/vilka utbildningar har du läst? – Grundskollärarutbildning med inriktning år 4-6 i 

botten, vidare flera kurser i specialpedagogik.  
- Hur många år har du varit verksam inom yrket? Jag har arbetat som speciallärare sedan 

1977, vilket blir nästan 40 år i yrket. 
- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog på denna skola? – På denna 

skola har jag arbetat som speciallärare i 17 år snart.  
 
Speciallärare #3 
    -     Fiktivt namn - Britta 

- Vilken/vilka utbildningar har du läst? – Jag har en mellanstadielärarexamen och sedan har 
jag även läst Svenskdidaktik, Svenska som andraspråk och flera andra kurser som hör till 
ämnet och som även rör lågstadiet. 

- Hur många år har du varit verksam inom yrket? - 1 år. 
- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog på denna skola? -1 år. 

 
Specialpedagog 

- Fiktivt namn - Belle 
- Vilken/vilka utbildningar har du läst? – Grundskollärarutbildning med inriktning i ämnena 

Svenska och Samhällsorienterande ämnen för år 1-7 samt Svenska som andraspråk för år 
1-6. Vidare har jag en magisterexamen i specialpedagogik och en 
specialpedagogutbildning.  

- Hur många år har du varit verksam inom yrket? – 3 år.  
- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog på denna skola? -Sedan 

mars 2016.  
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