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Sammanfattning 
Studiens syfte är att utifrån specialpedagogens perspektiv, beskriva, analysera och förstå 
specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi med 
avseende på hinder och möjligheter, i de tidiga skolåren. För att besvara studien syfte valdes 
metoden intervju och sju specialpedagoger från fyra kommuner intervjuades. Intervjuerna 
genomfördes enskilt och transkriberades i direkt anslutning till den utförda intervjun. Efter 
transkriberingen analyserades resultatet och sammanställdes i löpande text. Resultatet visar att 
specialpedagogernas egna erfarenheter och kunskaper i ämnet skapar en trygghet i arbetet 
vilket leder till möjligheter. Alla specialpedagoger har efter avslutad 
specialpedagogutbildning förkovrat sig i ämnet i olika omfattning för att öka kunskaperna. 
Med endast specialpedagogutbildningen kunde arbetet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter utgöra ett hinder. Arbetet med läs- och skrivsvårigheter bedrivs på 
organisation- grupp och individnivå. På organisationsnivå visar resultatet att ett positivt 
samarbete med en delaktig rektor utgör en möjlighet, likväl som det blir ett hinder då rektorn 
inte är en del av arbetet. På gruppnivå betonar specialpedagogerna vikten av det kollegiala 
lärandet som bidrar till möjligheter men också en utmaning i att arbeta med pedagoger med 
annan syn på arbetssätt och/eller annat specialpedagogiskt synsätt. På Individnivå betonar 
specialpedagogerna vikten av möjligheter vid tidiga insatser och svårigheten att få till 
lästräning då eleverna börjar i år 4 och har många olika ämnen vilket bidrar till att det är svårt 
att få ihop till lästräning, schematiskt. Forskningsbaserade kunskaper i ämnet beskriver 
specialpedagogerna som viktiga och specialpedagogerna håller sig ständigt uppdaterade med 
ny forskning. Tillgången till forskning är stor vilket bidrar till möjligheter men som också kan 
ses som ett hinder. Möjligheten ges genom stor tillgång till forskningen och hinder kan ses i 
osäkerhet på vad av forskningen som är relevant att ta del av. Forskningen sprids vidare i 
verksamheten på organisations, grupp och individnivå genom handledning, kollegialt lärande 
och studiecirklar vilket ger specialpedagogerna en tro att den senaste forskningen genom 
pedagogerna når eleverna. Specialpedagogerna använder sig av webbplatserna Skolverket och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten för att uppdatera sina kunskaper i ämnet.   

Nyckelord:   
Fonologisk medvetenhet, funktionsnedsättning, inkludering, självkänsla, forskning. 
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Abstract 
The aim of the study is to describe, analyze and undersand the role of the special educator in 
relation to students with readning and writing difficulties and dyslexia with regard to 
obstacles and oppertunities, in the early school years. All this from the perspektive of the 
special educator. In order to answer the purpose of the study, the method of interview was 
chosen and special educators from four municipalities were interviewed. The interviews were 
performed individually and transcribed in directly connection to the interview. After the 
transcription, the result was analyzed and compiled in running text. The result shows that the 
special educators´own experience and knowledge of the subject creates a feeling of 
confidence, which leads to opportunities. After their education, all specialists have gained 
their proficiency in the subject to increase knowledge. To work with students with reading 
and writing difficulties could be an obstacle with only special education. The work of reading 
and writing difficulties is conducted on an organizational group and individual level. At the 
organizational level, the results shows that positive co-operation with a participating principal 
is an opportunity, as well as it becomes an obstacle when the principal is not a part of the 
work. At the group level, special educators emphasize the importance of collegial learning 
that contributes to opportunities, but also a challenge in workning with educators with a 
diffrent view of working methods and/or other special educational approaches. At the 
individual level, special educators emphasize the importance of early intervention and the 
difficulty in reading practise for students after the beginning of school year four where they 
have many diffrent subjects, which makes it schematically difficult. The special educators 
describe knowledge of the subject based on research as important and they keep themselves 
updated with new research. Access to research is great, which contributes to opportunities, but 
it can also be seen as an obstacle. The opportunity is given through high access to research 
and obstruction uncertainty about what research is relevant to take part of. The research is 
further spread in organization, group and individual level through instruction, collegial 
learning and study circles, which gives special educators the belief that the latest research 
reaches the students by the educators. Special educators use the website Skolverket and 
Specialpedagoggiska skolmyndigheten to update their knowledge.  
 
Keyword:  
Phonological awareness, disabilities, including, self esteem, research. 
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Alla kloka tankar har redan tänkts tusentals gånger 

men för att göra dem till vår verkliga egendom måste 

vi noggrant tänka dem om igen tills de slår fasta 

rötter i vår egen erfarenhet. 

Goethe 
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Inledning 
Nästan all utbildning förutsätter att elever har väl utvecklade läs- och skrivfärdigheter 
(Samuelsson, 2009). Andersson, Belfrage & Sjölund (2012) uttrycker att tiden då god läs- och 
skrivförmåga inte var viktig är förbi. God läs- och skrivförmåga är en förutsättning för en 
individs möjligheter att delta i samhällsprocessen på lika villkor (Samuelsson, 2009). Då 
inlärningen i skolan i stor utsträckning är skriftspråksbaserad är det lätt att inse att elever med 
svårigheter att läsa och skriva hamnar in en utsatt position. Nya pedagogiska arbetssätt sätter 
ansvaret för egna lärandet i fokus och ställer stora krav på kunskapsinhämtande och eleverna 
förväntas kunna navigera självständigt i mötet med skriftspråket. Införandet av datorer i 
skolan har drivit upp kraven på läs- och skrivfärdigheter (Salomonsson, 2013). 

Idag är förekomsten av olika former och grader av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
omfattande och utgör den vanligaste funktionsnedsättningen bland elever. Bjar (2013) menar 
att alla lärare varje lektion möter minst en elev som på grund av sina läs- och skrivsvårigheter 
har svårt att följa med i skolarbetet. Samuelsson (2009) konstaterar att ett stort antal elever 
årligen lämnar skolan utan tillräcklig läs- och skrivförmåga. En granskning av 
Skolinspektionen visar att stor del av de svenska skolorna gör otillräckliga insatser för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. I kartläggningar framkommer att många av landets kommuner 
saknar handlingsplan för hur skolorna ska arbeta med dyslexi (Kling, 2013). Samtidigt skriver 
Skolverket (Sandberg, Hellblom- Thibbling, Garpelin, 2015) att svårigheter i den tidiga läs- 
och skrivinlärningen är den vanligaste orsaken till stöd i de tidiga skolåren.  

Vi vet idag att dyslexi inte växer bort, men med tekniska hjälpmedel och tillgång till 
specialpedagog (Lagerström, 2011) kommer rätt insatser i skolan att hjälpa elever med dyslexi 
fungera på samma villkor som övriga elever (Andersson et al., 2012). 

Det finns mycket forskningsbaserad kunskap om dyslexi men det finns också indikationer på 
att undervisning på vissa skolor bedrivs avskilt från den typ av kunskap. Elever med dyslexi 
behöver hamna på en skola där lärarna använder forskningsbaserad kunskap, vet vad dyslexi 
är och där det finns en plan både för hur man ska upptäcka och hjälpa barn med läs och 
skrivsvårigheter (Lagerström, 2011).  

Många elever har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi men får enligt forskarna inte den hjälp de 
behöver i skolan trots att forskningsbaserad kunskap finns och att vi vet att elever med läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi med rätt insatser kan fungera som övriga. Som blivande 
specialpedagog ställer jag mig frågan, hur är det egentligen? På vilket sätt upplever 
specialpedagogerna sin roll i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi på 
olika nivåer i verksamheten? Om forskningsbaserade kunskaper finns i ämnet, varför når den 
då inte fram till eleverna? Eller når forskningen fram? 
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med studien är att utifrån specialpedagogiska perspektiv, beskriva, analysera och förstå 
specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi med 
avseende på hinder och möjligheter, i de tidiga skolåren.  

Syftet preciseras med följande frågeställningar: 

Vilka möjligheter och hinder ser specialpedagogen i sin roll i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och egna kunskaper i 
ämnet?  

Vilka möjligheter och hinder ser specialpedagogen i sin roll med arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi på organisation, grupp och individnivå?  

Hur ser kopplingen ut mellan forskningsbaserade kunskaper och specialpedagogens arbete? 
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Forskningsöversikt   

Specialpedagoger 
Under kommande rubriker ges en tillbakablick utifrån specialpedagogens yrkesroll från år 
1962 till idag kring specialpedagogens uppdrag och upplevelsen av uppdraget. Därefter 
kommer en beskrivning av de tre specialpedagogiska perspektiv som finns idag samt 
myndighetstext kopplat till specialpedagogens yrkesroll. Begreppen läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi behandlas liksom läs- och skrivsvårigheter och dyslexi genom tiderna, teorier 
kring det och hur det ser ut idag. Läs och skrivsvårigheter och dyslexi tas också upp ur ett 
pedagogiskt perspektiv, lärarkompetens, tillvägagångssätt i arbetet med eleverna, inkludering, 
ordförråd, fonologiska färdigheter, tidiga tecken och vikten av tidiga insatser, 
specialpedagogisk kompetens och elevens självkänsla behandlas.  

Specialpedagogens roll genom tiderna 
År 1962 infördes en statligt reglerad speciallärarutbildning där inriktningen var elever med 
olika inlärningssvårigheter och handikapp. Med utgångspunkt i normalitetsbegreppet fick 
elever som inte passade in göra olika tester för att särskiljas. Utifrån resultaten tog 
specialläraren beslut i vilken grupp eleven skulle ingå i och vilket undervisningsmaterial som 
skulle användas för att komma vidare. Specialläraren hade undervisning i mindre grupper med 
elever som hade olika handikapp. År 1962 sökte skolan aldrig elevens svårigheter i 
undervisningen utan såg eleven som bärare av problemen (Lindqvist, 2017). 

År 1990 ersattes Speciallärarutbildningen av Specialpedagogprogrammet. På 
Specialpedagogprogrammet fanns olika inriktningar bland annat mot; komplicerad 
undervisningssituation, dövhet eller hörselskada, synskada eller utvecklingsstörning. 
Studenterna fick kunskaper som förmåga att handleda samt vara en pedagogisk rådgivare. År 
2001 togs inriktningarna bort då en större förståelse fanns för människors lika värde. 
Jämlikheten blev större. Ett ställningstagande mot exkludering och åtgärder av exkluderande 
slag stämde inte längre in med målen att uppnå delaktighet. Nu hamnade fokus istället på 
samspelet mellan elev och omgivning (Lindqvist, 2017). 

Idag inriktar sig Specialpedagogprogrammet inte mot elevers svårigheter utan i första hand 
studeras mötet mellan elev och omgivning. Kunskapsområdet för specialpedagogen är brett 
och fokus ligger på frågor som att utveckla lärmiljöer utifrån behov och förutsättningar. 
Ledorden medverka, delta och samverka gör det tydligt att se vikten av att specialpedagogen 
tillsammans med övrig personal möter behoven hos alla elever (Lindqvist, 2017). 

Enligt SFS (2007:638) innebär en specialpedagogexamen att studenten ska visa på sådan 
kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och 
elever i behov av särskilt stöd inom skola. Speciallärarexamen innebär att studenten ska visa 
på sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som speciallärare för 
barn och elever inom skola som har behov av särskilt stöd i språk-, skriv-, läs- eller 
matematikutvecklingen.  
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Specialpedagogens uppdrag idag  
Ahlberg (2007) menar att specialpedagogik ofta förknippas till skolans verksamhet, med 
specialundervisning och elever som är i behov av särskilt stöd. Att begränsa specialpedagogik 
till att handla om åtgärder för elever i behov av särskilt stöd är för snävt. SOU (1999:63) 
poängterar att specialpedagogik fyller en viktig funktion, inte i första hand för någon särskild 
pedagogik för vissa elever, utan genom att bidra till att den naturliga variationen av elevers 
olikheter kan mötas i skolan. Enligt Lutz (2014) är specialpedagogik inte är en samling 
metoder för arbete med barn i behov av särskilt stöd, utan en fråga om förhållningssätt, 
bemötande, etik, samt en öppenhet för att problematisera och kritiskt granska den 
pedagogiska lärandemiljön som erbjuds eleverna. Cameron & Lindqvist (2013) menar att 
specialpedagoger förväntas arbeta på grupp och individnivå men även som organisationens 
förändringsagent.  

Lindqvist (2017) beskriver att specialpedagoger ofta arbetar på egen hand med att bland annat 
utreda enskilda elevers svårigheter. Ofta ges signaler från lärare, elever, vårdnadshavare, eller 
annan personal i skolan som uppmärksammat att elever riskerar att inte nå läroplanens mål. 
Arbetet på individnivå börjar med extra anpassningar som Skolverket (2014) beskriver som 
mindre omfattande stödinsatser som utförs i den ordinarie undervisningen där formella beslut 
inte krävs. I ett nära samarbete kan specialpedagogen och pedagogen analysera vilka extra 
anpassningar som fungerar så pass bra att en enskild elev kan bli en del av undervisningen 
(Lindqvist, 2017). En studie av Sandström, Lindqvist & Klang (2017) belyser att det idag 
finns svårigheter i verksamheter för vem som ska ansvara för anpassningar, pedagoger eller 
specialpedagoger. Studien visar också att det finns specialpedagoger som anser att pedagoger 
inte har kunskaper för att anpassa undervisningen medan pedagogerna själva anser att de har 
kunskaper men att de bland annat behöver få extra tid för att ha möjlighet att anpassa 
undervisningen.  

När extra anpassningar inte är tillräckliga insatser gör specialpedagogen en pedagogisk 
utredning och rektorn bedömer om elever är i behov av särskilt stöd (Lindqvist, 2017). 
Särskilt stöd är en stödinsats av mer omfattande karaktär som inte kan utföras inom ramen för 
den ordinarie undervisningen (Skolverket, 2014). Vid särskilt stöd ska stödet som ges stämma 
överens med behoven och inte bli exkluderande. I ett samarbete mellan ansvarig pedagog och 
specialpedagog görs en analys av hur stödet ska utformas för att inom den elevgrupp eleven 
tillhör möta behoven (Lindqvist, 2017). 

Undervisning av enskilda elever är också en del av specialpedagogens dagliga uppgifter 
(Lindqvist, 2017). I en enkätundersökning av Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och 
Nilholm (2015) framkommer att specialpedagoger ofta arbetar med uppgifter som 
utredningar, åtgärdsprogram, dokumentation, undervisning av enskilda elever samt mindre 
elevgrupper, konsultation och rådgivning för arbetslag och ledningsgrupper. Ahlefeld Nisser 
(2009) och Lindqvist (2013b) beskriver forskning som visar att specialpedagoger ofta får 
uppdrag som speciallärare men att de många gånger utöver det har ett mer övergripande och 
förebyggande specialpedagogiskt uppdrag. Det kan exempelvis vara att leda samtal kring 
svåra lärandesituationer och att utveckla lärmiljöer.  
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Forskning pekar på att specialpedagogerna uppfattar sina kunskaper kring kartläggning, 
utvärdering av lärmiljöer och delaktighet på grupp- och individnivå som goda. 
Specialpedagogerna behöver ett nära samarbete med samtliga yrkesroller som arbetar kring 
eleven och främst ansvarig pedagog. Svårigheter och kunskaper ska kartläggas, analyseras 
och bedömas korrekt vilket kräver att pedagogen är delaktig. Pedagogen är den som har 
kunskaper om ämnet, vad eleven ska lära sig och var eleven befinner sig. Specialpedagogen 
kan hjälpa till med att analysera hinder som eleven kan stöta på i lärandet (Göransson et al., 
2015).   

Specialpedagoger uttrycker många gånger en önskan att få utveckla verksamhetens 
hälsofrämjande och förebyggande arbete men ägnar sig ofta åt att ”släcka bränder”. Allt för 
ofta får specialpedagogerna utföra arbetsuppgifter som inte matchar den specialpedagogiska 
utbildningen eller elevernas behov. Specialpedagogerna pendlar mellan individuell 
undervisning, stödgrupper, studieteknikkurser och färdighetsträning, utredningar och 
åtgärdsprogram. Specialpedagogerna uttrycker snabba lösningar, kortsiktig planering och 
avsaknad av röd tråd. Enstaka möten mellan lärare, rektor och elevhälsan vars syfte är att få 
fram akuta insatser. De långsiktiga lösningarna har minskat då det åtgärdande arbetet ökat. 
Detta bidrar till att brister i de hälsofrämjande och förebyggande arbetena.  

Ett sätt att uppnå skolutveckling är det kollegiala lärandet där kollegor genom ett strukturerat 
samarbete tillägnar sig kunskap. Specialpedagogen har kompetens att leda och handleda 
utvecklingen av det pedagogiska arbetet på skolan. Kollegialt lärande kan ske genom 
kollegiala klassrumsbesök där pedagogerna öppnar dörrarna till klassrummen för varandra 
och observerar varandra. Ett annat sätt att använda det kollegiala lärandet är genom fiktiva fall 
där pedagogerna tillsammans pratar om dilemman, skolsvårigheter och så vidare. Syftet är 
inte att komma fram till snabba lösningar utan att lära sig av varandras kunskaper och 
perspektiv (Lindqvist, 2017).  

Det finns inte några verktyg för att låsa upp elever som nyckel till framgång däremot kan 
personalen som arbetar i skolan ses som verktygslådor. Det är inte metoderna som är det 
viktiga utan relationerna. Genom goda relationer kan samtal ske om vad eleverna behöver för 
att kunna utvecklas. Skolor behöver arbeta åtgärdande och förebyggande med målet att 
åtgärdandet blir mer förebyggande. Lärare, specialpedagog, rektor och elevhälsa måste 
tillsammans analysera orsaker och samband för att få fram underlag. Analysen spelar en 
avgörande roll utifrån vilket specialpedagogiskt perspektiv verksamheten väljer att bemöta 
eleven utifrån. När det uppstår svårigheter krävs att elevhälsan kompletterar kompetenserna 
som finns i verksamheten. Fokus ska då ligga på att se helheten runt eleven. Innan eleven får 
individuellt stöd ska skolan se över mötet med eleven på organisations- och gruppnivå 
(Lindqvist, 2017). 

I vissa län i Sverige har en överenskommelse mellan landsting och kommuner tagits fram 
kring ansvarsfördelning och utredning vid språk-, läs- och skrivproblematik. 
Specialpedagogen ansvarar för att utreda läs- och skrivsvårigheter enligt modell och 
utbildning från Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) eller annan likvärdig 
utredningsmodell.  
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Skolan ansvarar också för insatser som underlättar för eleverna att klara studierna samt att 
leverera genomförda läs- och skrivutredningar vid remittering till logopedin. Detta beslut är 
taget för att säkra tidiga insatser, använda adekvata och beprövade metoder, hushålla med 
resurser, kvalitetssäkring, ge likvärdiga insatser i hela länet och leverera goda underlag för 
fortsatt utredning. För att specialpedagogerna ska känna sig trygga med detta arrangerar 
SPSM utbildning för specialpedagoger, där logopeder deltar. SPSM har ett material för att 
göra pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Materialet beskriver hur 
skolan ska gå tillväga för att utreda språkliga förmågor. Analysen ska göras på organisations, 
grupp och individnivå. Utredningen ska föreslå åtgärder på dessa tre nivåer. Testsamtal och 
observationer ingår i utredningen (referens saknas med hänsyn till konfidentialitetskravet).  

Specialpedagoger, bland andra verksamma i skolan kan exempelvis genom Skolverkets 
hemsida ta del av forskningsresultat för skola, för att sedan, tillsammans med rektor, omsätta 
dem i praktiken (Vetenskapsrådet, 2014). Idag finns även Specialpedagogiska 
skolmyndigheten (SPSM) som sprider kunskap om resultat av forskning, relevant för det 
specialpedagogiska området. Även denna forskningen sprids via webbplats där avhandlingar, 
forskningsstudier och intervjuer med forskare finns att tillgå (Vetenskapsrådet, 2017). 

Myndighetstext 
Under denna rubrik beskrivs viktiga dokument gällande specialpedagogens yrkesroll i skolan.  

År 1989 antogs av FN:s generalförsamling FN:s barnkonvention. Grundtanken är bland annat 
att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Det är viktigt att utveckla barnperspektivet 
och arbeta med förhållningssätt, attityder och arbetssätt i olika verksamheter. Fokus ska ligga 
på att arbetet leder till det bästa för barnet (UNICEF, 2009).  

Enligt Salamancadeklarationen ska barnet sättas i centrum och möta en pedagogik som tar 
tillvara på barnet som individ och se till vilka behov som finns vid inlärning. 
Salamancadeklarationen antogs av Unesc som är FN:s organisation för utbildning, vetenskap 
och kultur (Svenska Unescorådet, 2006).  

Lgr 11 skriver att en likvärdig utbildning inte innebär att undervisningen ska utformas på 
samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas 
olika förutsättningar och behov. Det finns olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 
Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Skolverket, 2016).  

I skollagen (SFS, 2010:800) framkommer att alla elever ska ges den ledning och stimulans de 
behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar 
ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Elever som till följd av 
funktionsnedsättning har svårt att uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 
syftar till att så långt som möjligt motverka funktionsnedsättningens konsekvenser (3 kap. 
4§.) I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ge 
stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. Skollagen tydliggör att det 
särskilda stödet ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha 
möjlighet att nå de kunskapsmål som minst ska uppnås (3 kap. 3§).  
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Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (1 kap. 5§). 
Vetenskaplig forskning är en metod där systematiskt arbete och material genomarbetas på ett 
specifikt sätt utifrån kriterier som alltid är samma vilket bidrar till kvalitetssäkring. Beprövad 
erfarenhet byggs under en längre tid, systematiskt och dokumenterat (Skolverket, 2013).  

Utbildningen i en skola ska ledas av en rektor. Det övergripande ansvaret för rektor är att 
enligt skollag och läroplaner leda och utveckla verksamheten inom skolan. En rektor ska leda, 
stödja, inspirera och utmana medarbetarna att utveckla verksamheten till bättre 
måluppfyllelse, samt att ansvara för att verksamheten följer lagar och förordningar och 
kommunala direktiv för att garantera elevers rätt och likvärdig utbildning. Det lokala 
genomförandeansvaret ligger på rektorn vilket innebär att rektorn ansvarar för ekonomi, 
arbetsorganisation, pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling (Utbildningsdepartementet, 
2001). Rektorerna har även ett ansvar att se till att personalen ges möjlighet till arbete med 
kollegialt lärande, utveckla kunskaper och ta stöd av den senaste forskningen (Skolverket, 
2013). 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Läs- och skrivsvårigheter 
Ordet läs- och skrivsvårigheter har fördelen att det tydliggör vad problematiken handlar om 
men begreppet anses långt och opraktiskt att använda (Samuelsson, 2009). Ericsson (2016) 
menar att det finns läs- och skrivsvårigheter som inte är dyslektiska, exempelvis om eleven 
har en begränsad möjlighet att förstå som hindrar en normal språkutveckling och försvårar 
förmågan att lära sig läsa och skriva.  

Dyslexi 
Begreppet dyslexi har succesivt vuxit sig starkare och kan idag vara ett allmänt begrepp för att 
beteckna specifika läs- och skrivsvårigheter. Ordet dyslexi är sammansatt av de två grekiska 
orden dys och lexia som betyder svårigheter med ord (Samuelsson, 2009). Andersson, Belfage 
& Sjölund (2012) påpekar att dyslexi inte har något med intelligens att göra. Eriksson (2016) 
beskriver dyslexi som en språklig funktionsstörning vilket påverkar barnets förmåga att lyssna 
till och uppfatta språket korrekt men betonar också att dyslexi kan visa sig på olika sätt och är 
väldigt komplext. Många gånger uppmärksammas att barn med dyslexi även kan ha 
svårigheter med motorik, kognitiv snabbhet, koncentration och uthållighet. Ärftlighet utgör 
den vanligaste orsaken till dyslexi (Ericsson, 2016).  

Myrberg (2003) beskriver dyslexi som ett språkbiologiskt funktionshinder där det finns 
svaghet i att analysera språkets ljudsida vilket innebär bristande fonologisk medvetenhet som 
ger svårigheter att avkoda skriven text. Ericsson (2016) skriver att 5–15 % av svenska elever 
har dyslexi. 
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Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi genom tiderna 
Läkare var de första som intresserade sig för lässvårigheter och beskrev då lässvårigheter som 
en sjukdom, ”förvärvad ordblindhet”. Ur skrifter från 1800-talets senare hälft finns 
beskrivningar av vilken uppfattning som fanns i samhället kring lässvårigheter och det 
beskrevs dels genom föräldrarnas vårdslöshet, djup fattigdom och okunnighet i stavning dels 
naturfel hos barn. För att hjälpa elever som var läs- och skrivsvaga bestämdes att de skulle gå 
om en eller flera klasser vilket bidrog till att vissa elever aldrig kom längre än till småskolan. 
Pionjären Alfhild Tamm intresserade sig för läsforskning och fann i början på 1900 talet att 
elever som av lärarna betraktades som om de hade intellektuella svårigheter i själva verket var 
ordblinda. Från skolmyndigheten fick Tamm motstånd då lärarna inte ville se det hon såg. 
Men på sikt börjande synen på läs- och skrivsvårigheter att förändras och år 1938 startade de 
första läsklasserna i Stockholm. Under 1950-, 1960- och delar av 70-talet inrättades läsklass 
för elever som behövde gå i anpassad skola och läskliniker för elever som kunde delta i den 
ordinarie skolundervisningen men som behövde gå ifrån sina klasser för individuell 
lästräning.  

På 1970-talet svepte samhällsförändringarna genom Europa och började förändra synen på 
eleverna. Man betraktade elevernas olika svårigheter i skolan som att de var orsakade av 
skolan. Inga barn skulle längre gå i specialklasser. År 1978 avskaffades läsklasser och kliniker 
och eleverna flyttades till vanliga klasser där stöd fanns genom individualisering.  

Under 1980-talet stannade utvecklingen om kunskaper, utredning och behandling av läs- och 
skrivsvårigheter. Förklaringen till svårigheter att läsa och skriva var omognad. Uppfattningen 
att dyslexi inte fanns var stark. Att invänta av mognad var metoden som förespråkades. 
Utanför skolan började vuxna våga berätta om sina läs- och skrivsvårigheter både i radio och 
på tv. Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter grundades.  

Förändringarnas vindar började svepa i skolan på 1990-talet. Vikten av goda läsfärdigheter 
uppmärksammandes internationellt och en läskunnighetskommitté tillsattes. Kommittén 
utförde ett omfattade arbete och en förståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter började 
ta form. Kommuner började uppmärksamma situationen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Lärarna sökte kunskap i ämnet. Den första akademiska kursen i ämnet 
startade hösten 1992.  

År 1996 skedde en landsomfattande kampanj vars syfte var att förändra attityden till läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Runt om i landet började folket att inse att läs- och 
skrivsvårigheter var fritt från sociala grupptillhörigheter.  

Under början av 2000-talet har många insatser gjorts för att förbättra läsförmågan hos barn 
och vuxna. Arbete för bättre kunskap i området har drivits av bibliotek, fackföreningar, 
läsföreningar och enskilda personer (Ericsson, 2016). 
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Teorier om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  
På 1930- och 1940-talet beskrevs läs- och skrivsvårigheter och dyslexi genom orsaker som 
visuella problem då man såg att eleverna ofta kastade om bokstäver till exempel b/p, såg/gås 
och så vidare. Teorin kom dock att förändras under slutet på 1970-talet då forskarna trodde att 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi handlade om auditiva likheter mellan bokstäver och ord 
(Samuelsson, 2013).  

Från 1980-talet och fram till idag dominerar den fonologiska teorin. En annan tänkbar teori är 
att elever med läs- och skrivsvårigheter skulle ha motoriska svårigheter men det finns inte 
något vetenskapligt stöd som visar på det. Inom den magnocellulära teorin som handlar om 
hur hjärna bearbetar visuell information är teorin att visuella intryck glider in i varandra. Även 
denna teori har visat sig ha problem då det inte finns vetenskapligt stöd som visar på detta. 
Endast inom den fonologiska teorin finns forskning och vetenskapligt stöd som stärker teorin. 
Idag tror man att läs- och skrivsvårigheter innebär problem med ordavkodningen och 
ordigenkänningen. Ordavkodning och ordigenkänning förutsätter att eleven kan använda den 
alfabetiska principen som i sin tur förutsätter att eleven kan hantera talspråkets ljudstruktur. 
Vår förmåga att återge hur ord låter är relaterad till fonologisk medvetenhet, snabb benämning 
och korttidsminne som alla är viktiga förutsägelser för tidig läs- och skrivinlärning. Av alla 
teorier för att förutsäga orsaker till svårigheter med läs- och skrivinlärningen är det endast 
fonologisk medvetenhet som visat sig ha orsakssamband (Samuelsson, 2013).  

Forskning visar att de flesta elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi har fonologiska 
problem (Salomonsson, 2013). Även Sandberg, Hellblom- Thibbling & Garpelin (2015) 
betonar att starka bevis finns mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivförmåga. 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ur ett pedagogiskt perspektiv  
Det finns många faktorer som spelar in i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi: Heimdahl Mattson och Roll- Pettersson (2017) belyser vikten av lärarkompetens, 
arbetssätt och inkludering. Samuelsson (2009) beskriver fonologiska färdigheter som viktiga. 
Lagerström (2011) talar om tidiga insatser. Bjar och Frylmark (2014) och Samuelsson (2009) 
tar upp vikten av arbetet med elevens självkänsla. 

Lärarkompetens 
I arbetet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi behövs kunskap. Kunskap kring psykologi, 
barnpsykologi, neurologi, logopedi och pedagogik. Utöver detta behövs arbetslag som kan 
utreda svårigheterna genom tvärvetenskapligt arbetssätt i form av olika professioner som 
möts, Ericsson (2016). Viktigt är att få en helhetsbild av elevens starka och svaga sidor gärna 
med eleven som stöd då eleven många gånger har värdefulla uppgifter då det gäller 
helhetssituationen. Även här krävs en lärare med goda kunskaper om läsning och skrivning 
och hur den utvecklingen ser ut hos barn, samtidigt får man inte glömma bort att alla elever 
har skiftande behov av stöd och stimulans. Elever med läs- och skrivsvårigheter är ingen 
homogen grupp (Ericsson, 2016). 

Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver få möta kunniga vuxna som har kunskaper i 
ämnet, ger varierande instruktioner, individuellt stöd i en inkluderande miljö samt en 
empatisk förmåga som gör att den vuxna visar respekt för den enskilda individen. 
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Undersökningar visar att många elever är positiva till individuellt stöd efter skoldagens slut. 
Detta ska då ske frivilligt och i nära samarbete med föräldrarna. Detta arbetssätt visar på 
positiva effekter då det upprepas en stund varje dag, Sandberg et al., (2015). 

Barber och Mourshed (2007) pekar på vilken av att organisationerna erbjuder 
kompetensutveckling för pedagogerna då betydelsen av kvaliteten på undervisningen som 
pedagogerna driver är en betydelsefull del i elevers framgångar i skolan.  

Myrberg (2003) menar att de pedagoger som har kunskaper om elevernas språkutveckling 
kommer att identifiera problem med läs- och skrivsvårigheter medan pedagoger som saknar 
kunskaper i ämnet kommer att använda sig av ”vänta och se attityden” som argument. 

Det finns olika tester som specialpedagoger kan använda i arbetet med att uppmärksamma 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Testerna som kartlägger läs- och skrivförmågan och 
samtidigt är förankrade i teorier utförs både på grupp och individnivå. Inom pedagogiken ses 
test som ett verktyg för att tolka vad eleven har svårt med och kunna koppla resultatet till 
teorierna. Genom beskrivningar av vad eleven kan ges möjlighet att planera åtgärder 
(Ericsson, 2016).  

Arbetssätt 
Avgörande för vilka framgångar en elev med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi når beror 
enligt Bjar och Frylmark (2014) på är vilket arbetssätt som används. Ett fritt arbetssätt blir 
ofta svårt för elever som har svårt med läsningen.  

Forskning visar att när eleverna börjar i år 4 tycks pedagogerna inte längre arbeta med 
läsfärdigheterna även om studier visar att det finns elever som fortfarande inte har 
automatiserat sin avkodning och läser varje bokstav för sig. Här har specialpedagogerna en 
viktig roll att fylla i arbetet med/mot eleverna även om det vore önskvärt att 
läsundervisningen fick ta större plats i undervisningen och inte vara så starkt ämnes betonat 
(Stenlund, 2017). 

Inkludering 
En inkluderande undervisning ska kunna hantera en mångfald av egenskaper och behov hos 
eleverna och eleverna ska ha en känsla av delaktighet. I en inkluderande miljö känner eleven 
sig delaktig (Nilholm och Alm, 2010). Elmeroth (2012) skriver att en skola för alla är en 
inkluderade skola där alla har rätt till en meningsfull skolgång och alla elever ingår i en 
demokratisk gemenskap. Varje skola utgör ett system för alla elever oavsett förutsättningar 
och behov. Skolverket (2014) skriver att en inkluderande skola är där alla elever lär 
tillsammans och upplever en samhörighet i skolan. Ahlefeld Nisser (2014) menar att 
specialpedagoger i Sverige och Norge inte arbetar med enskilda elever i lika stor utsträckning 
som förut då arbetet ofta sker i grupper. Bjar och Frylmark (2014) däremot hävdar att 
placering i särskilda undervisningsgrupper är en vanlig specialpedagogisk åtgärd i Sverige 
idag och en metod som kan upplevas mer negativ än positiv om inte lämpligt stöd sätts in.  
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Bjar och Frylmark (2014) menar på att skolan vill sätta in stöd och hjälp till de elever som 
behöver, samtidigt som fokus för hjälpinsatserna många gånger ligger på att flytta på eleven 
så att övriga elever i gruppen har chans att nå kunskapsmålen. Bjar och Frylmark (2014) 
påpekar att skolledare många gånger gärna ser att elever i behov av stöd samlas i en grupp då 
det är mer ekonomiskt. Även Göransson, Nilholm och Karlsson (2011) menar att det svenska 
skolsystemet gärna har påståtts vara mer inkluderande än det i verkligheten är, då det i 
Sverige har skett en ökning av antalet elever som placeras i segregerande skolmiljöer.  

Tetler (2000) påstår att det är viktigt att överge det gamla traditionella sättet att se på 
specialundervisning där specialpedagoger arbetar enskilt med elever och istället sätta in 
resurser i gruppen så alla elever får en chans att utifrån bästa förutsättningar undvika 
segregering. 

Fonologiska färdigheter  
Begreppet fonologisk medvetenhet beskriver medvetenhet om språkets minsta delar, 
språkljuden (Samuelson, 2009). När det talas om avkodning handlar det om förståelse för hur 
ljud och bokstäver hänger ihop (Andersson et al., 2012).  

Ericsson (2016) beskriver ett forskningsprojekt som bedrivits på Bornholm som visar att 
förskolebarn med liten grad av språklig medvetenhet fick lässvårigheter i skolan och de barn 
som var i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter hade mest nytta av 
språkträningen.  

Samuelsson (2013) beskriver att den fonologisk medvetenhet är en viktig språklig kompetens 
när det gäller den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Fonologisk medvetenhet är grunden till 
det fonologiska system som är tidigt utvecklat och har till uppgift att uppfatta, bearbeta, 
koordinera och kategorisera språkets fonologiska struktur. Brister i det fonologiska systemet 
påverkar förmågan att uppmärksamma språkljud men också det verbala korttidsminnet och 
barnets möjligheter att utveckla ett passivt och aktivt ordförråd. Både verbalt korttidsminne1 
och vokabulär2 pekas ut som språkliga komponenter som har ett samband med läs- och 
skrivutvecklingen.  

Elever som visar osäkerhet inom det språkliga medvetandet ska enligt Ericsson (2016) träna 
på det. Den uppdaterade versionen av Bornholm lek är anpassad utifrån senaste årens 
forskning (Ericsson, 2016). Här framhålls vikten av fonemisk medvetenhet. Sandberg et al., 
(2015) ger stöd för arbetet med Bornholms lek och menar på att det är en högt värderad 
komponent som stimulerar den språkliga medvetenheten. Utifrån en studie som Sandberg et 
al., (2015) genomfört framkommer att pedagoger i skolår 1 anser att eleverna som arbetet 
utifrån Bornholm under förskoleklass är väl förberedda när de kommer till skolan och många 
har knäckt den alfabetiska koden.  

                                                
1 Det verbala korttidsminnet hjälper oss att minnas verbal information under ett fåtal 
sekunder, till exempel telefonnummer. 
2 ordförråd	
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Sandberg et al., (2015) samt andra efterkommande studier i ämnet menar på att resultaten av 
arbetssättet spelar en avgörande roll för kommande läs- och skrivutveckling. 

Barn som fått träning i den fonologiska medvetenheten upplever mindre problem med den 
tidiga läs- och skrivinlärningen och är generellt bättre rustade att möta skriftspråkets 
kompetens (Samuelsson, 2013). 

Tidiga insatser  
Innan ett barn påbörjat sin informella och formella läs- och skrivundervisning går det att se 
tecken på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi genom talets ljudsida. Det finns en koppling 
mellan tidig talperception3, den inre uppfattningen av talets ljudstruktur, fonologisk 
medvetenhet och den senare läs- och skrivutvecklingen (Bjar, 2013). 

Det är av stor vikt att tidigt identifiera barn som löper risk för att få läs- och skrivsvårigheter. 
Forskarna är idag överens om att tidiga insatser är mer effektiva än de som sätts in senare 
under skolåren (Samuelsson, 2009). 

Sandberg, Hellblom-Thibbling & Garpelin (2015) skriver att tidig språkstimulering har stor 
betydelse för den framtida läs- och skrivutvecklingen. Elever i riskzonen för läs- och 
skrivsvårigheter behöver möta skriftspråket på ett varierat sätt. Tidig stimulans av fonologisk 
medvetenhet är ett viktigt inslag för att förebygga problem med läs- och skrivsvårigheter. 

Lagerström (2011) anser att om hjälpen kommer redan i förskolan och träningen uppfattas 
som rolig och meningsfull så kommer de flesta barn med dyslexi ikapp sina kamrater efter 
bara några år. Men om lärarna inte förstår eller har kunskaper i ämnet finns svårigheterna kvar 
och blir djupare och djupare. Samuelsson (2009) menar på att de pedagogiska insatserna 
måste anpassas så att det inte bara föreslås mer läsning av skönlitteratur. För en elev med 
dyslexi är det många gånger helt otillräckligt.  

Hausstätter och Takala (2011) belyser vikten av tidiga insatser och gör kopplingar mellan 
Finlands höga resultat i PISA samt tidiga insatser och särskilt stöd i bland annan läsning och 
skrivning.  

Självkänsla 
Av stor betydelse är hur skolor organiserar det specialpedagogiska stödet för att positivt 
påverka elevernas skolsituation och upplevelser av den. Att redan tidigt möta svårigheter med 
att läsa och skriva kan vara otroligt stressande för den drabbade. Att varje dag jämföra sig 
med övriga i klassen och uppleva känslan av att inte förstå, inte hinner med och att inte kunna, 
leder ofta till en sämre uppfattning om den egna förmågan. En elev som inser att den har svårt 
att exempelvis lära sig läsa samtidigt som den ser att kompisarna lär sig får lätt en känsla av 
att inte vara lika duktig som de andra. Det är skolans moraliska skyldighet är att se till att alla 
elever upplever framgång i sitt lärande. Verksamheten ska bygga på ett arbets- och 
förhållningssätt där eleverna upplever sig själva som framgångsrika och kompetenta (Bjar och 
Frylmark, 2014). 

                                                
3	Förmåga att uppfatta den akustiska signalen och matcha mot eget ordförråd.  
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Bjar och Frylmark (2014) hävdar att för att hjälpa läs- och skrivsvaga elever med låg självbild 
krävs lärare med goda kunskaper om läs- och skrivprocessen och hur undervisningen kan 
läggas upp för att eleven inte ska möta alla svårigheter på samma gång. För att kunna ställa 
rimliga krav krävs att läraren vet var varje elev befinner sig i sin läs- och skrivinlärning.  

Specialpedagogiska perspektiv 
Kompensatoriska perspektivet har under lång tid varit det mest framträdande perspektivet 
inom specialpedagogiken och härstammar från den medicinska och psykologiska forskningen. 
Perspektivet handlar om att se elevernas brister som orsak till skolsvårigheterna. Resurser 
sätts in i arbetet med elevernas svaga sidor och särskild undervisning med målet att nå 
normalt fungerade elever utövas (Nilholm, 2005). Ofta namnges bristerna i någon diagnos. 
Inom detta perspektiv kompenseras eleverna för deras problematik istället för att söka 
lösningar i lärmiljön (Nilholm, 2007). Inom det kompensatoriska perspektivet finns mål som 
att hitta rätt undervisningsmetoder för diagnostiserade grupper, förespråkande av mer 
segregerade undervisningsformer, samt specialpedagogisk professionalitet som kunskaper om 
det som avviker hos eleven (Nilholm, 2005). Perspektivet kritiseras då det istället för att se 
bristerna utifrån skolans styrning och organisation individualiserar svårigheterna (Nilholm, 
2007).  

Inom det kritiska perspektivet är man kritisk mot det kompensatoriska perspektivet och menar 
att svårigheterna ska sökas utanför eleven. Orsaken till elevens svårigheter är att skolan 
misslyckats med sitt demokratiska uppdrag som innefattar att nå upp till integrerade former av 
undervisning (Nilholm, 2007). Specialpedagogiska behov ses som sociala konstruktioner 
istället för individuella misslyckanden. Specialpedagogiken ses som ett hjälpmedel för att 
hantera olikheter (Nilholm, 2005). 

Under senaste åren har dilemmaperspektivet vuxit fram som en kritik mot det 
kompensatoriska och det kritiska perspektivet. Inom detta perspektiv är utgångspunkten att 
utbildningen står inför olika dilemman som exempelvis synsätt på lärande, behov och 
värderingar. Det grundläggande dilemmat är att alla ska erbjudas samma utbildning samtidigt 
som undervisningen ska anpassas utifrån varje elev (Nilholm, 2007). Inom detta perspektiv 
ses specialpedagogiken mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. 
Problematiken läggs både hos individen och omgivningen (Nilholm, 2005). Nilholm (2007) 
menar på att skolan måste kunna förhålla sig till och hitta lösningar till problemet utifrån de 
dilemman som skolan ställs för.  

Nilholm (2014) hävdar att pedagoger fortfarande idag ser på olikheter genom att titta på 
eleven som bärare av problematiken. Det är ovanligt att skolor arbetar utifrån att försöka 
förändra verksamheten och innehåll i undervisningen för att de ska passa alla elevers olika 
förutsättningar. Detta är en viktig fråga inom den specialpedagogiska relevansen i skolan idag 
och specialpedagoger har en viktig roll att fylla i att förändra synsättet bland pedagogerna i 
verksamheten. Lutz (2014) menar att specialpedagogiken i Sverige och övriga Norden 
uppfattas stå för perspektivet som har en betoning på inkludering och en syn på svårigheter 
som något som uppkommer i relation med miljön och de individuella förutsättningar 
individen har med sig i mötet med miljön.  
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Teoretisk ansats 
Ett sätt att förhålla sig till elever med läs- och skrivsvårigheter är att se på barnets svårighet ur 
ett specialpedagogiskt perspektiv. Nilholm (2005) menar att olika specialpedagogiska 
perspektiv bidrar till konsekvenser för hur verksamheter förstås och organiseras. Genom att 
använda teorier för det undersökta kan vi via teorins väg kan se samma sak på väldigt olika 
sätt (Nilholm, 2016). Jag har valt att titta på hur specialpedagogerna förhåller sig till elevens 
svårigheter utifrån Nilholms tre perspektiv som svensk specialpedagogik förhåller sig till; det 
traditionella perspektivet, kompensatoriska perspektivet, det individuella perspektivet, kritiska 
perspektivet samt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005).   

Nilholms perspektiv kommer att användas för att stödja studiens analys och diskussion i 
förhållande till insamlad empiri och resultat. Centrala begrepp som kommer att användas för 
analys och diskussion av data är; kompensatoriska perspektivet, kritiska perspektivet och 
dilemmaperspektivet.  
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Metod 

Forskningsmetod 
Med utgångspunkt i studiens syfte valde jag att utföra studien genom kvalitativ forskning som 
till stor del riktar in sig på ord snarare än siffror. Jag har lagt fokus på det kulturella och 
vardagliga aspekterna av människors tänkande, lärande, vetande, handlande och sätt att 
uppfatta sig själva som personer. Den kvalitativa forskningsintervjun har använts som metod 
och kan beskrivas som ett samtal mellan två personer som pratar om ett gemensamt intresse 
(Kvale och Brinkmann, 2015). 

Den kvalitativa forskningen kan i denna studie beskrivas genom intresset att studera hur 
specialpedagoger uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Synsättet riktar sig mot 
specialpedagoger och fokus ligger på att ta reda på hur specialpedagogerna tolkar, upplever, 
strukturerar och formar sin verklighet i relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter 
(Backman, 2016). 

Urval, bortfall och deltagande 
Metoden jag valt för urvalet av informanter benämns målinriktat urval, vilket betyder att 
specialpedagoger med direkt hänvisning till syfte och forskningsfrågorna valts ut som 
informanter (Backman, 2015). Informanterna är specialpedagoger som arbetar mot de tidiga 
skolåren. I denna rapport står tidiga skolåren för åren F- 5. Genom samtal till expeditionerna 
på olika skolor i flertalet kommuner fick jag hjälp att komma i kontakt med informanterna. 
Femton specialpedagoger kontaktades och sju specialpedagoger från åtta skolor i fyra svenska 
kommuner tackade ja till deltagande. Sex av de sju intervjuade specialpedagogerna har en 
specialpedagogutbildning. En specialpedagog har läst olika kurser som tillsammans utgör en 
likvärdig utbildning som för specialpedagogexamen. Jag benämner alla informanter som 
specialpedagoger. Specialpedagogernas arbetslivserfarenhet som utbildad specialpedagog 
varierar från 1 till 26 år. Alla specialpedagoger har tidigare erfarenheter från förskola och 
skola. Specialpedagogerna har utbildat sig mellan åren 1990-2016. Specialpedagogernas 
grundutbildningar benämns i form av förskollärare, lågstadielärare och tidigarelärare. 
Specialpedagogerna arbetar på skolor där kontexten för arbetet ser olika ut beroende på hur 
många specialpedagoger som arbetar i verksamheten. Gemensamt för alla är att endast 
specialpedagoger arbetar i verksamheten. Ingen speciallärare. I en av verksamheterna finns en 
tidigarelärare som gått in i tjänsten som speciallärare. I en annan verksamhet finns en 
speciallärare under utbildning. Antalet elever i verksamheterna varierar mellan etthundra och 
trehundra. Informanterna benämns med fingerade namn. I beskrivningen av informanterna 
utelämnas en del information och skolorna namnges inte med hänsyn till 
konfidentialitetskravet.  

I bakgrunden beskrivs ett dokument kring specialpedagogernas uppdrag att utföra 
pedagogiska läs- och skrivutredningar. Där har jag valt att utelämna referens då det skulle 
kunna leda läsaren till vilka kommuner studien är utför i. Även detta med hänsyn till 
konfidentialitetskravet.  
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Informanter 

I det följande presenteras informanterna. Specifika uppgifter som exempelvis år i yrket har 
skrivits mer översiktligt med hänsyn till konfidentialitetskravet, men för att skilja mellan 
specialpedagoger med mer/mindre erfarenhet i yrket väljer jag att benämna 
specialpedagogernas arbetslivserfarenhet som mer eller mindre än tio år i yrket. Även viss 
utbildning som skulle kunna bryta mot konfidentialitetskravet har utelämnats.  

Emma 

Arbetat mer än tio år som utbildad specialpedagog. Tidigare utbildad lågstadielärare. 
Erfarenheter och kunskaper: Emma har flertalet universitetskurser samt andra kurser i ämnet 
exempelvis via SPSM.  

Stina 

Arbetat mer än tio år som utbildad specialpedagog. Tidigare utbildad lågstadielärare. 
Erfarenheter och kunskaper: Stina har en universitetskurs samt andra kunskaper och 
erfarenheter i ämnet som inte kan nämnas med hänsyn till konfidentialitetskravet.  

Frida 

Arbetat mindre än tio som utbildad specialpedagog. Tidigare utbildad förskollärare och 
tidigarelärare i matematik och svenska till år 6. Erfarenhet och kunskaper: Frida har en 
universitetskurs i ämnet och annan kurs i ämnet via SPSM samt flera mindre lokala kurser via 
centrala elevhälsan.  

Lisa 

Arbetat mindre än tio år som utbildad specialpedagog. Tidigare utbildad lågstadielärare. 
Erfarenhet och kunskaper: Lisa har en universitetskurs i ämnet, flertalet lokala kurser genom 
åren och utbildning i ämnet via SPSM.   

Inger 

Arbetat mindre än tio år som utbildad specialpedagog. Tidigare utbildad förskollärare och 
tidigarelärare. Erfarenheter och kunskaper: Utbildning i ämnet via SPSM.   

Tina 

Arbetat mer än tio år som specialpedagog. Tidigare utbildad lågstadielärare. Erfarenheter och 
kunskaper: En universitetskurs i ämnet samt annan för området betydelsefull utbildning som 
inte kan nämnas med hänsyn till konfidentialitetskravet, samt utbildning i ämnet via SPSM.  

Jenny 

Arbetat mindre än tio år som utbildad specialpedagog. Arbetar i två skilda verksamheter i två 
kommuner. Förskollärare samt behörighet för lågstadiet. Erfarenheter och kunskaper: En 
universitetskurs i ämnet. Dyslexi i familjen. 
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Datainsamlingsmetod 
För att besvara syfte och frågeställningar användes semistrukturerad intervju som metod. Sex 
intervjuer genomfördes i specialpedagogernas verksamheter och den sjunde intervjun 
genomfördes via telefon. Semistrukturerad intervju kan beskrivas som en livsvärldsintervju 
där jag som intervjuare försöker få beskrivningar av specialpedagogernas värld för att sedan 
kunna tolka det som sagts (Kvale och Brinkman, 2015). För att få svar på forskningsfrågorna 
utformades en domänspecifikation där intervjufrågor skrevs in under varje forskningsfråga för 
att i så stor utsträckning som möjligt få svar på forskningsfrågorna (se bilaga 2). 
Intervjufrågorna formulerades på ett sätt som kan underlätta för svar på undersökningens 
frågor samt med ett språk som var begripligt och utan ledande frågor i enlighet med Bryman 
(2015). Under den semistrukturerade intervju har jag som intervjuare möjlighet att styra om 
ordningen i intervjuguiden utifrån svaren som ges under intervjun och utrymme för flexibilitet 
finns, metoden går att anpassa och följdfrågor kan formuleras då svaren som ges ger möjlighet 
till fördjupning och klargörande. Forskningsintervjun är uppbyggd utifrån ett professionellt 
samtal, en intervju där kunskap skapas i samspelet mellan mig som intervjuare och 
specialpedagogen (Kvale och Brinkmann, 2015). Intervjuer av detta slag ställer höga krav på 
den som intervjuar (Backman, 2016).  

Intervjuerna som utfördes i verksamheterna skedde i avskild och lugn miljö vilket är viktigt 
för att få informanterna att känna sig trygga och för att kunna samtala fritt (Bryman, 2015). 
Intervjun startade med att jag återupprepade Vetenskapsrådets (2016) fyra grundläggande 
principer, samt ställde inledande frågor där specialpedagogerna fick berätta om sin 
arbetslivserfarenhet (Bryman, 2015). Under hela intervjun hade jag tanken på 
uppföljningsfrågor för att få ytterligare information, men även strukturerade planerade frågor 
för att få svar på syftet och hålla intervjun till ämnet. Genom att mellan varven låta det bli 
lugn tystnad gavs informanten tid att fundera för att sedan kunna berätta mer kring 
frågeställningen. För att minska risken för misstolkningar ställdes genom hela intervjun frågor 
som exempelvis ”du menar alltså att” (Kvale och Brinkmann, 2015).  

En telefon användes för att spela in intervjuerna vilket bidrog till att fokus kunde ligga på att 
lyssna och ställa följdfrågor utifrån innehållet vilket var mycket värdefullt (Bryman, 2015). 
Telefonintervjun genomfördes på samma sätt där enda skillnaden var att jag i stället för att 
träffa specialpedagogen ringde upp henne på en förbestämd tid. Två telefoner användes, den 
ena inställd på högtalarfunktionen och den andra låg öppen för inspelning. Detta innebar att 
jag kunde spela in intervjun på samma sätt som om vi hade träffats i verkligheten. Inom 
vetenskapliga undersökningar är strukturerade intervjuer på plats vanligaste formen men 
telefonintervjuer kan också användas. Fördelar med att göra telefonintervjuer är att de är 
billigare än att besöka informanter som bor på annan ort. Intervjuer på plats kan bidra till att 
informanterna utifrån intervjuarens kön, ålder, etnisk bakgrund och intervjuarens blotta 
närvaro svara på ett sätt som de tror att intervjuaren uppskattar vilket inte inträffar vid 
telefonintervju.  
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En nackdel med telefonintervjuer kan vara att den person som genomför intervjun med hjälp 
av telefon inte kan se den person den intervjuar vilket bidrar till att intervjuaren inte kan se 
exempelvis osäkerhet i informantens ansikte då denna får en fråga som inte förstås (Bryman, 
2015).  

Alla intervjuer tog mellan 45–60 minuter. Specialpedagogerna var väldigt samarbetsvilliga 
vilket kan förstås genom att deltagandet var helt frivilligt (Bryman, 2015). Den personliga 
kontakten i intervjuerna bidrog till ett mycket engagerat stadie av studien där nya insikter 
utgjorde en stor del av samtalen (Kvale och Brinkmann, 2015). Genom intervjuerna gavs 
möjlighet till att utifrån specialpedagogens perspektiv, beskriva, analysera och förstå 
specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i de 
tidiga skolåren.  

Jag transkriberade intervjuerna i direkt anslutning till intervjun vilket var viktigt för 
arbetsgången av studien (Bryman, 2015). Bryman (2015) uppskattar att varje intervjutimme 
tar åtta timmar att transkribera vilket stämde bra överens i denna studie. Under ett fåtal 
intervjuer hamnade samtalet utanför ramen för syftet med studien och därför transkriberas inte 
allt innehåll i dessa intervjuer. De delar där samtalet var relevant för studien transkriberades. 
Enligt Bryman (2015) finns ingen anledning att känna sig tvingad att transkribera allt vilket 
jag samtycker kring. För att inte missa viktig information lyssnade jag igenom alla 
intervjuerna vid minst två tillfällen. 

Genomförande 
I första skedet startade inläsning av litteraturen i ämnet vilket har varit en pågående process 
under hela studiens gång. Från början var syftet med inläsningen att få en tydlig bild av 
specialpedagogens yrkesroll samt läs- och skrivsvårigheter och dyslexi och kvalitativ 
forskningsmetod. Inläsningen skedde för att jag skulle ges möjlighet att beskriva den tidigare 
samlade kunskapen i området, visa betydelsen av problemet (kunskapsluckor, brister), vara 
till hjälp vid problemformulering, ge metodiska uppslag, ge historiskt perspektiv och 
tolkningsalternativ (Backman, 2016). Början till syfte utformades innan datainsamlingen 
påbörjades, liksom forskningsfrågorna, båda delarna har kompletterats och ändrats under 
tidens gång (Backman, 2016). När forskningsfrågorna var relativt bestämda utformades 
intervjufrågor vars syfte var att få svar på forskningsfrågorna. Ett missivbrev till 
specialpedagogerna utformades (se bilaga 1). Specialpedagogerna fick inte ta del av 
intervjuguide i förväg då det skulle kunna innebära att de fördjupade sig i specifika frågor 
(Backman, 2016).  

Expeditionerna på flertalet skolor i fyra olika kommuner kontaktades för att få en bild över 
var specialpedagoger som passade in mot syftet på studien arbetade. Anledningen till att flera 
kommuner kontaktades var att fokus skulle ligga på specialpedagogens yrkesroll i stort, inte 
begränsas till specialpedagogens yrkesroll i en specifik kommun. Flertalet kommuner valdes 
också för att minska risken för att intervjuade specialpedagoger ska kunna spåras.  
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Specialpedagogerna kontaktades via mail. Efter en vecka hade sju specialpedagoger tackat ja 
och tider för intervjuer bokades in. Kunskaper i hur inspelningsfunktionen fungerar i 
telefonen inskaffades och därefter genomfördes intervjuerna, transkriberades och slutligen 
sammanställdes resultatet. Resultatet presenteras genom en sammanfattad form av data som 
har direkt anknytning till syftet och forskningsfrågorna. Intervjuguide finns med som bilaga 
(se bilaga 2). Under diskussionen dras slutsatser och resultatet tolkas. Likheter och olikheter 
jämförs med tidigare erhållen forskning i området (Backman, 2016). 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2014) behövs ny forskning. Ny forskning blir ny kunskap vilket kan 
bidra till individers och samhällets utveckling. När ny forskning ska bedrivas behöver hänsyn 
tas till skydd mot olika former av skada och risk för skada för deltagarna i forskningen (som i 
detta fall är denna studie). Studien är utförd i enighet med Vetenskapsrådet (2017) som tar 
upp grundläggande frågor som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. 
Genom missivbrevet fick informanterna ta del av de fyra etiska principerna som gäller för 
forskning i Sverige; Informationskravet som innebär att berörda personer får ta del av studiens 
syfte samt informeras om att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst. 
Samtyckeskravet som belyser att deltagandet är frivilligt. Konfidentialitetskravet som innebär 
att uppgifter om alla personer som deltar i studien behandlas med stor konfidentialitet och att 
obehöriga inte kan komma åt personuppgifter till deltagande i studien. Nyttjandekravet står 
för att uppgifter som samlats in endast får användas i forskningsändamålet (Bryman, 2015). 
Dessa fyra krav har efterföljts genom skriftlig och muntlig information till informanterna, 
noggrannhet i formulerandet av missivbrev för att deltagaren ska uppleva frivillighet utan 
påtryckningar samt uppmärksamma informanten på att intervjun kan avbrytas om så önskas. 
Vikt har lagts på att ta bort all eventuell information som kan spåra informanten som 
individer. All data kommer att raderas så fort studien är avslutad.  

Utöver de fyra forskningsprinciperna har syftet med intervjuundersökningen övervägts och 
tanken på i vilken mån den förbättrar situationen för deltagarna har tänkts många gånger. 
Under intervjusituationen har hänsyn tagits till personliga konsekvenser för 
specialpedagogerna.  

Studiens trovärdighet 
Det finns risk för att olika personer tolkar utskrifter av bandinspelade intervjuer olika samt att 
exempelvis kommatecken på olika ställen i transkriberad text kan ha stor betydelse för 
tolkning av resultatet (Kvale och Brinkmann, 2015). I denna studie är trovärdigheten relativt 
hög då de ostrukturerade intervjuerna bidragit till att följdfrågor kunnat ställas för att bekräfta 
förståelsen av informanternas svar. Resultatet i rapporten kan upprepas vid andra tidpunkter 
och av andra forskare med samma metod men beroende på vilka följdfrågor som ställs kan 
resultatet variera. Resultatet av intervjuerna kan också tolkas olika i den utsträckning alla 
resultat sammanställts fråga för fråga och därefter har vissa delar av informanternas svar valts 
att belysas mer i detalj. En annan person kunde ha valt att belysa andra delar av resultatet. 
Detta är en liten studie där antalet informanter är få, men studien skulle kunna representera 
specialpedagogens yrkesroll i många kommuner och skolor i Sverige. Många 
specialpedagoger skulle kunna känna igen sig och dra kopplingar till sin egen verksamhet.  
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Analysmetod 
Syftet med studien var att utifrån specialpedagogiska perspektiv, beskriva, analysera och 
förstå specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
med avseende på hinder och möjligheter, i de tidiga skolåren.  

Analysmetoden började redan under själva intervjun då jag som intervjuare återkommande 
sände tillbaka meningen och ger specialpedagogen möjlighet att svara till exempel ”jag 
menade inte så” eller ”ja, precis så menar jag”. Denna process fortsatte tills det bara fanns en 
tolkning kvar. I denna typ av intervju sker hela tiden en tolkning med direkt bekräftelse vilket 
kan ses som en ”självkorrigerande” intervju (Kvale och Brinkmann, 2015). Innan analysen 
kunde genomföras helt hade det inspelande materialet transkriberats. Analysmetoden kodning 
valdes. Kodning betyder att man knyter samman nyckelord i texten för att underlätta 
sammanställning av data. Jag läste igenom utskrifterna, en forskningsfråga i taget, för att se 
vilka mönster och samband som fanns. Jag plockade ut ord som bildade koder i texten och 
sammanställde texten under varje kod. På vissa ställen skrevs meningar om i kortare 
formuleringar, så kallat, meningskoncentrering, så huvudinnerbörden som sagt formulerats i 
några få ord (Kvale och Brinkmann, 2015). Analysen sammanställdes och skrevs ihop till en 
sammanhängande text med citat som stärker känslan i det uttalande.  

I denna studie valde jag att tillämpa de specialpedagogiska perspektiven som verktyg för att 
diskutera empirin. Utifrån specialpedagogernas svar och sätt att beskriva sin verklighet 
analyserade och tolkades svaren för att sedan placeras in i något av de tre specialpedagogiska 
perspektiven Nilholm (2005) beskriver.  

Ord som styrka, tillgänglighet, chans ser jag som möjligheter och tolkas därefter i resultatet. 
Ord som begränsning, svårighet, utmaning, motstånd ser jag som hinder och tolkas i resultatet 
utifrån det. Viktigt att veta är att specialpedagogerna inte låter sig hindras av de hinder som 
finns i verksamheterna utan söker lösningar på svårigheter. 

Studiens avgränsning  
I studien används begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter som synonyma begrepp då 
studien koncentrerar sig på att utifrån specialpedagogens perspektiv, beskriva, analysera och 
förstå specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i 
de tidiga skolåren.  
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Resultat  
I denna del redovisas resultaten utifrån intervjuerna med de sju specialpedagogerna. För att 
besvara forskningsfrågorna är resultatet indelat i tre underrubriker med utgångspunkt i 
forskningsfrågorna. Forskningsfrågorna har kortats ner för att underlätta för läsaren och en 
underrubrik som talar om vad avsnittet handlar om finns med. Utifrån svaren har empirin 
delats in i olika teman som beskrivs som understrukna rubriker.  

Specialpedagogen i arbetet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi med utgångspunkt 
i tidigare erfarenheter och egna kunskaper  
 
Alla specialpedagoger är överens om att tidigare erfarenheter och egna kunskaper i ämnet ger 
möjligheter och påverkar dem positivt genom att det skapar trygghet i arbetet. Alla har 
erfarenheter och kunskaper i olika omfattningar utifrån vilka kurser de läst och längd på 
arbetslivserfarenhet och livssituation.  

Möjligheter 
 
Utbildning 
Gemensamt för alla specialpedagoger är att de i grunden har en lågstadielärarutbildning 
/tidigarelärarutbildning eller annan behörighet för att arbeta med elever i de tidiga skolåren, 
vilket de benämner som en möjlighet i arbetet som specialpedagog. Erfarenheterna av arbetet 
som pedagog i de tidiga skolåren ses gemensamt av alla informanter som en källa till 
erfarenhet och kunskap, både genom grundutbildningen, men också genom erfarenheterna av 
arbetet i klass där de arbetat med elevers tidiga möte med läs- och skrivinlärningen. 

Påbyggnadskurser och andra fortbildningar inom fältet läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
har alla specialpedagoger fått i olika utsträckningar efter avslutade specialpedagogutbildning, 
vilket enligt specialpedagogerna bidragit till kunskapsutveckling och därmed möjligheter i 
arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.  

Specialpedagogerna beskriver att utifrån erfarenheter och kunskaper kan de se var de 
specifika svårigheterna inom området finns och fördjupa sig i dem.  

”Så länge man intresserar sig och vill vidare bli man faktiskt duktigare, det är så. Det är som 
ett hantverk. Men samtidigt tänker jag såhär; att ju mer du vet om som kan påverka, desto 
svårare blir det att utkristallisera på ett sätt. Ju mer du ser ju mer frågor blir det.” (Tina) 

Trygghet 
Erfarenheter och kunskaper leder till trygghet vilket ger möjligheter. Specialpedagogerna 
upplever trygghet i arbetet med de yngre eleverna vilket de kopplar ihop med att det är i de 
tidiga skolåren som specialpedagogerna har sina erfarenheter. I arbetet som specialpedagog 
kan tryggheten gå genom arbete med vuxna runt eleven, föräldrar och pedagoger. Det ska 
alltid finnas en plan i det arbetet och där finns en trygghet utifrån kunskaper och erfarenheter.  

”Specialpedagoger ska visa sig professionella, alltid ha en framåtsyftande plan, både i arbetet 
med föräldrar och pedagoger.” (Inger)  



 

 27 

Genom erfarenheter har specialpedagogerna lärt sig att se vikten av en god relation och 
kunskap där planering och medvetenhet om var eleven befinner sig i sin läs- och 
skrivutveckling är viktiga delar.  

”Det handlar om att tänka till runt hela eleven, ett arbete med hela paketet. Det är inte bara 
läs- och skrivsvårigheter.” (Lisa) 

Erfarenheterna ger specialpedagogerna förståelse för elevernas behov av kompensatoriska 
hjälpmedel vilket ger möjligheter.  

Hinder  
 
Specialpedagogprogrammet 
I samtalen med specialpedagogerna är det endast en specialpedagog som anser att 
universitetet under Specialpedagogprogrammet rustat studenterna för mötet med elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Övriga sex specialpedagoger hade önskat mer kunskaper i området 
genom utbildningen. Specialpedagogerna hade önskat mer handfasta tips och idéer, möte med 
logopeder och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Detta upplevs av specialpedagogerna 
som ett specifikt hinder och för att hindret inte ska gå ut över eleverna har specialpedagogerna 
själva, i olika utsträckningar, vidareutbildat sig i området och vänt hindret till möjligheter. 

Kompetensutveckling och ekonomi 
Hos 3/7 av specialpedagogerna finns en önskan om vidare kompetensutbildning i ämnet. 
Detta främst med anledning av den pedagogiska läs- och skrivutredning vars ansvar nu ligger 
på specialpedagogerna. En av specialpedagogerna uttrycker sig själv ha sig alldeles för lite 
kunskap i ämnet i stort. Flertalet specialpedagoger anser att möjlighet till fortbildning ges 
genom organisationen vilket ses som en styrka. Men här finns olika uppfattningar. Några av 
specialpedagogerna berättar att det var lättare att få kompetensutveckling förr, nu finns 
ekonomiska hinder som ibland sätter stopp.  

Brist på trygghet i arbetet 
En av specialpedagogerna upplever brister av tryggheten gällande arbete med de något äldre 
eleverna vilket påverkar specialpedagogens arbete då mer tid behöver läggas på bland annat 
förberedelse och att läsa in sig före mötet med eleverna. Specialpedagogen uttrycker att 
hennes otrygghet inte får gå ut över eleven då den har rätt till stöd, det handlar enbart om 
hennes egna förberedelser. 

”Det finns en svårighet i att veta om det är ett otränat barn, språket eller språkstörning som 
ligger till grund? Vad är hönan, vad är ägget?” (Ingrid) 
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Specialpedagogen i sin roll i arbetet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Möjligheter på organisationsnivå 
 
Väl fungerande samarbete mot organisationen 
Alla specialpedagogerna betonar vikten av ett gott samarbete med rektor och organisationen 
som en viktig pusselbit till möjligheter i arbetet. Specialpedagoger har fått mycket mandat i 
arbetet och det krävs att rektor deltar, annars faller arbetet. En styrka är när rektor förstår 
vikten av specialpedagogens arbete och att arbetet gagnar hela skolan. Ett gott samarbete 
skapar möjligheter i arbetet på alla nivåer. Några specialpedagoger nämner att i verksamheter 
där det finns två eller fler specialpedagoger ses det som en möjlighet och behovet av att bolla 
tankar med rektor inte lika stort som i verksamheter där specialpedagogen arbetar själv.  

De flesta specialpedagoger uttrycker att arbetet riktar sig mot alla nivåer i verksamheten men 
skillnader i arbetet finns. 

”Jag arbetar inte så mycket mot organisationen då det gäller läs- och skrivsvårigheter. Arbetet 
blir mest riktat mot individen”. (Stina) 

Elevhälsoteam 
Vikten av regelbundna träffar med elevhälsoteamet där professioner som rektor, 
specialpedagog, skolsköterska, kurator, psykolog och eventuellt skolläkare är något som de 
flesta specialpedagoger nämner som en möjlighet i arbetet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Kontakten med elevhälsoteamet sker systematiskt, vilket är 
ytterligare en styrka tillsammans med regelbunden uppföljning av elever. Här finns många 
professioner och utifrån de kompetenser som varje deltagare besitter kommer 
specialpedagogerna framåt i arbetet. Möjlighet till kontakt med logoped som kan hjälpa 
specialpedagogen att skilja på exempelvis språkliga svårigheter och dyslexi finns att tillgå i 
flertalet organisationer.  

Stor del av alla specialpedagoger har någon att vända sig till när stöd i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter behövs. Specialpedagogerna tar stöd i centralt elevhälsoteam, logoped, spsm 
och kollegor. Kontakten är lättillgänglig och ger stöd och möjligheter för fortsatt arbete med 
eleven.  

”Genom handledning av någon som har specifika kunskaper skapas ny erfarenhet.” (Frida)  

Hos en av specialpedagogerna stannar kunskapen gällande läs- och skrivsvårigheter hos 
specialpedagogen. Specialpedagogen har ingen att vända sig till och rådfråga. 
Specialpedagogen vars kunskaper stannar vid hennes berättar att det anordnas 
specialpedagogiska träffar som enligt henne tyvärr har styrda program och inte ger mycket, 
vilket ses som en svårighet i arbetet.  

Studiecirklar, kollegialt lärande 
Flertalet av specialpedagogerna beskriver att studiecirklar bedrivs varje termin. 
Studiecirklarna kan handla om läs- och skrivsvårigheter men även annat. Idén kommer oftast 
från specialpedagogen som förankrar tanken hos rektor som alltid varit positiv. När 
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specialpedagogen resonerar med rektorn om idén kan rektorn komma med synpunkter om det 
är något hen tänker vilket också ses som en styrka. 

Handlingsplan 
Flertalet specialpedagoger arbetar utifrån en handlingsplan gällande elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Specialpedagogerna beskriver vikten av en handlingsplan i arbetet med 
eleverna som en möjlighet till trygghet i arbetet, ett sätt att veta vad som ska göras och hur det 
ska göras, något att luta sig mot som vilar på samma grunder. En av specialpedagogerna som 
arbetar på en skola där man saknar handlingsplan önskar att en handlingsplan ska upprättas. 
En annan av specialpedagogerna berättar att en handlingsplan finns i kommunen men hon ser 
inte att skolan blir hjälpt av den. Det finns obligatoriska tester utifrån handlingsplanen som 
utförs på skolan men det största stödet ser hon i skolverkets material.  

Pedagogisk utredning av läs- och skrivsvårigheter och särskilt stöd 
Specialpedagogerna beskriver ett dokument som nyligt kommit från kommunen där beslut har 
tagits i samråd med landstinget att det är specialpedagogerna som ska göra den pedagogiska 
utredningen av läs- och skrivsvårigheter. Detta upplevs av specialpedagogerna på olika sätt. 3 
av 7 känner att de saknar kunskaper för att genomföra dessa utredningar då utbildningen de 
fått kring det inte svarar upp mot deras förväntningar och vill att organisationen står för mer 
utbildning i området.  

”Genom detta beslut måste specialpedagogerna lära sig och ta reda på mer om läs- och 
skrivsvårigheter.” (Emma)  

Kommunens satsning i dialog med landstinget gjorde att vårt arbete med elever med läs- 
och skrivsvårigheter blev tydligt. Nu ligger ansvaret för läs- och skrivutredningar på 
kommunen och uppdraget ligger på oss specialpedagoger. Vi har en tydlighet mellan oss 
specialpedagoger som vi varit noggrann med i vårt nätverk i samråd med logoped och 
SPSM. Vi ska följa den arbetsgången och skolverkets förslag på mall. Det finns vissa saker 
man ska tänka på och det har vi genomvädrat. Sen är det inte alltid viktigt vilket papper 
man fyller i utan det är innehållet som är det viktiga och det har vi genomvädrat. Det är nog 
en tydlighet som finns hos oss alla. (Lisa) 

När det kommer att handla om särskilt stöd är det rektor som fattar beslut i frågan. 
Specialpedagogerna finns oftast med på ett hörn för de elever som är i behov av särskilt stöd 
viket skapar möjligheter för arbetet. 

Det är inte ofta man pratar om särskilt stöd när det gäller läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi då det inte går hand i hand utan här gäller anpassningar och träning. Hittar man 
styrkorna, exempelvis muntliga styrkor och låter eleven använda sig av dem, då behövs 
inget åtgärdsprogram, men anpassningar behöver ju alla barn, mer eller mindre. Eleverna 
har rätt till särskilt stöd och bedömer rektor att det behövs så får de det. (Emma) 

Riktlinjerna för särskilt stöd ändras hela tiden och gränserna är hårfina, ibland vet man inte 
vad man gör.”(Stina) ”Ibland ställer man sig frågande till gränserna mellan anpassningar 
och särskilt stöd. Det har blivit vagt.” (Tina)  
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Organisatoriska frågor är viktiga när vi kommer till särskilt stöd, hur organisationen behöver 
stadgas upp och hur den specialpedagogiska rollen kan hjälpa eleven under en period.  

Bornholm 
I de flesta organisationer används Bornholm som metod för den tidiga läs- och 
skrivinlärningen. Specialpedagogerna anser att arbete utifrån Bornholm är viktigt och 
specialpedagogerna uttrycker att resultat tidigt syns hos eleverna och att många klarar 
fonologin. De fåtalet som inte klarar fonologin fångas upp av pedagog och specialpedagog 
direkt. Metoden Bornholm är på vissa orter en kommunal angelägenhet vars kommun bestämt 
att Bornholm ska användas med hänvisning till den senaste forskningen, det man vet är viktigt 
för eleverna. 

Hinder på organisationsnivå  
 
Avsaknad av rektors stöd 
När vi kommer till frågan om hinder i arbetet nämner alla specialpedagoger återigen vikten av 
rektors stöd. På samma sätt som rektor kan bli en möjlighet i arbetet tillsammans med 
specialpedagogerna kan rektorn utgöra ett hinder i arbetet om det är avsaknad av stöd. Av de 
sju intervjuade specialpedagogerna har två av dem för tillfället rektorer som hindrar deras 
specialpedagogiska arbete, då samarbetet inte fungerar vilket drabbar arbetet i hela 
verksamheten och därmed eleverna.  

Rektorn är inte med på några möten där vi pratar om eleverna. Det finns absolut inte tid 
för det. Jag skulle önska att rektorns roll i det hela var annorlunda. Vår rektor är inte 
pedagog och förstår inte alltid åtgärderna. Rektorn ska ju leda den pedagogiska 
utvecklingen och då rektorn inte har de kunskaperna blir det svårt. Det är jättejobbigt. 
Rektorn kan göra andra prioriteringar än vad jag tycker att man ska göra. (Stina) 

”Det är jättesvårt, en rektor kan ju ha ett kompensatoriskt synsätt.” Det finns mycket man kan 
utveckla, bara det här med de olika specialpedagogiska synsätten, hur man ser på och möter 
elever.” (Stina) 

Jenny berättar att mycket är i gungning: 

Ingen vet hur vi ska få ihop det. Det är tungrott när man inte har rektor med sig på 
organisationsnivå. Det är A och O att alla är med på tåget. Vi saknar tid för samarbetet och 
rektorn gör andra prioriteringar än vad tidigare rektor gjort och personalen önskar. Inget 
finns nerskrivet, jag får inte göra kartläggningar, skriva åtgärdsprogram och så vidare. Det 
ska enligt rektor ligga på mentorerna trots att jag berättat att det ingått i min utbildning. 
Rektorn tycker att jag ska gå runt i klasserna och hjälpa dem som har svårt i svenska och 
matte, men det blir ju inte rätt. Där det är en luddig och svajig organisation måste jag vara 
ännu mer noggrann med att dokumentera vad jag gör för att ha fötterna fria. 
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Bornholm 
De specialpedagoger vars organisation inte följer metoden Bornholm har beslut fattats utifrån 
att vikten inte ska läggas på en metod och tänka att metoden ska lära eleverna utan vikten bör 
istället ligga på att utveckla språket, språkglädjen och känslan för språket. Inte fastna i en 
metod. Vill pedagogerna följa Bornholm är det upp till dem. Pedagogerna följer inte en metod 
utan arbetar utifrån varierad arbetsgång med bokstäver och ljud, för att försöka nå så många 
elever som möjligt.  

Fler specialpedagoger 
Ett hinder skulle kunna vara att några specialpedagoger önskar vara fler personer som kunde 
hjälpa alla elever, men det är inte någon kritik mot rektorn, det är högre upp i så fall. Även 
den ekonomiska biten utgör ibland ett hinder i arbetet då specialpedagogerna exempelvis 
önskar köpa in litteratur och annat material men stoppas av ekonomin. 

Möjligheter på gruppnivå 
 
På gruppnivå handlar mycket av specialpedagogens arbete om det kollegiala lärandet som 
sker systematiskt genom studiecirklar och handledning. Specialpedagogen har en stor roll i 
frågan om anpassningar, tidiga insatser och inkludering. En förutsättning för arbetet är ett gott 
samarbete med pedagogerna.  

Fungerande samarbete med pedagogerna 
En styrka i arbetet på gruppnivå som alla specialpedagoger belyser är vikten av ett gott 
samarbete med pedagogerna, att alla är med på tåget. De flesta pedagoger är öppna för att 
prova nya idéer, tänker på hur man kan underlätta i klassrum och undanröja hinder vilket ger 
möjligheter. 

Pedagogerna har en hel del kunskaper men om/när de känner att nu tar det stopp, då kopplas 
specialpedagogerna in. Specialpedagogerna är mycket ute i verksamheten så tillgängligheten 
till dem är lätt. Som specialpedagog är det bra att kunna hjälpa till att organisera elevgrupper 
utifrån behov. I arbetet på gruppnivå är det främjande och förebyggande arbete viktigt, i 
slutändan ska så få elever som möjligt, helst inga, ha läs- och skrivsvårigheter. Även 
observationer nämns som viktiga, att kunna stötta på plats.  

Anpassningar  
Alla specialpedagoger uttrycker att de hjälper till mycket vid anpassningar. Oftast sker 
hjälpen via handledning. Pedagogerna är duktiga på anpassningar men har många elever 
omkring sig och då behöver specialpedagogen finnas med. Det som blir för svårt måste 
anpassas även om träning också är viktigt. Vikten av hjälpmedel ses som en viktig del i 
anpassandet. 

”Det är inte lätt för lärarna att anpassa om man har 27 olika individer i gruppen och alla 
spretar åt olika håll.” (Inger)  

 
 



 

 32 

Handledning 
Alla specialpedagoger upplever att pedagogerna oftast är positiva till handledning och att 
handledningen är en styrka i arbetet. Handledning med varje arbetslag varje vecka ger en 
trygghet både till pedagog och specialpedagog. Handledning kan även ske enskilt mellan 
pedagog och specialpedagog. Pedagogernas behov styr handledningen och många gånger 
handlar det om läs- och skrivsvårigheter. 

Tidiga insatser 
Tidiga insatser och handledning redan från förskoleklass belyses som en styrka, att 
pedagogerna redan från förskoleklass följer elevernas utveckling och fångar upp elever som 
visar på läs- och skrivsvårigheter direkt. Det kommer fler och fler barn med språkliga 
svårigheter som också kan vara fonologiska svårigheter. Av den anledningen är den tidiga 
träningen är oerhört viktig.  

Arbetet kan beskrivas som att ”bädda för eleverna”. För att det ska bli en gynnsam 
skrivinlärning handlar mycket om att bädda. Alla bitar som överlämningar och dialog är 
viktiga att ta tillvara på, bygga upp systematik och ordning.  

Screening och vikten av fonologisk medvetenhet 
Vid olika tester och gruppscreeningar kommer specialpedagogerna i de flesta fall in i arbetet 
med analys av testerna.  

”Vi gör vissa tester och fångar upp eleverna tidigt, redan från Förskoleklass. Vi pratar med 
pedagogerna utifrån Bornholms och vikten att fånga upp eleverna fonologiskt.” (Tina)  

Vi följer god läsutveckling även om vi arbetar utifrån skolverkets bedömningsstöd då den 
går in i de olika delarna mer i detalj. När man tittar på läs och skriv finns det ju fem olika 
dimensioner och om man tittar på exempelvis den fonologiska biten så följer vi eleverna 
väldigt noga från våren i förskoleklass upp till halva årskurs fyra. Då tappar vi inte barnen 
inom dyslektiska svårigheter då fonologin och dyslektiska svårigheter går så mycket hand 
i hand. Jag och pedagogerna ser genom fonologin redan från början om det kan finnas 
dyslektiska läs- och skrivsvårigheter. Det behöver inte betyda att det ska bli läs- och 
skrivsvårigheter som är dyslektiska men vi måste ju jobba mer med det. (Emma) 

Inkludering 
Inkludering beskrivs som kärnan i den specialpedagogiska rollen. Det finns många nya 
begrepp och synsätt som ställer krav på läraren och där behöver specialpedagogen finnas 
tillhands. 

Specialpedagogerna är alla överens om att i en skola för alla är inkludering mycket viktigt då 
inkludering bidrar till möjligheter för lärandet. Att begreppet inkludering är viktigt att 
diskutera är specialpedagogerna också överens om då begreppet kan tolkas olika. Många av 
specialpedagogerna tänker sig att undervisningen i så stor utsträckning som möjligt ska ske i 
klassrummet, eller inom klassrummets ramar.  

”Men vad är då klassrummets ramar”? (Emma) 
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”Betydelsen av att eleverna känner sig inkluderade även om man jobbar utanför klassrummet 
vid något moment. Det viktiga är att man känner sig delaktig.”(Emma) 

Det är inte så enkelt som att sitta inne i klassrummet. Man måste tänka på vilket sätt 
eleven är delaktig, har eleven ett meningssammanhang, har eleven kommunikation med 
andra, har eleven en autonomi som att eleven kan vara med och tycka till. Ett 
självbestämmande. Delaktighet beror på så mycket. (Lisa) 

Frida berättar om en elev som känt sig exkluderad i klassrummet då hen utifrån sina läs- och 
skrivsvårigheter önskade arbeta i annan miljö vilket resulterade i tankar hos pedagogerna att 
inkludering ska ske så långt det går utifrån hur eleven känner sig inkluderad. 

Hinder på gruppnivå 
 
Svårigheter i samarbete med pedagogerna 
En svårighet på gruppnivå är att ett fåtal pedagoger av olika anledningar har svårt att 
handledas av specialpedagoger. Ibland kan ett annat ord som ”bolla idéer” göra att 
svårigheten släpper. Att handledas är individbundet även för pedagogerna.  

Svårt är också när pedagoger vill lämna över bekymmer så specialpedagogen ska lösa dem. 
Vissa pedagoger är bestämda att eleven måste ut ur klassrummet och det kan vara en lång 
process att bearbeta pedagogerna där. Det ligger mycket ansvar på pedagogerna hur lärmiljön 
ser ut.  

”Vissa pedagoger tror att specialpedagogen kommer som en fe med trollspö och att 
specialpedagogen ska fixa det svåra på en gång och så är det ju inte.” (Jenny) 

Ett hinder är också bristen på tid. Många eftermiddagar är redan fullbokade med fasta möten 
som sker varje vecka. Pedagogerna vill inte komma på handledande samtal när klassen är på 
gympa eller slöjd, då de behöver sin planeringstid för att förbereda nästa lektion.  

Specialpedagogiska perspektiv 
En svårighet kan också vara olika arbetssätt och olika synsätt kring de specialpedagogiska 
perspektiven. Specialpedagogens uppgift blir att föra utvecklingen framåt, inget 
specialpedagogen låter sig hindras av, men något som kan vara en utmaning.  Fler 
specialpedagoger berättar om svårigheterna och beskriver att specialpedagogen ibland får 
arbeta mot pedagogerna på samma sätt som mot eleverna, vara lite försiktig som 
samtalspartner, ställa öppna frågor och våga utmana.  

”När man arbetar med vuxna fungerar det inte att peka med hela handen. Det får inte finnas 
någon prestige, det är eleven som ska komma till gagn.” (Tina) 

”En styrka är att inte arbeta med pedagogerna hela tiden, att inte bli kollegor på det sättet, det 
är svårt att utmana en nära kollega.” (Inger) 
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En svårighet i det kollegiala lärandet är att var och en av pedagogerna har sin syn och att 
utveckla det och komma därhän så vi faktiskt kan möta alla elever. Det är en utmaning. 
Där får jag tänka på hur jag ska lägga upp det och ha lite fingertoppskänsla. Det finns 
inget man skriver någon annan på näsan utan det är ett gemensamt lärande, det tar tid och 
är processer. (Lisa) 

Speciallärartradition 
Två av specialpedagogerna kämpar för att arbeta utifrån den renodlade specialpedagogiska 
rollen och upplever ibland en svårighet i det arbetet.   

”I skolans tradition finns sedan väldigt långt tillbaka en speciallärartradition. Den hänger som 
ett täcke över verksamheten och det gäller att komma till vad som är min roll. Det är för mig 
en kamp ibland att vara tydlig. (Lisa) 

Jag får ha fingertoppskänsla men ända skjuta till lite för annars står vi stilla. Det är inte 
meningen att inte vår roll ska utvecklas utan även här måste vi kolla på vad forskningen 
säger”. (Lisa) 

Möjligheter på individnivå 
 
Arbete med/mot eleven 
Det individuella arbetet är ett av specialpedagogens uppdrag på många plan. Hur arbetet 
med/mot de enskilda eleverna ser ut varierar i de olika verksamheterna. Ingen av 
specialpedagogerna har specifika lektioner. Flertalet av specialpedagogerna berättar att de 
träffar elever varje dag medan några betonar även här att de arbetar mer precist efter den 
specifika rollen som specialpedagoger och arbetar mot eleverna genom pedagogerna. Något 
som specialpedagogerna uttrycker som en stryka är korta, ofta återkommande pass, under en 
period.  

Kartläggning 
Specialpedagogerna uttrycker att de på individnivå kan göra tester, screeningar, göra 
individuella kartläggningar och en styrka i arbetet är att specialpedagogen finns med och 
hjälper eleven framåt. 

Jag kartlägger alla elever i år ett, jag har stor erfarenhet och vet vad jag ska titta efter. De 
svåraste fallen tar jag själv, det arbetet kan man inte göra i klass, då utvecklar eleven 
gissningsteknik. Med lärarna pratar jag om var eleverna ligger. Ritar upp mallar och skriver 
ner. (Stina) 

Tidiga insatser 
Att följa elever med läs- och skrivsvårigheter redan från förskoleklass ger trygghet till eleven, 
pedagogen och specialpedagogen. Eleverna vet redan tidigt varför de träffar specialpedagogen 
och ingenting blir konstigt om en dyslexiutredning visar att eleven har dyslektiska svårigheter. 
Lärarna är hela tiden delaktiga i arbetet.  
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Hinder på individnivå 
 
Schematiskt/tekniskt 
 

När eleverna kommer upp i mellanstadiet kan det ibland vara svårt att plocka ut eleverna 
för specifik lästräning då eleverna har så många olika ämnen. Svårt är också att hitta vissa 
typer av texter inlästa då allt inte finns via inläsningstjänst. Det är egentligen en 
organisationsfråga, men rör den enskilda individen. (Frida)   

Självkänsla 
Alla specialpedagoger är överens om att elevens självförtoende är en mycket viktig del av 
arbetet med eleven. För att stärka elevens självkänsla arbetar specialpedagogerna på olika sätt.  
 

Specialpedagoger måste veta att läs- och skrivsvårigheter och dålig självkänsla hör ihop. 
Har man läs- och skrivsvårigheter har man ofta misslyckats ganska mycket på vägen och 
man känner sig dålig. Man måste man jobba mycket med relationen, lyssna på elevens 
tankar och funderingar, vara steget före, förstå det här att det påverkar. Prata med lärarna 
om att lägga utmaningarna så att eleven lyckas för att sedan höja utmaningen så att eleven 
får medvind och sen höjer man så att man hela tiden får den här glädjen, utgå från det dem 
är bra på. Vi måste hela tiden se till elevens självförtroende redan i den pedagogiska 
kartläggningen och fundera på hur vi stärker det. Det kan lätt bli att man hamnar i bristfokus 
och så tänker man inte på att en individ har styrkor och det får man ju inte gömma bort. 
Man ska hellre utgå från styrkorna. Halva resan är ju att man tror på sig själv. (Lisa) 

”En elev med läs- och skrivsvårigheter kan aldrig få för mycket beröm.” (Jenny) 

”När jag haft utmanande elever med väldigt svåra läs- och skrivsvårigheter brukar jag se till 
att vara med på någon lektion där eleven är stark för att eleven ska få visa båda sidorna vilket 
jag ser vinning i.” (Frida) 

Kopplingen mellan forskningsbaserade kunskaper och specialpedagogens arbete 
 
Alla specialpedagoger är överens om att det finns mycket att tillgå då det gäller 
forskningsbaserad kunskap i ämnet. Specialpedagogerna beskriver sig själva som nyfikna, 
intresserade och viljan att veta och lära sig mera, finns hos alla. Alla specialpedagoger 
uttrycker att de vill hålla sig uppdaterade och gör det. Forskningen är en del av arbetet som 
handlar om skolutveckling och den rollen är i högsta grad specialpedagogens.  

”Att alltid luta sig mot forskning, ta fram ny forskning och visa på den är viktigt. Det blir 
naturligt och en självklarhet att använda den.” (Emma)   

Det ankommer i specialpedagogens uppdrag att hålla sig ajour med forskningen, vara lite i 
framkant och titta på vad vi vet idag och på vilket sätt specialpedagogen ska finnas med på 
arbetsplatsen för att kunna stötta upp och ta upp forskningen. Det är en viktig del av 
uppdraget som specialpedagog och skolutveckling kan inte kan ske utan att vi har koppling 
till forskning, det vi vet idag. Det finns beprövad erfarenhet också, men att det också är 
forskning. (Lisa) 
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Specialpedagogerna förmedlar forskning på organisation och gruppnivå genom det kollegiala 
lärandet, studiecirklar, mailgrupper, mötet med lärare på olika sätt, i arbetslag, enskilt och 
genom handledning av pedagoger. Att alltid ta sig tid för samtal är viktigt, även om fasta 
handledningstider finns och bör finnas. Vid dessa tillfällen ges också möjlighet att plocka in 
forskningen som en naturlig del i samtalet.  

Specialpedagogerna uttrycker att pedagogerna oftast är mottagliga för att prova på metoder 
som ges i forskningen men fingertoppskänsla behövs i hur specialpedagogerna presenterar 
och framför förslag. Specialpedagogerna menar på att det handlar mycket om hur 
specialpedagogen lägger fram den nya forskningen och i vilket sammanhang. De flesta 
pedagoger möter ny forskning med nyfikenhet medan andra sätter sig emot. Om pedagogen 
motsätter sig får specialpedagogen se sig om efter ett annat arbetssätt så att det inte blir en 
maktkamp mellan specialpedagogen och pedagogen. Det är en del av det specialpedagogiska 
dilemmat.  

Klasslärarna har mycket på sina axlar och arbetar i ett högt tempo. Ibland när man kommer 
med ett nytt förslag kan man se på lärarna att de sjunker ihop. Då får man snabbt tänka annat, 
fingertoppskänsla och rätt tillfälle gäller.”(Inger)  

Forskningen kan också användas för att styrka att ett arbetssätt kan fungera, som en form av 
bekräftelse på arbetet som pedagogerna gör.  

Ibland arbetar specialpedagogerna individuellt med elever och ges då möjlighet att prova nya 
vägar tillsammans med eleverna. Alla specialpedagoger uttrycker att de tror och hoppas att 
genom det kollegiala lärandet, studiecirklarna, handledningen och samtalen når den 
forskningsbaserade kunskapen eleverna genom pedagogerna. Pedagogerna får tillgång till 
forskningen och tar det vidare till eleverna.  

”Det blir en process hos lärarna och processen kommer ut i klassrummet i arbetet med 
eleverna.” (Ingrid)  

Specialpedagogerna tar till sig forskning via studier mot universitet, forskningsbaserad 
litteratur, vetenskapliga artiklar, tidningar, bloggar, personalrum och sociala medier. Några 
specialpedagoger uttrycker svårighet i att sålla bland all forskning som finns och veta vad som 
är relevant. Specialpedagogerna är överens om att forskning ska läsas utifrån ett kritiskt 
förhållningssätt.  Nätbaserade hemsidor som specialpedagogerna litar på och hämtar forskning 
från är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.  
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Analys och diskussion 
Genom möjligheten att prata med specialpedagogerna om deras livsvärld framkom 
beskrivningar som därefter kunde tolkas (Kvale och Brinkman, 2015) vilket tyder på att valet 
av metod var mycket passande för denna studie. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att de intervjuade specialpedagogerna i stor utsträckning 
utgår från det kritiska- och/eller dilemma perspektivet (Nilholm, 2007) där svårigheten eleven 
visar härleds till ett misslyckande kring verksamhetens krav på att möta individen. 
Specialpedagogerna är öppna för att kritiskt granska verksamheten och viljan att möta varje 
enskild individ där den befinner uppfattas som stor. Under intervjutillfällena ges de mest 
omfattande svaren på frågorna som ställs på organisations och gruppnivå vilket också tolkas 
som att det är på dessa nivåer stora delar av specialpedagogernas arbetsuppgifter utövas. I stor 
utsträckning beskriver specialpedagogerna pedagogerna som villiga till samarbetet och öppna 
för nya idéer samtidigt som tolkningar som visar på att det även finns pedagoger med ett 
kompensatoriskt synsätt där svårigheter förläggs på individerna (Nilholm, 2005). Även hos 
vissa rektorer kan kopplingar göras till det kompensatoriska perspektivet.  

I det följande analyseras och diskuteras resultatet i förhållande till forskningsfrågorna, tidigare 
forskning, Nilholms specialpedagogiska perspektiv och metod. Materialet har delats upp 
utifrån forskningsfrågorna. Även om studien är liten kan man uppmärksamma vilka hinder 
och möjligheter specialpedagogerna ser i sin yrkesroll (kopplat till elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi) på olika nivåer i verksamheten och vilka specialpedagogiska 
perspektiv specialpedagogerna utgår från, och ta lärdom av det.  

Vilka möjligheter och hinder ser specialpedagogen i sin roll i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och egna 
kunskaper i ämnet? 

Möjligheter  
Specialpedagogerna anser att utbildning i området är viktigt då kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter behövs i arbetet med eleverna vilket Eriksson (2016) bekräftar. Utifrån 
erfarenheter och kunskaper anser specialpedagogerna att de kan arbeta med eleverna på ett för 
eleven gynnsamt sätt genom sin lärarkompetens, tillvägagångssätt i arbetet och inkluderande 
tankesätt i samsyn med Heimdahl Mattson och Roll- Pettersson (2017). Alla specialpedagoger 
är i grunden pedagoger och har tidigare erfarenheter och kunskaper i läs- och skrivinlärning 
och läs- och skrivsvårigheter vilket Eriksson (2016) belyser vikten av i arbetet med elever 
med och mot elever. Genom grundutbildning, erfarenheter av arbetet i de tidiga skolåren, 
specialpedagogutbildning och övriga fristående kurser har specialpedagogerna fått verktyg 
som bidrar till att elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi ges möjlighet att möta 
vuxna som är kunniga i ämnet (Sandberg et al., 2015).  
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Flertalet av specialpedagogerna pratar om vikten av den fonologiska medvetenheten för elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Specialpedagogerna uttrycker liksom Samuelsson 
(2013) att fonologin är en viktig kompetens när det gäller den tidiga läs- och skrivinlärningen 
och att brister i det fonologiska systemet hos eleverna påverkar många språkliga komponenter 
som har med läs och skrivutvecklingen att göra. Som blivande specialpedagog ses en vikt i att 
kunskaper i ämnet behövs, vilket de intervjuade har. Utan kunskaper skulle 
specialpedagogerna varken veta att fonologin utgör en så viktig del i den tidiga läs- och 
skrivinlärningen eller hur de ska arbeta med fonologin. Specialpedagogerna skulle då liksom 
pedagoger som saknar kunskap i ämnet använda sig endast av metoder som mer läsning av 
skönlitteratur (Samuelsson, 2009) eller ”vänta och se” argumentet (Myrberg, 2003) vilket inte 
är fallet. Genom de kunskaper specialpedagogerna besitter kan utläsas att de utgår från 
Nilholms (2005) kritiska-, alternativt, dilemma perspektiv där elevens svaghethet till stor del 
söks i verksamhetens svårighet att möta eleven. Om kunskaper inte funnits och eleven endast 
fått mer lästräning alternativt metoden ”vänta och se” hade kopplingar till kompensatoriskt 
synsätt framträtt. Detta då enbart lästräning riktat mot den enskilda elevens svårighet eller 
inväntan av mognad visar på att bristen ligger hos eleven och inte inom verksamheten. Här 
visar det sig att det är av stor vikt att specialpedagogen finns till för pedagoger som saknar 
tillräckliga kunskaper i ämnet för att motverka arbete utifrån kompensatoriskt perspektiv 
(Nilholm, 2015). 

Genom studien framkommer att kunskaper och erfarenheter leder till trygghet vilket skapar 
möjligheter. Specialpedagogerna har goda kunskaper kring kartläggning, utvärdering av 
lärmiljöer och delaktighet både på grupp- och individnivå. Specialpedagogerna beskriver att 
tryggheten kan ge sig till uttryck på olika sätt, bland annat i det framåtsyftande arbetet med 
eleverna vilket Specialpedagogprogrammet rustat specialpedagogerna för. Då handlar det 
många gånger om hur arbetet mot elever, föräldrar och pedagoger ska läggas upp. Den del av 
trygghet specialpedagogerna beskriver i arbetet mot eleverna framkommer också i rapporten 
av Göransson et al., (2015). Det känns självklart att kunskaper och erfarenheter leder till 
tryggheter vilket gagnar arbetet med och mot elever på alla nivåer i verksamheten. Att få 
inspireras av specialpedagogernas breda kunskaper och mycket erfarenheter i ämnet skapar en 
vilja att med tid, erfarenheter och kunskaper bli lika professionella som de intervjuande 
specialpedagogerna är.  

Hinder  
Enligt flertalet av specialpedagogerna matchar inte Specialpedagogprogrammets 
examensbeskrivning (SFS:638) de arbetsuppgifter de gör i verksamheten. Med erfarenhet av 
vad specialpedagogrollen innebär önskar specialpedagogerna ett annat upplägg på 
utbildningen för att svara upp mot kommande arbetsuppgifter. Om specialpedagogerna hade 
arbetat utifrån examensbeskrivningen hade behovet av mer kunskaper i ämnet läs- och 
skrivsvårigheter inte funnits på samma sätt, då specialläraren med inriktning mot läs- och 
skrivsvårigheter kunnat arbeta med den biten (SFS, 2007:638). Kunskaperna 
specialpedagogerna fått på Specialpedagogprogrammet känns otillräckliga i arbetet med 
elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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Kring specialpedagogens roll finns inte mycket beskrivet genom åren medan specialläraren 
sedan lång tid tillbaka har arbetat enskilt med elever i behov av stöd (Lindqvist, 2017). 
Resultatet visar på att professionerna är svåra att skilja på vilket kan tänkas bero på att i 
specialpedagogens examensbeskrivning står att specialpedagogen ska visa på kunskap att 
självständigt arbeta som specialpedagog för elever i behov av särskilt stöd inom skolan 
(SFS:638) och specialläraren ska arbeta för elever i behov av särskilt stöd inom området läs- 
och skriv eller matematik (SFS:638). Detta uppfattas som att det finns en tydligare inriktning i 
vad speciallärarna ska göra till skillnad från specialpedagogerna och många rektorer vet, 
enligt specialpedagogerna, inte vad skillnaden är mellan att vara speciallärare och 
specialpedagog. I resultatet finns en skillnad i upplevelsen av omfattningen gällande studier 
om läs- och skrivsvårigheter på Specialpedagogprogrammet, vilket förmodligen beror på när i 
tiden utbildningen ägt rum. Under studiens gång uppmärksammas att alla verksamheter i 
studien endast anställt yrkeskategorin specialpedagoger. I en av två verksamheter där 
speciallärarrollen finns består den av pedagog som tagit på sig uppdraget eller speciallärare 
under utbildning. Med anledning av att de båda utbildningarna ligger så nära varandra och att 
specialpedagogutbildningen ger en bredare behörighet då specialpedagogen ska finnas till för 
alla elever i behov av stöd i skolan känns det naturligt att även läs- och skrivsvårigheter 
hamnar hos specialpedagogen. Det som känns mindre naturligt är att utbildningen till 
specialpedagog lägger väldigt lite tid på att rusta specialpedagogerna med kunskaper kring 
elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi vilket visar sig är fallet. Det kan ses som 
märkligt då kunskap i detta komplexa område behövs för att kunna möta elever med den typ 
av svårigheter.  

De flesta av specialpedagogerna har läst många kurser mot universitet och lokalt för att svara 
upp mot kravet som finns på kunskaper inom läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Men för 
specialpedagoger som inte, av olika anledningar, läst lika mycket blir det en utmaning att få 
uppgifter fördelat på sig i områden, där varken erfarenhet eller tillräckligt med kunskap finns. 
Lindqvist (2017) beskriver att specialpedagoger ofta arbetar på egen hand med att bland annat 
utreda enskilda elevers svårigheter vilket specialpedagogerna bekräftar. Inför beslutet att 
ansvaret för läs- och skrivutredningar skulle ligga på specialpedagogerna anordnades en 
utbildning via SPSM för att pedagogerna skulle känna sig trygga i arbetet med utredningarna 
vilket visar sig otillräckligt då delar av specialpedagogerna i studien inte upplever trygghet. 
Specialpedagogerna beskriver även att ekonomin ibland hindrar kompetensutveckling. För de 
specialpedagoger som önskar utvecklas i ämnet med bland annat anledning av detta beslut är 
det rektors ansvar att se till att elevernas utbildning ska vila på vetenskaplig grund (kap.1, 5§. 
Skollagen) vilket kräver att specialpedagogen har tillräckliga kunskaper i arbetet de utför. 
Rektor måste arbeta utifrån Skollagen där det framkommer att en av rektors främsta uppgifter 
är att se till att stödja medarbetarna och utveckla verksamheten och garantera elever rätt till 
likvärdig utbildning (Utbildningsdepartementet, 2001). Rektor ska se till att arbetet leder till 
det bästa för barnet (Unicef, 2009), att eleverna möter en pedagogik som tar tillvara på barnet 
som individ och se till vilka behov som finns (Svenska Unescorådet, 2006). För att följa den 
myndighetstext som skolan ska vila på ser jag det som ett krav för rektorer att se till att 
specialpedagogerna känner att de har tillräckliga kunskaper i det arbete som delegerats dem.  
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Att av olika anledningar inte låta specialpedagoger i behov av fortbildning utföra det tyder på 
ett, av rektor, kompensatoriskt synsätt (Nilholm, 2005) då svårighet att utföra ett arbete där 
tillräckliga kunskaper saknas löper stor risk för att svårighetens fokus hamnar på den enskilda 
individens svårighet, vilket specialpedagogerna inte vill att det ska göra. 

Brist på trygghet i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan tolkas 
bero på att erfarenhet och kunskap saknas och påverkar specialpedagogerna på det sättet att 
fokus måste läggas på förberedelse och inläsning. Specialpedagogerna uttrycker att eleverna 
aldrig får drabbas av det då eleverna har rätt till stöd vilket Lgr 11 bekräftar.  

Många av specialpedagogerna vänder hinder i arbetet som brist på trygghet till möjligheter 
genom att bland annat ta kontakt med andra professioner genom elevhälsan och/eller 
vidareutbildning. Lindqvist (2017) betonar vikten av elevhälsan som komplement till 
kompetenserna som finns i verksamheten. Genom logoped, kurator, skolpsykolog och 
skolläkare finns alltid en plan för att åtgärda bristerna och göra dem till möjligheter. Kanske 
är det just tänket som specialpedagogerna fått med sig via utbildningar som gör dem till 
detektiver i arbetet att hitta lösningar på svårigheter. I resultatet kan utläsas att 
specialpedagogerna inte är förtjusta i ordet hinder, vilket tolkas som att inget får hindra 
arbetet med elever i behov av stöd i skolan men också ett uttryck för att intervjuaren kan 
utläsa exempelvis ogillande av ordval i informantens ansikte (Bryman, 2015).  

Vilka möjligheter och hinder ser specialpedagogen i sin roll med arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi på organisation, grupp och individnivå?  

Organisationsnivå 
Ett gott samarbete med rektor anser specialpedagogerna ger dem möjligheter i arbetet på 
samma sätt som motsatsen och ett icke fungerade samarbete med rektor ses som ett hinder. 
Även om specialpedagogen enligt SFS (2007:638) ska visa på förmågan att arbeta 
självständigt betyder inte detta att specialpedagogen ska, kan eller vill arbeta själv. Ledorden 
medverka, delta och samverka (Lindqvist, 2017) ger en tydlig bild av vikten av samarbetet för 
specialpedagogen inom alla nivåer i organisationen för att ha möjlighet att möta alla elevers 
olika behov, vilket specialpedagogerna i studien betonar vikten av. Specialpedagogik handlar 
om att bidra till den naturliga variationen och att elevers olikheter kan mötas i skolan (SOU 
199:63). En fråga om förhållningssätt, bemötande, etik och att kritiskt kunna granska den 
pedagogiska lärmiljön (Lutz, 2014). Specialpedagogerna lägger stor vikt vid arbetet på 
organisationsnivå för att motverka svårigheter för elever med läs- och skrivsvårigheter genom 
pedagogerna och deras arbetssätt, förhållningssätt, bemötande och kritiskt granskande av 
miljön runt eleven vilket visar på ett kritiskt förhållningssätt (Nilholm, 2005). 

Resultatet visar att specialpedagoger med ett gott samarbete med rektor i stor utsträckning 
känner sig nöjda med arbetsgången i arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter och 
uttrycker inte att de endast ”släcker bränder” (Lindqvist, 2017) utan arbetar systematisk till 
förmån för eleverna. De flesta specialpedagoger har systematisk handledning med 
pedagogerna och ingen pratar om snabba lösningar, enstaka möten, kortsiktig planering och 
avsaknad av röd tråd (Lindqvist, 2017).  
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Snarare pekar arbetet mot långsiktiga lösningar vilket specialpedagogerna ser som en 
möjlighet som de är nöjda med och pekar på ett kritiskt förhållningssätt (Nilholm, 2005). I de 
verksamheter där samarbetet med rektorn brister passar beskrivningar som Lindqvist (2017) 
in, liksom det kompensatoriska synsättet (Nilholm, 2005), i hur arbetet utförs i 
verksamheterna. 

Specialpedagogerna berättar om den systematik som även finns inom arbetet med och mot 
den centrala elevhälsan där professioner som rektor, specialpedagog, psykolog, kurator, 
skolsköterska, skolläkare och logoped möts (Eriksson, 2016). Elevhälsan ska tillsammans 
med lärare, specialpedagog och rektor analysera orsaker och samband (Lindqvist, 2017) vilket 
uppfattas som att arbetet utförs utifrån det kritiska perspektivet, alternativt dilemma 
perspektivet som många av de olika professionerna är utbildade till att utgå från. De flesta 
specialpedagoger har någon med mera specifika kunskaper i ämnet att vända sig till medan en 
av specialpedagogerna berättar att kunskapen kring läs- och skrivsvårigheter stannar vid 
henne. Detta kan höra ihop med att arbetet med rektor i verksamheten som specialpedagogen 
arbetar i inte fungerar enligt önskemål och att specialpedagogen därav går miste av viktiga 
kontakter i arbetet vilket kan missgynna eleverna, utgå från kompensatoriskt perspektiv och 
bryter mot bland annat Skollag (SFS 2010:800) och läroplan (Lgr11). 

Specialpedagogerna berättar om deras initiativ till regelbundna studiecirklar som en del av det 
kollegiala lärandet. Lindqvist (2017) beskriver det kollegiala lärandet som en del i att uppnå 
skolutveckling och lära av varandras kunskaper och perspektiv. När det gäller det kollegiala 
lärandet hamnar tankar ofta på pedagogiska samtal i form av studiecirklar utifrån bestämd 
litteratur och samtal kring fiktiva fall. Enligt Lindqvist (2017) kan det kollegiala lärandet även 
utföras genom planerade klassrumsbesök. Detta är en tanke som tas med i den kommande 
yrkesrollen. Här kan pedagogerna själva styra när och var de vill ha besök av kollegorna där 
de får visa upp exempelvis ett fungerade arbetssätt för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Om pedagogerna upplever olust till att ha kollegorna med under lektioner kan det kollegiala 
lärandet ske genom dokumentation utifrån ett fungerade arbetssätt som presenteras genom 
bild och text för kollegorna. Genom det kollegiala lärandet lär pedagoger genom varandra och 
med specialpedagogens hjälp finns stora möjligheter att lägga det nya lärandet inom ramen för 
det kritiska perspektivet, alternativt dilemma perspektivet som bör genomsyra verksamheten 
(Nilholm, 2007).  

I resultatet kan utläsas att de flesta specialpedagoger och verksamheter har och följer en 
handlingsplan för elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. I resultatet framkommer 
också att det finns kommuner som saknar handlingsplan för elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi precis som Kling (2013, september) uttrycker. Att kommuner 
saknar handlingsplan i arbetet med läs- och skrivsvårigheter upplevs som mycket olyckligt då 
elever med läs- och skrivsvårigheter får olika förutsättningar beroende på vilken skola de 
hamnar i precis som Lagerstöm (2011) skriver. En tolkning är att eleven kan mötas av olika 
syn på specialpedagogik (Nilholm, 2005) då tydliga riktlinjer saknas. Det som glädjer är att en 
av specialpedagogerna i kommunen där handlingsplan saknades arbetar för att få den centrala 
elevhälsan att ta fram en gemensam plan.  
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En handlingsplan ger en likvärdig utbildning för eleverna och arbetsgången kring läs- och 
skrivsvårigheter blir tydlig. Att handlingsplan finns i kommunen men inte efterföljs bidrar till 
fundersamhet. Här borde verksamhetens rektor gå in och styra upp arbetet då det är rektors 
uppgift att se till att verksamheten följer lagar och förordningar samt kommunala direktiv för 
att garantera elevers rätt till likvärdig utbildning (Utbildningsdepartementet, 2001). När 
verksamheter utgår från en handlingsplan kan utläsas vilket specialpedagogiskt perspektiv 
fokus ligger på. Det är av stor vikt att handlingsplanen utgår från vilka insatser som kan göras 
på organisations och gruppnivå innan arbetet når individnivå. Detta för att stödinsatserna inte 
ska ses som att problemet med läs- och skrivsvårigheterna ligger på eleven utan på 
verksamhetens sätt att utforma undervisningen för att passa varje enskild individ och kunna 
möta denna (Nilholm, 2007).  

För elever som riskerar att inte nå kunskapskravet fattar rektor beslut om särskilt stöd 
(Skolverket, 2014). Specialpedagogerna uttrycker att ofta när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter räcker det med att hitta styrkor i anpassningar där eleverna ges möjlighet att 
visa sina kunskaper på ett sätt som de klarar av vilket tolkas som att specialpedagogerna utgår 
från det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007). 

Några specialpedagoger nämner att ord inom det specialpedagogiska arbetet ofta ändras och 
nya ord implementeras i verksamheterna vilket bidrar till att specialpedagogerna ibland blir 
osäkra på vad det är de gör. Detta är av stor vikt att prata om tillsammans på arbetsplatser. 
Vad är anpassningar? Vad är särskilt stöd? Var går gränsen? Vad betyder inkludering? Ur ett 
specialpedagogiskt perspektiv ses det som mycket betydelsefullt att i alla verksamheter prata 
om betydelsen och innehållet i dessa ord då de kan utveckla det specialpedagogiska tänket 
utifrån de olika perspektiv som finns (Nilholm, 2007). Här kan deltagarna lyfta sina egna 
tankar och ta del av andras tillsammans med specialpedagogen som ledare och förmedlare 
(med fingertoppskänsla) av vilka grunder verksamheten bör vila på utifrån Nilholm (2007) 
och annan myndighetstext (UNICEF, 2009), (Svenska Unescerådet, 2006), (Lgr 11), 
Skollagen (SFS 2010:800). 

Sandberg et al., (2015) beskriver Bornholms lek som en högt värderad komponent vilket 
stimulerar den språkliga medvetenheten. Enligt specialpedagogerna följer de flesta 
verksamheter modellen Bornholm i arbetet med den tidiga läs- och skrivinlärningen och 
specialpedagogerna anser att eleverna som arbetat utifrån Bornholm i förskoleklass är väl 
förberedda när de kommer till år 1 och många har knäckt den alfabetiska koden vilket 
Sandberg et al., (2015) bekräftar. Samuelsson (2009) betonar vikten av den tidiga fonologiska 
medvetenheten då elever som fått träning i detta upplever mindre problem med den tidiga läs- 
och skrivinlärningen. Genom Bornholm ges alla elever möjlighet att lyckas redan på 
gruppnivå vilket innebär att verksamheten lägger insatser inom det kritiska perspektivet 
(Nilholm 2007) för att ta bort eventuell problematik från individen. Specialpedagogerna som 
arbetar i verksamheter som inte använder Bornholm som metod motiverar det med att de inte 
vill fastna i en metod, utan använda sig av varierad arbetsgång utifrån bokstäver och ljud för 
att nå så många som möjligt vilket även detta arbetssätt kan tolkas utifrån ett kritiskt 
perspektiv (Nilholm 2007).  
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Inom både arbetssätten är det viktigt att fundera på hur arbetet ska läggas upp för de elever 
som inte anammar den fonologiska förståelsen och att samtidigt hålla sig inom samma 
perspektiv. Lindqvist (2017) beskriver att det inte finns några verktyg för att låsa upp eleverna 
utan pedagogerna ses som nyckeln till framgång. Relationerna är viktigare än metoderna 
hävdar Lingqvist (2017). Enligt Bjar och Frylmark (2014) är arbetssättet som används 
avgörande för vilka framgångar elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi uppnår.  

Det kan tyckas självklart att alla elever är olika och lär på olika sätt och olika vägar finns att 
nå målen, vilket skolan ska erbjuda (Lgr11). Samtidigt så talar vetenskaplig forskning, som 
skolan ska grunda sig på (Lgr 11) om vikten av den tidiga fonologiska medvetenheten 
(Samuelsson, 2013). Att arbeta utifrån Bornholm kan ses som en självklarhet som ger 
eleverna tidig fonologisk medvetenhet med tanke på att det visat sig att just tidiga fonologiska 
svårigheter kan leda till läs- och skrivsvårigheter och dyslexi vilket verksamma i skolan ska 
motverka (Lgr11).  

Specialpedagogerna uttrycker att det alltid finns en önskan om mer resurser i form av fler 
specialpedagoger, ekonomiska möjligheter, med mera, men samtidigt betonar 
specialpedagogerna att man måste arbeta utifrån de förutsättningar som finns i verksamheten. 
Inom skolan ska vi arbeta utifrån skollagen (SFS nr 2010:800), läroplanen (Lgr 11) och annan 
myndighetstext (UNICEF, 2009) (Svenska Unescorådet, 2006). Rektorerna har det 
övergripande ansvaret för elevers rätt till likvärdig utbildning samt ekonomi, 
arbetsorganisation, pedagogisk utveckling och kvalitetsutveckling (Vetenskapsrådet, 2001). 
Många gånger kan vi verksamma i skolan, med flexibilitet och små medel göra mycket för att 
förändra arbetet med och mot eleverna för att alla ska få det dem har rätt till i en utbildning 
där verksamheten möter eleven och inte tvärtom (Nilholm, 2007). 

Gruppnivå  
Specialpedagogerna betonar vikten av ett fungerande samarbete med pedagogerna vilket 
Göransson et al., (2015) också styrker. Göranson et al., (2015) menar på att svårigheter ska 
kartläggas, analyseras och bedömas korrekt och utifrån ett kritiskt specialpedagogiskt 
perspektiv (Nilholm, 2007). Med anledning av att pedagogen är den som har kunskap om 
ämnet och var eleven befinner sig krävs samarbete. Specialpedagogerna anser att pedagogerna 
har mycket kunskap men när det tar stopp kopplas specialpedagogerna in. Lindqvist (2017) 
bekräftar att signalerna för en elev som är i behov av stöd ofta kommer från lärare, eleverna 
själva eller vårdnadshavare. Specialpedagogerna beskriver att pedagogerna hela tiden utgör en 
del av arbetet och att pedagogerna är öppna för nya idéer. På samma sätt som samarbetet 
utgör en styrka när det fungerar beskrivs att samarbetet kan leda till hinder om det inte 
fungerar. Pedagoger som inte vill handledas gör det svårt för specialpedagogerna som tvingas 
finna vägar för samtal. Svårigheter i pedagoger som gärna lämnar över ansvaret på 
specialpedagogen eller tror att specialpedagogen är en fe med trollspö utgör också ett hinder i 
arbetet på samma sätt som pedagoger som har ett kompensatoriskt synsätt (Nilholm, 2007). 
Som blivande specialpedagog finns tankarna kring att rektor har ett stort ansvar i hur arbetet 
kring specialpedagogens roll ska organiseras och utföras. Som specialpedagog kan man inte 
tränga sig på pedagogerna utan snarare arbeta in ett förtroende.  
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Som specialpedagogerna i studien uttrycker får ingen prestige finnas och vi ska alla arbeta 
tillsammans för att varje barn ska få den hjälp och det stöd som behövs utifrån de 
förutsättningar eleven har. 

Att anpassa undervisningen är ett krav för pedagogerna i verksamheten (Lgr 11). Precis som 
resultatet visar sker anpassningar med hjälp av specialpedagogerna genom bland annat 
anpassade uppgifter eller enstaka specialpedagogiska insatser (Skolverket, 2014). Sandström 
et al., (2017) skriver att specialpedagogerna anser att pedagogerna inte har kunskaper att 
anpassa undervisningen vilket inte stämmer överens med resultatet i denna studie där 
specialpedagogerna menar på att pedagogerna har mycket kunskaper om anpassningar. 
Däremot menar specialpedagogerna på att pedagogerna har många elever att anpassa för 
vilket bidrar till att de behöver specialpedagogens hjälp. Här anses att det är viktigt att tänka 
på att även om anpassningarna är individuella ska de alltid utgå från det kritiska-, alternativt 
dilemmaperspektivet där verksamheten möter eleven och inte utifrån att eleven möter 
verksamheten (Nilholm, 2007). 

Specialpedagogerna beskriver pedagogerna som oftast positiva till kontinuerlig handledning. 
Handledningen utgår från pedagogernas önskemål men handlar ofta om läs- och 
skrivsvårigheter vilket inte är konstigt då olika former av läs- och skrivsvårigheter utgör den 
vanligaste funktionsnedsättningen bland elever (Bjar, 2013). Ericsson (2016) skriver att 5–
15% av svenska elever har dyslexi vilket betyder att alla pedagoger, varje lektion, möter minst 
en elev med dessa svårigheter (Bjar, 2013) och läs- och skrivinlärningen är vanligaste orsaken 
till stöd i de tidiga skolåren (Sandberg et.al., 2015). 

Då kompetensen hos pedagogerna är en av flera avgörande faktorer i arbetet med eleverna 
(Heimdahl Mattson & Roll – Pettersson, 2017) anses liksom Barber & Mourshed (2007) att 
alla organisationer ska erbjuda kompetensutveckling för pedagogerna eftersom det visat sig 
vara betydelsefullt för kvaliteten på undervisningen. 

Specialpedagogerna nämner tidiga insatser och screening som möjligheter på grupp och 
individnivå. Forskarna (Hausstätter & Takala, 2011) liksom specialpedagogerna är överens 
och talar om vikten av tidiga insatser då de ses som mer effektiva än de insatser som sätts in 
senare (Samuelsson, 2009). Specialpedagogerna fångar upp eleverna redan från förskoleklass 
och uttrycker vikten av att bädda för eleverna för att läs- och skrivinlärningen ska bli 
gynnsam. 

Olika tester/screeningar görs med eleverna från förskoleklass och specialpedagogerna 
uttrycker att de lägger fokus på att fånga upp svårigheter inom fonologin då fonologin är ett 
viktigt inslag för att förebygga läs- och skrivsvårigheter (Sandberg, Hellblom- Thibbling & 
Garpelin, 2015). Inom pedagogiken ses tester av detta slag som ett verktyg till att tolka vad 
elever har svårt med och koppla resultatet till teorier. Att göra tester är viktigt för att fånga 
elevens svårigheter men vad specialpedagogen och pedagogen gör av testresultatet ses som 
absolut viktigast delen i arbetet.  
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Specialpedagogerna uttrycker att svårigheter i förskoleklass inte behöver betyda att det bli läs- 
och skrivsvårigheter som är dyslektiska men specialpedagogerna måste tillsammans med 
pedagogerna arbeta mer med. Då specialpedagogerna är dem som fångar upp eleverna tidigt 
tolkas det som att det arbetet sker utifrån det kritiska perspektivet. Tester kan göras i grupp 
men också individuellt och ändå utgå från det kritiska perspektivet (Nilholm, 2007) då de 
hjälper specialpedagogen och pedagogen att komma vidare i arbetet. Det viktiga är själva 
bedömningen av resultatet i testerna om svårigheter som visar sig anses bero på att 
verksamheten inte kunnat svara upp mot elevens förutsättningar för lärande eller om resultatet 
endast tolkas utifrån elevens brister.  

Specialpedagogerna anser att en diskussion om vad begreppet inkludering innebär för eleven 
bör finnas i varje verksamhet. Specialpedagogerna betonar att i en inkluderande miljö känner 
sig eleven delaktig vilket är i enighet med Nilholm och Alm (2010). Specialpedagogerna 
menar på att eleverna har rätt till en meningsfull skolgång (Elmeroth, 2012). 
Specialpedagogerna anser att eleven i så stor utsträckning som möjligt ska vara inom 
klassrummets ramar men ställer sig samtidigt frågan om vad som är klassrummets ramar. 
Ingen av specialpedagogerna nämner något om särskilda undervisningsgrupper eller samlad 
grupp som Bjar och Frylmark (2014) och Göransson et al., (2011) påstår är en vanlig 
specialpedagogisk åtgärd i Sverige idag trots att det utgår från det kompensatoriska 
perspektivet och kan anses föråldrat då det var en vanlig åtgärd under -60 talet (Lindqvist, 
2017). Nilholm (2005) menar att skolan idag många gånger vill flytta eleverna med 
svårigheter ut ur klassrummet vilket inte är något som framkommer i resultatet när det handlar 
om elever med läs- och skrivsvårigheter. Utifrån resultatet i studien tolkas att de intervjuade 
specialpedagogerna i stor utsträckning arbetar inkluderat utifrån varje elevs chans att utifrån 
bästa förutsättningarna undvika segregering (Tetler, 2000) och anpassa miljön (Nilholm, 
2007). Det finns ett ställningstagande från specialpedagogernas sida mot exkludering då det 
inte bidrar till målet med delaktighet (Lindqvist, 2017) vilket strider mot Göransson et al., 
(2011) som menar på att det svenska skolsystemet inte är så inkluderande som de getts utryck 
för att vara.  

En svårighet i arbetet kan vara då pedagoger eller rektorer har en annan syn på arbetssätt och 
specialpedagogik. Det handlar då om de specialpedagogiska perspektiven. Några av 
specialpedagogerna menar på att pedagogerna kan ha ett kompensatoriskt synsätt där 
problemet läggs på individen (Nilholm, 2007). Specialpedagogerna får då till uppgift att föra 
den utvecklingen framåt och på olika sätt föra in det mer kritiska perspektivet, där bristerna 
läggs på verksamheten (Nilholm, 2007), till pedagogerna. Att det som specialpedagogerna 
uttrycker finns pedagoger med kompensatorisk syn på specialpedagogik bekräftas av Nilholm 
(2005) som utfört en nationell studie i området. Att ha samma specialpedagogiska synsätt kan 
tänkas vara en väg i arbetet mot samma mål, vilket är en viktig pusselbit i alla verksamheter.  
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Genom att verksamheter kan ta hjälp av elevhälsan som tillsammans med pedagoger, 
specialpedagog och rektor kan analysera orsaker och samband vilket har självklart en 
avgörande roll kring vilket perspektiv verksamheten väljer att bemöta eleven från (Lindqvist, 
2017). 

Några av specialpedagogerna uttrycket att en utmaning i arbetet är att arbeta utifrån den 
specifika specialpedagogrollen då det sedan gammalt tillbaka finns en speciallärarkultur att 
brottas med, där specialpedagogen enbart arbetar enskilt med individerna. Att endast arbeta 
enskilt med eleverna tyder på ett kompensatoriskt arbetssätt där svårigheterna ses hos eleven 
(Nilholm, 2007).  

En del av specialpedagogerna ser en svårighet i att de förväntas arbeta på grupp- och 
individnivå (som speciallärare) men också som organisationens förändringsagent vilket 
Cameron & Lindqvist (2013) styrker. Ahlefeld Nisser (2009) och Lindqvist (2013b) menar att 
specialpedagoger många gånger får uppdrag som speciallärare och utöver det även har ett mer 
övergripande och förebyggande ansvar. Med tanke på att specialpedagogerna har en bred 
behörighet kan det vara bra att skilja på vad som är specialpedagogens uppgifter i förhållande 
till speciallärarens. Som det ser ut idag kan man tänka att varje enskild specialpedagog 
behöver en tydlig överenskommelse med rektor i vad som ingår i dennes arbetsuppgifter så att 
specialpedagogen kan känna sig trygg i sitt arbete och utföra arbetsuppgifter på ett sätt som 
hen känner motsvarar den specifika examen hen har. Här finns en skillnad i att 
grundutbildningen till lärare kan ha olika inriktningar som gynnar specialpedagogen inom 
vissa områden och hindrar inom andra.   

Individnivå 
Alla specialpedagoger är i olika utsträckningar verksamma på organisations, grupp och 
individnivå vilket även Ahlefeld Nisser (2014) bekräftar. Studien visar att det individuella 
arbetet är ett av specialpedagogens uppdrag på många plan vilket Göransson et al., (2015) 
styrker.  

Hur arbetet med/mot den enskilda eleven ser ut varierar i de olika verksamheterna och här 
tolkas att det finns en betydande vikt i att hela tiden utgå från det kritiska perspektivet 
(Nilholm, 2007). Ingen av specialpedagogerna har specifika lektioner. Flertalet av 
specialpedagogerna berättar att de träffar elever varje dag medan några betonar att de arbetar 
mer precist efter den specifika rollen som specialpedagoger och arbetar mot eleverna genom 
pedagogerna. Att specialpedagogik enbart skulle handla om arbete mot individen är allt för 
snävt anser specialpedagogerna liksom Ahlberg (2007) och stämmer inte heller överens med 
specialpedagogernas yrkesroll (Lindqvist, 2017) och examensbeskrivning (SFS 2007:638). 
Något som specialpedagogerna uttrycker som en stryka är korta, ofta återkommande pass, 
under en period vilket ges stöd av Sandberg et al., (2015). När det är dags att påbörja arbetet 
som specialpedagog känns naturligt att möta elever och pedagoger på alla nivåer i 
verksamheten. Förhoppningen är att det ges möjlighet till att vara en del av organisationen för 
att finnas med och se till elevens bästa. På gruppnivå finns en vilja att arbeta tillsammans med 
pedagogerna i arbetet mot eleven för att slutligen på individnivå också lära känna eleven och 
få en personlig kontakt.  
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Specialpedagogerna beskriver vikten av tekniska hjälpmedel som en möjlighet i arbetet. 
Lagerström (2011) styrker det och menar på att med rätt insatser kan elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi fungera på samma sätt som övriga elever vilket visar på en 
utgångspunkt i dilemmaperspektivet (Nilholm, 2005). Tekniska hjälpmedel är en styrka men 
kan också utgöra ett hinder då de inte alltid finns att tillgå. Specialpedagogerna tar upp 
svårigheter med att ta ut elever för specifik lästräning då de kommer upp på mellanstadiet och 
har många olika ämnen som krockar. Stenlund (2017) instämmer och menar på att när 
eleverna börjar mellanstadiet ges inte förutsättningar för lästräning då pedagogerna förväntar 
sig att eleverna redan har de kunskaperna även om många elever fortfarande i år fyra har 
svårigheter med avkodningen. Specialpedagogerna ser detta som en organisationsfråga som i 
slutänden rör eleven. Som blivande specialpedagog ses det som ett stort hinder. Kanske kan 
individuellt stöd efter skoldagens slut vara ett alternativ för dessa elever då undersökningar 
visar att många elever är positiva till den typen av stöd (Sandberg et al., 2015). 
Specialpedagogen kan utgå från dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) i samråd och till 
förmån för eleven och dennes lärande. Här anses att det är skolans ansvar att se till att hitta 
vägar och alternativ för eleverna med läs- och skrivsvårigheter, så att inte denna viktiga 
träning går förlorad. Specialpedagogerna har en viktig uppgift att utveckla verksamheten från 
år fyra för att det ska bli en naturlig del av skolvardagen att fortsätta lästräna.  

Elevens självkänsla kan utgöra både en möjlighet och ett hinder i arbetet och är därför viktigt 
att arbeta med och mot. Specialpedagogerna poängterar att verksamma i skolan måste känna 
till att elever med läs- och skrivsvårigheter och dålig självkänsla hör ihop. Att redan tidigt 
möta svårigheter med att läsa och skriva kan vara otroligt stressande för den drabbade (Bjar 
och Frylmark, 2014). Samuelsson (2009) beskriver att god läs- och skrivförmåga är en 
förutsättning för individens möjligheter att delta i samhällsprocessen på lika villkor vilket gör 
att det är lätt att få en förståelse för dessa elever. Det är inte svårt att förstå att en elev som 
inte kan delta i samhällsprocessen på lika villkor som kamraterna med lätthet kan få en dålig 
självbild. Med tanke på att inlärningen i skolan är skriftspråksbaserad (Samulesson, 2009) 
förstår man att elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi står i ett gränsland där 
specialpedagoger har ett stort ansvar för att eleven ska ha en positiv bild av sig själva. Skolan 
har en moralisk skyldighet att se till att alla elever upplever framgång vilket 
specialpedagogerna gör på olika sätt bland annat genom att ställa rimliga krav (Bjar och 
Frylmark, 2014). En god självkänsla hos eleven kan utgöra goda möjligheter för arbetet då 
eleverna är motiverande och engagerade i sitt eget lärande. Har eleven förlorat självkänslan 
kan det sätta käppar i hjulet då motivation och engagemang blir lidande. Ett kritiskt perspektiv 
på specialpedagogik kan bidra till ett bättre självförtroende hos eleven med svårigheter. Här 
tas svårigheten bort från individen och läggs istället på verksamheten. Viktigt är också att 
betona för eleven att läs- och skrivsvårigheter och dyslexi inte har någonting med intelligens 
att göra (Andersson, 2012). Om eleven ser sig själv som bärare av problemet känns det 
självklart att självförtroendet går förlorat (Nilholm, 2007).  

 

 



 

 48 

Som blivande specialpedagog i en verksamhet med elever från förskoleklass till år 3 är 
självkänslan hos elever med läs- och skrivsvårigheter något jag kommer att arbeta mycket för, 
både genom pedagogen och direkt mot individen. Precis som specialpedagogerna i studien 
beskriver anser jag att halva arbetet är gjort om eleven tror på sig själv. Det säger mycket om 
hur viktigt det är att få elever att känna att de lyckas i skolan.  

Hur ser kopplingen ut mellan forskningsbaserade kunskaper och specialpedagogens 
arbete? 
Specialpedagogerna beskriver skolutveckling som en viktig del av deras yrkesroll och 
skolutveckling kan inte ske utan koppling till forskning. När det gäller elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi ser specialpedagogerna det som en naturlig del av sitt uppdrag 
som specialpedagog att hela tiden hålla sig uppdaterad och följa utvecklingen vilket ger stöd i 
Nilholms (2005) kritiska, alternativt dilemma perspektiv. Om jag, liksom eleverna i dessa 
verksamheter har/ har haft tur (Lagerström, 2011) att få möta och intervjua specialpedagoger 
som känner en stor angelägenhet i att ta del av forskningen eller om Lagerström (2011) har fel 
i uttrycket att forskningsbaserad kunskap finns men att det också finns indikationer på att 
undervisningen bedrivs som om den inte funnits, svarar inte denna studie på då den är för 
liten. Det jag genom resultatet av studien vet är att det finns specialpedagoger som med hjälp 
av det kollegiala lärandet, handledning och enskilda samtal för forskningen vidare från 
specialpedagogen till pedagoger. Alla specialpedagoger tror och hoppas på att den 
forskningsbaserade kunskapen når eleven vilket är deras mål. Studien hade kunnat bli bredare 
genom att komplettera metoden med observationer i lärmiljön med fokus på hur pedagogerna 
använder sig av forskningsbaserad kunskap.  

Många specialpedagoger uttrycker att genom erfarenhet kommer kunskaperna.  En viktig 
insikt är att erfarenheten inte är samma som beprövad erfarenhet. En av specialpedagogerna 
uttrycker att beprövad erfarenhet ska användas i arbetet med läs- och skrivutveckling. 
Specialpedagogen betonar vikten av beprövad erfarenhet vilket hon uttrycker är detsamma 
som en typ av vetenskaplig grund. För detta ger Skolverket (2013) stöd, en erfarenhet blir 
beprövad först i det kontinuerliga dokumenterade arbetet. Detta tyder på att det är av stor vikt 
att lyfta denna skillnad för att förhindra att pedagoger som endast använder sina erfarenheter 
för att få nya kunskaper inte olyckligtvis ska fastna i ett arbetssätt som inte är 
forskningsbaserat och därmed eventuellt kompensatoriskt (Nilholm, 2005).  

Pedagogerna får genom specialpedagogerna tillgång till forskningen och enligt 
specialpedagogens förhoppning tas den kunskapen vidare till eleverna. Det blir en process hos 
lärarna som kommer ut i klassrummet.  

Lagerström (2011) menar liksom specialpedagogerna att det finns mycket forskning i ämnet. 
Skillnaden i uppfattningen mellan Lagerstöm (2011) och specialpedagogerna i verksamheten 
är att Lagerstöm (2011) påstår att det finns skolor som bedriver undervisningen som att 
forskningen inte fanns medan resultatet av studien visar att specialpedagogerna anser att 
vikten av forskningsbaserad kunskap är stor och förhoppningen är att undervisningen bedrivs 
utifrån forskningen.  
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De flesta pedagogerna är mottagliga för att prova på metoder som ges i forskningen men 
fingertoppskänsla kan behövas ibland då pedagoger sätter sig emot. Specialpedagogerna 
beskriver det som ett specialpedagogiskt dilemma där fingertoppskänsla och försiktighet 
krävs. Alla specialpedagoger utgår från ett kritiskt specialpedagogiskt perspektiv (Nilholm, 
2005) då det gäller forskningsbaserad kunskap. Specialpedagogerna och vill och tror att 
senaste forskningen når fram till eleverna men här finns en indikation kring att det inte alltid 
är lika enkelt att få alla pedagoger att arbeta mot samma mål då specialpedagogerna får 
använda fingertoppskänsla när det finns pedagoger som sätter sig emot. Detta tolkar jag som 
att det finns pedagoger i verksamheten med ett mer kompensatoriskt (Nilholm, 2005) sätt att 
se på den forskningsbaserade kunskapen. Den tolkningen görs utifrån att pedagoger som inte 
är mottagliga för ny forskning förmodligen inte är mottagligt för ett nytt sätt att se på 
specialpedagogik utan är kvar i det gamla föråldrade kompensatoriska perspektivet. 

För att känna sig säkra på vilket typ av forskning specialpedagogerna tar del av uttrycker alla 
att Skolverket och SPSM är viktiga kanaler för skolrelevant forskning vilket Vetenskapsrådet 
(2014) bekräftar. Här kan utläsas att specialpedagogerna även här visar på ett kritiskt sätt att 
se på specialpedagogik. Genom senaste forskningen får specialpedagogerna tankar, metoder 
och arbetssätt som alltid utgår från det kritiska perspektivet, alternativt dilemmaperspektivet 
(Nilholm, 2007) då det är de dominerade perspektiven inom svensk specialpedagogik idag.  
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Metoddiskussion 
I denna studie valdes intervjuer som metod för att få svar på syftet med studien. I efterhand 
känns valet helt rätt då forskningsfrågorna till stor del kan besvaras utifrån de data som 
insamlats under intervjuerna och sammanställts till ett resultat. Informanterna var väldigt 
samarbetsvilliga och svaren som gavs upplevdes ärliga utifrån rådande arbetsförhållanden. I 
efterhand tänker jag att fler frågor kring den fonologiska medvetenheten borde ha ställts då 
det är en viktig komponent inom forskningen kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 
Intervjufrågorna var till stor del öppna och gav uttömmande svar. Följdfrågor ställdes liksom 
förtydligande frågor för att säkerställa att uppfattningen av svaret stämde. Om en jämförelse 
görs mellan första och sista intervjun kan man uppmärksamma att jag under intervjuernas 
gång blivit mer säker på hur jag ska ställa frågorna, på vilket sätt och i vilken ordning för att 
få mest ut av informanternas svar. Alla intervjuer utfördes under en två veckors period och 
intervjuerna transkriberades i direkt anslutning till utförd intervju vilket kändes mycket bra då 
transkriberingen tog otroligt mycket tid. Att transkribera var bra då de omgående satte igång 
analysprocessen. Resultatet sammanställdes genom kodning, en fråga i taget, genom alla 
intervjuer. Efter att skrivit ner informanternas svar sammanfattades i direkt anslutning rådata 
till en sammanhängande text. Alla svar representerar inte alla specialpedagoger utan 
beskrivningarna representerar svar från en eller flera specialpedagoger. För att läsaren ska få 
en inblick i hur stor del av specialpedagogerna som delar svaret har ord som flertalet, några, 
en, alla, och så vidare, använts för att ge läsaren en bild av antalets tyckande i frågan. Med 
facit i hand skulle jag eventuellt förklarat begrepp som i en intervjusituation där 
informanterna inte sett intervjuguiden i förväg kan förvirras och bli uppstressade av. Om 
begrepp som exempelvis inkludering inte analyserade och diskuterade i verksamheten kan det 
vara svårt att förstå vad intervjuaren är ute efter.  
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Slutdiskussion 
När jag ser tillbaka på specialpedagogens historia genom tiderna blir jag inte överraskad av att 
de olika kompetenserna som finns idag, specialpedagog och speciallärare, förväxlas då 
utbildningarna historiskt sett har ändrats och förändras vid flertalet tillfällen (Lindqvist, 
2017). Här konstateras att en förändring behöver ske för att kunna skilja utbildningarna åt 
eller eventuellt förena dem (SFS 2007:638).  

Under inläsningen av tidigare forskning framkom att under 1800-talet sågs läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi som naturfel hos barnen. Det är 200 år tillbaka i tiden och 
mycket har hänt sedan dess. Att utvecklingen i området gick framåt i början på 1900-talet 
kändes mycket bra och att 1970-talet bjöd på en förändrad syn på barnen och att svårigheterna 
nu lades på miljön runt barnet istället för att se eleverna som problembärare var positivt 
överraskande. Men att utvecklingen i området därefter avstannade och att läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi så sent som på 1980-talet nonchalerades och behandlades som 
om det inte fanns (Eriksson, 2016) gör mig förvånad. På senare tid har utvecklingen börjat gå 
framåt och idag anser jag att det finns mycket kunskap i ämnet. Men frågan är vilka det är 
som besitter denna kunskap?  Den första akademiska kursen i ämnet startade 1992 (Eriksson, 
2016) vilket innebär att det inte är konstigt om många pedagoger har väldigt lite kunskaper 
om läs- och skrivsvårigheter. Studien visar på att specialpedagogerna har stora kunskaper i 
ämnet men beror det på att deltagandet var frivilligt och engagerade specialpedagoger med 
mycket erfarenhet och kunskap i ämnet valde att tacka ja, medan specialpedagoger med 
mindre engagemang, erfarenhet och kunskap valde att inte delta?  

Även teorierna kring läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har varit många under åren och 
resulterat i teorin kring fonologin som den enda teorin vilken kan styrkas av forskning 
(Samuelsson, 2013) och den teori som vi som arbetar i skolan ska utgå från. 

Varken snabba eller färdiga lösningar finns att tillgå. Ett viktigt underlag i detta komplexa 
arbete är kunniga pedagoger, specialpedagoger och andra professioner som alla utgår från 
skolforskning och beprövad erfarenhet utgör ett viktigt underlag i arbetet. För egen del har 
detta examensarbete bidragit till nya kunskaper kring specialpedagogens yrkesroll i 
förhållande till elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag har fått nya kunskaper 
om läs- och skrivsvårigheter och dyslexi i de tidiga skolåren samt vägledning i hur jag som 
blivande specialpedagog kan arbeta med och mot eleverna. I mitt kommande uppdrag som 
specialpedagog önskar jag arbeta fram rutiner för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi, systematik i uppföljning, dokumentation och utvärdering. Genom det kollegiala 
lärandet och den forskningsgrundande kunskapen vill jag tillsammans med pedagogerna i ett 
gemensamt lärande öka förståelsen för vikten av den tidiga fonologiska medvetenheten, tidiga 
insatser, känslan av inkludering och en god självbild. Skollagen är tydlig. Det är vårt uppdrag. 
Alla elever ska få de stöd de behöver och har rätt till.  

 



 

 52 

Vidare forskning 
För att svara på frågan om den forksningsbaserade kunskpen som specialpedagogerna 
förmedlar till pedagogerna där genom når eleverna behövs en studie där pedagogerna 
intervjuas. Specialpedagogerna tror och försutsätter att forskningen genom pedagogerna når 
eleverna men om det är så kan denna studie inte ge svar på. För att svara på den frågan 
behöver obervationer utföras samt intervjuer med pedagoger och elever.    
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Missivbrev 
 

Hej! 

Jag heter Sara Söderholm och har arbetat som lärare på XX i X sedan X. Jag är utbildad 
Tidigare lärare med inriktning mot läs- och skrivinlärning och matematikinlärning. Sedan ett 
år tillbaka läser jag Specialpedagogprogrammet vid Umeå universitet. Nu under hösten 2017 
kommer jag att skriva mitt examensarbetesarbete. Jag vänder mig nu till dig om en förfrågan 
om att få intervjua dig i egenskap av att du arbetar/ har arbetat som specialpedagog i de tidiga 
skolåren.  

Syftet med mitt examensarbete är att utifrån specialpedagogens perspektiv, beskriva och 
analysera specialpedagogens roll i relation till elever med läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi i de tidiga skolåren. Intervjun kommer att handla om specialpedagogens roll i arbetet 
med elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi samt vilka hinder och möjligheter du 
som specialpedagog ser i arbetet. Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och 
resultatet kommer enbart att användas i studiens syfte.  

Intervjun som tar ca 45 minuter utförs under veckorna 42–43. Vi kommer tillsammans 
överens om tid och plats. Det är helt frivilligt att delta och intervjun kan när som helst 
avbrytas. Om du inte har möjlighet att träffa mig finns möjlighet till en telefonintervju.  

Studien kommer att publiceras i Diva - Digitala Vetenskapliga Arkivet där du kommer ha 
möjlighet att ta del av det färdiga materialet.  

Är du intresserad? Hör av dig till mig senast onsdag den 11/10–2017 om du vill delta i 
studien. 

Med vänliga hälsningar 

Sara Söderholm 

e-post: XX 

telefonnummer: XX 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Introduktionsfrågor: 

Hur länge har du arbetet som specialpedagog? 

Mot vilket universitet utbildade du dig? 

Vilken typ av lärare är du i grunden? 

Hur många specialpedagoger/speciallärare finn i verksamheten där du arbetar? 

Hur många elever finns i verksamheten? 

 

Forskningsfråga 1 

 

Vilka hinder och möjligheter ser 
specialpedagogen i sin roll i 
arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi med 
utgångspunkt i tidigare 
erfarenheter och egna 
kunskaper i ämnet?  

Forskningsfråga 2 

 

Vilka hinder och möjligheter ser 
specialpedagogen i sin roll med 
arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi på 
organisation, grupp och 
individnivå?  

Forskningsfråga 3 

 

Hur ser kopplingen ut mellan 
den forskningsbaserade 
kunskaper och 
specialpedagogens arbete? 

 

 

 

Intervjufrågor: 

 

Vilka erfarenheter har du 
(arbetslivserfarenhet, utbildning) 
av läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi i de tidiga skolåren?  

 

Påverkar erfarenheterna eller 
bristen av erfarenheter dig i 
arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi? 
Berätta! 

Intervjufrågor: 

 

Organisationsnivå  

Med fokus på läs- och 
skrivsvårigheter, beskriv hur du 
arbetar mot organisationen och 
rektor? Hur ser samarbetet ut? 
Har rektorn tid för ert 
samarbete? Vilka styrkor ser du i 
arbetet? Finns det några 
svårigheter?  

 

Intervjufrågor: 

 

Hur upplever du 
tillgängligheten av forskning i 
ämnet läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi?  

 

På vilket sätt tar du del av 
senaste forskningen?  
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Finns dokument på vilka 
ansvarsområden du har i din 
yrkesroll, med fokus på läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi? 
Om ja, hur ser ansvarsområdet 
ut? Tycker du att texten i 
dokumentet stämmer överens 
med det du gör i din yrkesroll. 
Om nej, hade du önskat en 
arbetsbeskrivning där ditt 
ansvarsområde fanns 
dokumenterat? 

På din arbetsplats, finns 
handlingsplan för läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi? 
Vilka möjligheter ger dig 
handlingsplanen i ditt arbete? 
Finns det något med en 
handlingsplan som gör det svårt 
för dig i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Känner du dig trygg i arbetet 
med elever med läs och 
skrivsvårigheter och dyslexi? 
Påverkar din trygghet eller 
bristen av trygghet dig i arbetet 
med läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi? 

 

 

 

Gruppnivå 

Med fokus på läs- och 
skrivsvårigheter, kan du beskriv 
hur du arbetar på gruppnivå 
(från förskoleklass) mot 
pedagoger och elevgrupper? Hur 
ser samarbetet med 
pedagogerna? Kollegialt 
lärande? Vilka styrkor ser du i 
arbetet gällande elevgrupper och 
pedagoger? Finns det några 
svårigheter?  

 

Hur använder du dig av den 
forskningsbaserad kunskapen 
i arbetet på organisations, 
grupp och individnivå?  
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Hinder och möjligheter kring på 
gruppnivå: tidiga insatser, extra 
anpassningar, särskilt stöd, 
inkludering (delaktighet), 
dokumentation, gruppscreening 
(när och vilken typ?) Bornholms 
modellen? Andra läs- och 
skrivinlärningsmetoder? 

När du utbildade sig till 
specialpedagog, hur rustades ni 
blivande specialpedagoger för 
arbetet med elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi?  
(Eventuellt följdfråga: Hur 
önskar du  

att universitet kunnat rusta dig 
bättre inför mötet med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi?) 

Har du deltagit i någon typ av 
fortbildning kring läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi? 

Önskar du dig 
kompetensutveckling i ämnet? 
Iså fall, på vilket sätt? Vilken 
typ av nya kunskaper vill du ha? 
Ges du genom organisationen 
möjlighet till det? 

 

Individnivå 

Med fokus på läs- och 
skrivsvårigheter, kan du beskriv 
hur du arbetar på individnivå 
mot elever? Vilka styrkor ser du 
i arbetet? Finns det några 
svårigheter?  

Hinder och möjligheter på 
individnivå kring: extra 
anpassningar, pedagogisk 
kartläggning, särskilt stöd, 
inkludering (delaktighet)och 
elevens självkänsla? 

 

 

 

På vilket sätt förmedlas 
forskningen i verksamheten? 

Vilken roll har du i det 
arbetet? 

Hur tas ny forskning emot av 
kollegor/pedagoger?  
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