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Förord 

I samband med uppstarten av examensarbetet uppmuntrades vi av våra lärare på Högskolan 

Kristianstad att skriva i par. Det finns både för- och nackdelar med detta arbetssätt. Det som kan 

vara negativt är att man måste anpassa sig i tid och rum efter en annan person och även vara 

beredd att kompromissa i viktiga frågor. Detta kan upplevas som besvärligt, i synnerhet när man 

ska skriva tillsammans med en person man knappt känner. 

 Nu när examensarbetet är avslutat ser vi enbart positiva effekter av vårt samarbete. Vi menar 

att det lett till att vår magisteruppsats uppnått en högre innehållslig och stilistisk kvalitet. Vad 

gäller själva skrivandet har vi lagt upp arbetet på följande sätt: En av oss har skrivit utkast till ett 

avsnitt och i samband med detta inhämtat information från ett antal källor. Därefter har vi suttit 

ned tillsammans och gjort omformuleringar varvid vi vänt och vridit på texten ner på ord- och 

ordföljdsnivå. Denna bearbetning har skett i flera omgångar. I samband med omstruktureringar 

av texten har stycken klippts ut och lagts under andra rubriker och under hela arbetets gång har 

ytterligare relevanta källor upptäckts och lagts till. Med detta arbetssätt blir det mindre relevant 

att uppge vilken författare som skrivit utkast till vilket avsnitt, då skrivprocessen lett fram till en 

slutprodukt som präglats till lika stor del av båda oss författare. Vad gäller genomförandet av 

intervjuerna, sammanställningen av resultaten och analysarbetet beskrivs detta mer ingående i 

den löpande texten, men även här har vi dragit nytta av att vara två för att säkra arbetets reliabilitet 

och validitet. Egentligen är det enbart transkriberingarna som gjorts individuellt, utan inblick av 

medförfattaren. 

 Här i förordet vill vi också passa på att tacka personer som på olika sätt stöttat oss i vårt arbete. 

Först vill vi tacka alla lärare vi mött på speciallärarprogrammet, vilka lagt grunden för detta 

examensarbete. På sätt och vis påbörjades det redan första dagen vi satte foten på högskolan och 

började inhämta kunskaper samt tränas i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi vill särskilt 

tacka vår handledare Sofia Lindberg som varit vårt bollplank under själva examensarbetet och 

de speciallärare/specialpedagoger som deltog i vår undersökning. Vi vill också lyfta fram 

bedömande lärare Anna-Lena Tvingstedt, vars synpunkter hjälpte oss vidare i ett skede då vi på 

grund av det intensiva arbetet vare sig “såg skogen eller träden” längre. Till sist vill vi tacka våra 

familjer som stöttat oss på hemmaplan, så att vardagen kunnat fortskrida, och som kommit med 

uppmuntrande tillrop längs vägen.
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1. Inledning  

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att alla elever har rätt till den ledning och stimulans 

de behöver i sin utveckling och sitt lärande. Detta innebär att alla har samma rättigheter 

till en kvalitativt likvärdig utbildning, men får också till följd att undervisningen inte kan 

utformas lika för alla. När den ledning och stimulans som eleven tar del av i den ordinarie 

skolkontexten inte räcker till, finns det i skollagen (SFS 2010:800) skrivningar om extra 

anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp, enskild 

undervisning och anpassad studiegång att förhålla sig till. Det talas om personal med 

specialpedagogisk kompetens men ord som specialundervisning, speciallärare och 

specialpedagog återfinns inte direkt i den gällande skollagstexten och inte heller i 

läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2018). 

Speciallärare och specialpedagog är de professioner som vanligen representerar den 

personal med specialpedagogisk kompetens som skollagen (SFS 2010:800) hänvisar till 

och som enligt examensordningarna ska arbeta för elever i behov av särskilt stöd (SFS 

2017:1111). Forskning visar på stora likheter mellan hur yrkena utövas (von Ahlefeld 

Nisser, 2014; Lindqvist, 2013) och på det faktum att såväl speciallärare med olika 

inriktningar, som specialpedagoger, ägnar en stor del av sin arbetstid åt undervisning 

(Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson & Nilholm, 2015; Byström, 2018, von 

Ahlefeld Nisser, 2014; Lindqvist, 2013).  

Undervisning är en av de tre delar som enligt Byström och Bruce (2018) utgör 

speciallärarens uppdrag, där övriga två är utveckling och utredning. I examensordningen 

för speciallärare (SFS 2017:1111) framkommer att speciallärare med inriktning språk-, 

skriv- och läsutveckling ska visa fördjupad kunskap om elevers språk-, skriv- och 

läsutveckling och stimulans av denna, bidra till att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer, delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram, ge stöd och ha 

förmåga till ett individanpassat arbetssätt. Det är möjligt att läsa in att ovanstående 

handlar om undervisning, men ordet undervisning används alltså inte.  

Medan forskning kring speciallärares och specialpedagogers roller och uppdrag finns 

tillgänglig (von Ahlefeld Nisser, 2014; Lindqvist, 2013; Klang, Gustafson, Möllås, 

Nilholm & Göransson, 2017), är sådan som mer specifikt redogör för den språk-, skriv- 

och läsutvecklande undervisning speciallärare/specialpedagoger bedriver mer sällsynt. 

Internationell forskning visar på ett glapp mellan vad forskningsresultat inom det 
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specialpedagogiska området säger och vad lärare inom det specialpedagogiska fältet gör 

i undervisningen (Klingner, Urbach, Golos, Brownell, & Menon, 2010), och framtida 

kvalitativ forskning kring hur personal med specialpedagogisk kompetens använder sin 

teoretiska kunskap i klassrumspraktiken efterfrågas (Park, Kiely, Brownell & Benedict, 

2019). Mot denna bakgrund vill vi med denna studie bidra till att bilden av speciallärares 

och specialpedagogers språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning blir något tydligare 

och mer begriplig. 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att genom en undersökning om hur några speciallärare och 

specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning, bidra med 

kunskap om hur denna undervisning kan gestaltas. Utifrån syftet har följande 

frågeställningar formulerats: 

 

 Hur beskriver sju speciallärare och specialpedagoger den språk-, skriv- och 

läsutvecklande undervisning de bedriver utifrån de didaktiska frågorna för vem, 

vad, hur och varför?   

 På vilka sätt anser dessa speciallärare och specialpedagoger att olika ramfaktorer 

påverkar deras didaktiska val? 

 

1.2. Studiens avgränsningar 

Speciallärares och specialpedagogers uppdrag är komplexa och rymmer en mängd olika 

arbetsuppgifter. I föreliggande studie fokuseras enbart speciallärares och 

specialpedagogers egen undervisning och då specifikt den som är språk-, skriv- och 

läsutvecklande. Enbart sådan undervisning som bedrivs inom ramarna för årskurs F-6 

behandlas. I studien diskuteras vidare olika ramfaktorer med betydelse för hur 

speciallärares och specialpedagogers undervisning utformas. Dessa ramfaktorer 

innefattar element som pedagogen inte direkt kan påverka men måste förhålla sig till, 

såsom exempelvis styrdokument och resurstilldelning. I föreliggande studie belyses ett 

begränsat antal ramfaktorer som, utifrån den undersökning som ligger till grund för 

studien, visat sig vara relevanta.  
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2. Litteraturgenomgång  

I litteraturgenomgången belyses olika aspekter som den undervisande specialläraren/ 

specialpedagogen måste förhålla sig till. Då speciallärarens/specialpedagogens 

undervisning förväntas vara sprungen ur specialpedagogik, diskuteras detta begrepp i den 

första delen av litteraturgenomgången. Till denna rubrik kopplas också olika 

specialpedagogiska perspektiv, eftersom undervisningen kommer att gestaltas på olika 

sätt beroende på vilket av dessa perspektiv som intas. Synen på inkludering är avgörande 

för hur specialläraren/specialpedagogen organiserar sin undervisning, varför även detta 

begrepp behandlas. Då den undervisning specialläraren/specialpedagogen bedriver ofta 

vänder sig till elever i behov av särskilt stöd blir här även denna konstruktion belyst.   

Undervisningen speglar speciallärarens/specialpedagogens specialpedagogiska 

kompetens. Vad den innefattar, vilken betydelse den har och vem som kan sägas inneha 

den diskuteras i litteraturgenomgångens andra del. Här blir det också relevant att titta på 

speciallärarens och specialpedagogens roller utifrån vad styrdokument säger kontra hur 

de realiseras i verkligheten, inte minst då man här hittar en förklaring till varför såväl 

speciallärare som specialpedagoger deltar i vår undersökning. 

I litteraturdelens tredje del står undervisning i fokus. Inledningsvis redogörs för 

undervisningens koppling till vetenskap och beprövad erfarenhet, men här 

uppmärksammas också betydelsen av förtrogenhetskunskap. Därefter behandlas 

generella framgångsfaktorer för undervisning och lärande, och sedan mer specifikt för 

språk-, skriv- och läsundervisning, som framkommer i forskning och litteratur. 

I den fjärde delen av litteraturgenomgången belyses den undervisning som kan 

betecknas som specialundervisning, vilken vanligen bedrivs av 

speciallärare/specialpedagoger. Under denna rubrik presenteras också olika 

interventioner som genomförts av forskare inom det specialpedagogiska fältet, i syfte att 

visa på olika metoder och arbetssätt. 

Litteraturgenomgången avslutas med en sammanfattning. Genom sammanfattningen 

görs den kunskap som föreliggande studie ska speglas mot tydlig. 

 

2.1. Specialpedagogik  

En idag ofta använd beskrivning av specialpedagogik är att den är något som tar vid när 

den vanliga pedagogiken inte räcker till (Nilholm, 2007). Denna formulering är inte helt 
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tillfredsställande då den är förhållandevis vag och väcker frågor kring t.ex. vad som är 

“vanlig pedagogik” (Gerrbo, 2012). Man kan också definiera specialpedagogik utifrån 

dess funktion och syfte i skolan som organisation, vilket Gerrbo gör i sin avhandling. 

 

Specialpedagogik ska i detta sammanhang ses som de handlingar och tillämpningar, som 

sätts in kring och för elever-i-behov-av-särskilt-stöd, samt sådant som i förebyggande 

syfte sätts in för att söka undvika själva tillblivelsen av denna kategori (Gerrbo, 2012, s. 

37). 

 

Detta sätt att definiera vad specialpedagogik innebär är även det problematiskt. Gränsen 

mot vad som kan betecknas som ”vanlig pedagogik” är fortsatt otydlig. Nilholm och 

Göransson (2017) lyfter här fram att specialpedagogiken är ett parallellt system till den 

”vanliga pedagogiken” och att den har uppkommit för att stötta de elever som på olika 

sätt är i svårigheter i mötet med skolmiljön. Forskarna poängterar att det pågår en ständig 

förhandling om gränserna mellan de två olika systemen och att det är svårt att hitta svar 

på frågan om var det ena börjar och det andra slutar.  

 

2.1.1. Specialpedagogiska perspektiv  

Inom det specialpedagogiska kunskapsområdet finns olika perspektiv på 

specialpedagogik. Den betydelse specialpedagogiken ges är beroende av vilket perspektiv 

som utgör utgångspunkt. Två tydligt motstående perspektiv är det kategoriska 

perspektivet respektive det relationella perspektivet. Enligt Persson (1998) är detta två 

helt skilda synsätt, ”två idealtyper”, men de behöver ändå inte ses som helt oberoende av 

varandra. Inom det relationella perspektivet är det som sker i förhållandet, samspelet och 

interaktionen mellan olika aktörer i skolan viktigt. Förändringar i miljön förväntas kunna 

ändra på elevens förutsättningar att nå förbestämda mål och krav. Forskaren menar att det 

är detta perspektiv specialpedagogiken bör vila på. Samtidigt påpekar Nilholm (2019) att 

detta perspektiv innebär en negativ syn på specialpedagogik, bl.a. då den bidrar till att 

särskilja elever. Inom det kategoriska perspektivet anses elevens svårigheter bero på 

brister hos eleven själv (Persson, 1998). Nilholm (2005) förklarar att detta 

individualistiska perspektiv har rötterna i medicin och psykologi. Specialpedagogiken 

blir inom detta perspektiv något positivt med hänvisning till att den speciella pedagogiken 

skräddarsys efter kategoriserade gruppers behov (Nilholm, 2019). 

Nilholm (2005) beskriver i sin artikel att forskning inom det specialpedagogiska 

kunskapsområdet utgår från båda dessa perspektiv och framhåller att det därför kan finnas 
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fördelar med att avgränsa dem mot varandra. De båda perspektiven utgörs dock av 

förenklingar; variationer inom perspektiven och vikten av kompletteringar, diskuteras i 

artikeln. Nilholm (2005, 2007, 2019) förespråkar ett annat perspektiv, ett så kallat 

dilemmaperspektiv, som urskiljer sig genom ställningstagandet att grundläggande 

dilemman med betydelse för elevers svårigheter inte kan upplösas. Dilemmaperspektivet 

strävar inte efter att lösa problem med individuella brister eller specialpedagogiken, 

varken genom att kompensera individen eller genom att förändra skolan och sociala 

fenomen. Utgångspunkten är snarare att det moderna utbildningssystemet har som 

grundläggande dilemma att hantera individers olikhet. Kategorisering av elever är 

oundvikligt i skolans värld och dilemman uppstår framförallt genom de värderingar som 

kopplas till kategorierna. Alla elever ska erhålla gemensamma erfarenheter och 

kunskaper, samtidigt som elever också måste bemötas utifrån sin olikhet. Alltså ställs 

frågan om vilken rätt samhället har att identifiera elever som avvikande, att kategorisera 

dem och begränsa deras deltagande, mot elevers rätt att få hjälp att tillägna sig de 

färdigheter de behöver, som ibland kräver just kategorisering, identifiering av brister och 

begränsning av deltagande. Nilholm (2005, 2007, 2019) menar att det inte finns några 

givna svar utan att lösningar måste göras utifrån det sammanhang de uppträder i, t.ex. i 

samband med att lagar stiftas eller när en skola avgör hur arbetet med elever i svårigheter 

ska utformas. 

2.1.2. Inkludering  

Utformandet av specialpedagogiska insatser har påverkats av FN:s standardregler från 

1992, vilka handlar om delaktighet och jämlikhet för människor med 

funktionsnedsättning, liksom av Salamancadeklarationen från 1994. I 

Salamancadeklarationen blev inkluderingstanken tydlig, en tanke som är bärande inom 

dagens svenska specialpedagogik (Ahlberg, 2015; Nilholm, 2019). Inkludering syftar till 

att verksamheter ska anpassas efter den enskilda elevens behov, så att hen får en likvärdig 

utbildning och känner sig delaktig såväl pedagogiskt som socialt. En inkluderande skola 

kan också ses som en skola som bejakar mångfald och ser olikheter som en tillgång 

(Ahlberg, 2015). Nilholm (2019) menar att det finns tre aspekter som är avgörande för 

sättet att förstå begreppet inkludering; var utbildningen äger rum, vilka elever som ska 

vara inkluderande och vad inkludering innebär. Beroende av vilka ställningstaganden 

som görs i förhållande till dessa aspekter genererar det olika sätt att använda begreppet 
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inkludering.  Nilholm urskiljer fyra olika generella synsätt på begreppet inkludering: 

inkludering som placering, inkludering som en bra miljö för elever med 

funktionsnedsättningar/i behov av särskilt stöd, inkludering som en bra miljö för alla 

elever och inkludering som gemenskap. Inkludering som placering säger egentligen inget 

om hur eleven har det, utan föreskriver endast var eleven ska få sin undervisning. 

Inkludering som en bra miljö för elever med funktionsnedsättningar/ i behov av särskilt 

stöd innefattar förutom platsen för undervisningen även kvaliteten på elevens situation. 

Trygghet i klassen, goda relationer med läraren, goda relationer med övriga elever och 

lärande utifrån egna förutsättningar, är aspekter som behöver beaktas för att mäta 

kvaliteten. Synsättet gäller dock elever med funktionsnedsättningar/ i behov av särskilt 

stöd och inte alla elever. Inkludering som en bra miljö för alla elever innebär detsamma 

som föregående synsätt men med alla elever i fokus. Inkludering som gemenskap är det 

fjärde synsättet som inbegriper alla ovanstående innebörder med ett tillägg gällande 

gemenskap. Syftet med gemensamt deltagande i undervisningen och samhället är härvid 

samhörighet och social rättvisa (Nilholm, 2019).  

 

2.1.3. Konstruktionen elev i behov av särskilt stöd  

I Sveriges skollag (SFS 2010:800) 3 kap. 8 § fastslås att elev som befaras inte komma att 

uppnå de lägsta kunskapskraven eller som uppvisar andra svårigheter i sin skolsituation, 

trots extra anpassningar, ska anmälas till rektor. Med extra anpassningar avses sådant stöd 

som ges inom ramarna för ordinarie undervisning (3 kap. 5 §). Rektor måste därefter 

skyndsamt sörja för att elevens behov av särskilt stöd utreds. Om utredningen visar att 

eleven är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd ges. I samband med detta ska 

åtgärdsprogram, som visar vilket stöd som krävs och hur det ska ges, upprättas. Särskilt 

stöd ska i första hand ges inom den elevgrupp som eleven tillhör. Enligt skollagen är det 

alltså resultaten av utredning om särskilt stöd som avgör om en elev räknas som elev i 

behov av särskilt stöd eller inte. 

Nilholm och Göransson (2017) beskriver i sin forskningsöversikt att man, när man 

talar om ”elever i svårigheter”, innefattar en heterogen grupp med allt från elever som 

behöver lite extra hjälp, t.ex. för att lära sig avkoda alfabetet, till elever som har 

djupgående funktionsnedsättningar (profound disabilities). Gadler (2013) lyfter i sin 

avhandling fram vikten av att diskutera vad det innebär att vara i behov av särskilt stöd 

och vad som avgör det. Hon resonerar om betydelsen av att finna en enighet i dessa frågor. 
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I det nuvarande mål- och resultatstyrda systemet är det enskilda kommuner och skolor 

som själva ska se till att varje tjänsteman har kunskap om gällande styrdokument 

avseende elever i behov av särskilt stöd och förmåga att omsätta intentionerna i 

verkligheten. Hur det ser ut i verksamheten är därför beroende av den tolkning av 

uppdraget som görs på kommun- och skolnivå och av de villkor personalen ges.  

 

2.2. Specialpedagogisk kompetens 

I skollagen (SFS 2010:800) finns direktivet att alla elever ska ges den ledning och 

stimulans de behöver. Skollagen säger även, i 2 kap. 25 §, att det ska ”finnas tillgång till 

personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan 

tillgodoses”.  

Skolverket (2014) belyser i sitt stödmaterial att det kan vara en utmaning för skolan 

att tillgodose alla elevers behov inom ramen för ordinarie undervisning. De lyfter fram 

att rektorer och lärare behöver få möjlighet till kompetensutveckling inom området extra 

anpassningar och särskilt stöd, vilket det är huvudmannens ansvar att se till. Därutöver är 

det enligt Skolverket i sin tur rektors skyldighet att ombesörja att personalen får den 

kunskap den behöver för att kunna utföra ålagda arbetsuppgifter. Skolverket framhåller 

att det också åligger rektorn att ”ta tillvara den specialpedagogiska kompetensen och den 

samlade elevhälsans kompetens i ett tidigt skede för att stödja lärarnas arbete med att ge 

alla elever den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och för att undanröja hinder 

i olika lärmiljöer.” (Skolverket, 2014, s.13). 

Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) menar att alla lärare behöver 

specialpedagogisk kompetens. Denna kompetens är avgörande för hur lärare i alla möten 

och i all undervisning behandlar och förhåller sig till eleverna, både enskilt och i grupp. 

Samtidigt betonar Fuchs och Fuchs (2009) att det krävs personal med fördjupade 

kunskaper och särskild specialpedagogisk kompetens. Forskarna redogör för vad de 

menar definierar en kvalificerad speciallärare/specialpedagog lämpad att arbeta med 

elever med inlärningssvårigheter. Hen måste ha kunskap om såväl kunskapskrav och 

centralt innehåll kopplat till dessa som om bedömningsprocesser. Vidare måste hen ha 

förmågan att genomföra en rad olika interventioner. Därutöver måste en kvalificerad 

speciallärare/specialpedagog kunna avgöra vad i den ordinarie undervisningen en given 

elev har eller inte har utbyte av. Enligt Fuchs och Fuchs saknas ovanstående kompetens 

generellt hos speciallärare/specialpedagoger av idag. 
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Sayeski, Gormley Budin och Bennett (2015) lyfter i sin metastudie fram kunskaper 

som speciallärare/specialpedagoger måste ha för att i sin undervisning mer specifikt 

kunna stödja läsutvecklingen hos elever med inlärningssvårigheter. Hit räknas kunskaper 

om fonemisk medvetenhet, avkodning, läsflyt, läsförståelse, systematisk och explicit 

undervisning samt hur kompetenserna läsning, skrivning och stavning hänger samman 

och påverkar varandra. 

Park, Kiely, Brownell och Benedict (2019) klargör att det finns ett samband mellan 

speciallärares/specialpedagogers (special education teachers) kunskap om läsflyt och 

elevers framgångar med läsflyt. Dock kunde studien inte bevisa sambandet att lärare med 

mer kunskap använder mer tid till vissa rekommenderade metoder/moment. Även 

Klingner et al. (2010) menar att det finns en klyfta mellan teori och praktik i skolan värld. 

Trots att det finns mycket framforskad kunskap kring vad läsförståelse innebär och hur 

den bör främjas avspeglas inte denna kunskap i de undersökta pedagogernas 

undervisning. Båda dessa studier visar att det fortfarande är oklart på vilket sätt 

speciallärares/specialpedagogers kunskaper gynnar elevernas utveckling.   

2.2.1. Speciallärarens och specialpedagogens roller och uppdrag 

Inom skolan finns två professioner med utbildning på avancerad nivå inom det 

specialpedagogiska verksamhetsområdet: speciallärare och specialpedagog. Inget av 

yrkena nämns direkt i skollagen (SFS 2010:800). Professionerna har inte uppstått utifrån 

behov uttryckta av yrkesgrupper inom skolans verksamhet, utan är en politisk 

konstruktion, som kommit till genom att staten upprättat examensordningar (SFS 2017:  

1111; Göransson et al., 2015). Dessa examensordningar är de enda styrdokument som 

definierar de båda yrkesrollerna. I vissa avseenden är uppdragen lika; båda professionerna 

har i uppgift att utveckla det pedagogiska arbetet, arbeta förebyggande, undanröja hinder 

i lärmiljöer, genomföra pedagogiska utredningar samt upprätta åtgärdsprogram. 

Skillnader mellan uppdragen är att specialläraren har mer fokus på individnivå medan 

specialpedagogen i större utsträckning uppmärksammar processer på grupp- och 

organisationsnivå. Specialläraren är vidare mer att betrakta som en ämnesexpert inom sin 

specialisering, med därtill kopplade kunskaper inom betyg och bedömning (von Ahlefeld 

Nisser, 2014). 

Göransson et al. (2015) beskriver specialpedagogers och speciallärares yrkesroller 

utifrån en omfattande enkätundersökning. Rapporten ringar in vilka kunskaper och 
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värderingar de båda yrkesgrupperna anser sig ha förvärvat under sina respektive 

utbildningar, vilka arbetsuppgifter de därmed anser sig vara förberedda att utföra och hur 

yrkesrollernas verkliga praktik ser ut. Resultaten av enkätundersökningen visar att det 

finns både likheter och skillnader mellan yrkesrollernas praktik, något som framkommer 

även i Takalas och Ahls (2013) forskning. Enligt Göransson et al. (2015) ägnar emellertid 

både speciallärare och specialpedagoger i realiteten en stor del av sin arbetstid åt 

individinriktad undervisning. De konstaterar vidare att arbetsuppgifterna för den enskilda 

specialläraren/specialpedagogen till stor del beror på var inom skolverksamheten hen har 

sin anställning. Otydligheten kring uppdraget gör att yrkesgrupperna ofta har svårt att 

hävda sina professioner och uppdragen blir lokalt förhandlingsbara. I verkligheten får 

många speciallärare och specialpedagoger rollen som “undervisande mångsysslare”.  

Lindqvist (2013) redovisar i sin avhandling att mer än 90 % av tillfrågade klass- och 

ämneslärare tycker att speciallärare/specialpedagoger ska arbeta med individuell 

specialpedagogisk undervisning. Lindqvist belyser skolans historia, avseende hur olika 

idéer och politiska intentioner påverkat arbetsfördelningen i samband med 

specialpedagogiska insatser, och menar att man här kan hitta en förklaring till att det finns 

olika syn på speciallärares/specialpedagogers roller och uppdrag.  

 

2.3. Framgångsrik undervisning 

Kroksmark (1997) pekar på svårigheten i att definiera begreppet undervisning, men 

framhåller att undervisning är nära sammankopplad med inlärning. Man kan se det som 

att undervisning och inlärning är två sidor av samma sak, men till skillnad från inlärning, 

som man kan ägna sig åt på egen hand, kräver undervisning intersubjektivitet. Kroksmark 

fastställer vidare att det finns undervisning som inte leder till inlärning, medan inlärning 

kan åstadkommas genom aktiviteter som inte kan räknas som undervisning. Han 

formulerar till sist följande definition:  

 
Begreppet undervisning betecknar något som genomförs av någon med tydliga och 

medvetet valda metoder och med ett likaledes tydligt och medvetet valt innehåll, som 

någon annan förväntas att helt eller delvis tillägna sig genom inlärning.(Kroksmark, 

1997, s.84) 

2.3.1. Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och förtrogenhetskunskap 

Skollagen (SFS 2010:800) gör gällande att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund 

och beprövad erfarenhet. Vetenskaplig grund har undervisning som utgår från 
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vetenskapliga studier som forskare bedrivit (Skolverket, 2019). Beprövad erfarenhet kan 

förstås som professionell erfarenhet som är utvecklad, prövad och dokumenterad under 

en tid, av flera oberoende personer. Den beprövade erfarenheten byggs upp i 

verksamheten, av professionen, och Skolverket menar att den är lika relevant som den 

akademiskt framtagna kunskapen.  

Åman och Kroksmark (2018) menar i sin artikel att skollagens skrivning innebär att 

lärare måste förhålla sig aktiva till forskning för att kunna ta beslut, undervisa och planera 

på just vetenskaplig grund. Enligt Åman och Kroksmark visar tidigare forskning att den 

vetenskapliga basen inte har någon större inverkan på skolans arbete och att det har bildats 

ett glapp mellan skollagens intentioner och verkligheten i svensk skola. Deras egen 

undersökning stödjer detta, då deras slutsatser är att lärare generellt inte uppfattar 

vetenskaplig grund i yrket som något som tillför värdefull eller användbar kunskap.  

Nilholm (2016) lyfter fram att det ofta görs en skillnad mellan teoretisk och praktisk 

kunskap, men han menar att alla mänskliga verksamheter rymmer lite av båda. På samma 

sätt görs en skillnad mellan explicit och tyst kunskap. Den kunskap som är svårare att 

formulera i ord och som utgår från lång erfarenhet av ett fenomen eller en situation brukar 

kallas för tyst kunskap eller förtrogenhetskunskap. Nilholm lyfter fram att 

förtrogenhetskunskap är en stor del av lärares kunnande och även Imsen (1999) 

poängterar att en stor del av lärarens kompetens erhålls genom praktisk erfarenhet. 

Genom erfarenhet utvidgar lärarens sin praktiska och pedagogiska kunskapsgrund. 

Erfarenheten utgör dock inte i sig en garanti för att läraren utvecklar nya kunskaper, och 

därför använder Imsen begreppet erfarenhetsinlärning. Om erfarenhetsinlärning ska ske 

måste läraren vara medveten om och fokusera nya erfarenheter och ta konsekvenserna av 

dem. Erfarenhetsinlärningen är såväl personlig som social, då den kräver personligt 

engagemang samt en social kontext. Vikten av att relatera erfarenhetsinlärning till 

teoretiska kunskaper framhålls, samt att lärare måste få förutsättningar att underhålla och 

vidareutveckla den teoretiska kompetensen. 

2.3.2. Framgångsfaktorer i undervisning 

Håkansson och Sundberg (2012) har på uppdrag av Skolinspektionen sammanställt en 

forskningsöversikt av internationell och nationell forskning om undervisning och lärande. 

Sju riktningsgivare för undervisning och lärande på vetenskaplig grund utkristalliseras. 

Den första riktningsgivaren kallas samlande uppdragsvision och lärandeavpassade 
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förutsättningar. Denna ligger delvis utanför den specifika undervisnings- och 

lärandeprocessen som behandlas i forskningsöversikten men den utgör en nödvändig 

grund för att en kvalitativt god undervisning ska kunna genomföras. Den centrala 

aspekten i denna dimension är att skolan måste ha en social-, kulturell- och politisk 

uppbackning i samhället och att mandat och förutsättningar ges till skolor, lärare och 

elever så att de kan följa denna samlande uppdragsvision. Därtill krävs ett moraliskt 

engagemang, som bottnar i tanken att alla elever kan tillägna sig kunskap och lära, samt 

tilltron till att detta är av avgörande betydelse för såväl individ som samhälle. 

Undervisningens utgångspunkt är inkludering och lyhördhet för elevers olikheter i 

sociala, socioekonomiska, kulturella, personliga och kognitiva avseenden. Även goda 

miljöbetingelser för undervisning och lärande lyfts fram, t.ex. lokaler, material och 

resurser i form av tid och personer, samt utvecklingsmöjligheter som anpassas i samklang 

med de värden som angetts under denna dimension (Håkansson & Sundberg, 2012). 

Kommunicerad syftes- och målrelatering, den andra riktningsgivaren, innebär att 

undervisningen utgår från mål och värden (Håkansson & Sundberg, 2012). Mål och 

innehåll väljs noggrant ut och kommuniceras till eleverna på ett motiverande sätt. 

Undervisningen planeras och utformas med tydlig struktur som även ger utrymme åt ökad 

självständighet hos eleverna. Eleverna utmanas att ompröva sin förståelse samt att 

utveckla lärandestrategier som anpassas efter mål och innehåll. Den tredje 

riktningsgivaren, kraftfull kunskapsförankring, kan förklaras som att läraren innehar 

adekvat ämneskunskap och samtidigt gedigen didaktisk kunskap om undervisning och 

lärande. Den är av betydelse för såväl kunskapsinnehåll som för hur undervisningen 

organiseras och genomförs. Successiv fördjupning, utgör den fjärde riktningsgivaren och 

handlar i första hand om hur eleverna via undervisningen får möjlighet att efterhand ta 

del av och utveckla mer fördjupade kunskaper. Den femte riktningsgivaren 

lärandestödjande struktur och samspel, fokuserar relationen mellan lärare och elev. 

Läraren ska kunna leda, variera, integrera och anpassa undervisningsformer samt 

organisera och strukturera undervisningen med hänsyn till såväl styrdokument som 

elevernas behov. Den sjätte kvalitetsdimensionen för god undervisning är anpassad 

lärandekontext. Sammanfattningsvis innebär den att läraren hittar sätt att undanröja 

hinder för att underlätta lärandet. Både sociala och kognitiva aspekter av undervisning 

behöver tas hänsyn till. Undervisningen bygger på elevernas tidigare erfarenheter och 

lärandemiljön är stödjande, målorienterad och inkluderande. Den sista riktningsgivaren 
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är lärares bedömning. Den framåtsyftande formativa bedömningen visar sig ha mest 

betydelse för elevers lärande. Fokus ska ligga på bedömning för lärande, återkopplingen 

ska vara stödjande, bedömningen ska utgöra en del av undervisningen, bidra till 

utvecklingen av undervisningen samt vara av både summativ och formativ karaktär 

(Håkansson & Sundberg, 2012).  

I en studie av Mathisen och Bronnick (2009), som undersökt hur man kan öka elevers 

så kallade självförmåga, föreslås en rad åtgärder såsom explicit undervisning med 

modellerande exempel, återkoppling på elevarbeten och vägledning i hur tekniker ska 

användas för att lösa problem. Om eleverna blir övertygade om att de har de nödvändiga 

förmågorna och kunskaperna, bibehålls förhoppningsvis denna tro på självförmåga i 

möten med svårigheter, menar Mathisen och Bronnick. På så sätt är de också bättre 

förberedda på bakslag och kan lättare återhämta sig och gå vidare. Fischer, Frey och 

Hattie (2018) säger sig ha kommit fram till att när självförmågan utvecklas presterar 

eleverna bättre, vilket leder till förståelse för att ansträngningar kan leda till bättre lärande. 

I Skolinspektionens (2010) sammanfattning av forskningsöversikten Framgång i 

undervisning framhålls att varje undervisningstillfälle är unikt och att förutsättningar för 

lärande är beroende av kvaliteten i lärarens kunskaper, förmågor och handlingar. Lärarens 

förmåga att bygga och utveckla relationer, hens ledaregenskaper och didaktiska 

kompetens är avgörande för undervisningens kvalitet, men denna är också beroende av 

en strukturerad och tydlig organisation. Kollegiala samtal om mål, värderingar och 

bedömning av resultat behöver finnas inom organisationen och drivas av rektorn. Detta 

ger läraren stöd i utformandet av undervisningen och eleverna goda förutsättningar för 

lärande.  

2.3.3. Språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning 

Alatalo (2011) framhåller i sin avhandling att god språk-, skriv- och läsutvecklande 

undervisning är avhängig den undervisande lärarens utbildning och arbetslivserfarenhet. 

Hon menar att läraren måste ha kunskap om läsutvecklingsprocessen samt om relationen 

mellan tal- och skriftspråk. Med denna kunskap som grund måste läraren med precision 

kunna identifiera var varje elev befinner sig i sin läs- och skrivutvecklingsprocess och 

utifrån detta ge adekvat stöd och hjälp. Sådan kunskap lyfter även Torgesen (2002) fram 

i sina rekommendationer för en förbättrad läsundervisning liksom Tjernberg (2011) i sin 

forskning kring framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Alatalo framhåller att kraven 
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på goda kunskaper hos läraren är särskilt höga i arbetet med elever i svårigheter vad gäller 

läs- och skrivinlärningen. Hennes forskning visar dock att det finns kunskapsluckor hos 

såväl lärare som speciallärare/specialpedagoger avseende skillnader mellan talat och 

skrivet språk, språkets struktur och stavningsregler. Alatalo menar att dessa brister gör 

det svårare för lärarna att utöva en skicklig läs- och skrivundervisning. Utöver brist på 

kompetens hos undervisande lärare visar Alatalos forskning, i linje med Skolverkets 

rapport (2009) om olika faktorer som påverkar resultat i svensk skola, att brist på resurser 

i form av speciallärare, arbetsmaterial och tid påverkar möjligheten för lärare att bedriva 

en skicklig läs- och skrivundervisning.    

En annan faktor av stor betydelse för den språk-, skriv- och läsutvecklande 

undervisningen är att det finns en integrerad och balanserad ansats avseende de förmågor 

som tränas. Tjernberg (2011) menar att det måste finnas en interaktion mellan förmågorna 

samtala, läsa och skriva och en balans mellan form och funktion. Lundberg talar om en 

lämplig avvägning mellan form och innehåll, medan Wengelin och Nilholm (2013) visar 

på viss konsensus inom forskningen gällande vinsten av ett strukturerat arbete med ljud- 

och bokstavskombinationer i samspel med meningsfull läsning och meningsskapande 

skriftspråksaktiviteter. Detta synsätt ligger nära ståndpunkter som skrivs fram hos Bruce 

et al. (2016) som menar att integration av systematisk undervisning om bokstäver och 

ljud och annan läsundervisning, såsom högläsning, samtal och strukturerad undervisning 

om läsförståelsestrategier, är arbetssätt som kan leda till framgång. Torgesen (2002), i sin 

tur, tar i sina rekommendationer för en förbättrad läsundervisning upp vikten av att 

klassrumsundervisningen i de lägre åldrarna sker med en skicklig balans mellan 

avkodning och läsförståelsestrategier. 

Att den läs- och skrivutvecklande undervisningen måste vara systematisk och 

strukturerad framhålls av flera forskare (Alatalo, 2011; Lundberg, 2010; Wengelin & 

Nilholm, 2013). Bruce et al. (2016) pekar på vikten av flexibilitet i undervisningen, något 

som också lyfts i Konsensus-projektet (Myrberg, 2007), som har till syfte att presentera 

konsensus bland forskare om insatser för att förebygga och möta läs- och 

skrivsvårigheter. Där uttrycks kravet på flexibilitet i undervisningen som att lärare 

behöver förståelse för olika metoder och förmåga att anpassa metod efter elev. Tjernberg 

(2011) talar i sin forskning om behovet av fasta strukturer i undervisningen, men påpekar 

också att den skickliga läraren har förmåga att ta till vara det som händer i stunden på ett 
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sätt som gynnar elevernas utveckling. Vad gäller själva metoderna framhåller hon att god 

pedagogisk gestaltning bygger på att läraren har en bred metodrepertoar att välja från.   

Konsensus-projektet (Myrberg, 2007) uppmärksammar även andra generella krav på 

läs- och skrivpedagogik. Bland annat poängteras vikten av extra tid och omsorg i den 

första läs- och skrivinlärningen med arbete för fonologisk medvetenhet. Därutöver 

framhålls utvecklingen av läslust hos eleverna liksom förmedlandet av en ”jag-kan-

känsla”. Med utgångspunkt i det eleverna behärskar måste de ges möjligheter att utmana 

sig själva i det de behöver vidareutveckla, ett arbetssätt som lyfts som framgångsrikt även 

i Tjernbergs (2011) forskning. Kompenserande hjälpmedel anses, enligt Konsensus-

projektet, behöva användas för en del elever för att de ska kunna arbeta på sin nivå eller 

över gränsen till sin förmåga. Även uppföljning och utvärdering nämns som viktiga 

faktorer för god läs- och skrivundervisning. I detta sammanhang påpekas att klasstorleken 

har betydelse för undervisningen då lärarens möjlighet till individuell uppföljning av 

varje elev påverkas av hur stor gruppen är. Klasstorlekens relevans diskuteras även i 

Torgesens (2002) artikel, som ger uttryck för att elever som hamnar efter i den tidiga 

läsutvecklingen, trots deltagande i skicklig läsundervisning i klassrummet, måste ges 

möjlighet till mer intensiv, explicit och stödjande läsundervisning. Sådan är, enligt 

Torgesen, inte möjlig att erbjuda i ett klassrum med 20-30 elever. 

 

2.4.  Specialundervisning 

Fuchs och Fuchs (2009) menar att specialpedagogisk forskning haft stor inverkan på hur 

“vanlig undervisning” bedrivs idag. Övergången till en generell mer explicit 

läsundervisning kan ses som ett exempel på detta. Trots denna förändring kan de 

akademiska resultaten för elever med inlärningssvårigheter fortfarande inte anses 

tillfredsställande. De båda forskarna menar att dessa elever behöver omfattande 

interventioner, antingen i form av särskilda etablerade undervisningsmetoder, eller i form 

av skräddarsydda, individuella undervisningsprogram. Fuchs och Fuchs anser att det 

finns flera anledningar till att eleverna inte erbjuds dessa interventioner; det handlar om 

bristande vilja hos beslutsfattare, brist på kompetent personal och/eller rädsla för att låta 

elever arbeta på icke-åldersadekvat nivå. Fuchs och Fuchs förespråkar därför att 

specialpedagogisk forskning, efter att ha påverkat den vanliga undervisningen, nu bör ge 

underlag för en reformation av specialundervisningen. Även Håkansson och Sundberg 

(2012) pekar på att det finns en samstämmighet inom forskningen om att 
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specialundervisningen behöver förändras. Den bör innehålla mer utmaningar både 

kunskapsmässigt och språkligt än vad den generellt gör idag, och inte enbart handla om 

praktisk färdighetsträning.  

Torgesen (2002) föreslår förändringar för en förbättrad läsundervisning och i artikeln 

framhåller han att elever som riskerar att inte nå önskad läsförmåga behöver undervisning 

som är mer explicit och stödjande.  Undervisningen behöver vara mer intensiv och kräver 

fler lärtillfällen per dag än vad typisk klassrumsundervisning ger. Om eleverna i risk inte 

får möjlighet till fler lärtillfällen kommer deras läsförmåga utvecklas långsammare än 

jämnårigas, vilket kommer att följa dem hela vägen genom skolåren och i arbetslivet. Ett 

sätt att organisera sådan läsundervisning är att använda specialpedagogiska resurser för 

arbete i grupper om 3-4 elever. För att uppnå en mer explicit, stödjande och intensiv 

läsundervisning krävs större kunskap, mer tid och mer resurser, något som det är en 

utmaning för skolan att få till stånd (Torgesen, 2002). Torgesen (2001) påpekar att 

effekterna av specialundervisning ofta är låga och att orsaken till detta kan vara att 

insatserna inte är tillräckligt intensiva, utan alltför utspridda i tid. Vanligt förekommande 

är en timmes specialpedagogiskt stöd i veckan. Det specialpedagogiska stödet kan då ofta 

liknas vid ett ”extra stöd” istället för specialpedagogik riktad mot grundproblemet. En av 

anledningarna till att det ser ut som det gör är att det finns för många elever som behöver 

stöd av de relativt få speciallärarna, vilket gör att ett mer intensivt stöd uteblir.  

I Konsensus-projektet (Myrberg, 2007) framhålls en-till-en-undervisning som en 

effektiv insats för elever i svårigheter med läsningen, samt tidiga specialpedagogiska 

insatser. Tidiga insatser förebygger en negativ självbild, dessutom anses eleverna mest 

formbara i den inledande läs- och skrivinlärningen. Det bör vara vägledande att inte låta 

eleverna misslyckas för att först då sätta in särskilda insatser. Vidare framhålls att 

samarbete mellan klasslärare och speciallärare/specialpedagog har avgörande betydelse 

för en framgångsrik läs- och skrivutveckling. Med mindre kvalificerade pedagogiska 

insatser följer sämre läs- och skrivutveckling, vilket innebär att de skickligaste lärarna 

måste få ansvar för stödet till eleverna med sämst förutsättningar. Idag kan det vara så att 

kontinuerligt speciallärarstöd ersätts med en ”resurs i klassen”, utan specialpedagogisk 

utbildning. Det kan leda till att eleven får stödundervisning, ”mer av samma sak”, istället 

för specialundervisning som präglas av insikt om den enskilda elevens förutsättningar 

(Myrberg, 2007).  
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2.4.1. Interventioner 

Håkansson och Sundberg (2012) beskriver att flertalet internationella 

forskningsöversikter inom det specialpedagogiska forskningsområdet använder meta-

analyser i syfte att granska specifika undervisningsstrategier i form av interventioner för 

läs- och skrivutveckling. 

Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) sammanställer forskning om vilka 

stödinsatser/interventioner som främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i 

svårigheter inom läsning och skrivning. Kamratlärande, som innebär att elever agerar 

lärare för varandra, samarbetslärande, d.v.s. strukturerat grupparbete, explicit 

undervisning, undervisning om metakognitiva strategier samt individuellt lärande är de 

arbetssätt/metoder som studeras. Tre av dessa, kamratlärande, explicit undervisning och 

träning i metakognitiva strategier, har stöd i tillräckligt mycket tillförlitlig forskning för 

att kunna sägas visa på goda effekter gällande måluppfyllelse för elever i svårigheter. 

Forskarna vill inte påstå att de två övriga arbetssätten, individuell undervisning och 

samarbetslärande, inte skulle kunna vara effektiva arbetssätt för att stödja elever i 

svårigheter. Det är snarare så att det i dagsläget saknas tillräcklig evidens för att dessa 

metoder har förutsättningar att främja skolprestation för elever i svårigheter på ett bättre 

sätt än vad som sker inom ramen för ordinarie skolverksamhet.  

Två metaanalyser genomförda av Kaldenberg, Ganzeveld, Hosp och Rodgers (2016) 

respektive Gillespie och Graham (2014) visar båda att interventioner som innehåller 

undervisning om och som uppmuntrar användning av skrivstrategier förbättrar elevers 

skriftliga förmåga. Kaldenberg et al. (2016) visar i sin forskning också på signifikant 

förbättrade elevresultat när undervisningen innehåller uppdelning av instruktioner och 

uppgifter i mindre enheter, repetition, uppgifter som leder till dialog med eleven, t.ex. 

brainstorming, och “teknologi” i form av t.ex. datorer, skrivmallar och bildstöd. Deras 

forskning visar också på vikten av att pedagogen kontinuerligt följer upp elevens 

kunskaper och förståelse så att de uppgifter eleven möter ligger på adekvat nivå. Gillespie 

och Graham (2014) lägger i sin studie fram evidens för att undervisning som, utöver att 

den uppmärksammar skrivstrategier, innehåller formulerade mål och explicit instruerad 

processkrivning genererar ett bättre skrivande hos elever med inlärningssvårigheter. 

Dessa forskare pekar vidare på att dessa elever presterar bättre om de inte behöver skriva 

för hand. 
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En metod för intervention som förekommer i många studier är sentence-combining, 

vilket innebär att eleven tränar på att kombinera och syntaktiskt utveckla enkla meningar 

till sammanhängande mer komplexa meningar. Träningen föregås av modellering och 

diskussion. Saddler, Ellis-Robinson och Asaro-Saddler (2018) saknade kopplingen till 

elever med inlärningssvårigheter varför en metaanalys gjordes. Resultaten visar att även 

denna specifika elevgrupp gynnas av undervisning med inslag av sentence-combining, en 

metod som, enligt författarna till artikeln, med fördel kan ersätta traditionell 

grammatikundervisning.   

En mindre studie av Grunke, Wilbert, Tsiriotakis och Agirregoikoa (2017b) visar på 

goda effekter av undervisning som innehåller arbete med skrivmallar samt kamratlärande, 

något som går ut på att en elev som har svårigheter vad gäller skrivande samarbetar med 

en mer högpresterande elev. En annan mindre studie av Grunke, Sperling och Burke 

(2017a) indikerar att elever med motivationsproblem, utöver eller som resultat av sina 

kognitiva svårigheter, kan gynnas av ett strukturerat program som innehåller tre delar: 

tidsbegränsning för skrivandet (10 minuter), tävlande mot sig själv vad gäller antal ord 

som skrivs under denna tidsrymd och beröm relaterat till arbetsinsatsen. Båda dessa 

refererade studier är som nämnts små och därför måste generaliseringar utifrån dem göras 

med stor försiktighet, men resultaten är av intresse då de visar att förhållandevis enkla 

insatser som sker intensivt, strukturerat och i mindre grupp alternativt genom en-till-en-

undervisning kan leda till att elever med inlärningssvårigheter skriver längre texter av 

högre kvalitet. 

Upprepad läsning, d.v.s. att en text eller ordlista läses flera gånger för att stärka elevens 

ortografiska läsning, tas ofta för en evidensbaserad metod i arbetet med att förbättra 

elevers läsflyt. Chard, Ketterlin-Geller, Baker, Doabler och Apichatabura (2009) gick 

igenom tidigare studier för att undersöka vetenskapligheten i dessa enligt uppställda 

kriterier. Genomgången visade att tidigare studier inte lever upp till dessa vetenskapliga 

kriterier i sådan utsträckning att upprepad läsning kan betecknas som en evidensbaserad 

metod. Chard et al. menar dock att metoden kan fortsätta användas då det finns stöd för 

den utifrån läsinlärningsteorier. 

Solís, Scammacca, Barth och Roberts (2017) genomförde en intervention med 50 

elever i åk 4. Samtliga elever hade låga resultat på läsförståelsetester. Eleverna 

undervisades i grupper om 2-3 personer vid åtta tillfällen om 30 minuter vardera, 

fördelade under två veckors tid. Varje undervisningstillfälle följde en bestämd struktur - 



 

25 

 

Först sattes mål för lektionen upp, därefter tränades ord enligt ett särskilt program med 

inslag av förklaringar, vilket följdes av samtal kring bilder och relaterade ord samt 

konstruktion av exempelmeningar. Därefter lästes orden i text och till sist kontrollerades 

måluppfyllelsen för lektionen. Vid jämförelse av tester gjorda före respektive efter 

interventionen kunde forskarna visa att arbetssättet lett till signifikant förbättrade 

läsförståelseresultat. 

Wanzek och Kent (2012) pekar på vikten av att interventioner är anpassade efter 

aktuell åldersgrupp eftersom interventioner som lämpar sig för yngre elever kan vara 

olämpliga för äldre elever. Deras studie är en metastudie som sammanställer resultaten 

från 16 undersökningar. Utifrån denna sammanställning drar artikelförfattarna slutsatser 

om hur effektiva läsutvecklande interventioner för elever med inlärningssvårigheter 

tillhörande grade 4 och 5 (9-11 år) kan se ut. Här fastslås att även lite äldre elever kan 

behöva interventioner som stimulerar ordigenkänningsförmågan, t.ex. genom träning av 

fonemisk medvetenhet, avkodning och helordsläsning. Vidare gynnas denna elevgrupp 

av högläsning och såväl upprepad läsning som kontinuerlig läsning liksom av 

ordförrådsutvecklande övningar. Att lära eleverna strategier som hjälper dem att övervaka 

den egna läsningen stöttar läsförståelsen. Det kan här handla om att sätta upp mål för 

läsningen, koppla samman innehållet i texten med sin förförståelse, summera och 

omformulera textinnehåll. 

Utbildningssystemet förutsätter att äldre elever kan läsa flytande och förstå texter med 

ett relativt avancerat innehåll men Edmonds, Vaughn, Wexler, Reutebuch, Cable, Tackett 

och Schnakenberg (2009) konstaterar att många äldre elever (11-18 år) fortfarande 

kämpar med sin läsning. Författarna intresserar sig därför för interventioner som kan 

bidra till utveckling av läsförmågan hos dessa elever. Edmonds et al. menar att 

läsundervisning för äldre elever med lässvårigheter fått mindre utrymme än den för yngre 

elever vilket lett till att läsundervisning för de äldre eleverna blivit alltmer sällsynt. Detta 

medför att äldre elever med lässvårigheter presterar allt sämre jämfört med jämnåriga 

elever utan lässvårigheter i de högre årskurserna. Artikelförfattarna gjorde en syntes av 

resultaten från 29 studier avseende interventioner för äldre elever med lässvårigheter. 

Sammanställningen visar att dessa elever kan gynnas av läsförståelseinriktad 

läsundervisning, något som författarna påpekar kan synas uppenbart, men då äldre elever 

de facto inte erbjuds denna typ av undervisning i tillräcklig utsträckning är detta samband 

ändå nödvändigt att fastställa. Vidare framhålls att betydelsen av korrekt avkodning kan 
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förmodas vara mindre för äldre elever, jämfört med för yngre elever. Äldre elever kan 

ofta kompensera för bristande avkodning med bättre bakgrundskunskap och större 

ordförråd. Då metastudien visar på att det inte finns ett självklart samband mellan ökat 

läsflyt och förbättrad läsförståelse kan man dra slutsatsen att en alltför ensidig träning av 

avkodningsförmågan inte är att föredra för äldre elever. Avkodningsinriktad träning bör 

för äldre elever kombineras med träning av läsförståelsestrategier. Ett i detta 

sammanhang anmärkningsvärt resultat som lyfts fram i artikeln är att träning av en 

specifik läsförståelsestrategi inte med säkerhet leder till mer generell läsförståelse hos 

eleven. Efter träningen kan svårigheter med att använda strategin självständigt och 

flexibelt i nya sammanhang kvarstå. Artikelförfattarna menar att detta resultat indikerar 

att äldre elever behöver träna läsförståelsestrategier i flera olika sammanhang och på olika 

texttyper och att denna träning bara ska ses som en del av läsundervisningen där även 

sådant som att väcka elevens intresse för läsning är av stor betydelse.  

Även Boudah (2018) fokuserar interventioner för utveckling av läsförmågan hos äldre 

elever. Han visar hur ett särskilt läsutvecklande program, Xtreme Reading, gav goda 

resultat bland 237 så kallat lågpresterande elever, såväl med som utan 

inlärningssvårigheter, tillhörande grade 6-8 (11-14 år). I programmet behandlades åtta 

grundläggande lässtrategier avseende avkodning, ordförståelse och läsförståelse. 

Läsförståelsestrategierna inbegrep strategier för att övervaka den egna läsningen, 

lokalisera och omformulera olika textinnehåll samt göra inferenser. Undervisningen 

genomfördes under 45 minuter långa lektionspass, 4-5 dagar per vecka under ett års tid. 

Vid jämförelse av pre- och posttest kunde man se på förbättrade resultat för samtliga 

elever, dock inte för elever med beteendestörningar (behavioral and emotional 

disabilities) eller elever inom autismspektrat. 

  

2.5. Sammanfattning 

Specialpedagogik kan beskrivas som ett parallellt system till den ”vanliga pedagogiken” 

och har till syfte att stötta elever i svårigheter i mötet med skolmiljön. Gränserna mellan 

de båda systemen är dock oklara. Hur specialpedagogik omsätts i praktiken påverkas av 

vilket specialpedagogiskt perspektiv som intas. Dilemmaperspektivet synliggör 

motstridiga krav som ställs på skolan; elever ska vara delaktiga på lika villkor i skolans 

gemenskap samtidigt som svårigheter kan behöva bemötas genom olika former av 

urskiljning. I detta sammanhang blir begreppet inkludering relevant, ett begrepp som kan 
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förstås på olika sätt. De uppfattningar verksamma personer inom skolan har kring 

inkludering tycks formas av i vilken kontext de är verksamma. Även konstruktionen elev 

i behov av särskilt stöd ger utrymme för tolkningar. Hur stödet till dessa elever ska se ut 

förhandlas ofta fram lokalt.  

Specialpedagogisk kompetens är något samtliga lärare behöver för att kunna möta alla 

elever på bästa sätt, men forskning visar att det därutöver behövs personal med fördjupade 

kunskaper. Dessa kunskaper definieras samtidigt som det konstateras att det ännu är 

oklart på vilka sätt kunskaperna omsätts i praktiken och hur de gynnar eleverna. Vad 

gäller speciallärares och specialpedagogers roller finns stora likheter mellan dem såväl i 

styrdokumentens skrivningar som i hur de realiseras i verkligheten. Oavsett profession 

ägnas en stor del av arbetstiden åt undervisning. Ramarna för den enskilda specialläraren 

eller specialpedagogen fastställs lokalt på den aktuella skolan.  

Forskning visar att många lärare inte ser vetenskaplig grund som väsentlig för hur 

deras undervisning utformas. Av stor betydelse är däremot den egna 

förtrogenhetskunskapen. Forskning framhåller dock att denna tysta kunskap behöver 

kombineras med medveten reflektion och teoretisk kunskap. Den enskilda lärarens 

kunskaper, förmågor och handlingar är centrala för en framgångsrik undervisning men 

denna är också beroende av en strukturerad och tydlig organisation. Vad gäller språk-, 

skriv- och läsundervisning behöver den utgå från goda kunskaper inom området, vilka 

sedan måste omsättas på ett för eleverna gynnsamt sätt. Enligt forskning ska den vara 

systematisk och strukturerad men samtidigt flexibel. Den bör vidare vara integrerad och 

balanserad vad gäller de förmågor som tränas. Av stor betydelse är också att den leder till 

att elevens självförtroende kring den egna läs- och skrivförmågan stärks. Det finns studier 

som visar på kunskapsluckor hos undervisande lärare av olika slag och på brister vad 

gäller resurser i form av bl.a. personal, vilket leder till att undervisningen inte når 

uppställda mål.  

Forskning visar att specialundervisningen måste förändras så att den blir mindre 

ensidigt färdighetstränande för att istället innehålla mer utmaningar. Den behöver också 

omfatta fler tidiga åtgärder, som måste ges intensivt, tydligt inriktade mot 

grundproblemet. Insatser som visat sig vara framgångsrika innehåller bl.a. uppsättning av 

mål, uppdelning av instruktioner och uppgifter, explicit undervisning, dialog, arbete kring 

kognitiva strategier, användning av stödstrukturer såsom mallar av olika slag och tät 

uppföljning. 
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3. Teoretiskt ramverk 

Jank och Meyer (1997) uttrycker det som att “Teorier siktar mot fullständighet; de 

försöker fånga “allt” som hör till deras område” (s. 23). Dessa båda forskare menar vidare 

att teorier hjälper oss att se på saker med ett kritiskt öga vilket leder till ökad 

medvetenhet.  I arbetet med att uppnå syftet för denna studie, vilket är att genom en 

undersökning om hur några speciallärare/specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- 

och läsutvecklande undervisning, bidra med kunskap om hur denna undervisning kan 

gestaltas, har didaktisk teori visat sig användbar i strävan mot just större fullständighet. 

De didaktiska frågorna vad, för vem, hur och varför har hjälpt till att skapa struktur och 

helhet såväl under intervjuerna som i den efterföljande bearbetningen. Då vårt intresse 

sträcker sig utanför den konkreta undervisningssituationen har ramfaktorteori bidragit till 

en medvetenhet samt hjälpt oss systematisera och förstå undervisningskontextens 

betydelse.  

3.1.  Didaktisk teori 

Didaktik betyder läran om undervisning (Lindström & Pennlert, 2016). Didaktiken 

behandlar såväl konsten att undervisa, något som ibland kallas lärardidaktik eller 

metodik, som den för undervisningen bakomliggande teoretiska kunskapen, något som 

kan benämnas vetenskaplig eller filosofisk didaktik.  

Didaktikområdet delas ofta upp i ämnesdidaktik respektive allmän didaktik (Imsen, 

1999). Inom ämnesdidaktiken tillämpas ofta analysmodellen den didaktiska triangeln 

som omfattar elementen elev, lärare och lärostoff. Svagheten med denna modell är att den 

helt bortser från den kontext undervisningen äger rum i. Inom den allmänna didaktiken 

väljer man istället att utgå från någon form av strukturalistisk modell som visar att 

undervisningen äger rum i ett socialt och materiellt sammanhang. 

Didaktiken kan sägas ha ett normativt perspektiv, vilket innebär att man intresserar sig 

för hur undervisningen bör vara (Imsen, 1999). Risken med det normativa perspektivet 

är att det, som Imsen skriver, “blir en ofullständig didaktik, om vi bara sysslar med idealen 

utan att gå in på skolans verklighet i all dess variation.” (s. 32). Detta perspektiv behöver 

därför kompletteras med ett analytiskt perspektiv som intresserar sig för hur undervisning 

verkligen ser ut. I detta sammanhang blir det relevant att diskutera vad ett didaktiskt val 

innebär, särskilt som begreppet förekommer i en av våra frågeställningar. Hultman (2011) 
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förklarar att lärares didaktiska val i planeringsstadiet utgår från en didaktisk reduktion av 

verkligheten. När sedan undervisningen äger rum kan man tala om denna som en 

didaktisk iscensättning under vilken nya didaktiska val måste göras som ett svar på det 

som faktiskt händer i klassrummet. Man kan se det som att det sker en kompromiss mellan 

det tänkta och det möjliga. Här ställs det stora krav på lärarens förmåga att improvisera, 

vilken är beroende av de erfarenheter och den tysta kunskap läraren bär med sig 

(Hultman, 2008). Då föreliggande studie bygger på empiri insamlad genom intervjuer 

kommer de didaktiska val respondenterna beskriver huvudsakligen korrespondera med 

val som görs i en planeringsprocess innan verkligheten tvingar fram kompromisser.  

Bjørndal och Liebergs (1978) modell för didaktiskt relationstänkande är en etablerad 

didaktisk modell inom norskt läroplansarbete. Modellen tydliggör att det finns ett samspel 

mellan läroplansbegrepp - mål, innehåll, aktiviteter och bedömning - elevers och lärares 

förutsättningar samt vissa yttre påverkansfaktorer. En vidareutveckling av denna modell 

är den s.k. Hamarmodellen (figur 1) framtagen av Aasen och Engen (1994). 

Hamarmodellen är avsedd att användas som en didaktisk planeringsmodell. En fördel 

med Hamarmodellen, som gör den särskilt användbar i vår undersökning, är att den på ett 

tydligt sätt åskådliggör hur ramarna, d.v.s. påverkansfaktorerna, utgör just ramar för 

verksamheten. Imsen (1999) förklarar hur ramarna kan vara både möjliggörande och 

begränsande för verksamheten. Av modellen framgår vidare att målet, som ska ses som 

långsiktigt och utvecklingsorienterat, har en övergripande betydelse för undervisningen 

och påverkar såväl innehåll som arbetssätt. Modellen visar också betydelsen av såväl 

elev- som lärarförutsättningar. 

 

 

Figur 1. Hamarmodellen (Imsen, 1999, s. 376) 
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3.2. Ramfaktorteori  

I och med att ramar ingår som en didaktisk faktor i den modell vi valt som 

analysinstrument för detta arbete blir det relevant att anknyta till ramfaktorteorin. 

Lundgren (1972) uttrycker teorin explicit i sin doktorsavhandling. Imsen (1999) påtalar 

att teorin sedan dess utvecklats och modifierats ett flertal gånger, i slutet av 1970-talet 

med inspiration från samhällsvetenskapens strukturalism. Man talar här om hur yttre 

strukturer, d.v.s. mönster i samhället, påverkar skolans inre strukturer ned på 

klassrumsnivå. Utifrån ett strukturalistiskt perspektiv önskar man undersöka vilka 

samband som existerar mellan dessa yttre och inre strukturer.  

Enligt Imsen (1999) åskådliggör ramfaktorteorin hur pedagogens val för 

undervisningen påverkas av begränsningar. Pedagogen måste t.ex. anpassa sig till statens 

styrning av verksamheten i form av lagar och läroplaner och till den aktuella skolans 

ekonomi och organisation. Enligt Lindblad, Linde och Naeslund (1999) visar 

ramfaktorteorin att det finns element som pedagogen inte kan kontrollera men som hen 

måste förhålla sig till, vilket inskränker det pedagogiska handlandet. 

Inom ramfaktorteorin kan ramarna kategoriseras på olika sätt. Imsen (1999) skiljer på 

fem olika typer av ramar, men konstaterar samtidigt att gränserna mellan dessa fem inte 

är helt tydliga vilket innebär att en del faktorer kan tillhöra mer än en av dessa typer. Hon 

talar om det pedagogiska ramsystemet som innefattar statens lagar och läroplaner så som 

de tolkas av pedagogen, de administrativa ramarna som utgörs av bestämmelser kring 

t.ex. klasstorlek och schema, resursrelaterade ramar som handlar om ekonomiska 

prioriteringar, organisationsrelaterade ramar som är relaterade till de sociala 

förhållanden som råder på skolan mellan lärare och mellan lärare och elever och ramar 

med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund som har bl.a. med elevernas 

förutsättningar och skolmotivation att göra.  

Imsen (1999) betonar vikten av att se hur ramfaktorteorin inte enbart visar hur 

undervisningen begränsas av en rad faktorer utan att den också synliggör vilka 

möjligheter som finns. Uppfattningen om pedagogens handlingsutrymme som snävt eller 

vitt är synsätt som kan komplettera varandra. Området mellan det som kan kallas 

“rutinundervisning” och det som kan räknas som tillåten skolverksamhet utgör det 

pedagogiska handlingsutrymmet. Man kan se det som att det finns ett emellanåt outnyttjat 

svängrum mellan rutinundervisningen och den yttre gränsen, ett utrymme som varje 

skicklig pedagog, oavsett inriktning och specialisering, kan dra fördel av. I 
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Hamarmodellen illustreras detta tydligt genom att begreppet möjligheter är placerat 

innanför modellens ramar. 
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4. Undersökningens design och process 

4.1. Datainsamlingsmetod 

Då vårt syfte var att undersöka speciallärares/specialpedagogers åsikter, uppfattningar 

och erfarenheter lämpade kvalitativa intervjuer sig väl som metod. Gustavsson (2004) 

skiljer på intervju, samtal och dialog. Enligt författaren är huvudmålet för en intervju att 

samla faktiska data av ett objektivt slag, medan samtal går ut på att samla subjektiva, men 

fortfarande faktiska, data. I det senare fallet utgår man ifrån att det finns en upplevd 

verklighet som är åtkomlig. Vad gäller dialogen finns här ett grundantagande som säger 

att all mening är socialt konstruerad; kunskapen samskapas i mötet mellan aktörerna i 

dialogen. Utifrån Gustavssons begrepp kan man säga att vi genomförde samtal, där vårt 

uppdrag var, som Gustavsson uttrycker det, “att fiska”.   

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär då vi ville styra intervjuerna så att vi fick 

svar på våra forskningsfrågor, samtidigt som vi var intresserade av det som 

respondenterna upplever vara relevant och viktigt, i linje med Brymans (2011) 

rekommendationer. Intervjuguiden (Bilaga 2) inleddes med bakgrundsfrågor, vilka 

följdes av frågor som kategoriserats enligt de didaktiska frågorna vad, för vem, hur, och 

varför.   Dessa frågor var särskilt öppna till sin karaktär och uppföljningsfrågor ställdes 

nästan enbart kring sådant som respondenterna själva spontant tog upp. De avslutande 

frågorna behandlade olika ramfaktorer med betydelse för undervisningen. De var inte 

öppna på samma sätt som de föregående frågorna, utan respondenterna fick här ta 

ställning till olika faktorer föreslagna av oss. De fick därvid välja mellan att beskriva de 

föreslagna faktorerna som betydelsefulla eller betydelselösa och i det sammanhanget 

också motivera sina ståndpunkter. Detta tillvägagångssätt valdes då begreppet 

ramfaktorer inte är lika vanligt förekommande i samtal om undervisning som ovan 

nämnda didaktiska frågor. För att undvika alltför mycket styrning gavs respondenterna 

dock möjlighet att lägga till andra ramfaktorer än dem vi presenterade.     

4.2. Urval 

Inledningsvis sökte vi respondenter genom att skicka ett informellt gruppmail till ett 

specialpedagogiskt nätverk bestående av ett tjugotal speciallärare/specialpedagoger 

verksamma inom grundskolans samtliga stadier i ett kommunområde. Detta är ett nätverk 

som vi kommit i kontakt med genom vårt eget yrkesutövande. Nätverket valdes ut 
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eftersom deltagarna kan tänkas arbeta med språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning 

och därmed även ha intresse av att delta i undersökningar för att utveckla kunskaper inom 

ämnesområdet. Man kan här tala om ett målinriktat bekvämlighetsurval (Bryman, 2011).  

 I mailet presenterade vi oss själva och det övergripande syftet för vår studie samt 

efterfrågade intresserade intervjupersoner. Detta förfaringssätt gav inte något resultat då 

ingen av de tillfrågade hörde av sig. Därvid valde vi att direkt kontakta sju 

speciallärare/specialpedagoger, som ingår i ovan nämnda specialpedagogiska nätverk, via 

mail som riktades till dem personligen. Dessa sju speciallärare/specialpedagoger har vi 

på olika sätt kommit i kontakt med via vårt yrkesutövande varför vi vet att just dessa 

personer arbetar med språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning. Vi föreställde oss 

härvid att ett gruppmail lätt kan förbises medan ett personligt mail blir mer 

uppmärksammat och väcker större engagemang. I de enskilda mailen gavs likartad 

information ännu en gång. Samtliga sju speciallärare/specialpedagoger gav samtycke till 

att delta i vår undersökning. 

Vårt mål var först att intervjua speciallärare/specialpedagoger från samtliga 

grundskolans stadier. Detta var ett mål som visade sig vara svårt att uppnå. Utöver de sju 

speciallärare/specialpedagoger vi enligt ovan mailade personligen kontaktade vi även fem 

speciallärare/specialpedagoger vi genom eget yrkesutövande vet är verksamma på 

högstadiet, men dessa sade sig inte vara involverade i språk-, skriv- och läsutvecklande 

undervisning. Enligt dessa kontaktpersoner fanns i deras verksamheter inte heller någon 

annan person med specialpedagogisk kompetens med uppdraget att bedriva språk-, skriv- 

och läsutvecklande undervisning.  

Slutligen kom sju respondenter från sex olika skolor att delta i studien. En av skolorna 

består av två skolenheter, varvid två respondenter arbetar på samma skola. Av 

respondenterna är två utbildade speciallärare med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling, fyra är utbildade specialpedagoger och en respondent är både 

specialpedagog och speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.  

4.3. Genomförande 

Varje intervju genomfördes på en lokalitet som respektive respondent själv fick välja. På 

så sätt kunde vi, i enlighet med Repstads (2007) rekommendationer, försäkra oss om att 

platsen för intervjun upplevdes som trygg och ostörd. I samtliga fall utom ett kom 
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intervjuerna att äga rum i respondenternas respektive arbetsrum. En intervju genomfördes 

i hemmiljö.  

Intervjuerna inleddes med vad Repstad (2007) kallar en orientering då situationen 

definierades; syftet med intervjun repeterades, missivbrevet lästes igenom och 

undertecknades. Under denna fas av intervjun var fokus vidare att fastställa ramar och att, 

som Denscombe (2009) förordar, avdramatisera situationen; att få respondenten att känna 

sig bekväm genom att beskriva intervjun som ett tillfälle för oss intervjuare att lyssna och 

lära, inte bedöma. 

Vid samtliga intervjuer deltog båda vi författare men med varierande rollfördelning; 

vid varje intervjutillfälle var en av oss samtalsledare medan den andra hade i uppgift att 

se till intervjun som helhet, så att inga viktiga delar tappades bort, och att vid behov ställa 

kompletterande frågor. Intervjuguiden användes på ett flexibelt och, gentemot 

respondenten följsamt sätt, där målet var att få fylliga, detaljerade svar (Bryman, 2011). 

Efter hand som samtalen fortskred gjorde samtalsledaren sammanfattningar för att 

kontrollera sin förståelse. Intervjun kom på så sätt att tolkas under själva intervjun, ett 

tillvägagångssätt som förespråkas av såväl Denscombe (2009) som Kvale och Brinkmann 

(2014). 

Samtliga respondenter upplevdes vara avslappnade, öppna och meddelsamma under 

intervjuerna. Ett begränsat antal uppföljnings- och fördjupningsfrågor behövde ställas. 

Tystnader fylldes snabbt ut med respondenternas tankar och berättelser. Intervjuerna tog 

vardera ca en timme i anspråk och kan till stor del beskrivas som monologer. 

Samtalen spelades in med inspelningsutrustning utlånad av högskolan. Efter 

intervjuerna transkriberades inspelningarna i sin helhet.  Transkriberingsarbetet delades 

lika mellan oss författare. Eftersom materialet inte skulle komma att användas för språklig 

analys eller samtalsanalys fick uttalandena i samband med transkriberingen en något mer 

skriftspråklig karaktär, vilket innebar att hummanden, skratt och en del upprepningar kom 

att tas bort, ett arbetssätt som har stöd hos Kvale och Brinkmann (2014). 

Transkriberingsförfarandet ledde till att vi fick ett nära förhållande till materialet, i 

enlighet med Repstads (2007) beskrivningar.  
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4.4. Bearbetnings- och analysmetod 

Under bearbetningen av det insamlade materialet gjordes en kvalitativ innehållsanalys. 

Enligt Jacobsson och Skansholm (2019) är en kvalitativ innehållsanalys ett sätt att 

systematiskt kategorisera nyckelord för att synliggöra mönster i det insamlade materialet. 

Analysarbetet startade med kodning av det insamlade materialet, vilket Bryman (2009) 

lyfter fram som en vanligt förekommande inledning vid kvalitativa analyser av data. 

Bryman menar också att kodningen helst ska påbörjas så tidigt som möjligt och göras 

efter hand. Jacobsson och Skansholm (2019) poängterar att kodningen både är en 

sortering och en första del i analysarbetet. Med detta i åtanke påbörjades kodningen efter 

att den första intervjun transkriberats och därefter kodades varje transkription efter hand 

som den färdigställdes. 

Nyckelord och meningsbärande enheter kodades ur transkriptionerna, kategoriserades 

och skrevs in i ett kodningsschema. Utifrån detta arbetes syfte, frågeställningar, samt vår 

teoretiska utgångspunkt i didaktisk teori, använde vi oss av de didaktiska frågorna, för 

vem, vad, hur, varför och ramfaktorer som kategorier för att få fram de centrala 

aspekterna i vårt datamaterial, ett tillvägagångssätt som har stöd i metodlitteratur 

(Jacobsson & Skansholm, 2019). 

Kategorierna fick var sin färg och nyckelord/meningsbärande enheter markerades med 

respektive färg i transkriptionerna, utifrån vilken kategori de tolkades tillhöra. Materialet 

lästes och bearbetades flera gånger under denna process. Kodningen av en transkription 

gjordes först av en av oss författare, varpå genomläsning och kontroll gjordes av den 

andra. Detta förfarande användes för att i största mån säkerställa att personliga åsikter 

inte kom att påverka kategoriseringen då det, enligt Jacobsson och Skansholm (2019), är 

en tolkning av materialet där inga personliga åsikter får lysa igenom. 

När varje transkription kodats och skrivits in i respektive kodningsschema påbörjades 

nästa steg i bearbetningen. Samtliga nyckelord och meningsbärande enheter från de sju 

kodningsscheman som utarbetats, sammanställdes för varje kategori (för vem, vad, hur, 

varför och ramfaktorer) i ett nytt sammanfattande schema. Respondenterna kom att 

representeras av varsin bokstav, som i ett senare skede utvecklades till fiktiva namn. 

Bokstäverna skrevs ut i det sammanfattande schemat efter de nyckelord/meningsbärande 

enheter som respektive respondent uttryckt (se exempel i Bilaga 3). Genom detta 

tillvägagångssätt började mönster skönjas i materialet. Likheter blev synliga och olikheter 

framkom. Dessa mönster grupperades i olika teman som arbetades fram genom 
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diskussioner oss författare emellan och genom överväganden kring materialets relevans 

för frågeställningarna i arbetet. Repstad (2007) poängterar att i ett fylligt datamaterial 

behöver ett urval göras. Detta urval måste på ett korrekt sätt beskriva det som anses 

väsentligt utifrån frågeställningarna. 

Kategorin ramfaktorer kom att innehålla teman delvis överensstämmande med Imsens 

(1999) fem typer av ramar, vilka beskrivits ovan (3.2.). För att undvika överlappning vad 

gäller gränserna för de olika ramfaktorerna valde vi att justera innehållet för de olika 

typerna. Vi gav dem också andra, i våra ögon mer begripliga och entydiga, benämningar: 

styrdokument, pedagogiska tankar och idéer, kompetens, material, lokaler, kollegors 

förväntningar och föräldrars förväntningar.  

I resultatdelen av arbetet presenteras varje kategori med de teman som kunde urskiljas 

för vart och ett av dem. Resultaten tolkas med utgångspunkt i Hamarmodellen, med stöd 

av ramfaktorteori. Temana åskådliggörs i denna del med hjälp av citat från 

transkriptionerna. Dessa citat är bearbetade för att underlätta läsningen, på så sätt att 

upprepningar har tagits bort och grammatiska fel justerats. 

4.5. Forskningskvalitet 

Denscombe (2009) beskriver fyra olika grundvalar för bedömning av forskningskvalitet: 

validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och objektivitet.  

4.5.1. Validitet 

Validitet handlar om vad man mäter, på så sätt att materialet som samlas in måste vara 

relevant för de forskningsfrågor som ställs, så att systematiska mätfel undviks (Jacobsson 

& Skansholm, 2019). Inom forskning med kvalitativ ansats väljer man ibland att istället 

för validitet använda begreppet trovärdighet (Denscombe, 2009). Denscombe menar att 

det faktum att data i samband med kvalitativa studier är grundade i fältarbete, som 

“bygger på en detaljerad granskning av de ingående texterna eller visuella bilderna” (s. 

380), ger en solid grund för de slutsatser som görs, vilket bidrar till studiens trovärdighet. 

Jacobsson och Skansholm (2019) framhåller vikten av transparens när det kommer till 

beskrivningar av genomförande och analys samt överväganden som gjorts under arbetets 

gång. De pekar även på betydelsen av att begrepp förklaras och definieras. Med detta 

arbetssätt ges läsaren den information som behövs för att hen själv ska kunna bedöma 

undersökningens validitet. Kvale & Brinkmann (2014) föreslår att begreppet validitet 
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ersätts med giltighet eller hantverksskicklighet och påpekar att det här handlar om att 

fortlöpande kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten. Stukát (2011) 

uppmärksammar att risken att respondenten vill vara intervjuaren till lags eller inte vill 

erkänna sina brister kan påverka studiens validitet. För att undvika detta är det av stor 

vikt att man som intervjuare försöker skapa en förtroendefull situation. Vi har verkat för 

god validitet i vår undersökning genom att ta god tid på oss i samband med intervjuerna, 

som vi försökt gestalta som tillitsfulla möten. Vår ambition har varit att skriva fram en 

transparens i uppsatsens samtliga delar. Det faktum att vi är två författare har gjort det 

naturligt och nödvändigt för oss att ständigt diskutera resultaten. 

4.5.2. Reliabilitet 

Reliabilitet avser hur man mäter, att det sker på ett sätt som minskar risken för 

slumpmässiga mätfel (Jacobsson & Skansholm, 2019). Här ställer man sig frågor kring 

hur pålitligt uppmätta värden är, något som i likhet med validiteten måste beaktas under 

hela undersökningsprocessen. En svårighet i samband att en kvalitativ studie genomförs 

är att den är kontextbunden till tid och rum, vilket gör att den inte enkelt kan göras om. 

För att komma ifrån den betydelse reliabilitet är förknippad med i samband med 

kvantitativa studier väljer man ibland vid kvalitativa studier att istället använda begreppen 

tillförlitlighet eller pålitlighet. I en intervjustudie handlar det t.ex. om att ställa frågor på 

rätt sätt, så att missförstånd undviks. Omständigheter vid genomförandet av intervjun, 

som tid, plats och deltagarnas dagsform, har också betydelse (Jacobsson & Skansholm, 

2019; Stukát, 2011). För att åstadkomma god forskningskvalitet bör man, återigen, tydligt 

redogöra för metod, analys och beslutsfattande, så att läsaren kan granska hela proceduren 

(Denscombe, 2009). Stukát (2011) framhåller här vinsten av att olika bedömare deltar i 

kategoriseringen och tolkningen av resultaten och menar att en sådan situation ökar 

studiens reliabilitet. Vi har i vår undersökning försökt åstadkomma god reliabilitet genom 

att noga överväga intervjufrågornas formuleringar, välja plats för intervjuerna med 

omsorg samt vara medvetna om deltagarnas dagsform. Vi har också dragit stor fördel av 

att vara två då det möjliggjort gemensam bedömning. 

4.5.3. Generaliserbarhet 

Det finns de som hävdar att då syftet med studier som har en kvalitativ ansats inte är att 

generalisera, kan kravet på generaliserbarhet helt bortses ifrån (Jacobsson & Skansholm, 
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2019). Denscombe (2009) lyfter här begreppet överförbarhet som mer användbart. 

Utifrån detta begrepp blir det tydligt att man kan dra lärdomar av den kvalitativa studiens 

resultat, som kan vara överförbara på andra liknande fall (Jacobsson & Skansholm, 2019). 

Genom att resultaten kommuniceras tydligt och med transparens kan läsaren själv 

bedöma om studiens utfall kan ha betydelse även i andra situationer.  

4.5.4. Objektivitet 

Objektivitet handlar om att undvika bias och förutfattade meningar (Kvale & Brinkmann, 

2014). Kvale och Brinkmann talar om olika former av objektivitet, varav vi här väljer att 

lyfta reflexiv objektivitet och dialogisk intersubjektivitet, då dessa typer av objektivitet 

haft stor betydelse i vårt arbete med denna uppsats. Reflexiv objektivitet handlar om att 

vara medveten om sina förutfattade meningar, sin egen subjektivitet, vilket vi haft 

anledning att vara uppmärksamma på flera gånger under arbetets gång. Genom dialogisk 

intersubjektivitet har vi närmat oss en kommunikativ validitet. Detta innebär att vi medelst 

samtal oss författare emellan respektive mellan oss författare och undersökningens 

respondenter förhandlat fram enighet kring mening och olika tolkningar. Enligt 

Denscombe (2009) har forskaren två vägar att välja emellan när det gäller hur hen ska 

hantera inblandningen av det egna jaget. Hen kan välja att försöka kontrollera sig själv 

genom att “stänga av” sina personliga övertygelser, alternativt välja att öppet redogöra 

för sin bakgrund och tidigare erfarenheter. Här har vi, i arbetet med föreliggande studie, 

beslutat oss för att sträva efter att i största möjliga utsträckning avskärma oss från våra 

förutfattade meningar och varit noggranna med att påminna varandra om detta.  

4.6. Forskningsetiska överväganden 

Under arbetet med studien har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(2017). Ett etiskt förhållningssätt har följt arbetet, genom reflektioner och avväganden 

mellan individkravet, integriteten hos dem som deltar i undersökningen, och 

forskningskravet, det vetenskapliga arbetet (Vetenskapsrådet, 2017).  

De berörda respondenterna informerades om den aktuella studiens syfte före 

intervjuerna, i enlighet med informationskravet, samt om att deras deltagande var 

frivilligt och att de hade rätt att avbryta det om de så önskade, i enlighet med 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017, Bryman, 2011). Konfidentialitetskravet har 

efterföljts då alla respondenters uppgifter har behandlats med största försiktighet. 
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Transkriberingar har märkts med fiktiva namn och inga uppgifter som röjer deltagarnas 

identiteter har skrivits ner. Det insamlade materialet har förvarats på ett säkert sätt och 

använts endast för det syfte som angetts, enligt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Ett missivbrev (Bilaga 1) delades ut till respondenterna och samtliga respondenter gav 

sitt skriftliga samtycke. 

Efter det att intervjuguiden utformats överlades om respondenterna skulle få ta del av 

frågorna i förväg, detta eftersom frågorna är relativt vida och kräver en del eftertanke. 

Valet föll dock på att inte delge frågorna då detta kunde få den väntande intervjun att 

uppfattas som en betungande uppgift med krav på förberedelse. Vi ville inte att 

respondenterna skulle uppleva intervjusituationen som stressande, vilket också Kvale och 

Brinkmann (2014) menar bör undvikas.  

Vid varje intervju deltog båda vi författare. Detta kan ses som en asymmetrisk 

maktrelation, där intervjuarna har övertag gentemot respondenten (Kvale & Brinkmann, 

2014). Vi eftersträvade ett jämlikt samtal i intervjuerna och hade förståelse för denna 

maktbalans när vi gick in i samtalen. Respondenterna var genom vårt yrkesutövande till 

viss del kända för oss sedan tidigare, men ingen beroendeställning förekommer. Kvale 

och Brinkmann (2014) talar om att hålla en professionell distans, vilket vi har eftersträvat 

i processen. 
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5. Resultat 

I studien deltog sju respondenter från sex olika skolor i södra Sverige. Av respondenterna 

är två utbildade speciallärare med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling, fyra är 

utbildade specialpedagoger och en respondent är både specialpedagog och speciallärare 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. I resultaten har respondenterna tilldelats 

fiktiva namn. Respondenten Eva är ensam om att arbeta enbart på mellanstadiet. Cecilia 

har halva sin tjänst på lågstadiet och halva på mellanstadiet. Felicia arbetar på lågstadiet 

med undantag för undervisning av en elev som går i årskurs fyra. Alice, Berit, Doris och 

Gertrud undervisar enbart på lågstadiet.  Berit uppger att hon ägnar 1/3 av sin tjänst åt 

undervisning.  Resterande respondenter beskriver att minst två tredjedelar av tjänsten 

utgörs av undervisning. Respondenternas bakgrund sammanfattas i tabellen nedan. 

 

Tabell 1. Respondenternas bakgrund 

Namn Utbildning År i yrket Elevers ålder 

Alice Specialpedagog 21 6-9 år 

Berit Speciallärare 4 6-9 år 

Cecilia Speciallärare 

Specialpedagog 

8 6-12 år 

Doris Specialpedagog 11 6-9 år 

Eva Specialpedagog 20 10-12 år 

Felicia Speciallärare 1,5 6-10 år 

Gertrud Speciallärare 1,5 6-9 år 

 

5.1. Resultatpresentation 

Resultaten presenteras under kategorier som kan relateras till Hamarmodellen samt teman 

och underteman som har tolkats fram ur det empiriska materialet. Efter presentationen 

sammanfattas och analyseras resultaten vidare i relation till didaktisk teori och 

ramfaktorteori utifrån Hamarmodellen för att uppnå syftet med föreliggande studie. Syftet 

är härvid att genom en undersökning om hur några speciallärare och specialpedagoger 
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beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning, bidra med kunskap om hur 

denna undervisning kan gestaltas. 

5.1.1. För vem 

Det som i Hamarmodellen betecknas Elev motsvarar kategorin För vem i vårt material. 

Resultaten redovisas först i en sammanfattande tabell över de fem temana varefter dessa 

också förklaras och exemplifieras med hjälp av citat i löpande text.  

 

Tabell 2. Teman inom kategorin För vem 

För vem – Elev 

 Elever som riskerar att inte nå målen. 

 Elever i behov av extra färdighetsträning. 

 Elever med specifika svårigheter. 

 Elever i behov av stöd med exekutiva funktioner. 

 Elever med svenska som andraspråk. 

 

Elever som riskerar att inte nå målen 

Samtliga respondenter möter elever som ingår i detta tema. Oftast handlar det om att 

elever utifrån screeningar, kartläggningar eller utredningar visat sig behöva extra 

anpassningar eller särskilt stöd. Fem respondenter beskriver att de arbetar med elever 

utifrån klasslärares önskemål om stöd till elev. 

 

De har antingen valts ut av klassläraren som är orolig för dem och känner att de 

behöver mer träning [...] Eller har de åtgärdsprogram, eller har vi gjort 

bedömningsstöd, och valt utifrån det, eller klasscreening, och valt utifrån det. (Felicia) 

 

Elever i behov av extra färdighetsträning 

Alla respondenter, förutom Felicia, uttrycker att de möter elever som på olika sätt är i 

behov av extra färdighetsträning. Det beskrivs ofta som att eleverna inte “kommer igång” 

med sin läsning och skrivning. Alice, Cecilia, Doris och Eva pratar i detta sammanhang 

om “gråzonsbarn”. 

 

Så fyrorna, då inriktar jag mig väldigt på avkodningsträning för att de ska få igång sitt 

läsflyt, de som inte har det och de som kanske ligger i gråzonen. För gråzonsbarnen 

lägger jag alltid tid på en period i fyran, för att de ska komma igång, för annars halkar 

de ju efter under hela sin skoltid. Men får vi igång dem i fyran så är de liksom 

färdigtränade. (Eva) 
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Elever med specifika språkliga svårigheter 

Alice, Doris och Gertrud berättar att de jobbar med elever med språkstörning, något som 

kan upplevas komplicerat och svårt. I detta tema ingår även elever med dyslexi, vilka Eva 

och Gertrud nämner, liksom elever med talsvårigheter, vilka Alice och Doris tar upp. 

 

Elever i behov av stöd i de exekutiva funktionerna 

Såväl Eva som Cecilia uppger att de arbetar med elever som har 

koncentrationssvårigheter. Eva uppmärksammar också att de elever hon möter i 

undervisningen kan behöva hjälp med planering och struktur. 

 

Sen så kan det faktiskt vara så att jag inriktar mig på dem med 

koncentrationssvårigheter och svårigheter med att planera och få struktur. Det kan ju 

avspegla sig i läs och skrivet. (Eva) 

 

Elever med svenska som andraspråk 

Två av respondenterna, Cecilia och Gertrud, uppger att de ger stöd till elever med svenska 

som andraspråk.  

 

Så har jag sva-undervisning, skulle jag säga, egentligen. Jobbar väldigt mycket med 

ord och begrepp från start. Alltså de har jättetorftigt ordförråd, så det är liksom basen, 

blomma, fågel, och då försöker vi jobba utifrån sva. (Gertrud)  

5.1.2. Vad 

I den didaktiska triangel som utgör en del av Hamarmodellen återfinns Innehåll, något 

som i vårt material motsvarar kategorin Vad. Även här kan man urskilja fem teman: 

Talträning, Språklig medvetenhet, Ord och begrepp, Läsning samt Skrivning. Vad gäller 

temat läsning kan man se fyra underteman: Kopplingen fonem-grafem, Avkodning, 

Läsflyt och läshastighet samt Läsförståelse. När det gäller skrivning talar respondenterna 

mer generellt om detta innehåll, men man kan hitta några mer specifika underteman: 

Stavning, Konstruktion av meningar med stor bokstav och punkt samt Textstruktur med 

röd tråd. Resultaten sammanfattas i nedanstående tabell där teman och underteman 

kopplas samman med motsvarande respondenter. 
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Tabell 3. Teman och underteman inom kategorin Vad 

Vad – Innehåll 

 Talträning Cecilia, Doris, Felicia 

 Språklig medvetenhet Berit, Cecilia, Doris, Felicia, Gertrud 

 Ord och begrepp Alice, Cecilia, Doris, Gertrud 

 Läsning 

- Kopplingen fonem-grafem 

- Avkodning 

- Läsflyt och läshastighet 

- Läsförståelse 

 

Alice, Berit, Cecilia, Doris, Felicia 

Cecilia, Eva, Felicia, Gertrud 

Berit, Cecilia, Doris, Eva, Gertrud 

samtliga respondenter 

 Skrivning 

- Stavning 

- Meningskonstruktion 

- Textstruktur 

samtliga respondenter 

Alice 

Alice, Doris 

Berit, Cecilia, Eva, Gertrud 

 

5.1.3. Hur 

I den didaktiska triangel som utgör en del av Hamarmodellen återfinns även Arbetsätt. I 

vårt material motsvaras detta av kategorin Hur. I denna kategori återfinns teman, som 

handlar om metoder, läromedel, och utformning, med tillhörande underteman. Resultaten 

redovisas först i en sammanfattande tabell varefter teman och underteman också förklaras 

och exemplifieras med hjälp av citat i löpande text. Val av läromedel presenteras i en 

tabell. 
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Tabell 4. Teman och underteman inom kategorin Hur 

 

Metod  

Flexibelt 

Ett tydligt mönster är att nästan alla respondenter, förutom Felicia, uttrycker att de 

utvecklar ”egna metoder” utifrån den enskilda elevens behov. Alice beskriver det som att 

hon inte förkastar någonting, utan prövar sig fram. Flexibilitet är viktig, men planeringen 

kan förenklas om flera elever anammar samma sätt att arbeta, påpekar hon vidare. Berit 

framhåller också flexibilitet och lyhördhet för elevers olika behov. 

 

Alltså jag kan inte säga att jag jobbar ”så här”, för det är väldigt olika. Alltså det är 

väldigt, väldigt, väldigt olika från elev till elev. (Berit) 

 

 

Eva förklarar att hon väljer ut delar från olika metoder och arbetssätt som hon anser visat 

sig fungera väl. 

 

För man går ju på kurser och man har ju erfarenheter med sig, man hör hur andra 

jobbar och jag har ju liksom sorterat ut, alltså under de här åren, vad jag tycker är 

framgångsfaktorer. Så man gör så att säga sin egen metod med godbitar. (Eva) 

 

Hur – arbetssätt  

 Metod Flexibelt 

Sambandsskapande 

Enligt färdiga modeller 

Språklaborerande 

Färdighetstränande 

Samtalande 

Modellerande 

 Läromedel Inköpta läromedel 

Egentillverkade läromedel 

Skönlitteratur 

Digitala läromedel 

 Utformning      Elevkonstellationer 

     Omfattning 

     Förstärkning 

            Specialundervisning 
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Berit, Eva och Gertrud uppger alla tre att de bygger upp undervisningen kring elevernas 

intressen för att skapa motivation. Berit berättar särskilt om en elev med ett specialintresse 

som får vara utgångspunkt för hans läsning och skrivning och det material han erbjuds.  

Cecilia är ensam om att beskriva hur hon, utöver att ta del av klasslärarnas screeningar 

och bedömningar, arbetar med täta uppföljningar och utvärderingar i sin egen 

undervisning för att få kunskap om var eleven befinner sig i sin utveckling och för att 

kunna avgöra hur undervisningen ska anpassas.  

 

Sambandsskapande 

Berit beskriver hur hon arbetar förebyggande genom att ”samla upp” elever i 

förskoleklassen som inte har hängt med i eller fått full förståelse för de övningar som 

gjorts under veckan. Genom extra träning och upprepning vill Berit se till så att de inte 

”halkar efter”. Det arbete som Berit gör med elever en-till-en eller i mindre grupp kopplar 

hon dessutom ofta till klassens arbete, eftersom hon inte vill att undervisningen ska ske 

lösryckt ur sitt sammanhang. 

 

Vi kan skriva meningar om kroppen, vi kan jobba i svenskan, i läsningen om kroppen, 

för att vi vill att det ska hänga ihop, självklart, jättemycket. (Berit) 

 

 

Berit lyfter vidare fram att hon använder sig av framåtsyftande samtal med eleverna och 

ger därvid en beskrivning av ett formativt arbetssätt. Hon pratar med eleverna om varför 

de är hos henne, vad de ska göra och vad målet är.  

 

Enligt färdiga modeller 

Alla respondenter, utom Doris och Eva, nämner någon form av färdig modell eller 

arbetsgång som de följer. Den mest använda är Wendick-modellen som Alice, Berit, 

Cecilia och Felicia tar upp när de beskriver sitt arbete med läslistor och intensivläsning. 

Gertrud hänvisar till Bravkod som en viktig del i elevernas lästräning. 

Både Berit och Gertrud beskriver att de arbetar med Bornholmsmodellen för elever i 

årskurs F-1. Alice och Felicia berättar att de gör ”som man gjorde förr”, d.v.s. eleverna 

får lära sig versaler/gemener, deras respektive ljud och sedan ljuda samman olika 

kombinationer. 
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Det är den här gamla metoden. Versaler, gemener och sedan drar man ihop det. Om 

man nu får säga så, så är det lagom. Det är jättebra för de här som inte kan. De känner 

ju att ”Wow, nu har jag läst en hel sida.” Det är lite läsinlärning som det var förr. 

Alltså lite den metoden. (Alice) 

 

Språklaborerande 

Olika former av språklaborerande aktiviteter och arbetssätt beskrivs av samtliga 

respondenter som arbetar med elever i de yngre åldrarna. Aktiviteter som lyfts fram är 

rim, ljudövningar och språklekar. Andra laborerande språkaktiviteter involverar att bygga 

meningar, klippa sönder meningar, arbeta med synonymer och motsatsord samt 

kategorisera ord. 

 

Färdighetstränande 

Olika former av färdighetsträning omnämns av samtliga respondenter. Alice, Berit, 

Cecilia och Doris lyfter fram träning av högfrekventa ord som ordbilder (helord). Dessa 

fyra respondenter beskriver också att de arbetar med intensivläsning med elever i 

undervisningen. Upprepad läsning är något som både Alice och Eva framhåller som ett 

arbetssätt för att öka hastigheten och flytet i elevernas läsning. Alice, Cecilia och Doris 

berättar vidare att de arbetar med läsning av ord och kortare texter med ljudenlig stavning. 

 

Jag skulle säga att i just läsinlärningen är det ju så viktigt att allting är ljudenligt. Jag 

ser ju det, att för de som har en svårighet så är det ju mycket, mycket lättare om man 

gör det från början. Andra barn fixar det ändå och de flesta lär sig att läsa nästan själv 

ju. Men de som har en svårighet gör inte det, utan måste ha undervisning. (Doris) 

 

Berit, Doris och Gertrud berättar att eleverna färdighetstränar genom att forma bokstäver 

för hand samt skriva meningar eller korta texter till bilder. Alice och Cecilia förklarar att 

de arbetar parallellt med läsning och skrivning i de lägre åldrarna. Det är inte så att det 

ena går före det andra, förklarar Alice. Cecilia säger att hon försöker växla. När eleverna 

börjar lära känna bokstäver och ljud får de även skriva orden för att befästa dem. Felicia 

uttrycker färdighetstränandet av fonem-grafem som ett ”drillande”. Även olika 

artikulationsövningar beskrivs som vanligt förekommande av Cecilia, Doris och Felicia. 

 

Samtalande 

I undervisningen uppges olika former av boksamtal vara vanligt förekommande. Berit, 

Cecilia och Eva beskriver diskussioner kring läsförståelsestrategier utifrån En läsande 

klass och Gertrud hänvisar till boksamtal utifrån en struktur framarbetad av Aidan 
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Chambers. Doris och Felicia beskriver att de arbetar med frågor till den lästa texten, som 

besvaras såväl muntligt som skriftligt. Eva, som arbetar med elever på mellanstadiet, 

lyfter särskilt fram att hon anpassar textens svårighetsgrad efter syftet med läsningen. När 

läsförståelsen är i fokus används texter som är svårare att avkoda, vilka bearbetas 

muntligt.   

 

Och när jag jobbar med läsförståelse, då jobbar jag med texter som är svårare för deras 

textavkodning. Så då får vissa av dem lyssna på den boken istället […] För annars 

kommer vi aldrig upp i den nivån som de ska, om man bara ska läsa böcker som är 

lagom för avkodningen. (Eva) 

 

 

Modellerande 

I den språk-, skriv- och läsutvecklande undervisningen arbetar Berit, Cecilia, Eva och 

Gertrud med modellerande stödstrukturer såsom tankekartor, stödord/nyckelord och 

mallar för berättelsestruktur, för att hjälpa eleverna att organisera sitt arbete.  

Alice beskriver hur hon, genom egen högläsning, visar skillnad på läsning med flyt 

och läsning utan flyt, vilket också kan ses som en form av modellering. Eva säger sig 

modellera för eleverna hur de kan ta sig an en text. 

 

Alltså jag ger dem många tips på hur det ska vara och till slut kan det ju vara så att då 

skriver vi en gemensam berättelse. De får vara med och bestämma. Vi gör tankekartan 

tillsammans och sen så kanske jag gör berättelsen av deras tankekarta för att de ska få 

ett gott exempel. Sen så får de härma samma, så de skriver av det vi har gjort och sen 

så går vi över till att de får göra egna. (Eva) 

 

Läromedel 

Ett genomgående mönster hos respondenterna är att de ger uttryck för att de använder 

olika material och inte håller fast vid ett och samma. 

 

Men jag växlar ganska mycket. Jag håller inte fast vid ett och samma material, utan 

jag försöker variera både med bild och ord. (Cecilia) 

 

 

I nedanstående tabell presenteras de olika material som respondenterna beskriver att de 

använder, grupperat utifrån undertemana: Inköpta läromedel, Egentillverkat läromedel, 

Skönlitteratur och Digitala läromedel. Inom parantes anges initialen för de respondenter 

som omnämnt respektive material. 
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Tabell 5. Material respondenterna beskriver att de använder 

Inköpta 

läromedel 

Egentillverkat 

läromedel 

Skönlitteratur Digitala 

läromedel 

 Läsinlärning 

i 7 steg  

(A, C, D, G)  

 Flash-cards 

(C, D) 

 Läsläror  

(A, F) 

 Språkis 

 (A) 

 Läsraketen 

(F) 

 Montessori-

material  

(D)  

 Ving-böcker 

(D)  

 Svenskbiten 

(G) 

 Briljant  

(G) 

 Globi  

 (G) 

 På, mellan 

och bortom 

raderna  

 (E) 

 Spel och 

memory  

(A, B, D, F, 

G) 

 Kombinerar 

och 

sammanställer 

material från 

olika källor 

(A, C, E) 

 

 Skönlitteratur 

av olika 

svårighets-

grad 

(samtliga 

respondenter) 

 Bildstöd 

–Widgit 

(B, F,G) 

 Appar 

(B, C) 

 

 

Utformning 

Elevkonstellationer 

Samtliga respondenter uppger att de bedriver en-till-en-undervisning med elever. Alla 

utom Felicia nämner även arbete i mindre grupp om 2-7 elever. Alice och Felicia 

beskriver att de ibland arbetar i halvklass vid tillfällen då det är brist på andra resurser i 

verksamheten. Berit, Cecilia, Eva och Gertrud berättar att de ibland undervisar i helklass, 

men att de då oftast inte är ansvariga för undervisningen utan mer fungerar som extra stöd 

eller resurs i klassen. 

Både Eva och Alice uttrycker att de vid avkodningsträning arbetar enskilt med elever. 

Eva beskriver hur konstellationer är avhängiga vad man arbetar med. Ibland lämpar sig 

en-till-en-undervisning bättre än undervisning i mindre grupp. När hon arbetar med 
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läsförståelse passar arbete i grupp bättre eftersom det ger goda förutsättningar för samtal. 

Doris menar att valet av konstellation är beroende av elevens behov och svårigheternas 

omfattning. 

 

Men med många av dem som har stora svårigheter, då krävs det en-till-en. Det är bara 

så. Som när jag läste till specialpedagog så talade man överhuvudtaget inte om det. 

Man skulle helst inte ha elever. Så ser inte verkligheten ut. […] Det säger logopeden 

med, det är ju förödande för de eleverna att sitta i en grupp. (Doris) 

 

Sammanfattningsvis beskrivs undervisningen huvudsakligen ske utanför klassrummet. 

Alice och Eva uttrycker båda att de uppfattar det som att eleverna tycker bäst om att arbeta 

i ett avskilt rum.  

 

För det är ju så, att fast att man säger att man ska vara i klassen, så vill ju eleverna här 

på denna skolan, under alla mina år, gå ifrån. De tycker att det är jätteskönt. ”När är 

det min tur att gå?” kan de komma och säga. (Alice) 

 

Felicia däremot ger uttryck för att eleverna inte vill gå utanför klassrummet och arbeta 

med henne enskilt.  

 

De vill inte lämna klassrummet och förstår inte vitsen med det. […] Det är jättetydligt 

det här att de inte vill lämna klassen, de vill inte sticka ut, de vill inte vara annorlunda. 

De vill göra som de andra. (Felicia) 

 

Omfattning 

Enligt respondenternas beskrivningar är det vanligt att arbeta i 5-7-veckors perioder med 

olika elever. Detta nämner alla utom Felicia. Cecilia motiverar periodupplägget med att 

eleverna ska känna att de är på väg och får ett extra stöd, men att de samtidigt inte ska 

missa för mycket av det som klassen gör. Doris motiverar upplägget med perioder på ett 

annat sätt och hänvisar till att det är så många elever som behöver stöd, vilket leder till 

att prioriteringar måste göras. 

 

Det som är svårt är att hinna med alla och därför måste man göra en prioritering. 

Rektorerna säger att du får prioritera. Det är inte så lätt att prioritera bort något barn. 

Man gör ju helt enkelt inte det helt. Men därför har jag ”kurser”. Att man får gå på 

kurs. (Doris) 

 

Alice och Eva framhåller att vissa av eleverna kan fortsätta arbeta med dem i en hel termin 

eller mer och att det är behovet som avgör. 

Samtliga respondenterna berättar att de undervisar en del elever 1-2 gånger/vecka och 

att tidsomfattningen varierar mellan 20-60 minuter per tillfälle beroende på elevernas ork, 
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ålder och i vilka konstellationer undervisningen sker. Alice ger uttryck för att hon önskar 

mer tid för elevernas undervisning. 

 

Ibland kan man känna att det blir en snuttifiering. Man snuttar lite här och lite där. 

Men jag tror ändå att det hjälper.(Alice) 

 

Vid intensivläsning, som alla respondenter utom Doris säger sig arbeta med, sker denna 

vanligtvis 20-30 min, 3-4 gånger/vecka. Felicia har den mest frekventa undervisningen 

som sker varje dag och avser talträning.  

 

Förstärkning  

Alice, Felicia, Doris och Gertrud uppger att de ser sin undervisning som ”extra stöttning”. 

De menar att deras undervisning förstärker det arbete som pågår i klassen. De ger eleverna 

mer tid att arbeta med vissa saker, samt möjlighet att prova fler sätt att tillägna sig 

kunskaperna på. Doris säger att eleverna får ”en extra dust”.  

 
Jag gör mycket av det klassiska som man gör i det vanliga klassrummet, men att de 

får det förstärkt, för det är ju ofta det de behöver, mer upprepning och samma sak., så 

det är ju inte så att jag har någon supermodell här. Tyvärr. (Gertrud) 

 

Specialundervisning 

Såväl Eva som Cecilia uttrycker att de gör ”något annat” än den ordinarie 

klassundervisningen.  

 

Jag gör nästan aldrig det de gör i klassen, nästan aldrig, utan jag tittar ju på ”Vad 

behöver eleven?” Alltså, om jag ska komma till att lösa bekymret, så måste jag jobba 

utifrån vad jag tror att barnet behöver. Då kan inte jag jobba med ”Jamen, vi gör 

färdigt frågorna som du inte hann.” Nej, det får någon annan sköta. Där är jag väldigt, 

väldigt tydlig, om jag nu har den specialkompetensen så ska den utnyttjas. (Eva) 

 

5.1.4. Varför 

I den didaktiska triangel som utgör en del av Hamarmodellen återfinns även Mål, något 

som i vårt material motsvarar kategorin Varför. Här har vi valt att lyfta fram två teman: 

måluppfyllande och jag-stärkande enligt nedanstående. 
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Tabell 6. Teman inom kategorin Varför 

Varför - Mål 

 Måluppfyllelse 

 Jag-stärkande 

 

Måluppfyllande 

Samtliga respondenter uppger att målet för deras arbete är att eleverna ska klara 

kunskapskraven för årskurs 3 eller årskurs 6. 

 

Att det ska bli ett redskap för dem att kunna läsa och kunna skriva, och på sikt är det 

ju såklart att de ska nå målen, nationella proven, för varje årskurs. (Gertrud) 

 

Jag-stärkande 

En annan typ av mål, som Alice, Berit, Cecilia, Eva och Gertrud särskilt lyfter fram, kan 

sägas vara jag-stärkande. Det handlar här om att eleverna ska känna glädje och bygga 

självförtroende och om att ge eleverna den trygghet de behöver för att utvecklas. 

 

Ja, egentligen så är det ju faktiskt att få glada barn som känner att de lyckas, som får 

känna att de kan. Sen så, skolans mål är ju att de ska nå kunskapskraven, men det är 

ju egentligen inte därför man sitter här, utan man sitter ju här för att man ska få barn 

som lyckas, att de känner att de duger, att de kan. (Eva) 

 

5.1.5. Ramfaktorer 

I Hamarmodellen syns ramfaktorerna som en ram runt undervisningen, en ram som 

synliggör såväl begränsningar som möjligheter. Respondenterna fick ta ställning till olika 

föreslagna faktorer, enligt nedan, och beskriva i vilken mån och på vilka eventuella sätt 

dessa påverkar den egna undervisningen. Resultaten redovisas först i en sammanfattande 

tabell över de åtta temana varefter dessa också förklaras och exemplifieras med hjälp av 

citat i löpande text. 
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Tabell 7. Teman inom kategorin Ramfaktorer 

Ramfaktorer 

 Pedagogiska tankar och idéer  

 Styrdokument 

 Organisation 

 Kompetens i kollegiet 

 Material 

 Lokaler 

 Förväntningar kollegor 

 Förväntningar föräldrar 

 

Pedagogiska tankar och idéer 

Samtliga respondenter, förutom Berit och Felicia, framhåller samtal och 

erfarenhetsutbyte med kollegor som en viktig källa för pedagogiska tankar och idéer som 

påverkar undervisningens utformning. Här omnämns såväl andra 

speciallärare/specialpedagoger, som man har kontakt med via olika nätverk, som äldre, 

rutinerade lågstadielärare. 

 

Jag har haft turen om man säger så, att jobba med många av de här ”gamla rävarna” 

som hade en gedigen utbildning på lågstadiet, som verkligen är gamla lågstadielärare. 

[…] Och de har jag ju snappat åt mig av. (Alice) 

 

I detta sammanhang nämner Alice, Berit och Eva även betydelsen av den egna 

erfarenheten. För Alices och Evas del handlar det om lång erfarenhet av speciallärar-/ 

specialpedagogyrket medan Berit beskriver hur hon känner att hon har en förankring i 

många års erfarenhet som lågstadielärare. 

 
Jag tror att det är alla år man har jobbat. All erfarenhet man har plockat på sig. Det 

tror jag har påverkat mig mest. (Alice) 

 

Alice, Berit, Eva och Gertrud beskriver i detta sammanhang att ett viktigt fokus i 

undervisningen är att motivera eleverna och att bygga relationer.  

 
Alltså, har de inte motivationen, det är ju en stor drivkraft. Sen är det ju relationen, 

jag tänker supermycket kring relationen. Jag vill att när de träffar mig så ska de vilja 

träffa mig, och så känner jag att det är med. (Berit) 
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Alice, Cecilia och Eva beskriver hur de hämtar pedagogisk inspiration för undervisningen 

från olika former av fortbildning. Här nämner Eva kurser i SKED:s (Skånes 

Kompetenscentrum för Elever med Dyslexi och Dyskalkyli) regi samt stora konferenser 

riktade till elevhälsoteam. Cecilia och Doris berättar hur de hämtar information på 

internet och från facklitteratur. Ingen av respondenterna nämner sina utbildningar, vare 

sig grund- eller påbyggnadsutbildningar, som betydelsefulla för de pedagogiska tankar 

och idéer som ligger till grund för deras undervisning, med undantag av Eva som 

framhåller sin påbyggnadsutbildning i tal och språk. Inte heller aktuell forskning, 

tillgänglig i t.ex. vetenskapliga artiklar, omnämns i detta sammanhang    

 

Styrdokument 

Samtliga respondenter uppger att styrdokument påverkar deras undervisning. I synnerhet 

kunskapskraven för årskurs 3 respektive 6 är här av stor betydelse. Cecilia, Felicia och 

Gertrud beskriver dessa kunskapskrav som något som utgör ett slags grund för hur 

undervisningen utformas. 

 
De finns ju alltid där. De följer man ju. Jag känner att man har dem i ryggen. Så de 

hänger alltid med. (Cecilia) 

 

Eva är delvis kritisk mot kunskapskraven som hon menar ställer alltför höga krav på 

elevernas exekutiva och kognitiva förmågor, vilket leder till stress hos barnen. Samtidigt 

ser hon att de kan ha en positiv inverkan på undervisningen. 

Sen är det ju det att man har de här kunskapskraven också. Och de tycker jag ju ändå 

är viktiga, på det viset att man inte fastar. För jag var ju ute under den perioden också, 

när man jobbade “där barnet befinner sig”, och då finns det en risk att man fastnar, att 

man inte tänker framåt. (Eva) 

 

Organisation 

Samtliga respondenter framhåller att brist på speciallärare/specialpedagoger, påverkar 

den undervisning de bedriver på olika sätt. Alice beskriver hur hon tvingas prioritera 

bland elever i behov av stöd medan Eva berättar att hon ibland måste ha större 

elevgrupper än vad hon anser vara optimalt för att hennes timmar ska räcka till. Doris 

menar att hennes tid inte räcker till för arbete i helklass och uttrycker att det i så fall hade 

behövts ytterligare en speciallärare/specialpedagog på skolan. Tiden tycks vara en ständig 

bristvara, vilket Gertrud tydligt uttrycker. 
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Jag skulle kunna undervisa till klockan fyra och vi hade ändå inte täckt upp behoven. 

(Gertrud) 

 

Alla, utom Berit, lyfter i detta sammanhang även fram brist på övrig personal, vilket kan 

leda till att de som speciallärare/specialpedagoger behöver gå in som extra resurs i den 

ordinarie undervisningen alternativt som vikarie. Cecilia förklarar att hon då får ge avkall 

på den undervisning hon själv har planerat. 

Berit och Eva berättar om strategier för att få tiden att räcka till. För Evas del handlar 

det om att handleda resurslärare som arbetar i de olika klasserna på skolan för att frigöra 

egen tid som kan ägnas åt elever med större svårigheter. Berits upplägg för att undvika 

överbelastning är att konsekvent följa en uppgjord arbetsgång där stor vikt läggs vid 

åtgärder på gruppnivå innan hon själv börjar undervisa en elev. 

 
För att man känner sig alltid otillräcklig som speciallärare. Där finns alltid hur mycket 

som helst att göra. Därför är det viktigt med de här prioriteringarna. Det är så lätt som 

lärare att bara slänga ur sig att de behöver hjälp. Men vad är det för hjälp de behöver? 

[…] Vi utgår från kartläggningen, så att lärarna måste tänka till först, kring sitt eget 

arbete i klassen. (Berit) 

 

Doris och Eva påpekar att stora klasser med uppåt 30 elever inte alltid är det bästa för 

eleverna. Doris framhåller att det för många elever är svårt med det sociala samspelet i 

en så stor klass, vilket påverkar hennes egen undervisning då allt fler elever behöver 

undervisas i mindre grupp. Eva menar att en konsekvens av de stora grupperna är att fler 

elever behöver extra anpassningar. 

 

Det är de här stora klasstorlekarna, vi har massor av barn som behöver extra 

anpassningar helt plötsligt, för att de hamnar i en grupp på 30 stycken istället för 20. 

För att just de här tio barnen klarar inte instruktionerna i helklass, bara för att man är 

30. Där är lite mer skrapljud, där är lite mer rörelse, där är lite mer grejer att hålla 

fokus på. (Eva) 

 

Eva, Felicia och Gertrud lyfter fram svårigheter med att få ihop elevers scheman, så att 

de inte missar viktiga genomgångar i klassrummet. Man vill inte heller att eleverna ska 

gå miste om de praktiskestetiska ämnena som ofta ger glädje och självförtroende. 

 

Kompetens i kollegiet 

Samtliga respondenter, förutom Eva, uppger att deras undervisning i viss mån påverkas 

av bristande tillgång till olika former av kompetens. Brist på talpedagog lyfts av Alice, 

Cecilia, Felicia och Doris. Alla fyra beskriver att de ägnar sig åt talträning med elever 

och att de samarbetar med logoped i ett centralt elevhälsoteam. Doris uttrycker att hennes 
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tid för undervisning minskar när hon åtar sig uppgifter som egentligen ligger inom 

kuratorns område, då kurator saknas på skolan. Cecilia och Gertrud berättar hur avsaknad 

av kompetens inom svenska som andraspråk på deras skolor påverkar deras undervisning. 

 

Vi saknar sva och vi saknar talpedagog, så det är ju två bitar som läggs lite extra på 

mig som jag kunde…,så det påverkar absolut min undervisning. (Cecilia) 

 

 

Alice och Gertrud påpekar att mer kunskaper om språkstörning behövs inom kollegiet 

och att sådan skulle kunna förändra det ordinarie klassrumsarbetet, med minskat behov 

av stöd som en effekt. Doris menar att om kollegiet hade utvecklat sin kompetens inom 

tydliggörande pedagogik så hade hon haft mer tid för undervisning med elever med läs- 

och skrivsvårigheter. 

 

Så jag tänker att ju mer lärarna tydliggör, desto lättare blir det för alla de elever som 

har svårigheter ju. Så att, kan vi utbilda lärarna ännu mer i detta, så kommer vi att 

kunna ägna mer tid åt de som har läs- och skrivsvårigheter och så vidare. (Doris) 

 

Berit lyfter särskilt fram att hennes undervisning påverkas av att nyexaminerade lärare 

inte alltid har tillräcklig kompetens inom språk-, skriv- och läsutveckling. Hon beskriver 

att de behöver mycket stöd i sin lärarroll, både när det gäller hur de ska lägga upp arbetet 

och hur de ska bedöma var eleverna befinner sig i sin utveckling. Berit anser vidare att 

förståelsen för elevers olika behov, och hur undervisningen kan möta dem, behöver 

utvecklas inom kollegiet. 

 

Det händer väldigt mycket med en under utbildningen. Man har en helt annan 

förståelse för de här eleverna. Och det är väl det också som gör att man märker att alla 

har inte den förståelsen. Lärarna här. Och det är nog egentligen det som är det svåraste 

tycker jag. Att jobba med det. Att få dem att förstå. (Berit) 

 

Såväl Berit som Alice betonar vikten av möjligheter till fortbildning. Alice framhåller 

därutöver betydelsen av att alla tillgängliga kompetenser tas tillvara, inom arbetslaget och 

i kollegiet.  

  

Material  

Gertrud och Felicia uttrycker att deras undervisning till viss del påverkas av bristande 

ekonomiska resurser vid inköp av nya läromedel och litteratur. Gertrud menar att det leder 

till att hon får utgå från det som redan finns.  

 

Ja, det är klart att jag då använder det som finns, det är ju inte så att jag slänger iväg 

det och köper in något annat, så att lite har det ju bara blivit så också. (Gertrud) 
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Även Alice nämner att det inte finns tillräckligt med ekonomiska medel, vilket medför 

att det hon inte har möjlighet att köpa in taktila hjälpmedel i tillräcklig utsträckning. 

Övriga respondenter, Berit, Cecilia, Doris och Eva, tycker inte att deras undervisning 

påverkas av resurser i form av material. 

 

Lokaler 

Eva, Felicia och Gertrud nämner på olika sätt att de är ”trångbodda” på skolan och att det 

inverkar på deras undervisning, framförallt på faktorer som tidsåtgång och 

gruppstorlekar. Både Felicia och Alice menar att hämtning och lämning av elever i olika 

lokaler tar mycket tid från undervisningen.  

 

Så där gick jättemycket tid till att hämta och lämna tillbaka elever som inte vågade gå 

tillbaka själv. […] Nu sitter jag i hallen istället, i kapprummet. […] Jag hämtar ut dem 

från klassrummet, så sitter vi en liten stund där och jobbar, och så byter vi då. (Felicia) 

 

Gertrud delger tankar om hur tillgången till lokaler påverkar elevernas måluppfyllelse 

eftersom den har betydelse för hur undervisningen kan organiseras. Hon tror att många 

fler elever skulle klara sig om det funnits möjlighet att dela upp eleverna oftare än vad 

som nu görs. Berit och Cecilia anser däremot att lokalfrågan inte påverkar deras 

undervisning i någon större utsträckning. 

 

Kollegors förväntningar  

Samtliga respondenter beskriver på olika sätt att förtroendet och erkännandet från 

kollegor har inverkan på deras undervisning. Alice menar att kollegiet ”har köpt” hennes 

sätt att arbeta på och att det underlättar hennes undervisning. 

 

Det är jätteskönt för annars är det inte så lätt att komma in till pedagoger som har 

jobbat i många år, det är ju inte det. Det sitter mycket i väggarna, det är ju så. (Alice) 

 

Cecilia lyfter också fram att hon arbetar på sitt sätt och att hon tydligt kommunicerar 

vidare vad det är hon gör och varför till kollegorna. I samråd med lärarna kommer hon 

tillsammans med dem fram till vad som fungerar bäst för eleverna och vad hon ska bidra 

med. Tydlighet är något även Eva framhåller som viktig gentemot övriga kollegor. 

Berit anser att hon har förtroende från både kollegor och rektor när det kommer till 

hennes egen undervisning, men önskar ändå tydligare mandat från rektor, detta 

framförallt i frågor rörande extra anpassningar och hanteringen av elevernas olikheter i 
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klassrummet. Gertrud beskriver att hennes sätt att organisera undervisningen i stor 

utsträckning styrs av kollegors förväntningar och av den skolkultur som funnits och finns 

på arbetsplatsen. 

 

Sen är det ju också så att det är någon som har haft den här rollen innan mig och då 

har ju de arbetat upp något, så på något sätt så fanns ju det redan i väggarna, ”Det är 

så här du ska arbeta, för så har X gjort tidigare.” […] Alltså någonstans känner jag att 

det är lärarnas önskningar som styr min roll, absolut. … Hela tiden anpassar jag min 

roll efter lärarna, och lärarna, deras behov kommer utifrån vad de ser i sina klassrum. 

(Gertrud) 

 

Både Doris och Felicia ger uttryck för att kollegiet kan ifrågasätta hur de genomför sitt 

uppdrag. Doris beskriver att lärarna tror att hon ”inte gör någonting” de stunder hon inte 

undervisar elever. Felicia berättar att lärarna ifrågasätter att hennes deltagande i vissa 

aktiviteter, såsom biblioteksbesök. Doris och Felicia förklarar vidare att lärarna har 

förväntningar på dem, att de ska ”fixa det som inte fungerar” och ”ta elever”.  

 

Ofta är det så, ”Nu måste du ta den eleven. Den är jättesvag, du måste ta den.” Men 

där kan vi inte ta alla samtidigt. Vi får göra en plan då. Det biter inte så mycket på 

mig. (Doris) 

 

 

Föräldrars förväntningar 

Alice, Eva, Felicia och Gertrud beskriver alla fyra att samarbetet med hemmen och 

hemmens insatser är avgörande för elevernas utveckling i läsning. 

 

Föräldrarna är a och o, så är det. Vi kan göra hur mycket vi vill i skolan men har vi 

inte dem på vår sida så hjälper det inte, så är det. … Alltså det räcker inte med de 

timmarna i skolan, fast vi säger att man ska göra allt i skolan. (Alice) 

 

Det är inte så många föräldrar som lästränar med barnen hemma. … Det är ju att jag 

får läsa med många, många fler elever än jag hade behövt annars, där jag kan se att 

det här handlar inte om specifika svårigheter, utan här handlar det bara om brist på 

träning. (Gertrud) 

 

Doris och Cecilia förklarar att de inte skickar hem läsläxor till eleverna längre och att det 

framförallt är för att de inte tycker att läxorna blir utförda på det sätt som bestämts. Cecilia 

och Berit är angelägna om att föräldrar ska kunna kommunicera med dem och att det är 

viktigt att föräldrarna är införstådda med vilka insatser som görs och varför.  

Berit och Gertrud beskriver båda att föräldrar är tacksamma för det som görs i skolan 

och att de inte direkt har några åsikter om undervisningen. 

 

Här lämnar man sina barn och så tänker man att, ”Nej, men de gör väl så bra de 

kan.”(Gertrud) 
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Övriga respondenter berättar att föräldrar har åsikter och kan vara krävande men att det 

inte påverkar deras undervisning.  

 

5.2. Sammanfattning med analys och slutsatser 

Respondenterna beskriver sina didaktiska val avseende för vem de bedriver sin språk-, 

skriv- och läsutvecklande undervisning, vad denna undervisning innehåller, hur de 

organiserar och genomför undervisningen samt varför, vad målet med undervisningen är. 

Vår analys av respondenternas beskrivningar syftar till att ge ett analytiskt perspektiv på 

didaktiken och vad som görs i undervisningen. Viktigt att beakta är att materialet utgår 

från respondenternas framställningar av hur deras undervisning går till. Vad som därmed 

inte blir synligt i undersökningens material är de didaktiska iscensättningar som sker i 

undervisningssituationen. Vi har valt att sammanfatta resultaten utifrån de två 

forskningsfrågorna på så sätt att kategorier, relaterade till Hamarmodellens begrepp, och 

teman återigen presenteras i tabellform. I tabellen över kategorin arbetssätt ingår både 

teman och underteman. Därefter utvecklas svaren på våra frågeställningar i löpande text. 

För att underlätta läsningen finns Hamarmodellen (Figur 2) tillgänglig nedan. 

 

 

Figur 2. Hamarmodellen (Imsen, 1999, s. 376) 
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Speciallärares och specialpedagogers beskrivning av den språk-, skriv- och 

läsutvecklande undervisning de bedriver utifrån de didaktiska frågorna för vem, 

vad, hur och varför. 

   

Tabell 8. Teman inom kategorin För vem 

För vem - Elev 

 Elever som riskerar att inte nå målen. 

 Elever i behov av extra färdighetsträning. 

 Elever med specifika svårigheter. 

 Elever i behov av stöd med exekutiva funktioner. 

 Elever med svenska som andraspråk. 

 

Tabell 9. Teman inom kategorin Varför 

Varför - Mål 

 Måluppfyllelse 

 Jag-stärkande 

 

Tabell 10. Teman inom kategorin Vad 

Vad – Innehåll 

 Talträning 

 Språklig medvetenhet 

 Ord och begrepp 

 Läsning 

 Skrivning 
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Tabell 11. Teman och underteman inom kategorin Hur 

 

Utifrån resultaten, avseende inre strukturer, riktar sig respondenternas undervisning till 

elever som är i svårigheter på olika sätt eller i behov av extra stöd för att klara de 

kunskapskrav som är framskrivna i styrdokumenten. Här är Elev och Mål nära 

sammanbundna, då samtliga respondenter lyfter fram att målet med undervisningen är att 

eleverna ska nå kunskapskraven. Ett annat framträdande mål för undervisningen är att 

eleverna ska känna glädje i skolan och få tilltro till sin egen förmåga. Detta mål kan ses 

som ett mer övergripande mål som undervisningen ska bidra till att förverkliga. Här blir 

relationen mellan Elev och Lärare synlig, som en utgångpunkt för de didaktiska val som 

görs. Båda de mål som beskrivs av respondenterna är av långsiktigt och 

utvecklingsorienterat slag. De didaktiska valen som framkommer i undersökningen 

gällande Elev och Mål visar inte på några större skillnader mellan respondenterna.  

Även när det kommer till Innehåll är svaren relativt likartade. Respondenterna 

uttrycker tydligt att Innehåll och Mål är nära förknippade med varandra, men innehållet 

är också beroende av Eleven och dennes förutsättningar; målet är överordnat innehållet 

samtidigt som också elevens behov är styrande. Utvärderingen, d.v.s. det som görs för att 

Hur – arbetssätt  

 Metod Flexibelt 

Sambandsskapande 

Enligt färdiga modeller 

Språklaborerande 

Färdighetstränande 

Samtalande 

Modellerande 

 Läromedel Inköpta läromedel 

Egentillverkade läromedel 

Skönlitteratur 

Digitala läromedel 

 Utformning      Elevkonstellationer 

     Omfattning 

     Förstärkning 

            Specialundervisning 
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fastställa elevens behov i förhållande till målen, utgörs av kartläggningar av olika slag 

och bedömningsstöd som är uppbyggda utifrån kunskapskraven i svenska. Utifrån detta 

väljer respondenterna innehållet i undervisningen.  

I resultaten kring Arbetssätt finns en del gemensamma teman men sammantaget visar 

resultaten på en stor bredd och variation både mellan respondenterna och för varje enskild 

respondent. Arbetssätten är flexibla och styrs framförallt av Innehållet, men även av 

Eleven och dennes förutsättningar. Det blir tydligt att Målen är övergripande men inte 

särskilt synliga i det direkta arbetet med eleven.  

I vår undersökning omfattar Arbetssätt även elevkonstellationer och undervisningens 

omfattning. I materialet framkommer att samtliga respondenter arbetar övervägande med 

mindre elevgrupper eller en-till-en-undervisning utanför klassrummet. Konstellationerna 

beskrivs allmänt som avhängiga innehållet, alltså är även de innehållsrelaterade. 

Respondenterna arbetar vanligtvis med eleverna periodvis, och då vid ett par korta 

tillfällen per vecka.  

Hur respondenterna ser på sin undervisning, om den är att betrakta som förstärkning 

av klassrumsundervisningen eller som specialundervisning, kan både relateras till 

Arbetssätt och till Lärare. Detta eftersom det handlar om ett sätt att arbeta, men även ett 

ställningstagande som grundar sig i lärarens förutsättningar, erfarenheter och kunskaper.  

 

Speciallärares och specialpedagogers syn på hur olika ramfaktorer påverkar deras 

didaktiska val. 

 

Tabell 12. Teman inom kategorin Ramfaktorer 

Ramfaktorer 

 Pedagogiska tankar och idéer  

 Styrdokument 

 Organisation 

 Kompetens i kollegiet 

 Material 

 Lokaler 

 Förväntningar kollegor 

 Förväntningar föräldrar 
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Resultaten, avseende yttre strukturer, visar tydligt att de pedagogiska tankar och idéer 

respondenterna omfattar, och som därmed påverkar deras undervisning som en ramfaktor, 

huvudsakligen kommer från egen erfarenhet och kollegialt nätverkande. Detta är ett 

exempel på hur ramarna ger Möjligheter. Det framkommer också att respondenterna 

söker ny kunskap i pedagogisk litteratur och på nätet, men de hänvisar inte explicit till 

forskning. Detta kan tänkas leda till Begränsningar i respondenternas didaktiska val.  

Styrdokument är något respondenterna förhåller sig till på ett självklart sätt utan att de 

upplevs vare sig som ett hinder eller en möjlighet. Tillgången till material ses i regel inte 

som något som inskränker respondenternas didaktiska val medan lokaler i några fall anses 

påverka hur undervisningen organiseras och gestaltas. I detta sammanhang kan lokaler 

således ses som en Begränsning. 

Inom temat organisation är brist på personal, både med och utan specialpedagogisk 

kompetens, den faktor som tydligast påverkar respondenternas didaktiska val och som 

kan ses som en Begränsning. Ett par av respondenterna hanterar denna begränsning på 

ett sätt som kan ses som ett möjliggörande. Handledning och fokus på hur problem kan 

lösas på gruppnivå frigör tid för arbete med de elever som har störst behov.  

Samtliga respondenter belyser hur bristen på vissa professioner leder till en 

Begränsning av deras didaktiska val, eftersom den medför att de själva måste inta fler 

roller. Ytterligare en Begränsning uppstår när det inte finns tillräcklig kompetens i 

arbetslagen avseende språkstörning, tydliggörande pedagogik samt språk-, skriv- och 

läsutveckling. 

Kollegors förväntningar kan innebära både Möjligheter och Begränsningar för 

respondenterna. De beskriver hur förtroende från kollegor underlättar deras undervisning 

och öppnar upp för fler alternativ. Om däremot erkännandet uteblir, begränsas det 

pedagogiska handlingsutrymmet. 

Vad gäller föräldrars förväntningar är respondenternas beskrivningar tvetydiga. Å ena 

sidan framhåller de att deras undervisning inte påverkas av föräldrarnas åsikter, samtidigt 

som bristande insatser i hemmet kan leda till att de måste lägga mycket tid på 

”mängdträning”, något som tar tid från den undervisning de egentligen vill ägna sig åt. 

Detta får tolkas som en Begränsning i deras didaktiska val. 
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 

I föreliggande studie användes semistrukturerade, kvalitativa intervjuer som metod. Ett 

sätt att öka studiens validitet hade varit att komplettera intervjuerna med observationer, 

för att på så sätt åstadkomma en triangulering (Jacobsson & Skansholm, 2019). Skälen 

till att observationer valdes bort var tidsrelaterade, men också etiska överväganden 

spelade in då observationer hade kunnat upplevas som påträngande och störande för de 

elever som tar del av respondenternas undervisning. Som Repstad (2007) påpekar är 

etiken särskilt viktig vid undersökningar som inbegriper “svaga grupper”, i vårt fall elever 

i behov av särskilt stöd.  

Vid framtagandet av intervjuguiden begrundades hur frågorna skulle formuleras för 

att kunna ge svar på studiens frågeställningar men samtidigt inte vara ledande. I samband 

med denna diskussion förbereddes också hur eventuella behov av klargöranden från 

respondenterna kring frågornas innehåll skulle kunna bemötas utan vinklande effekter. I 

detta skede övervägdes även möjligheten att låta respondenterna få ta del av 

intervjuguiden före intervjuerna, men vi valde slutligen att enbart delge dem själva syftet 

eftersom vi inte ville att respondenterna skulle känna sig tvungna att förbereda sig som 

inför ett prov. Om frågorna hade skickats ut i förväg hade detta dessutom kunnat leda till 

inövade, tillrättalagda svar, något vi var angelägna om att undvika. Vi upplevde att 

intervjuguiden fungerade väl vid genomförandet av intervjuerna och att det var ett klokt 

val att inte låta respondenterna ta del av frågorna i förväg. 

Vår tanke var inledningsvis att dela upp intervjuerna oss emellan för att spara tid. 

Planen var dock att genomföra den första intervjun tillsammans för att på så sätt hitta ett 

gemensamt tillvägagångssätt för intervjuandet. I samband med denna första intervju insåg 

vi att det fanns stora fördelar med att vara två. Först och främst blev det en gemensam 

upplevelse som därigenom blev enkel att referera till vid bearbetningen av materialet, 

men även medan intervjun pågick var det bra att vara två, då det gav en möjlighet att ha 

olika fokus och ansvarsområden. Följaktligen valde vi att även fortsättningsvis vara två 

vid varje intervju. Vi är övertygade om att detta arbetssätt ökat kvaliteten i vår studie.   

Under intervjuerna bemödade vi oss om att varje respondent skulle känna sig bekväm. 

I enlighet med Repstads (2007) rekommendationer, fick respondenten själv välja plats för 

intervju. Vi var också tydliga med att syftet med intervjun inte var bedömning av 
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respondentens undervisning, utan ökat kunnande och förståelse, för att på så sätt 

avdramatisera situationen på ett sätt som förordas av Denscombe (2009). Vi anser att vi 

lyckades väl då respondenterna upplevdes vara avslappnade och öppenhjärtiga. Dock 

erfor vi att en intervju påverkades av både vår och respondentens dagsform, troligen 

beroende på att denna intervju ägde rum sent en eftermiddag. En annan intervju, som 

skedde under mer stressade former, eftersom respondenten hade bråttom, kom också att 

ge mindre omfattande empiri. 

Denscombe (2009) liksom Kvale och Brinkmann (2014) talar om vikten av att det som 

sägs under intervjun samtidigt tolkas under själva intervjun, så att oklarheter reds ut direkt 

på plats. Detta var också vår ambition, men vid några tillfällen kunde vi vid den 

efterföljande bearbetningen av materialet upptäcka otydligheter i respondenternas 

uttalanden. I något fall visade det sig att respondenten egentligen inte svarat på den ställda 

frågan, utan förflyttat fokus mot något annat utan att vi upptäckt det.  

Man kan konstatera att vårt material inte är balanserat vad gäller fördelningen av 

respondenter som arbetar på låg- respektive mellanstadiet. Vad gäller den empiri vi erhöll 

från de respondenter som tillhör lågstadiet erfor vi att den började bli teoretiskt mättad 

(Bryman, 2011). Variationen mellan svaren blev allt mindre. Vi nådde inte lika långt med 

den empiri vi erhöll från de två respondenterna verksamma på mellanstadiet. På grund av 

obalansen övervägde vi att enbart koncentrera oss på årskurserna F-3, men då syftet med 

en studie med kvalitativ ansats som regel inte är att göra empiriska generaliseringar, utan 

snarare att se likheter och olikheter, tyckte vi oss kunna motivera att ta med all empiri i 

resultaten (Jacobsson & Skansholm, 2019). 

Valet av teori, didaktisk teori med inslag av ramfaktorteori, anser vi var gynnsamt då 

dessa teorier var ett stöd i bearbetningen och förståelsen av empirin. Hamarmodellen var 

direkt applicerbar på materialet och underlättade såväl kategorisering som tematisering. 

Modellen visar också tydligt hur olika didaktiska val hänger samman, men också hur de 

påverkas av omständigheter som ibland kan vara svåra att få syn på, faktorer som läraren 

i den didaktiska iscensättningen kanske inte är medveten om. 

 

6.2. Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie är att genom en undersökning om hur några speciallärare och 

specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning, bidra med 

kunskap om hur denna undervisning kan gestaltas. Tidigare forskning om speciallärares 
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och specialpedagogers uppdrag pekar på likheter i de båda yrkenas arbetsuppgifter samt 

undervisningens dominerande del i dessa tas här upp (von Ahlefeld Nisser, 2014; 

Lindqvist, 2013; Takala & Ahl, 2013, Byström, 2018). Vår studie stärker denna bild då 

det i vårt material inte går att utläsa någon skillnad i hur speciallärare respektive 

specialpedagoger beskriver sin undervisning. Undervisningen utgör ungefär lika stor del, 

ungefär två tredjedelar, av respondenternas uppdrag oavsett profession, med undantag av 

en respondent som är speciallärare. Följande resultatdiskussion är strukturerad utifrån 

studiens frågeställningar: 

 Hur beskriver sju speciallärare och specialpedagoger den språk-, skriv- och 

läsutvecklande undervisning de bedriver utifrån de didaktiska frågorna för vem, 

vad, hur och varför?   

 På vilka sätt anser dessa speciallärare och specialpedagoger att olika ramfaktorer 

påverkar deras didaktiska val? 

6.2.1. För vem  

Skollagen (SFS 2010:800) slår fast att alla elever har rätt till den ledning och stimulans 

de behöver i sin utveckling och sitt lärande. Detta innebär att alla har samma rättigheter 

till en kvalitativt likvärdig utbildning, men får också till följd att undervisningen inte kan 

utformas lika för alla. I våra resultat framkommer att speciallärarna och 

specialpedagogerna riktar sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning till elever 

som är i svårigheter på olika sätt. Eleverna beskrivs vara i risk för att inte klara 

kunskapskrav och i behov av extra färdighetsträning. Andra orsaker till att eleverna 

inbegrips i respondenternas undervisning är specifika svårigheter, behov av stöd i 

exekutiva förmågor samt svenska som andraspråk. Utifrån resultaten kan vi göra 

kopplingar till Nilholms och Göranssons (2017) resonemang om att specialpedagogiken 

är ett parallellt system till den ”vanliga pedagogiken” och att den har uppkommit för att 

stötta de elever som på olika sätt är i svårigheter i mötet med skolmiljön.  

Bedömningen av vilka specifika elever som ska ta del av den aktuella undervisningen 

utgår från resultat från screeningar, kartläggningar eller bedömningsstöd samt önskemål 

från klasslärare. Gadler (2013) lyfter i sin avhandling fram vikten av att diskutera vad det 

innebär att vara i behov av särskilt stöd och vad som avgör det. Betydelsen av att finna 

enighet i dessa frågor samt det faktum att det kan se olika ut i olika verksamheter, 

beroende på kommuners och skolors tolkningar av styrdokumentens intentioner, 
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poängteras av Gadler. Även om vi i våra slutsatser kommit fram till en förhållandevis 

enhetlig bild av vilka respondenterna undervisar, kan vi även urskilja en diskrepans 

i beskrivningarna gällande möjligheterna att ge elever den ledning och stimulans de 

behöver i sin utveckling och sitt lärande enligt skollagen (SFS 2010:800). Samtliga 

respondenter lyfter fram att det är brist på speciallärare/specialpedagoger på skolorna, 

vilket leder till att de måste göra prioriteringar. Dessa prioriteringar påverkar 

respondenternas undervisning på olika sätt, bland annat i urvalet av vilka elever som får 

stöd och i vilken utsträckning de får det. Handledning av “resurspersonal” och klasslärare 

för att möta elevernas behov i klassrummet är en strategi som nämns med hänvisning till 

att respondenterna då frigör tid för arbete med de elever som är i störst behov av stöd. 

Men det är samtidigt några respondenter som beskriver att de arbetar med sådant som kan 

utföras av andra professioner såsom mängdträning, svenska som 

andraspråksundervisning, talträning och kurativa uppgifter, vilket därmed tar tid från 

undervisning med de elever som är i störst behov av stöd.  

I resultaten framträder åsikter om att stora barngrupper bidrar till att fler elever är i 

behov av extra anpassningar. Respondenten som beskriver detta menar att dessa elever 

förmodligen inte hade varit i behov av extra anpassningar om gruppen varit mindre, då 

fler elever genererar mer ljud och rörelse i klassrummet, vilket kan störa koncentrationen. 

Detta kan relateras till Gerrbos (2012) resonemang om att specialpedagogik kan ses som 

de handlingar som i förebyggande syfte sätts in för att söka undvika “själva tillblivelsen 

av denna kategori”, men här i ett omvänt förhållande. I detta fall är det organisationen 

som leder till begränsningar samt tillblivelse av elever i behov av extra anpassningar och 

stöd. Skolinspektionen (2010) framhåller att förutsättningar för lärande är beroende av 

kvaliteten i lärarens kunskaper, förmågor och handlingar. Lärares olika kompetenser och 

förmågor påverkar kvaliteten på undervisningen men den är även beroende av en 

strukturerad och tydlig organisation. 

6.2.2. Varför 

Utifrån respondenternas beskrivningar i resultaten framställs elevens behov som centrala 

i deras undervisning. Som skrivits fram i våra slutsatser är eleven och målet nära 

sammanbundna. Respondenterna är alla eniga om att målet med deras språk-, skriv- och 

läsutvecklande undervisning är att eleverna ska uppnå kunskapskraven för åk 3 och 6. 

Däremot är det enbart två respondenter som uttrycker att de gör målen synliga för 
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eleverna på det sätt som Håkansson och Sundbergs (2012) andra riktningsgivare, 

kommunicerad syftes- och målrelatering, för framgångsrik undervisning anger. Ett annat 

mål för undervisningen, som är tongivande bland respondenterna, är att eleverna ska 

känna glädje i skolan och få tilltro till sin egen förmåga. Mathisen och Bronnick (2009) 

föreslår en rad åtgärder för att öka elevernas självförmåga såsom explicit undervisning 

med modellerande exempel, återkoppling på elevernas arbete och vägledning om hur 

tekniker ska användas för att lösa problem. Några av dessa åtgärder blir synliga i 

respondenternas beskrivningar av hur de undervisar, men relateras då inte specifikt till 

målet att eleverna ska få tilltro till sin förmåga. Det är istället framförallt lärarens förmåga 

att utveckla och bygga relationer som respondenterna lyfter fram som viktig för att stärka 

elevernas självbild, en förmåga som också Skolinspektionen (2010) framhåller som 

betydelsefull i framgångsrik undervisning.  

6.2.3. Vad 

Resultaten visar att respondenterna arbetar med följande innehåll: talträning, språklig 

medvetenhet, ord och begrepp, läsning och skrivning. Vad gäller läsning kan detta 

innehåll specificeras och behandlar då kopplingen fonem-grafem, avkodning, läsflyt och 

läshastighet samt läsförståelse. Innehållet för skrivningen är mer ospecificerat men kan 

beröra stavning, meningskonstruktion och textstruktur. 

Vilket innehåll som väljs är kopplat till vilka elever respondenterna möter i 

undervisningen. Elevernas ålder och behov har här betydelse. De respondenter som möter 

elever med talsvårigheter ägnar tid åt talträning, medan de som tar emot elever med annat 

modersmål än svenska lägger mer tid på ord och begrepp. Speciallärare/specialpedagoger 

som arbetar med äldre elever beskriver inte innehållen språklig medvetenhet eller 

kopplingen fonem-grafem som delar av undervisningen.  

Valen av innehåll har stöd i forskningen. De korrelerar väl med kunskap Sayeski et al. 

(2015) nämner som nödvändig för speciallärare/specialpedagoger: fonemisk 

medvetenhet, avkodning, läsflyt och läsförståelse. Vidare framhåller Konsensusprojektet 

(Myrberg, 2007) vikten av arbete med fonologisk medvetenhet. Vi kan också se att 

interventioner för utvecklad läs- och skrivförmåga inriktar sig på dessa innehåll (Solís et 

al., 2017; Wanzek & Kent, 2012; Boudah, 2018; Chard et al., 2009; Edmonds et al., 2009; 

Grunke et al., 2017b).  
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 Samtliga respondenter, förutom en, beskriver att de utifrån egen erfarenhet och samtal 

med andra speciallärare/specialpedagoger utvecklar sina “egna metoder” som appliceras 

med utgångspunkt i elevens behov. De uttrycker här stor följsamhet gentemot eleven. 

Utformandet av en egen metod kan ses som ett exempel på hur den tysta 

kunskap/förtrogenhetskunskap Nilholm (2016) beskriver kommer till uttryck i 

undervisningen.  

Det föränderliga och mångsidiga arbetssättet kan sägas ha stöd i litteraturen. Bruce et 

al. (2016) framhåller vikten av flexibilitet, Konsensusprojektet (Myrberg, 2007) pekar 

mer specifikt på betydelsen av att läraren har förmåga att anpassa metod efter elev, 

Wanzek och Kent (2012) framhåller vikten av att undervisningen anpassas efter aktuell 

åldersgrupp och Tjernberg (2011) förordar att läraren måste ha en metodrepertoar att 

plocka ifrån. Man kan här relatera till Håkansson och Sundbergs (2012) femte och sjätte 

riktningsgivare som handlar om lärandestödjande struktur och samspel respektive 

anpassad lärandekontext.  

En respondent beskriver i detta sammanhang ett arbetssätt som kan tolkas som 

formativt på så sätt att hon involverar eleverna i samtal kring undervisningens mål. Detta 

är ett tillvägagångssätt som korresponderar med Håkansson och Sundbergs (2012) andra 

och sjunde riktningsgivare om kommunicerad syftes- och målrelatering respektive lärares 

formativa bedömning. Gillespie och Graham (2014) samt Solís et al. (2017) ser just 

formulerade mål, i samspel med eleven, som en viktig komponent i interventioner för 

utveckling av elevers skrivning och läsning.  

Viktigt att framhålla är att det flexibla arbetssättet behöver grundas i kunskap om 

sådant som exempelvis läsutvecklingsprocessen, så att läraren på ett adekvat sätt kan 

identifiera var i denna varje elev befinner sig (Alatalo, 2011).  Sådan kunskap är också 

en förutsättning för att de skräddarsydda undervisningsprogram, som Fuchs och Fuchs 

(2009) förordar, ska kunna utformas.  

Flera respondenter berättar att de arbetar enligt etablerade undervisningsmodeller 

såsom Wendick, Bravkod och Bornholmsmodellen. Att kunna välja ut en modell som är 

lämplig för den enskilda eleven och ha förmågan att undervisa i enlighet med den är 

kompetens som Fuchs och Fuchs (2009) framhåller som betydelsefull hos 

speciallärare/specialpedagoger. Även språklaborerande arbetssätt, som flera respondenter 

beskriver som en viktig del i undervisningen, kan sägas ha visst stöd i litteraturen (Saddler 

et al., 2018; Solís et al., 2017).  
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Några respondenter berättar om arbetssätt som bygger på samtalande, särskilt när 

syftet är att utveckla elevernas läsförståelse. Det kan handla om gruppsamtal kring texters 

innehåll och lässtrategier. Solís et al. (2017) framhåller vikten av dialog och samtal i 

undervisningen. Vidare lyfter flera forskare just arbete med läs- och skrivstrategier som 

avgörande för framgång i den skriv- och läsutvecklande undervisningen (Almqvist, 

Malmqvist & Nilholm, 2015; Gillespie & Graham, 2014; Wanzek & Kent, 2012; 

Edmonds et al., 2009; Boudah, 2018). 

I samband med att läsförståelsefrämjande samtal diskuteras nämner en respondent att 

hon i dessa sammanhang väljer texter med högre krav på avkodningsförmågan, för att på 

så sätt kunna ha diskussioner på en kognitivt mer krävande nivå. Eleverna får då möjlighet 

att “lyssningsläsa” texterna. Detta är en metod som har stöd i Konsensusprojektet 

(Myrberg, 2007) där det framhålls att de elever som behöver det måste ha tillgång till 

kompenserande hjälpmedel, så att de kan arbeta på en nivå något över gränsen för sin 

förmåga. Detta arbetssätt kan också sägas svara mot det behov av språkliga utmaningar 

inom specialundervisningen som Håkansson och Sundberg (2012) framför i sin 

forskningsöversikt. 

Respondenterna förmedlar också hur de arbetar modellerande, antingen genom att 

själva agera förebilder eller genom att förse eleverna med goda exempel och olika former 

av skrivmallar. Kaldenberg et al. (2016) liksom Grunke et al. (2017b) beskriver i sin 

forskning arbete med skrivmallar som framgångsrikt. Ett par respondenter berättar i detta 

sammanhang om hur de försöker väva samman läsning och skrivning för att undvika 

alltför ensidig träning. Att arbeta integrerat med olika förmågor i undervisningen är något 

flera forskare propagerar för (Torgesen, 2002; Tjernberg, 2011; Wengelin & Nilholm, 

2013; Lundberg, 2010; Bruce et al., 2016; Edmonds et al., 2009). För att kunna göra detta 

krävs enligt Alatalo (2011) och Sayeski (2015) goda kunskaper om relationen mellan tal- 

och skriftspråk, kunskaper som Alatalo menar många lärare av idag, såväl “vanliga” 

lärare som speciallärare/specialpedagoger, saknar.  

Att specialundervisningen behöver vara intensiv, med täta undervisningstillfällen och 

mindre elevgrupper, är något som tydligt skrivs fram i forskning (Torgesen, 2001, 2002; 

Myrberg, 2007; Grunke et al., 2017a, 2017b; Solís et al., 2017; Boudah, 2018). De 

intervjuade lärarna berättar att de bedriver en-till-en-undervisning och undervisning i 

mindre grupp och att konstellationerna liksom undervisningens omfattning anpassas efter 

innehållet och elevernas behov. Man kan se det som att den undervisning respondenterna 
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beskriver som ”intensivläsning”, med 3-4 träffar per vecka, har den intensitet som 

forskning menar krävs för att elevernas läsning ska utvecklas på bästa sätt (Torgesen, 

2001, 2002). Däremot kan respondenternas övriga undervisning, som ofta sker 1-2 gånger 

per vecka, inte sägas leva upp till krav från forskning i detta hänseende. 

Både den forskning som talar om vikten av intensiv specialundervisning och den 

undervisning lärarna i denna undersökning beskriver kan relateras till Nilholms (2005, 

2007, 2019) specialpedagogiska dilemmaperspektiv. Detta perspektiv pekar på 

motstridiga krav inom skolans verksamhet, krav som säger att elever gemensamt ska ta 

del av erfarenheter och kunskaper, samtidigt som de också måste bemötas utifrån sin 

olikhet. I detta sammanhang handlar det om att elever kan behöva stöd i sin språk-, skriv- 

och läsutveckling som förutsätter att de undervisas på ett sätt som gör att de delvis går 

miste om gemenskapen i helklass. Nilholm menar att man inte enkelt kan komma tillrätta 

med ett sådant dilemma, lösningar måste åstadkommas utifrån det sammanhang de 

uppträder i. Respondenterna tycks förhålla sig till dilemmat genom periodläsning och 

medveten schemaläggning, som medför att eleverna inte missar alltför mycket av det som 

sker i klassrummet. En respondent väljer dessutom att koppla sin undervisning till det 

ordinarie klassrumsarbetet, så att stoffet blir ungefär detsamma. De intervjuade lärarna 

kan därför sägas sträva efter det som Nilholm benämner inkludering som en bra miljö för 

elever med funktionsnedsättningar/ i behov av särskilt stöd. Platsen för undervisningen 

uppmärksammas men även kvaliteten på elevens situation och lärande tas i beaktande.  

Under intervjuerna fick respondenterna ta ställning till om deras undervisning är att 

betrakta som förstärkning, “mer av samma sak”, eller som specialundervisning, “något 

annat”. Majoriteten av de tillfrågade lärarna vill beskriva sin undervisning som i första 

hand förstärkning med mer tid som en viktig faktor och med inslag av extra stöttning och 

upprepning. Endast två lärare hävdar att deras undervisning är något som väsentligen 

skiljer sig från den ordinarie undervisningen. Man kan se det som att båda ingångarna har 

stöd i forskningen. Konsensusprojektet (Myrberg, 2007) framhåller att det som där kallas 

stödundervisning, d.v.s. mer av samma sak, inte ger tillfredsställande resultat, men avser 

därvid situationer då sådan undervisning sker utan insikt om den enskilda elevens 

förutsättningar. Just extra tid och repetition framhålls annars som viktiga faktorer för att 

elever ska lyckas (Kaldenberg et al., 2016; Myrberg, 2007). Den springande punkten 

tycks vara att den undervisning som elever i behov av stöd möter, oavsett om det är mer 

av samma sak eller något annat, ska vara grundad i kunskap om var eleven befinner sig i 
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sin språkutveckling och, som Torgesen (2001) uttrycker det, vara riktad mot det som är 

grundproblemet. 

6.2.4. Ramfaktorer 

Pedagogiska tankar och idéer 

Samtal och erfarenhetsutbyte med kollegor beskrivs som en viktig källa för pedagogiska 

tankar och idéer som påverkar undervisningens utformning. Respondenterna hänvisar till 

utbyte med andra speciallärare/specialpedagoger genom olika nätverk, men också till 

äldre och rutinerade lärares kunskap. Erfarenheter, egna och andras, är något som betonas 

genomgående i materialet när det gäller didaktiska val för undervisningens utformning. 

Denna erfarenhet kan sägas motsvara den förtrogenhetskunskap som av Nilholm (2016) 

beskrivs som den kunskap som är svårare att formulera i ord och som utgår från lång 

erfarenhet av ett fenomen eller en situation. Förtrogenhetskunskapen utgör en stor del av 

lärares kunnande enligt Nilholm, vilket alltså blir synligt i respondenternas beskrivningar. 

Även Imsen (1999) framhåller den praktiska erfarenhetens betydelse för lärares 

kompetens, men problematiserar detta eftersom hon menar att erfarenheter i sig inte är en 

garanti för utveckling av kompetens. Lärares medvetenhet om nya erfarenheter och 

bearbetningen av dessa är viktig för att en erfarenhetsinlärning ska ske. Samtidigt som 

respondenterna tydligt i materialet refererar till att erfarenheter påverkar deras didaktiska 

val, kan inte slutsatser utifrån materialet dras huruvida de praktiska erfarenheterna har 

lett till en erfarenhetsinlärning eller inte. Vidare framhåller Imsen att erfarenhetsinlärning 

behöver relateras till teoretiska kunskaper och vidareutveckling av dessa kunskaper 

framhålls. Ingen av de tillfrågade uppger uttryckligen sina utbildningar som grund för 

pedagogiska idéer och tankar. Ett par respondenter framhåller att de tar del av ny 

information via facklitteratur och internet för att lära sig nya saker och vidareutvecklas. 

Däremot finns ingen betoning på vetenskaplighet i respondenternas beskrivningar. Detta 

kan relateras till vad Åman och Kroksmark (2018) lyfter fram om att den vetenskapliga 

basen inte har någon större inverkan på skolans arbete och att det därför har bildats ett 

glapp mellan skollagens intentioner och verkligheten i svensk skola. Även Klingner et al. 

(2010) visar på att det finns en klyfta mellan teori och praktik i skolans värld. Dock 

framträder en tydlig vilja hos flera av respondenterna att utveckla sin kompetens och ta 

till sig ny kunskap.  
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Organisation och kompetens i kollegiet 

Samtliga respondenter framhåller att bristen på speciallärare/specialpedagoger på 

skolorna påverkar deras undervisning på olika sätt. Bland annat beskriver respondenterna 

att de behöver prioritera vilka elever som ska få undervisning samt använda mindre 

gynnsamma konstellationer i förhållande till vad innehållet i undervisningen egentligen 

kräver. Respondenternas beskrivningar visar att intentionerna i skollagen om att ”det ska 

finnas tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (2010: 800, 2 kap. 25 §) inte fullt ut uppnås. 

De specialpedagogiska insatserna kan bestå av undervisning, men även av andra 

förebyggande åtgärder för att stödja lärarnas arbete med att ge alla elever den ledning och 

stimulans de behöver i sitt lärande och för att undanröja hinder i olika lärmiljöer 

(Skolverket, 2014).  Utifrån respondenternas beskrivningar finns det inte tillräckligt med 

tid till att arbeta med vare sig undervisning eller förebyggande insatser i den utsträckning 

som det finns behov av. Torgesen (2001) framhåller att det är för många elever som 

behöver stöd av de relativt få speciallärarna, vilket respondenterna i studien också ger 

uttryck för. Han menar vidare att detta kan vara en anledning till att ett mer intensivt stöd 

uteblir. Torgesen (2002) lyfter fram att det är en utmaning för skolan att uppnå en mer 

explicit, stödjande och intensiv läsundervisning, då det bland annat krävs mer tid och mer 

resurser än vad som i regel finns i skolans verksamhet.  

Respondenterna framhäver att förutom brist på specialpedagogisk personal påverkar 

även brist på annan personal deras undervisning. En del respondenter beskriver att de vid 

kollegors frånvaro går in som vikarier, vilket inverkar på deras egen undervisning som 

uteblir. Flera respondenter berättar vidare hur bristande på tillgång till professioner som 

talpedagog, lärare i svenska som andraspråk och kurator påverkar deras undervisning. 

Ibland hamnar dessa professioners arbetsuppgifter på speciallärarens eller 

specialpedagogens bord, vilket leder till mindre tid för den undervisning som ingår i det 

egna uppdraget. Detta stämmer väl med forskning som visar att speciallärares och 

specialpedagogers uppdrag blir “lokalt förhandlingsbara” och att dessa yrkesgrupper ofta 

får rollen som “undervisande mångsysslare”(Göransson et al., 2015, Klang et al., 2017). 

Även otillräckliga kunskaper hos den befintliga personalen kan leda till tidsbrist. 

Några respondenter påpekar att kompetensen avseende språkstörning och tydliggörande 

pedagogik behöver utvecklas. De uttrycker att om kunnandet i kollegiet varit större hade 

de själva haft mer tid till undervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter. En 
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respondent lyfter särskilt fram hur hennes undervisning påverkas av hur nyexaminerade 

lärare inte alltid har tillräckliga kunskaper om språk-, skriv- och läsutveckling. Hon 

uttrycker också att förståelsen för elevers olika behov och hur undervisningen kan möta 

dem behöver öka. Resultaten ligger i linje med den ståndpunkt som förs fram av Bruce et 

al. (2016) om att alla lärare behöver specialpedagogisk kompetens. 

Oavsett om det handlar om brist på speciallärare/specialpedagoger, andra professioner, 

ordinarie personal eller specialpedagogisk kompetens hos ordinarie personal mynnar det 

ut i att tiden blir en bristvara vilket påverkar respondenternas undervisning. Detta kan 

relateras till Håkanssons och Sundbergs (2012) första riktningsgivare, samlande 

uppdragsvision och lärandeavpassade förutsättningar, där vikten av goda miljöbetingelser 

för undervisning såsom resurser i form av tid och personal lyfts fram.  

 

Kollegors förväntningar 

I Lindqvists (2013) avhandling framkommer att många av de tillfrågade skolledarna i 

studien anser att det är specialläraren/specialpedagogen som ska ha störst inflytande över 

det pedagogiska innehållet för elever i behov av särskilt stöd samt arbeta individuellt med 

dem. Vad gäller klass- och ämneslärare tycker en stor majoritet av dessa, i likhet med 

skolledarna, att speciallärare/specialpedagoger ska arbeta med enskild specialpedagogisk 

undervisning. Det som framkommer i Lindqvists forskning kring förväntningar från 

kollegor om att specialläraren/specialpedagogen ska ta ansvar för och undervisa elever i 

behov av särskilt stöd blir synligt även i resultaten från föreliggande studie. Två 

respondenter beskriver att lärarna har förväntningar på dem om att de ska ”fixa det som 

inte fungerar” och ”ta elever”. Samtliga respondenter uttrycker att de först måste vinna 

förtroende och erkännande från kollegorna innan de friktionsfritt kan undervisa på ett sätt 

som de själva väljer. I detta sammanhang efterfrågar en respondent tydligare mandat från 

rektor. En av respondenterna har som strategi att söka samförstånd genom samplanering 

och tydlig kommunikation kring det hon gör. En annan respondent har istället valt att helt 

anamma de arbetssätt som klasslärarna förordar.   

 

Lokaler, material och föräldrars förväntningar 

Utifrån respondenternas beskrivningar om på vilket sätt tillgång till material påverkar 

deras didaktiska val i undervisningen, ges intrycket att den generellt inte har någon större 

inverkan. Ett par respondenter påpekar dock att den kan ha betydelse då de på grund av 
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brist på ekonomiska medel får utgå från det material som finns tillgängligt. Håkansson 

och Sundberg (2012) anger i sin första riktningsgivare, samlande uppdragsvision och 

lärandeavpassade förutsättningar, både tillgång till material och lokaler som goda 

miljöbetingelser för undervisning och lärande. Lokaler uppges av några respondenter 

påverka hur klasslärarna kan organisera undervisningen. Om det funnits tillgång till fler 

lokaler hade de stora elevgrupperna kunnat delas upp på andra sätt. Alltså kan lokaler i 

nästa led påverka respondenternas undervisning, då elever vars behov inte tillgodoses i 

klassrummet istället måste undervisas enskilt eller i mindre grupp av respondenten.  

Också föräldrar kan sägas ha betydelse enligt Håkansson och Sundbergs (2012) första 

riktningsgivare då den även säger att skolan måste ha en social, kulturell och politisk 

uppbackning i samhället. Föräldrarna utgör en viktig del av samhället och måste därför 

ge pedagogerna mandat att genomföra utbildning på det sätt de finner bäst enligt den 

samlande uppdragsvisionen. Flera respondenter framhåller kommunikation och 

samarbete med hemmen som faktorer som påverkar i vilken utsträckning de kan göra de 

didaktiska val de anser vara mest verksamma. 

 

Styrdokument 

Av resultaten framgår att styrdokumenten, i form av kunskapskraven för årskurs 3 och 6, 

upplevs ha betydelse som något man självklart utgår ifrån i sin undervisning. En 

respondent beskriver dem som ”något som finns med i ryggsäcken”. Respondenternas 

förhållningssätt till styrdokumenten kan tänkas bero på att specialpedagogiska insatser 

inte preciseras i skollagen (SFS 2010:800), läroplanen för grundskolan (Skolverket, 

2011) eller examensordningarna (2017:1111). 

 

6.3. Specialpedagogiska implikationer och framtida forskning 

Av studien framgår betydelsen av att ordinarie klassrumsundervisning är av god kvalitet 

så att elevers behov i största möjliga utsträckning kan mötas där. För att lyckas med detta 

behöver alla lärare utveckla en specialpedagogisk kompetens som gynnar samtliga elever. 

Rektorer och andra skolledare måste ge utrymme för sådan kompetensutveckling men 

behöver därutöver verka för en strukturerad, genomtänkt organisation som ger lärare och 

annan personal förutsättningar att klara de höga krav som ställs på dem. På så sätt kan tid 

frigöras för specialläraren/specialpedagogen att bedriva undervisning utifrån sin 
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spetskompetens, undervisning som är väl avpassad för den enskilda eleven och som kan 

genomföras med tillräcklig intensitet. 

Studien visar också att nätverkande och kollegialt lärande är avgörande för hur väl 

speciallärare/specialpedagoger kan utföra sina uppdrag. Tid för sådant arbete måste 

därmed avsättas i tillräcklig utsträckning. Dessa professioner kan dock tänkas ha fördelar 

av att deras arbete får en mer uttalad förankring i vetenskaplig forskning. På så sätt kan 

de arbetssätt och metoder som används i undervisningen i större utsträckning säkerställas 

som effektiva, vilket är en nödvändighet när tiden är en bristvara. Dessutom kan man 

tänka sig att argument kring undervisning som har vetenskaplig grund lättare får gehör i 

diskussioner med skolledning, kollegor och föräldrar och därmed stärka speciallärarna 

och specialpedagogerna i deras yrkesroller. 

Föreliggande studie väcker frågor som kan utgöra utgångspunkt för framtida 

forskning. Till att börja med vore det upplysande att komplettera vår egen studie med 

observationer av respondenternas undervisning. Frågan är om sådana skulle stärka de 

resultat vi fått fram eller motsäga dem. En sådan undersökning skulle oavsett utfall ge 

ytterligare perspektiv på speciallärares och specialpedagogers undervisning och ge en 

tydligare bild av själva den didaktiska iscensättningen under påverkan av det som för 

stunden sker i klassrummet.  

I samband med intervjuerna kunde vi ana en korrelation mellan de skillnader som 

framkom kring vilka elever respondenterna undervisar och socioekonomiska 

förutsättningar i respektive skolområde. Det vore intressant att göra en jämförande studie, 

avseende specialpedagogisk undervisning, mellan skolområden med olika 

socioekonomisk status, inte minst för att granska likvärdigheten.  

Det vore också intressant att undersöka vad som skulle hända om 

speciallärare/specialpedagoger, som inte tydligt kopplar sin nuvarande yrkesutövning till 

vetenskaplig forskning, fick prova ett explicit vetenskapligt förankrat arbetssätt, t.ex. 

inom ramarna för aktionsforskning för att utröna om undervisningen då skulle komma att 

gestaltas på ett annat sätt. 

                

6.4. Slutord 

Inledningsvis hänvisas till skollagens (SFS 2010:800) skrivelse gällande att alla elever 

ska få den ledning och stimulans de behöver i sin utveckling och sitt lärande och att 

utbildningen därmed inte kan utformas lika för alla. En kvalitativt god utbildning är 
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beroende av såväl lärarens ledaregenskaper, didaktiska kompetens och förmåga att bygga 

och utveckla relationer, som en strukturerad och tydlig organisation.  Specialpedagogisk 

kompetens och organisationen av denna är komponenter i arbetet för alla elevers rätt till 

en likvärdig utbildning. Specialpedagoger och speciallärare arbetar med 

specialpedagogiska insatser och en stor del i detta arbete är undervisning.  

Studien visar att den undervisning som speciallärare och specialpedagoger i denna 

undersökning bedriver riktas till elever som är i svårigheter i skolmiljön på olika vis. 

Samtidigt synliggörs en diskrepans mellan de olika respondenternas möjligheter att ge 

alla elever det stöd de behöver. På grund av brist på tid, resurser och kompetens görs 

prioriteringar gällande vilka elever som får stöd och i vilken utsträckning stödet ges. 

Ramfaktorer i form av organisation och kompetens i kollegiet påverkar därmed vilka 

elever som får möjlighet att delta i undervisningen och hur omfattande och intensivt 

stödet blir. Resultaten i denna studie ger stöd till tidigare forskning som menar att det 

specialpedagogiska stödet oftast inte är tillräckligt omfattande eller intensivt. 

Organisation som ramfaktor kan bidra med möjligheter för de didaktiska valen, för vem 

och hur, i undervisningen, men då krävs mer tid och resurser än vad som i regel finns i 

skolan idag. 

Den språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning som respondenterna i studien 

bedriver utgörs i mångt och mycket av arbetssätt som har stöd i forskning kring 

framgångsrik undervisning och specialundervisning. Samtidigt uttrycks inte den 

vetenskapliga grunden specifikt i studiens resultat, utan det är framförallt 

förtrogenhetskunskap som betonas av respondenterna. Respondenterna beskriver ett 

flexibelt arbetssätt som utgår från elevens behov där “egna metoder” utifrån olika material 

används. De pedagogiska tankar och idéer som respondenterna påverkas av är framförallt 

deras egen erfarenhet och det kollegiala utbyte de har med andra speciallärare och 

specialpedagoger.   

I läroplanen för grundskolan finns det centrala innehåll och de kunskapskrav som 

undervisningen ska förhålla sig till. I skollagen finner man de regler och ramar som ligger 

till grund för undervisningen. Dessa styrdokument ger riktlinjer för vad undervisningen 

ska innehålla och varför den ska bedrivas. I examensordningarna för både speciallärare 

och specialpedagoger står att studenterna ska kunna arbeta som 

speciallärare/specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd. Detta ger en 

fingervisning om för vem undervisningen ska riktas till. Vare sig examensordningarna, 
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läroplanen för grundskolan eller skollagen ger några direkta hänvisningar gällande hur 

speciallärares och specialpedagoger undervisning bör utformas, vilket till viss del kan 

förklara att respondenternas beskrivningar om hur de bedriver sin undervisning skiljer sig 

åt på många sätt. Den flexibilitet som synliggörs kan dock innebära möjligheter eftersom 

det finns utrymme för lyhördhet gentemot elevens behov och förutsättningar.  

Syftet med studien är att genom en undersökning om hur några speciallärare och 

specialpedagoger beskriver sin språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning, bidra med 

kunskap om hur denna undervisning kan gestaltas. Vår förhoppning är att resultaten 

bidrar till en något tydligare och mer begriplig bild av speciallärares och 

specialpedagogers språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning. 
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Bilaga 1 

               

Fakulteten för 

lärarutbildning 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-10-30 

 

Missivbrev 

Vi heter Emma Ström och Ingrid Iversen och vi studerar sista terminen på 

speciallärarprogrammet vid Högskolan i Kristianstad. I januari kommer vi att ta 

speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling.  

Nu genomför vi vårt examensarbete och vi har valt att göra en intervjustudie. Fokus för vår 

datainsamling är hur speciallärare beskriver och resonerar kring sin språk,- skriv- och 

läsutvecklande undervisning. 

Intervjun kommer att spelas in med ljudinspelare och beräknas ta 45 minuter. Tid och plats 

för intervju bestämmer vi tillsammans. Efter intervjun kommer materialet att transkriberas och 

bearbetas av oss och finnas tillgängligt för vår handledare och examinator. Efter 

examensarbetets godkännande kommer materialet att förstöras. 

Studien kommer att genomföras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(www.codex.vr.se). Det innebär att du som deltagare har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst, utan några negativa konsekvenser. Deltagare och verksamheter kommer att avidentifieras 

i det färdiga arbetet. Vidare kommer det insamlade materialet användas enbart för den aktuella 

studien. Den färdiga uppsatsen kommer att publiceras i DiVA portalen som är ett öppet arkiv 

för forskningspublikationer och studentuppsatser. 

På specialpedagog- och speciallärarprogrammet 

vid Högskolan Kristianstad skriver studenterna ett 

självständigt arbete under sin sista termin. I detta 

arbete ingår att göra en egen vetenskaplig studie med 

utgångspunkt i en forskningsfråga som kommit att 

engagera studenterna under utbildningens gång. Till 

studien samlas ofta material in vid olika 

verksamheter, i form av t.ex. intervjuer, enkäter och 

observationer. Ansvarig för dina personuppgifter är 

Högskolan Kristianstad. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få 

ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, 

och vid behov få eventuella fel rättade. Det 

självständiga arbetet motsvarar 15 högskolepoäng,. 

När detta har blivit godkänt publiceras det i 

databasen DIVA  

https://www.hkr.se/om-

hkr/organisation/laranderesurscentrum/publiceri

ng/ 

http://www.codex.vr.se/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
https://www.hkr.se/om-hkr/organisation/laranderesurscentrum/publicering/
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Inledande bakgrundsfrågor: 

- Vad har du för utbildning (grundutbildning, påbyggnadsutbildning)? 

- Hur många år har du arbetat som speciallärare/specialpedagog? 

- Hur gamla är de barn du möter i undervisningen? 

- Ungefär hur stor andel av din arbetstid lägger du på undervisning? 

Vad? 

- Vad innehåller den språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning du 

bedriver? (ämnesinnehåll, stoff) 

Efter det att respondenten fritt berättat om olika innehåll i undervisningen ställer vi 

nedanstående följdfrågor för varje del som beskrivits i den mån dessa frågor inte redan 

besvarats. 

För vem? 

- Vilka elever deltar i din undervisning?  

- I vilka konstellationer ges din undervisning? 

Hur? 

- Hur genomförs undervisningen?  

- Vilka undervisningsmetoder använder du?  

- Vilka material använder du?  

- Vilka arbetssätt använder eleverna?  

- I vilken omfattning ges undervisningen? 

- Hur ser du på den undervisning du bedriver i förhållande till den klass-

/ämnesläraren bedriver? 

 Som förstärkning av ordinarie undervisning (“mer av samma”), t.ex. 

extra färdighetsträning 

 Som specialundervisning (”något annat”) 

Varför? 

- Vad är målet med din undervisning? 

Ramfaktorer 

När vi erhållit utförlig information om den språk-, skriv- och läsutvecklande undervisning 

respondenten bedriver ställs följande fråga:  
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- Nu har du berättat om didaktiska val du gör i din undervisning. I vilken 

utsträckning och på vilka sätt tycker du att följande faktorer påverkar dina 

didaktiska val?  

 Pedagogiska tankar och idéer 

 Styrdokument 

 Rektors organisation av undervisningen i form av t.ex. resursfördelning, 

gruppstorlekar, schema 

 Resurser i form av kompetens 

 Resurser i form av material och lokaler 

 Förväntningar från kollegor och skolkulturen på din skola 

 Förväntningar från föräldrar och kulturen i närsamhället 

 Annat 

Avslutande fråga: 

- Har du något du vill tillägga vad gäller din språk-, skriv- och läsutvecklande 

undervisning och faktorer som påverkar den? 
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Bilaga 3 

 

FÖR VEM?  VAD? HUR? 

Elever som riskerar att inte nå 
målen  

 de som enligt klasslärare riskerar 
att inte nå målen A, C, E, F, G 

 de som genom 
kartläggning/utredning/screening 
visat sig behöva extra stöd B, C, 
D, E, F, G 

 elever som är i behov av särskilt 
stöd A, B, C, F 
 

Talträning 
C, D, F 
 
Språklig 
medvetenhet 
B, C, D, F, G 
 
Ord och 
begrepp  
A, C, D, G 
 
 

Metoder/arbetssätt 
 
Flexibelt 

 utvecklar egna 
metoder efter 
elevens behov 
A , B, E, F, G  

 bygger på 
elevernas 
intresse B, E, G 

 täta 
uppföljningar 
och 
utvärderingar C 
 
 


