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Abstract 

The education in Swedish schools today should be for all children. This means that even if a 
pupil has reading and writing disabilities the education should be in the classroom with the 
rest of the pupils. The education should include every one. 

The aim of my study was to investigate the education with pupils that have reading and 
writing disabilities. I wanted to get a deeper knowledge about working methods that are used 
for pupils with these problems.  

In my study I have used qualitative research methods. I have used group interviews and 
observational studies. In addition to this I have also used informal interviews during the 
observational studies. One class teacher and one special teacher was interviewed and observed 
in the study. 

My results showed that pupils with reading and writing disabilities often were excluded from 
the classroom during a few lessons per week. The results also showed that the working 
methods that the class teacher and the special teacher use are different. The class teacher 
worked with the same working methods for all the children in the class while the special 
teacher was using the computer as a compensatory aid. For pupils with reading and writing 
disabilities the work with a computer as a compensatory aid is a motivating working method. 
The result also showed that cooperation between the class teacher and the special teacher is of 
great importance.   
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reading disabilities. Compensatory tools as aid for pupils with writing and reading 
disabilities. 
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1 Inledning och bakgrund 

En förutsättning för att man ska kunna klara sig i det sociala livet, och senare i arbetslivet 

efter skolgången är att man har en god läs- och skrivförmåga. Vi lever i en kultur där 

skriftspråket står i fokus. En person som inte har tillräckliga språkkunskaper kan bli utestängd 

från den samhälleliga gemenskapen. Ett exempel på detta är att vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter inte vågar skriva in sig på arbetsförmedlingen på grund av en medvetenhet 

om sitt handikapp vilket i sin tur leder till fortsatt arbetslöshet. Det är vanligare med läs- och 

skrivsvårigheter bland de personer som är arbetslösa än de som är ute i arbetslivet (SOU 

1997:108 s 15, 17).   

 

Som klasslärare har man ett ansvar för att alla elever ska uppnå de mål som finns i läroplanen 

(Lärarförbundet 2006). I arbetet som lärare kommer jag att stöta på elever som har svårigheter 

av olika slag. Det är mitt jobb att ge alla elever de förutsättningar som behövs för att lyckas i 

skolan. Som lärare är detta ett av de svåraste jobben (Persson 2001:105). I läroplanen för 

grundskolan, Lpo 94, (Lärarförbundet 2006:10, 15) står det att alla elever ska få förmågan att 

uttrycka sig i tal och skrift. Alla elever ska lära sig att läsa och skriva för att sedan kunna 

använda talet och det skrivna språket i det samhälleliga och sociala livet. Alla elever ska få en 

likvärdig undervisning och den ska anpassas efter elevens behov. Det är skolan som ansvarar 

för att alla ska uppnå de olika kunskapsmålen i skolan. 

1.1 Läs- och skrivsvårigheter 

Alla lärare kommer att möta elever med läs- och skrivsvårigheter i sitt arbete. Därför är det 

viktigt att besitta goda kunskaper om hur man kan arbeta med dessa svårigheter. Enligt Lpo 

94 (Lärarförbundet 2006) ska alla elever som är i behov av extra stöd få den undervisning och 

det stöd eleven behöver för att nå de mål som står i läroplanen. En möjlighet är att ta hjälp av 

specialpedagogen som finns på skolan. Enligt rapporten Att lämna skolan med rak rygg (SOU 

1997:108) är det specialpedagogens uppgift att bland annat stötta lärarna i arbetslaget för att 

kunna ge alla elever en så god undervisning som möjligt. Specialpedagogen ska ses som en 
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resurs till arbetslaget och finns där för att erbjuda arbetslaget fördjupad kunskap inom det 

område där extra resurser bör sättas in i undervisningen. 

 

Teorier om orsaker till varför elever har läs- och skrivsvårigheter har förändrats över tid. 

Under 1930- och 1940-talet ansåg man att beroendefaktorn var det visuella. Man såg inte 

skillnaden mellan t.ex. bokstaven p och q. En annan orsaksfaktor var att man som barn skrev 

spegelvänt. I slutet av 1970-talet ansåg man att det var det auditiva som stod i fokus. Elever 

med läs- och skrivsvårigheter har svårt att höra skillnaden mellan olika bokstäver som b och p 

(Samuelsson 2006:392–393).  

 

Från början av 1980-talet och fram till nu har man fonologiska teorier om varför man får läs- 

och skrivsvårigheter. Vissa forskare hävdar också att det är motoriska förklaringar till varför 

man har läs- och skrivsvårigheter. Dessa förklaringar har dock fått kritik på grund av att det 

inte finns några vetenskapliga belägg för detta. Det främsta kännetecknet för elever som har 

specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är att de har problem med ordigenkänningen och 

ordavkodningen. De elever/barn som har en god fonologisk medvetenhet har lättare att 

komma vidare i sin läs- och skrivutveckling (Samuelsson 2006:392–395). 

 

En orsakande faktor till att elever får läs- och skrivsvårigheter är samhällets ekonomi och 

status. Ju bättre ekonomi och högre status ett samhälle har desto bättre blir elevernas resultat i 

skolan. Det har också visat sig att pojkar får sämre resultat samt att spridningen på resultatet 

mellan pojkarna är större (SOU 1997:108 s26, 29-30) (Persson 2001). Av det skälet är det 

extra viktigt att ha en väl fungerande läs- och skrivundervisning för att motverka dessa 

faktorer. När elever märker att de inte hänger med i sin läs- och skrivinlärning kan det bidra 

till att deras självförtroende sjunker samt att de tappar lusten att fortsätta med sitt läsande och 

skrivande (Häggström 2003:237).  

1.2 En skola för alla 

Att sträva mot att ha en skola för alla är en diskussion som är central. Under efterkrigstiden på 

1940-talet återupptog man diskussionen om att ha en skola för alla. Politikerna ville att alla 

barn oberoende av vilken social klass man tillhör samt vilken förmåga man besitter skulle få 

möjlighet att gå i skolan. Efter 1940 års skolutredning introduceras grundskolan på 1950–60-
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talet. Alla ska få möjlighet att gå i skolan. En skola för alla under den här tidsepoken innebär 

en kompensatorisk undervisning. En skola för alla under den här tiden menas med att alla har 

rätt till att gå i skolan. Om en elev behöver gå i särskola, få enskild undervisning eller arbeta i 

mindre grupper för att få en optimal undervisning ska denna elev få en så kallad exkluderande 

undervisning (Hjörne & Säljö 2008:42–43).  

 

Idag har man dock en annan syn på en skola för alla. Alla elever ska vara delaktiga i den 

ordinarie undervisningen. Skolan ska vara inkluderande och alla elever ska känna gemenskap. 

Att ha en skola för alla kan vara väldigt svårt när skolan stöter på elever som har behov av 

extra stöd. Läraren måste ge det stöd som alla elever behöver samt utgå från varje elevs 

förutsättningar. Detta ställer höga krav på klassläraren som behöver ha specialpedagogiska 

kunskaper för att möta varje enskild individ (Persson 2001:20).  

 

Hur ska man då arbeta för att anpassa undervisningen efter varje elevs behov? I arbetet som 

klasslärare ställs det höga krav och att man har en god förmåga att variera undervisningen för 

att möta varje individs behov. I en klass kan kunskapsskillnaderna vara stora. I årskurs 2 kan 

de flesta elever läsa och skriva, medan vissa tragglar sig igenom en mening och inte förstår 

vad man har läst. Detta kan skapa frustration och medföra att eleven får sämre självkänsla på 

grund av att man inte har kommit lika långt som sina klasskamrater. Kunskapsskillnaden gör 

att läraren måste arbeta på olika sätt under en och samma lektion. Detta gör mig intresserad av 

att undersöka hur arbetet ser ut med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

 

För att jag ska kunna ge alla elever den undervisning de behöver vill jag undersöka vilka 

metoder klassläraren och specialpedagogen använder sig av i sin undervisning med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Viktigt att påpeka är att arbetsmetoderna kan skilja sig från 

person till person, klass till klass och från skola till skola. 
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Alla lärare kommer att möta elever som har läs- och skrivsvårigheter. För att ge dessa elever 

de förutsättningar de behöver måste man ha en varierad undervisning och kunna sätta in tidiga 

åtgärder för att kunna möta dessa svårigheter som eleven har. 

Syftet med min undersökning är att studera undervisningen med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Jag vill få en fördjupad kunskap om vilka arbetsmetoder som används, samt 

om eleverna inkluderas i klassundervisningen. 

2.2 Frågeställningar 

För att svara på mitt syfte ställer jag dessa frågor: 

• Vilka arbetsmetoder använder specialpedagogen i arbetet med elever som har läs och 

skrivsvårigheter? Vilka arbetsmetoder har klassläraren i arbetet med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur ser samarbetet ut mellan klasslärare och specialpedagog? 

• Vilken betydelse har kompensatoriska hjälpmedel för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter? 

• Är undervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter segregerande eller 

inkluderande? På vilket sätt är undervisningen inkluderande segregerande? 
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3 Teorianknytning och centrala begrepp 

I det här avsnittet presenteras min teoretiska utgångspunkt som jag använder mig av i min 

undersökning. Jag använder mig av det sociokulturella perspektivet som teoretisk 

utgångspunkt i min undersökning. Efter det presenterar jag mina centrala begrepp som är läs- 

och skrivsvårigheter, specialpedagogik, segregerande integrering, inkluderande integrering 

och kompensatoriska hjälpmedel. Teorierna kring dessa begrepp kommer jag sedan att koppla 

till min empiri i en analys som producerar mitt resultat. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I min undersökning med elever som har läs- och skrivsvårigheter utgår jag från det 

sociokulturella perspektivet. Det centrala inom det sociokulturella perspektivet är att genom 

interaktionen mellan människor sker lärandet, till exempel vid lunchbordet, på rasterna i 

skolan och i klassrummet med läraren och de andra eleverna. I alla sociala interaktioner sker 

det lärande av olika slag (Säljö 2002:12). Dysthe (2003) menar att relationen mellan 

människor är en central del inom det sociokulturella perspektivet, där de olika parterna 

samspelar med varandra. Kommunikation och språk är element som är grundläggande i de 

läroprocesser som eleverna är med i. Lärande är inte bara det som finns i huvudet, lärandet 

påverkas av stor del av det som sker i omgivningen i olika sociala och kulturella kontexter 

(ibid.). 

 

En annan viktig del inom det sociokulturella perspektivet är förståelsen.  Genom att läraren 

förstår hur eleverna lär och analyserar de regler och traditioner som finns i lärandet kommer 

elevernas svårigheter upp till ytan. Där efter kan läraren anpassa sin undervisning utifrån 

detta. Även om det finns elever som misslyckas i skolan på grund av att han eller hon har 

svårigheter av något slag, lär sig eleverna något ändå. Alla situationer där det finns 

kommunikation och interaktion är lärorika. Därför är det viktigt att tänka på att alla situationer 

i skolan är lärorika även om en elev besitter svårigheter. Skapandet av kunskaper och 
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färdigheter bidrar skolan till genom den kommunikativa traditionen. Av all mänsklig 

verksamhet är en del av lärandet (Säljö 2002:12–13).  

Inom det sociokulturella perspektivet är inte lärandet statiskt och objektivt. Kunskap är 

någonting som förnyas och återskapas kontinuerligt. Lärande är det vi människor tar med oss 

från olika sociala situationer, antingen från ett kollektiv med andra människor eller 

individuellt. Den kunskap vi inhämtar använder vi oss av i framtida sociala situationer. 

Viktigt att tänka på är att lärande är någonting som är föränderligt, som jag nämner tidigare, 

och påverkas av omvärldens möjligheter och krav på samhället. De kulturella 

omständigheterna vi befinner oss i påverkar hur vi lär oss (Säljö 2002:13–14).  Att kunskap 

och lärande inte är statiskt inom det sociokulturella perspektivet menar också Dysthe (2003) 

där hon skriver att kunskap inte existerar i ett vacuum, kunskapen vi inhämtar påverkas av 

den historiska och kulturella kontexten vi befinner oss i. Vidare skriver hon att det är via 

språket kunskapen blir synlig och ges i uttryck. Därför är det viktigt att ha ett välutvecklat 

språk som vi kan använda oss av i olika kontexter. 

 

I det sociokulturella perspektivet finns det olika verktyg för att komma vidare i sitt lärande. 

Ett av de kulturella verktygen vi använder oss av i livet är skriften. För att förstå det skrivna 

måste vi ha en förförståelse till det vi läser. När jag som läsare ska förstå en text måste jag ha 

kännedom om det som skrivs i texten samt veta i vilket sammanhang texten skrivs i. Har jag 

inte den förkunskap som behövs kommer jag inte att förstå det som skrivs. Skriftspråket som 

verktyg skiljer sig från kultur till kultur därför är det viktigt att ha detta i åtanke när man 

träffar människor från olika kulturer både i skolan och i det sociala livet. Genom att jag som 

människa använder mig av skriften och det lästa som verktyg hjälper det mig att komma 

vidare i min kunskapsinhämtning. Vi använder oss av den skrivna texten för att kunna förstå 

vad som händer och sker i vår omvärld. Inom det sociokulturella perspektivet har verktygen 

som till exempel språket en viktig del. Med verktygen får vi en förståelse till vad vi och andra 

i vår omvärld gör och agerar utifrån det (Säljö 2002:15–20).  

 

För elever är det viktigt att ha lärandemiljöer som bidrar till att motivationen påverkar 

inlärningen på ett positivt sätt. Inom det sociokulturella perspektivet påverkas motivationen 

på ett positivt sätt genom att det finns situationer som bidrar till att eleverna aktivt deltar i 

olika undervisningssituationer. Det är också viktigt att eleven känner sig uppskattad och att 

det hon säger är av betydelse, för att undervisningen ska bli motiverande för alla elever. Med 
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motivation kommer lärande både i hemmet och i skolan. I skolan är det viktigt att lärandet 

uppskattas av alla för att skapa en motiverande lärandesituation (Dysthe 2003). 

Anledningen till att jag använder mig av det sociokulturella perspektivet som utgångspunkt i 

min undersökning är för att i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter är att 

interaktionen mellan elever och lärare står i fokus. Samtalet och interaktionen mellan lärare 

och elever som har läs- och skrivsvårigheter hjälper eleven att komma vidare och motverka 

dessa svårigheter. Datorn som kompensatoriskt hjälpmedel är ett annat verktyg för att eleven 

ska inhämta ny kunskap som bidrar till att han eller hon kommer vidare i sin läs- och 

skrivutveckling. Det är också viktigt att ha en motiverande undervisning för eleverna. Detta är 

för att eleverna ska vilja arbeta vidare med sina svårigheter. 

3.2 Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter och vilka faktorer som visar varför en elev har läs- och 

skrivsvårigheter är någonting som är diskuterat, som jag tar upp i inledningen. Nedan 

presenterar jag teorier kring vad det är som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter och hur 

man bör arbeta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

 

Häggström (2003:238–239) skriver att man ska vara försiktig med att kalla läs- och 

skrivsvårigheter för dyslexi när man pratar om de yngre eleverna i skolan på grund av att 

svårigheterna kan vara övergående. Ett tecken för läs- och skrivsvårigheter är att eleven har 

problem med ordavkodningen. Det som läraren kan göra för att försäkra sig om att eleven inte 

gissningsläser är att ta med nonsensord i läsningen, med nonsensord menas att ordet inte finns 

på riktigt (Häggström 2003:246).  

 

Att vissa elever har läs- och skrivsvårigheter i tidig ålder kan bero på att de inte har några 

tidigare erfarenheter från skriftspråket. Det kan vara att föräldrar inte har läst för barnen i 

hemmet. Ett tidigt tecken på att barn kan få läs- och skrivsvårigheter i skolan kan vara att de i 

förskolan inte är intresserad av rim och ramsor samt högläsning. Därför är det extra viktigt att 

skolan skapar läslust och läsintresse. De elever som är svaga i sin läsning och skrivning 

undviker oftast aktiviteter som har med läsning och skrivning att göra. För att få eleverna mer 

bekväma och intresserade i dessa aktiviteter bör man som lärare ta reda på vilka intressen 

eleven har. Att läsa och skriva om det som finns inom sitt eget intresseområde gör det mer 
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intressant. Eleven blir mer motiverad av att berätta för sina klasskamrater om det de redan har 

kunskap om (Häggström 2003:238–249).   

 

Ett viktigt arbete är att förebygga läs- och skrivsvårigheter för att eleverna med dessa 

svårigheter inte ska halka för långt efter i läs- och skrivinlärningen. Alla lärare måste 

kartlägga eleverna i sin läs- och skrivutveckling för att de ska kunna sätta in extra resurser där 

det behövs. Genom kartläggningen får inte bara läraren reda på var eleven ligger utan eleven 

själv får en inblick i hur det går. Eleven får möjlighet att reflektera krig läsningen och 

skrivningen. Att arbeta med språklekar ger läraren en inblick i hur den språkliga 

medvetenheten ser ut hos eleven. För att förebygga läs- och skrivsvårigheter bör man som 

lärare använda sig av språklekar samt föra in skriftspråket genom leken så att inlärningen blir 

lustfylld. Det är viktigt att läraren möter eleverna på deras utvecklingsnivå och utmanar 

eleverna där för en så god utveckling som möjligt (Häggström 2003). 

 

Att ha kunskap om varför vissa elever får läs- och skrivsvårigheter är viktigt för både 

klasslärare och specialpedagog. Kunskapen ger förståelse till de elever som har dessa 

svårigheter. För min undersökning är det viktigt att visa orsakerna till att elever kan få läs- 

och skrivsvårigheter för att det underlättar när man som klasslärare eller specialpedagog 

planerar sin undervisning. Undervisningen ska vara optimal för alla elever i klassen. Har man 

inte kunskap om vilka faktorer som spelar in och varför vissa elever får läs- och 

skrivsvårigheter blir det fortsatta arbetet med dessa elever väldigt svårt. 

3.3 Specialpedagogik och specialpedagogiska resurser 

Synen på specialpedagogik är inte densamma idag som den var förr. Idag ska ansvaret läggas 

på skolan och inte på eleven. Eleven skall inte ses som ett problem. För att hjälpa elever som 

inte når målen i läroplanen är det skolans skyldighet att sätta in pedagogiska åtgärder för att 

möta elevernas svårigheter. Det som styr om skolan ska sätta in specialpedagogiska resurser 

är målen i läroplanen. Hur de extra insatta resurserna ska se ut är upp till varje skola och det 

är rektorns ansvar (Persson 2001:18 - 19).  

 

Specialpedagogiken ingår inom ramen pedagogik, den kan ses som tvärvetenskapligt 

kunskapsområde genom att specialpedagogiken hämtar sina teorier från bland annat medicin, 
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psykologi och sociologi. Både pedagogiken och specialpedagogiken ska påverka de elever 

som ingår i dessa verksamheten på ett positivt sätt (Persson 2001:22–34). Specialpedagogiken 

kommer alltid att behövas på ett eller annat sätt i skolan. Det kommer att finnas elever som 

behöver individuell undervisning. För att stärka och höja kvaliteten i klassrummet bör det 

finnas en specialpedagog i arbetslaget (Persson 2001:141). Att ta stöd från arbetslaget är 

väldigt viktigt. Om arbetslaget har ett brett kunskapsområde med specialpedagogisk kunskap 

bör man som klasslärare ta del av denna kunskap för att minimera att enskilda elever 

differentieras från de övriga eleverna i klassen (Persson 2001:104). Den specialpedagogiska 

verksamheten kan bidra till att elever får en etikett att de är avvikande bland annat på grund 

av att vissa elever behöver extra undervisning med specialpedagogen utanför klassrummet. 

Tidigare har specialpedagogiken medverkat till att det sker en segregering för de elever som 

är i behov av extra stöd (Persson 2001:28–35). 

 

Enligt Persson (2001) ska de specialpedagogiska resurserna sättas in där den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Det som är kärnan i specialpedagogiken är det förebyggande 

arbetet. Läraren kritiskt ska granska både innehållet i specialpedagogiken och den normala 

pedagogiken för att nå alla elever i klassen. Vi måste ha ett utbildningssystem som inte 

exkluderar elever i behov av extra stöd från undervisningen i skolan. För klassläraren är det 

svåraste arbetet att nå alla elever i klassen med sina didaktiska kunskaper. Har läraren då 

fördjupade kunskaper inom det specialpedagogiska området kanske man inte behöver tillkalla 

hjälp utifrån (ibid.). 

 

För mitt arbete är kunskapen om specialpedagogik av betydelse på grund av att det är viktigt 

att både klassläraren och specialpedagogen besitter goda kunskaper om varför man ser på 

specialpedagogik på olika sätt. Med kunskap och förförståelse om hur man ser på 

specialpedagogik blir arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter enklare. 

3.4 Olika perspektiv på specialpedagogik 

Nedan presenterar jag två olika perspektiv på specialpedagogik. Det kompensatoriska och det 

kritiska perspektivet. Jag utgår från Claes Nilholms bok Perspektiv på specialpedagogik 

(2007). De olika perspektiven tillämpar jag sedan på min undersökning i analys och 
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resultatdelen. Det visar hur den undersökta skolan arbetar med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. 

3.4.1 Kompensatoriskt perspektiv  

Inom det kompensatoriska perspektivet fokuserar läraren på de svaga sidorna eleven har. 

Eleverna delas in i olika grupper, i varje grupp har eleverna likvärdiga problem eller 

svagheter. Genom att alla elever i en grupp har samma svagheter blir det lätt för 

specialpedagogen att utföra undervisningen, på grund av att dessa behöver träna på samma 

sak. Inom det kompensatoriska perspektivet blir diagnostisering av eleverna centralt på grund 

av att elever med samma problem ska hamna i en och samma grupp. I det kompensatoriska 

perspektivet identifierar du ett problem, du söker efter förklaringar som är psykologiska och 

eller neurologiska. Till sist tillämpar du metoder för att kompensera de olika 

problemområdena. Undervisningen i det kompensatoriska perspektivet sker i klassrummet, i 

mindre grupper eller enskilt med specialpedagogen (Nilholm 2007:25–26, 36). 

3.4.2 Kritiskt perspektiv 

Inom det kritiska perspektivet kritiserar man det kompensatoriska perspektivet genom att 

bland annat ur ett kompensatoriskt perspektiv att det perspektivet är irrationellt. Man anser 

inom det kritiska perspektivet att man ska ha en skola för alla och inte utsätta eleverna för 

exkludering. Man vill ha en inkluderande undervisning. Alla elever ska få en optimal 

undervisning i klassrummet utan att behöva bli segregerad från de andra eleverna i 

klassrummet (Nilholm 2007).  

 

Vidare skriver Nilholm (2007:56–57) att forskare inom den svenska specialundervisningen 

menar att det finns en kompromiss mellan det kompensatoriska och det kritiska perspektivet. 

Vissa elever mår bra av att arbeta i mindre grupper med personer som besitter samma 

problem. Det kan också vara så att eleven inhämtar kunskap bäst när man får egentid med 

specialpedagogen. Här måste läraren och specialpedagogen se till vad den enskilda eleven 

behöver för att få en optimal undervisning. Viktigt är att identifiera elevens svagheter på tre 

olika nivåer som är på individ-, grupp- och på organisationsnivå (ibid.). 
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3.5 Integrering 

Begreppet integrering har olika förklaringar beroende i vilken kontext man befinner sig i. Jag 

väljer att tillämpa Peder Haugs (1998) definition av integrering, segregerande integrering 

samt inkluderande integrering på min undersökning. Haug (1998:21) benämner integrering 

som att alla barn ska få bo hemma med sina föräldrar eller vårdnadshavare samt gå i den 

lokala skolan, detta är tolkat i samband med specialundervisningen i Norge och förmodligen i 

Sverige också menar Haug (1998). När vi pratar om elever i behov av särskilt stöd blir 

begreppet omtolkat och får två olika inriktningar: segregerande integrering och inkluderande 

integrering. Genom att använda dessa begrepp får man fram information om det praktiska 

arbetet som man annars inte får om man endast använder sig av begreppet integrering (ibid.). 

Viktigt att tänka på är att specialundervisningen inte endast är en fråga för specialpedagogen 

och hennes undervisning, utan en fråga för hela skolan (Haug 1998:62). 

3.5.1 Segregerande integrering 

Specialundervisningens ursprung tillhör den segregerande integrering.  Med detta menar Haug 

(1998:22–23) att undervisningen med de elever som är i behov av särskilt stöd sker delvis i 

klassrummet med de övriga eleverna, i mindre grupper, enskilt eller i särskolan. Det viktiga är 

att hitta den optimala undervisningsformen för den enskilda eleven. För att kunna utföra en 

optimal undervisning behöver man rådfråga sakkunniga inom den segregerande integreringen. 

Elever med behov av särskilt stöd diagnostiseras för att den sakkunnige ska kunna kartlägga 

var eleven har svårigheter och därefter sätts extra resurser in. Det blir en kompensatorisk 

undervisning för att eleven sedan ska kunna återgå till klassundervisningen och vara 

jämbördig gentemot de andra eleverna. Det finns ett nära samband mellan det 

kompensatoriska perspektivet på specialpedagogik och den segregerande 

undervisningsformen. När undervisningen är segregerande blir skillnaden i 

undervisningsformerna tydlig, det blir en professionalisering av det specialpedagogiska 

området (ibid.). 

3.5.2 Inkluderande integrering 

Med inkluderande integrering menar Haug (1998:23–24) att all undervisning sker i 

klassrummet. Undervisningen blir demokratisk och man använder social rättvisa som 

argument för att använda sig av ett inkluderande arbetssätt. Den här utbildningsformen ska 
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ersätta den segregerande integreringen. I den inkluderande integreringen läggs det stor vikt på 

att utveckla gemenskapen i klassrummet och på social träning. Alla ska bli accepterade även 

om en eller flera har handikapp eller svårigheter av något slag. Till skillnad från den 

segregerande integreringen blir det ingen skillnad mellan specialundervisning och 

klassundervisningen. Ingen elev blir stigmatiserad. Genom att inkludera alla elever i 

klassundervisningen ställs det höga krav på klassläraren som behöver specialpedagogiska 

kunskaper för att kunna möta alla elever (ibid.). 

3.6 Kompensatoriska hjälpmedel 

Sämfors (2009) beskriver hur man som klasslärare och specialpedagog kan arbeta med 

kompensatoriska hjälpmedel med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  Tidigare 

forskning kring användandet av kompensatoriska läromedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter i de yngre åldrarna är svårt att hitta. Det finns mer forskning kring detta med 

de äldre eleverna. En av orsakerna kan vara att denna funktionsnedsättning inte är synlig vid 

första ögonkastet hos de yngre eleverna (Sämfors 2009:253–255). 

 

För att använda kompensatoriska datorprogram är det viktigt som lärare att själv vara insatt i 

programmen för att kunna visa eleverna hur man använder de olika datorprogrammen. Som 

lärare är det också viktigt att veta orsaken eller orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna för 

att kunna sätta in rätt åtgärder. Sätter man in stödåtgärder eller kompensatoriskt material i ett 

tidigt stadium blir det lättare för eleven att anpassa arbetssättet till högre studier och arbetsliv 

(Sämfors 2009:253–256).  

 

Sämfors (2009:257) skriver att många anser att de yngre eleverna inte klarar av att använda 

sig av flera arbetsmetoder för att det blir för svårt och krångligt för eleven. Detta anser hon 

vara fel av egna erfarenheter, de yngre eleverna snappar upp nya saker mycket bättre än 

vuxna. Vuxna som ska lära sig ett nytt datorprogram behöver oftast minneslappar för att 

komma ihåg, detta behöver inte eleverna. Hjälpmedel för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter ska ersätta det som inte fungerar optimalt i undervisningen.  

 

Det är viktigt att sätta in kompensationen tidigt i undervisningen, redan i årskurs ett och två 

för att eleverna inte ska halka efter för mycket. Det är vanligt att undervisningen idag sker i 
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mindre grupper utanför klassrummet. Detta anser Sämfors (2009:267) vara fel. 

Specialpedagogens uppgift är att introducera de kompensatoriska läromedlen för klasslärare 

och elever i tidiga skolår så att alla elever kan arbeta tillsammans i klassrummet. 

Kompensationen skall ske i klassrummet (Sämfors 2009:257–267).   
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4 Tidigare forskning  

Här presenterar jag tidigare forsning kring kompensatoriska läromedel för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. Det är studier som utgår från elever i årskurs 4 och uppåt. Som nämns i 

metodavsnittet fokuserar jag i min undersökning på elever som går i årskurs 2. Jag anser dock 

att forskningen som presenteras går att applicera på min undersökning.  

4.1 Kompensatoriska läromedel 

Kompensatoriskt stöd vid studier för personer med betydande läs- och skrivsvårigheter av 

Ulla Föhrer & Eva Magnusson (2000) är en empirisk studie som undersöker användandet av 

kompensatoriskt stöd som datorer och andra tekniska hjälpmedel när man har läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarnas och elevernas synpunkter om kompensatoriska läromedel ligger i 

grund för metodutvecklingen av kompensatoriska hjälpmedel. Eleverna i undersökningen går 

i högstadiet och har grava läs- och skrivsvårigheter. Det kompensatoriska stödet som datorn är 

personligt anpassat och är ett hjälpmedel i den ordinarie klassundervisningen (ibid.).  

 

De slutsatser författarna kommer fram till är bland annat att man kontinuerligt ska använda 

sig av kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter, det ska vara ett naturligt arbetssätt i undervisningen. Det är viktigt att ha 

goda tekniska kunskaper för att visa eleverna hur de olika programmen fungerar samt att 

kvaliteten på utrustningen ska vara bra för att eleven ska undvika att det blir fel i arbetet på 

grund av att utrustningen inte fungerar. Att kompensera för sina svårigheter gör att man blir 

mer självsäker. Det är också viktigt att fråga eleven vad de behöver hjälp med på grund av att 

de alltid vet bäst var sina svårigheter är (Föhrer & Magnusson 2000:107–108).  

 

Läsa och skriva fast man inte kan. Kompenserande hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter 

av Ulla Föhrer & Eva Magnusson (2003) är en forskningsöversikt som ger en bild av hur 

kunskapsläget ser ut i arbetet med kompensatoriska läromedel och ger lärare idéer om hur 

man kan arbeta med datorbaserad kompensation för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Forskningen fokuserar på elever som går i gymnasiet, en skola i Sverige och på fem 

specialskolor i England för dyslektiker, alla skolor i England är internatskolor med 10-12 

elever i varje klass. Valet av skolorna i England grundar sig på att få inspiration om vilka 

datorbaserade arbetsmetoder en lärare använder sig av (ibid.). 

 

Föhrer & Magnusson (2003:24–25) skriver att utvecklingen med att använda datorn som ett 

kompenserande hjälpmedel går framåt. Att använda datorn som stöd för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter gör att eleven kan kringgå sina problem och visa vilka kunskaper hon 

besitter. Genom att använda datorn som stöd kan eleven med läs- och skrivsvårigheter utnyttja 

sin fulla intellektuella förmåga. Genom att använda kompenserande hjälpmedel får eleven 

som har läs- och skrivsvårigheter större möjlighet att klara av sin skolgång och få en fulländad 

utbildning. Det visar sig att elever som använder sig av datorer i sin undervisning blir mer 

motiverade att arbeta med sina svagheter, det kan vara ordavkodning, stavning och fonologisk 

medvetenhet. Det visar sig dock att vissa lärare är skeptiska till att använda sig av datorer som 

ett arbetsredskap på grund av att det är en nymodighet (ibid.). 

 

Att använda sig av datorbaserat stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter bör ske redan i 

ett tidigt stadium. Detta på grund av att eleven ska bli motiverad av att lyfta sina svaga sidor. 

Med datorns hjälp ska dessa elever få möjlighet att arbeta med samma saker som sina 

klasskamrater. I arbetet med datorbaserade hjälpmedel är det viktigt att klassläraren och 

specialpedagogen som arbetar med eleven har goda kunskaper om hur de olika programmen 

fungerar för att kunna visa eleven hur man använder datorn. Det är inte meningen att eleven 

ska känna mer misslyckanden genom att läraren inte har tillräckliga kunskaper om hur datorn 

ska användas. Det är också viktigt att eleven har goda datorkunskaper för att de ska kunna 

använda datorn som verktyg till fullo (Föhrer & Magnusson 2003:179–180).   

 

Gunvor Damsbys (2007) studie kompensatoriska datorprogram – en dyslektikers möjlighet. 

En studie i samverkan med specialpedagoger och elever med dyslexi, är en studie med elever 

som har dyslexi från årskurs 4 och uppåt. Resultatet från studien visar att eleverna anser att 

uppgifterna som har med läs- och skrivinlärning att göra blir enklare när man har tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel. Lärarna anser att eleverna med dyslexi blir mer motiverade i 

arbetet med kompensatoriska datorprogram, eleverna blir också mer självständiga. Lärarna 

anser att man bör introducera dessa datorprogram för de yngre eleverna med läs- och 
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skrivsvårigheter. Motivationen till att använda de kompensatoriska datorprogrammen hos 

eleverna skiljer sig lite från elev till elev. En av eleverna menar på att användandet av 

programmen gör så att elevens klasskompisar ser de svårigheter som eleven besitter. Genom 

att läraren och eleven berättar för de övriga i klassen om dyslexi och vad man har för 

svårigheter när en elev har den funktionsnedsättningen blir resultatet att eleven blir motiverad 

till att arbeta med de kompenserande datorprogrammen (ibid.).  

 

Eva Svärdemo Åbergs (2003) studie Datorstödd undervisning för elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Studien behandlar klasslärares, specialpedagogers och elevers 

uppfattning om datorn som kompensatoriskt läromedel i undervisningen med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Som de andra studierna som jag presenterar innan är studien riktad 

till elever som går i mellanstadiet upp till gymnasiet. Att se datorn som ett kulturellt verktyg 

är något som tas upp i studien samt viken betydelse datorn har för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Studien utförs på 3 olika skolor där Svärdemo Åberg behandlar det allmänna 

datoranvändandet och arbetet med ny programvara i klassrummet och inne hos 

specialpedagogen, hon tar upp lärarnas och elevernas uppfattningar om datorn som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel (ibid.). 

 

I en av Svärdemo Åbergs (2003:67–76) undervisningssituation behandlar hon det allmänna 

datoranvändandet under specialundervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

De elever som får specialundervisning i den här skolan är de elever som är i störst behov av 

att få extra hjälp med sin läs- och skrivinlärning. Alla elever som går till specialpedagogen har 

gjort specialpedagogisk utredning. Eleverna får använda varsin dator och arbeta med olika 

program för att eleverna ska få träna på det som de har svårigheter med. Specialpedagogen 

går runt till alla elever som får specialundervisning och hjälper dem. Eleverna får inte lika 

mycket tid av specialpedagogen på grund av att vissa elever behöver mer hjälp. När lektionen 

börjar närma sig sitt slut stämmer hon av med alla elever om hur arbetet ser ut. 

Specialpedagogen uppfattar att eleverna som använder sig av olika datorprogram i sin läs- och 

skrivinlärning hos henne når framgång i sin läsning och skrivning. Hon menar att datorn 

bidrar till att eleverna koncentrerar sig bättre under lektionerna och intresse ökar när de får 

arbeta med olika program för att komma vidare i sin läs- och skrivinlärning. 

Specialpedagogen menar också att datorn kompenserar elevernas svårigheter och ger en 

möjlighet till träning (ibid.). 
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Vidare skriver Svärdemo Åberg (2003:75–76) att vissa elever får specialundervisning under 

vissa lektionstillfällen. Specialpedagogen medverkar i vissa fall i klassundervisningen. Hon 

skriver också att undervisningen med specialpedagogen sker oftast med datorn som 

hjälpmedel, datorn ses som en kompensering av svårigheterna samt möjlighet till träning. 

Specialpedagogen anser också att eleverna med läs- och skrivsvårigheter arbetar bättre när de 

får vara i mindre grupper än när de arbetar i klassrummet med hela klassen (ibid.). 

 

I rapporten IT-satsningar på området läs- och skrivsvårigheter/dyslexi (42/2001) skriver 

Torbjörn Lundgren att i all undervisning i alla ämnen pågår det läs- och skrivutveckling. Detta 

fortskrider också efter att man slutat i skolan. För att ge alla elever goda förutsättningar för att 

ha en god läs- och skrivutveckling måste man ge eleverna rika möjligheter till att samtala, läsa 

och skriva. Läs- och skrivutvecklingen är livslång. För att förhindra utanförskap samt att 

elevens motivation och självförtroende ska sjunka bör man sätta in kompensatoriska 

hjälpmedel i tidiga skolår. När man använder sig av tekniken som kompensatoriskt 

hjälpmedel är det viktigt att man använder den på rätt sätt och att tekniken är anpassad till 

elevens kunskapsnivå. En viktig aspekt är att läraren som arbetar med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter har goda kunskaper om varför eleven har det samt vilka faktorer som bidrar 

till läs- och skrivsvårigheterna. Arbetar läraren systematiskt med språkstimulering redan från 

förskolan och i grundskolans tidigare år kan tre elever av fem slippa framtida läs- och 

skrivsvårigheter. Detta är för att man ska kunna sätta in rätt åtgärder. Alla läromedel bör 

finnas tillgänglig som elektronisk form, detta för att man utifrån elevens förutsättningar ska 

kunna presentera det som ska läras ut i olika former. Det är viktigt att lärarna introducerar och 

använder datorer tidigt i undervisningen eftersom vi lever i en datorbaserad värld (ibid.). 

 

För elever i riskzonen är det viktigt att vidta tidiga åtgärder för komma över sina svårigheter 

med sin läsning och skrivningen. Med i åtgärderna bör man använda sig av teknisk 

kompensation. En anledning till att man inte använder sig av tekniskt kompenserande 

hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter är av ekonomiska orsaker (Lundgren 

2001). 
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5 Material och metod 

I min undersökning har jag använt mig av kvalitativa datainsamlingsmetoder. Några aspekter 

som kännetecknar den kvalitativa forskningsmetoden är att forskaren ska skapa förståelse för 

det som ska undersökas. Forskaren vill nå djupet på det som ska undersökas. När man 

presenterar det kvalitativa resultatet är det i löpande text (Larsen 2009:24). Stukàt (2005:32) 

skriver att när forskaren går in med ett kvalitativt synsätt används bland annat öppna 

intervjuer och ostrukturerade observationer.  

 

Genom att utföra en kvalitativ undersökning kan validiteten bli hög. Med validitet menas att 

forskaren har samlat in relevant och giltig data för undersökningen och 

undersökningsfrågorna. Genom att utföra kvalitativa intervjuer kan forskaren gå tillbaka och 

ändra sina frågor om forskaren märker att den ställda frågan inte är relevant för 

undersökningsområdet (Larsen 2009:80). 

 

Genom att jag har använt mig av en kvalitativ datainsamling ger det mig kunskap om hur 

klasslärare och specialpedagog arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det har 

gett mig förståelse för de arbetsmetoder som just klasslärare och specialpedagog använder sig 

av samt förståelse till varför dessa elever behöver arbeta på ett varierande arbetssätt för att 

komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Nedan presenterar jag de olika metoder jag har använt mig av i min undersökning för att svara 

på mitt syfte och min frågeställning. 

5.1 Urval 

I ett tidigt skede i min undersökning gjorde jag ett urval för att undersökningen inte skulle bli 

för stor. Urvalet har varit beroende av mina undersökningsfrågor. Jag har valt personer som 

besitter goda kunskaper inom undersökningsområdet, ett så kallat strategiskt urval (Stukát 

2005:62)(Larsen 2007:78). Undersökningen utfördes på en skola med en klasslärare och en 
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specialpedagog. Skolan är en F- 5 skola, från förskoleklass till årskurs 5, med ca 260 elever, 

den är belägen i en av Stockholms förorter. Jag valde att utföra min undersökning ur lärarens 

perspektiv där jag fokuserade på arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. I 

undersökningen utfördes en gruppintervju och informella samtal i samband med mina utförda 

observationer. Observationerna utfördes i arbetet med elever som går i årskurs två i 

klassrummet och i specialpedagogens arbetsrum. Jag har utfört observationer för att få 

fördjupad kunskap om de arbetsmetoder klasslärare och specialpedagogen använder sig av. 

Genom att jag gjorde det urvalet kan jag djupare gå in på hur de arbetar med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. 

5.2 Metodtriangulering 

I min undersökning använde jag mig av metodtriangulering. Med metodtriangulering menas 

med att forskaren har använt sig av flera olika metoder, i min undersökning använde jag mig 

av gruppintervju och observationer med tillhörande informella intervjuer. Genom 

metodtriangulering stärker forskaren de svaga sidorna som kan finnas i en enskild metod 

(Larsen 2009:28).   

 

Jag valde att använda mig av metodtriangulering på grund av att jag ville få fördjupad 

information om arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter från mer än en synvinkel 

samt hur informationen från intervjuerna och observationerna förhåller sig till varandra 

(Stukàt 2005:36, 124). 

5.3 Gruppintervju 

I undersökningen använde jag mig av en kvalitativ gruppintervju med en specialpedagog och 

en klasslärare. I den kvalitativa intervjun har intervjupersonen svarat med egna ord, det fanns 

inga färdigskrivna svar som kryssades i som det fanns i en kvantitativ intervju (Larsen 2009). 

Intervjuerna jag har utfört är uppsökande intervjuer där jag besökte intervjupersonernas 

arbetsplats (Stukàt 2005:40). Jag valde uppsökande intervjuer för att intervjupersonerna skulle 

känna sig bekväma samt för att jag utförde mina observationer där. 
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Intervjuerna jag utförde jag semistrukturerade intervjuer där jag utgick från en förskriven 

frågeguide (bilaga 1). Under tiden ställde jag följdfrågor för att få mer information om ämnet. 

Intervjuguiden skrev jag innan för att jag skulle vara väl förberedd inför intervjun(Stukàt 

2005:39, Larsen 2009:84). 

 

Gruppintervjun tog ca 45 minuter. Användandet av gruppintervju är tidsbesparande (Stukàt 

2005:41). Gruppintervjuer är inte bara tidsbesparande det kan vara lättare för 

intervjupersonerna att framföra sina åsikter när de är med andra personer som besitter 

liknande kunskaper inom samma ämne (Larsen 2009:85). Anledningen till gruppintervjun i 

mitt fall var just att det var tidsbesparingen fån klasslärarens och specialpedagogens sida. En 

annan anledning till att jag utförde gruppintervju var för att jag ville observera hur 

klassläraren och specialpedagogen förhöll sig till varandra när de svarade på intervjufrågorna. 

Gemensamma och skilda åsikter kommer upp till ytan genom gruppintervjun (Larsen 

2009:85). 

 

Jag anser att gruppintervjun var positiv. Stukàt (2005:41) menar att det kan finnas risker med 

att genomföra gruppintervjuer genom t.ex. en person inte vågar säga sanningen eller att man 

inte får fram det intervjupersonen verkligen vill säga för att det sitter en annan person bredvid 

och lyssnar. I mitt fall fick jag inte den känslan utan atmosfären var lättsam och båda 

personerna skojade med varandra emellanåt. Både specialpedagogen och klassläraren fyllde i 

varandras meningar och utvecklade det den andra sa på ett lättsamt sätt. 

5.4 Observationer och informella intervjuer 

Som komplement till intervjuerna utförde jag observationer, detta medförde att jag fick en 

fördjupad kunskap om de arbetsmetoder som användes.  De personer jag observerade var 

medvetna om att jag var där men jag ville inte påverka situationen. Därför blev 

observationerna passivt deltagande (Larsen 2009:90).  Kunskapen som inhämtades under 

observationerna är direkt ur det sammanhanget jag ville studera. Jag som forskare ser, hör och 

registrerar empirin med mig själv som mätinstrument (Stukàt 2005:49). Under 

observationerna skrev jag fältanteckningar som jag sedan skrev rent. Observationerna utfördes 

när specialpedagogen och klassläraren arbetade med elever i årskurs två som har läs- och 

skrivsvårigheter. Jag utförde dessa observationer för att se vilka arbetsmetoder samt vilket 
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material både klassläraren och specialpedagogen använde sig av i arbetet. Jag utförde fyra 

observationer i specialpedagogens arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter, alla 

observationer var ca 40-50 minuter långa. I klassrummet observerade jag lika mycket, det vill 

säga fyra stycken som också var ca 40-50 minuter långa. För att få djupare kunskap om 

arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter använde jag mig av samtal i samband 

med observationerna. Samtalen gav mig en djupare förståelse för det jag såg i 

observationerna.  

 

Samtal som växer fram när forskaren samlar in sin empiri kallas för informella intervjuer 

(Kullberg 2004:115). De informella intervjuerna ska vara så naturliga som möjligt. Forskaren 

ställer sina frågor utifrån informantens berättande. För en forskare som är ny kan detta vara 

svårt, att ställa rätt frågor utifrån den situation man befinner sig i. När den informella 

intervjun ser ut som ett vanligt socialt samtal visar det att forskaren har goda kunskaper om 

hur man ska genomföra undersökningar. För forskare som är nybörjare är det bra om man har 

förskrivna frågor, detta kan dock medföra att forskaren inte får den information som visar sig 

i sammanhanget (Kullberg 2004:115–116).  

 

När jag utförde mina informella samtal i samband med och under mina observationer använde 

jag mig inte av förskrivna frågor, jag ställde frågor under observationernas gång samt efter 

observationerna. Jag ställde frågor kring de undervisningssituationer jag hade frågetecken 

kring. Detta gjorde jag på grund av att jag ville få fördjupad kunskap om arbetsätten med 

eleverna som har läs och skrivsvårigheter.  

5.5 Arbetsgång och analys av empiriskt material 

Här presenterar jag hur jag har gått till väga för inhämtningen av det empiriska materialet som 

ligger i grund för mitt resultat. Jag presenterar också hur jag har analyserat det material som är 

inhämtat. 

 

Jag började med att forumlera ett syfte samt frågeställningar utifrån syftet. Från 

frågeställningarna skapade jag min intervjuguide (bilaga 1). Intervjun var en gruppintervju 

med en specialpedagog och en klasslärare. Gruppintervjun spelades in för att jag inte skulle gå 

miste om fakta som berättades under intervjun. Under intervjun förde jag också anteckningar, 
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anteckningar skrevs på grund av att jag ville skriva ner hur relationen mellan specialpedagog 

och klasslärare var samt det jag ansåg vara extra intressant. Anteckningarna från 

gruppintervjun renskrevs direkt när jag kom hem. Gruppintervjun som jag spelade in 

transkriberades dagen efter. Efter att jag läst igen transkriberingen ett flertal gången delade 

jag upp svaren under olika teman, dessa olika teman blev sedan mina centrala begrepp i 

undersökning. 

 

Jag utförde också observationer och informella samtal både under observationerna och efter 

observationerna med klassläraren och specialpedagogen. Under observationerna förde jag 

fältanteckningar. Efter observationerna och de informella intervjuerna antecknade jag ännu 

mer för att inte glömma bort den information jag fick. Dessa anteckningar renskrevs sedan på 

datorn. På samma sätt som jag gjorde med gruppintervjun gjorde jag med observationerna och 

de informella intervjuerna. Jag lade in informationen under olika teman, samma teman som 

gruppintervjun. 

 

En viktig del i arbetet är att analysera det empiriska materialet jag har fått från gruppintervju, 

observationer och informella intervjuer. Efter transkriberingen la jag in svaren jag fick från 

mina intervjufrågor i olika teman som är utformade från mitt syfte. Intervjufrågorna som 

ställdes i gruppintervjun var framtagna utifrån mitt syfte. Kvale och Brinkmann (2009:120–

121) skriver att tematiseringen klargöra syftet i undersökningen. Efter jag delade upp svaren 

från specialpedagogen och klassläraren i olika högar började jag titta på vad jag såg under 

mina observationer och informella samtal för att sedan föra in dessa under samma teman. 

 

Analysen jag utförde under arbetets gång liknas med Kullbergs (2004:177ff) fortlöpande 

analys. Under arbetets gång analyserade jag min insamlade empiri från gruppintervjun, 

observationerna och de informella samtalen. Efter analysen från gruppintervjun tittade jag 

efter frågetecken i mitt material för att sedan i observationerna och de informella samtalen få 

klarhet och fördjupad kunskap kring dessa frågetecken. Teorierna jag kom fram till i 

gruppintervjun, observationerna och de informella samtal jag utförde kopplade jag sedan ihop 

med teorier som andra forskar kommit fram till för att analysera mitt material med tidigare 

forskning och teorier kring mina centrala begrepp. Det sista jag gjorde var en avslutande 

analys. Den avslutande analysen jag utförde var en fördjupning av den fortlöpande analysen. 

Det var i den avslutande analysen jag kom fram till mitt slutliga resultat. Jag har kommit fram 
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till mitt slutliga resultat genom att jag har läst igenom den fortlöpande analysen ett flertal 

gånger (ibid.). 
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6 Analys och resultatredovisning 

I det här avsnittet presenteras min analys av det empiriska materialet som leder till resultatet 

av min undersökning. Resultatet bygger på intervjuer och observationer med tillhörande 

informella samtal. Min empiri kopplas till relevant litteratur, tidigare forskning och min 

teoretiska utgångspunk som presenteras i tidigare avsnitt. 

6.1 Användning av specialpedagogiska resurser 

I den undersökta skolan är de specialpedagogiska resurserna få. Det finns en specialpedagog 

på cirka 260 elever. Specialpedagogen berättar i gruppintervjun att genom att hon finns med i 

klassrummet under ett flertal tillfällen i årskurs ett blir hon ett bekant ansikte för alla elever i 

klassen. Att vara ett bekant ansikte för elever underlättar det eventuella arbetet med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Specialpedagogen får också en inblick i hur det går för 

eleverna i läs- och skrivutvecklingen. 

 

Klassläraren berättar vidare i gruppintervjun att ett sätt att använda sig av de 

specialpedagogiska resurserna som finns i skolan är att ta del av det arbetsmaterial som 

specialpedagogen har. Att ta del av material som specialpedagogen har anser Sämfors (2009) 

vara bra. Hon menar att i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter ska 

specialpedagogen introducera, i hennes fall, kompensatoriska hjälpmedel för att eleverna med 

dessa svårigheter ska kunna arbeta i klassrummet med alla elever (ibid.). Ett annat sätt att 

använda sig av de specialpedagogiska resurserna i skolan är genom att specialpedagogen 

handleder klassläraren i sitt arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter, berättar 

klassläraren i gruppintervjun. Persson (2001) skriver att hur man ska använda sig av de 

specialpedagogiska resurserna är upp till varje skola samt målen i läroplanen. De 

specialpedagogiska resurserna ska sättas in där den normala pedagogiken inte räcker till. 

Kärnan inom specialpedagogiken är det förebyggande arbete som finns i pedagogiken som 

finns i klassrummet (ibid.). I den undersökta skolan är en del av det förebyggande arbete med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter att specialpedagogen finns med i klassrummet för att 
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bekanta sig med eleverna och få en uppfattning om var eleverna ligger i sin läs- och 

skrivutveckling, som jag nämner tidigare. Nedan presenterar jag två citat från gruppintervjun 

angående hur man ska använda sig av de specialpedagogiska resurser som finns på den 

undersökta skolan på bästa möjliga sätt. 

 

De specialpedagogiska timmarna ska självklart användas till de elever som har störst behov. 

Man ska öronmärka de timmar och minuter till de elever som behöver det mest (Klasslärare). 

 

Anpassa efter behoven. Har vi barn som behöver sitta enskilt för att få en optimal undervisning 

ska vi arbeta på det sättet. Då finns det ingen annan väg att gå (Specialpedagog). 

 

Av dessa citat märker man att resurserna som finns i skolan ska användas till de elever som är 

i störst behov av extra stöd i sin undervisning. Klassläraren berättar på en mer generell nivå i 

hur man bör arbeta med elever som är i behov av extra stöd i undervisningen, medan 

specialpedagogen går mer in på individnivå. Att specialpedagogen går mer in på individnivå 

menar jag med att hon berättar att man ska utgå från den enskilda elevens behov, detta är i 

enlighet med Lpo 94 (Lärarförbundet 2006). Är en elev i behov av att arbeta enskilt, eller i 

mindre grupper för att undervisningen ska bli så optimal som möjligt så ska man göra det. 

Specialpedagogen berättar vidare i gruppintervjun att man måste vara öppen till alla förslag. 

Vissa elever klarar inte av att arbeta i grupp, därmed får den enskilda eleven arbeta med 

specialpedagogen enskilt. För andra elever går det utmärkt att arbeta i mindre grupper eller i 

halvklass. Däremot måste man se till att eleverna inte har allt för olika behov i gruppen för då 

blir arbetet för specialpedagogen alltför svårt. Nilholm (2007) skriver att inom det 

kompensatoriska perspektivet arbetar specialpedagogen i homogena grupper där alla elever i 

varje grupp har samma svårigheter. Klassläraren anser också att det är bra att arbeta i mindre 

grupper eller enskilt med elever som är i behov av extra stöd. Det underlättar både för 

klassläraren och specialpedagogen. Dessutom främjar det den enskilda elevens 

kunskapsinhämtning. Än en gång berättar specialpedagogen att det är elevernas behov som 

styr den specialpedagogiska undervisningen. 

 

Som jag nämner tidigare fördelar man de specialpedagogiska resurserna i den undersökta 

skolan genom att specialpedagogen och klassläraren utgår från varje individs behov. De 



30 

 

elever som får extra insatta resurser i undervisningen är elever som riskera att inte uppnå 

målen i läroplanen. På skolan går det ca 260 elever från förskoleklass till årskurs fem och det 

finns endast en specialpedagog som arbetar heltid, som jag nämner tidigare. 

Specialpedagogen måste fördela sin tid till alla elever på skolan som är i behov av extra stöd. 

Klassläraren och specialpedagogen nämner i gruppintervjun att det inte är barnet som ska ses 

som ett problem utan man måste som lärare se hur man kan ändra de arbetssätt som de 

använder för att kunna möta varje elev. 

 

Synen i den undersökta skolan på när man bör sätta in extra resurser för eleverna är i enlighet 

med vad Persson (2001) säger. De ska sättas in när man befarar att en elev inte når de uppsatta 

målen i läroplanen. Att se eleven som ett problem anses vara fel på grund av att det belastar 

eleven på ett negativt sätt. Klassläraren och specialpedagogen anser som Persson (2001) att 

problemet ska inte läggas på den enskilda eleven som har svårigheter utan det är skolan som 

ska anpassa sin undervisning så att det främjar alla elever. Detta skriver man också i 

läroplanen, man ska utforma en undervisning som främjar alla elevers inlärning 

(Lärarförbundet 2006). 

 

Arbetet med elever som är i behov av extra stöd i den undersökta skolan, i det här fallet med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter, är kompensatorisk undervisning. Det 

kompensatoriska perspektivet menas med att eleverna som är i behov av extra stöd delas upp i 

mindre grupper för att arbeta med det eleven eller eleverna har svagheter. Vanligtvis sätter 

man diagnos på eleverna i det kompensatoriska perspektivet för att kunna se var svårigheterna 

är samt att dela in eleverna i mindre homogena grupper (Nilholm 2007). Alla elever i den 

undersökta skolan har inte en diagnos på grund av att det inte är så vanligt att sätta diagnos i 

en så tidig ålder. Enligt specialpedagogen börjar man med en dyslexiutredning tidigast i 

årskurs 2, när det inte finns en diagnos att tillgå är det specialpedagogen som grupperar in 

eleverna i mindre grupper för att göra undervisningen så givande som möjligt för eleverna. 

Specialpedagogen säger i gruppintervjun att alla elever måste få en vettig chans innan man 

påbörjar en utredning som kan vara omfattande. Att påbörja en utredning kan vara 

problematiskt på grund av att elevens föräldrar inte alltid är villiga att påbörja en utredning. 

Specialpedagogen har stött på föräldrar som inte vill göra en övergripande utredning, som 

man brukar göra i början på grund av att det anses vara ”finare” att göra en ren dyslexidiagnos 

istället för att kanske få reda på att eleven har ADHD som kan anses vara en ”sämre diagnos”. 
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Det kompensatoriska perspektivet är i enlighet med Haugs (1998) segregerande integrering, 

han beskriver den segregerade integreringen i likhet med det kompensatoriska perspektivet, 

målet är att alla elever ska kunna återgå till den normala undervisningen. Eleven med behov 

av extra stöd ska bli jämbördig med de andra eleverna i klassen. Skillnaden mellan 

specialpedagogiken och den vanliga pedagogiken blir i den segregerande integreringen och 

det kompensatoriska perspektivet blir markant (ibid.). 

6.2 Samarbete mellan klasslärare, specialpedagog och hemmet 

I gruppintervju berättar både specialpedagogen och klassläraren att samarbetet är viktigt 

mellan läraren och föräldrar för att ge eleverna den bästa möjliga undervisningen. En viktig 

del av arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter är att ha ett bra samarbete mellan 

specialpedagog och klasslärare. Det samarbete som finns idag är i ett tidigt skede att utbyta 

misstankar och bolla idéer med varandra. Samarbetet sker också genom att specialpedagogen 

bidrar med material och tips till klassläraren för att fånga upp de elever som halkar efter i läs- 

och skrivutvecklingen. Enligt Häggström (2003) är det viktigt att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter, bland annat genom att kartlägga elevernas läs- och skrivutveckling. Att 

arbeta förebyggande medför att elever med läs- och skrivsvårigheter inte behöver halka efter i 

sin läs- och skrivinlärning (ibid.). Persson (2001) skriver att det är viktigt att ta stöd av 

arbetslaget när man arbetar med elever som är i behov av extra stöd. Det bör finnas en 

specialpedagog i varje arbetslag för att stärka och höja kvaliteten i klassrumsundervisningen. 

Används inte de specialpedagogiska resurserna i klassrummet kan det medföra att eleven som 

är i behov av extra stöd får en etikett av de andra eleverna på grund av att han eller hon får 

undervisning utanför klassrummet (ibid.).  

 

Vidare berättar specialpedagogen i gruppintervjun att ett annat viktigt samarbete är det man 

har med hemmet, vilket inte alltid är lika lätt berättar specialpedagogen i gruppintervjun. De 

flesta föräldrar är med på tåget. Det är lättare att få med föräldrarna när specialpedagogen är 

inkopplad, det blir mer tyngd i informationen. Som lärare kan du inte tvinga en förälder att 

hjälpa till med skolarbetet. Det underlättar dock väldigt mycket ifall föräldrarna hjälper till 

där eleven behöver extra stöd. Häggström (2003) skriver att en bidragande faktor till att elever 

får läs- och skrivsvårigheter beror på att eleven i ett tidigare skede i hemmet inte har kommit i 

kontakt med skriftspråket. Därför är det viktigt att lärarna i skolan skapar ett läsintresse hos 
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eleverna (ibid.). Har man ett gott samarbete med föräldrarna i hemmet kan man motverka 

svårigheterna och ge föräldrarna tips om hur man kan hjälpa eleven med sin läs- och 

skrivutveckling. 

 

I arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter är viktigt att ha ett samarbete med 

föräldrarna även om man inte kan kräva att föräldrarna ska hjälpa till. I de flesta fall är 

föräldrarna medgörliga men de kan vara slarviga i vissa fall. Specialpedagogen påpekar dock 

att när hon har föräldrakontakten blir det mer tyngd, det är fler parter som är inkopplade och 

då blir det mer krut på föräldrarna. När specialpedagogen är inkopplad är det hon som har 

föräldrakontakten eftersom hon har fördjupad kunskap inom det specialpedagogiska området 

samt gör diagnoser med eleverna som hon sedan följer upp. I rapporten Att lämna skolan med 

rak rygg (SOU 1997:108) ska specialpedagogen ses som en resurs till skolan och stötta 

arbetslaget för att eleverna ska få en så god undervisning som möjligt. Specialpedagogens 

uppgift är att ge arbetslaget fördjupad kunskap där man behöver sätta in extra resurser i 

undervisningen (ibid.).  

 

För föräldrar, elever, lärare och speciallärare är det viktigt att det finns ett bra samarbete. 

Genom att samarbeta och samtala med varandra kan alla parter arbeta åt samma håll för att 

bidra till den enskilda elevens utveckling. Inom det sociokulturella perspektivet är 

interaktionen med andra människor central. Genom att alla parter, i det här fallet klasslärare, 

specialpedagog och förälder, samtalar och interagerar med varandra får de en bättre förståelse 

för och kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Alla delar med sig av den kunskap och 

förståelse de besitter och inhämtar ny kunskap av varandra (Säljö 2002). Att ha en god 

kommunikation mellan klasslärare, specialpedagog och med föräldrarna i hemmet är en viktig 

del i samarbetet. Genom att kommunicera med varandra sker det lärande och förståelse skapas 

gentemot alla parter i samarbetet. Dysthe (2003) menar att kommunikation och språk är 

grundläggande element i alla lärandeprocesser. 



33 

 

6.3 Det förebyggande arbetet för att motverka läs- och 
skrivsvårigheter 

Här presenterar jag specialpedagogens och klasslärarens syn på hur man ska förebygga läs- 

och skrivsvårigheter samt vilka faktorer som bidrar till att en elev får eller är i riskzonen att få 

läs- och skrivsvårigheter. 

 

Det förebyggande arbetet med läs- och skrivinlärningen är väldigt viktigt. Klassläraren 

berättar i gruppintervjun att arbeta med språklekar är ett arbetsätt som förebygger läs- och 

skrivsvårigheter. Detta menar också Häggström (2003), genom att arbeta med språklekar får 

läraren en inblick i elevens språkliga medvetenhet. Det är inte bara den språkliga 

medvetenheten man får en inblick i utan det är ett lustfyllt arbetssätt för eleven. Det är viktigt 

att motivera elever med läs- och skrivsvårigheter och utmana dem utifrån deras 

intresseområde (ibid.). Klassläraren berättar i gruppintervjun att elever med läs- och 

skrivsvårigheter svårt med fonetiken, detta menar också Samuelsson (2006). Ordavkodningen 

och ordigenkänningen är också en svårighet för elever med läs- och skrivsvårigheter 

(Samuelsson 2006, Häggström 2003). När läraren märker att en elev har problem med 

ordavkodningen och ordigenkänningen bör läraren ta med nonsenord i läsundervisningen för 

att bland annat utesluta att eleven gissar sig till vad som står i texten (Häggström 2003). Det 

är viktigt att alla lärare skapar läslust och läsintresse för att göra eleverna nyfikna för just 

läsning och skrivning. Elever som inte möter läs- och skriftspråket i hemmet eller att eleverna 

inte visar sig vara intresserade av rim och ramsor samt högläsning i förskoleåldern har större 

benägenhet att få läs- och skrivsvårigheter i skolan (ibid.). Som ett förebyggande arbete måste 

man arbeta som om att alla elever kan få läs- och skrivsvårigheter, det skadar inte någon elev 

utan ger eleverna en större förståelse. Man ska lägga in krut på en gång. Speciellt om en elev 

visar minsta lilla tecken på att han eller hon kommer att få läs- och skrivsvårigheter berättar 

klassläraren i gruppintervjun. 

 

Klassläraren berättar att ett annat tecken på att en elev kan få läs- och skrivsvårigheter är att 

det tar lång tid för eleven att knäcka läskoden och att eleverna stöter på motstånd som gör att 

eleven känner sig osäker. Att eleven stöter på motstånd och känner sig osäker kan medföra att 

elevens självförtroende sjunker (Häggström 2003). För att underlätta läs- och 
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skrivutvecklingen hjälper klassläraren till genom att ge eleven mer tid att läsa och skriva för 

de elever som ligger efter i sin läs- och skrivutveckling. 

 

Specialpedagogen berättar vidare i gruppintervjun att de elever som har svårigheter med 

finmotoriken kan vara en bidragande faktor till att eleven får läs- och skrivsvårigheter. Detta 

skriver också Samuelsson (2006), detta har dock fått kritik på grund av att det inte finns några 

vetenskapliga belägg på att motoriken ska vara en bidragande faktor till att barn får läs- och 

skrivsvårigheter. En annan faktor kan vara att eleverna har problem med närminnet, eleverna 

glömmer bort ljuden i början av ordet och detta medför att eleven inte kan läsa av hela ordet, 

detta håller klassläraren med om. En annan faktor till att vissa elever får det svårare med att 

läsa och skriva kan också bero på föräldrarnas syn på utbildning och ifall de är arbetslösa 

berättar specialpedagogen i gruppintervjun. Har föräldrarna en lägre utbildning eller är 

arbetslösa har eleverna större risk att få läs- och skrivsvårigheter. Detta nämner man också i 

SOU rapporten (1997:108). Inom det sociokulturella perspektivet ska man ta hänsyn till alla 

människors historia och kultur. Synen på skola och lärande ser olika ut beroende på vilken 

kultur man kommer från (Säljö 2002, Dysthe 2003). Detta måste man ha i åtanke när man 

undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter. Klassläraren och specialpedagogen måste 

kritiskt granska sin undervisning för att ge alla elever en optimal utbildning (Persson 2001). 

 

Det förebyggande arbetet med elever som är i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter är 

väldigt viktigt. En annan viktig aspekt är att man som lärare måste ha förförståelse för de 

faktorer som spelar in när en elev är i riskzonen eller har dessa svårigheter. Det finns många 

olika faktorer som påverkar om en elev kommer att få dessa svårigheter.  

6.4 Kartläggning av elever med läs- och skrivsvårigheter 

Här presenterar jag hur klassläraren och specialpedagogen kartlägger alla elever i klassen för 

att se vilka elever som är i riskzonen eller har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning. 

 

Redan första terminen i årskurs ett kan man se ifall en elev har benägenhet att få läs- och 

skrivsvårigheter, berättar klassläraren i gruppintervjun. Hon påpekar dock att man inte ska ge 

det i uttryck så tidigt för att det kan hända att eleven i fråga endast behöver lite extra tid på sig 

för att knäcka läskoden. Här följer ett citat av från gruppintervjun: 
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När årskurs ett börjar närma sig slutet är man ganska säker på vilka elever som behöver extra 

stöd i undervisningen. Sedan kan det ju hända att det bara rasslar till för eleven och att det går 

jättebra för eleven (Klasslärare). 

 

I citatet ser man att elever som har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning i årskurs ett kan 

komma över svårigheterna. Därför är det viktigt att vara försiktig med att säga att eleven har 

läs- och skrivsvårigheter även om läraren är ganska säker på att eleven behöver extra stöd. 

Inom det sociokulturella perspektivet menar man att kunskap och lärande inte är statiskt, man 

måste ha en förståelse till vad andra har med sig sen tidigare och vad eleven har för kultur i 

hemmet (Säljö 2002), som nämns tidigare. Det kan hända att eleverna i klassen som har läs- 

och skrivsvårigheter inte har en kultur i hemmet där man är bekant med den skrivna texten. 

Eleven med läs- och skrivsvårigheter kanske inte har blivit läst för i ett tidigt skede och det 

kan påverka hur långt man har kommit i sin läs- och skrivutveckling (Häggström 2003). 

 

För att ta reda på vilka elever som ligger i riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter 

kartlägger klassläraren alla elever i klassen för att se hur alla elever ligger till i sin läs- och 

skrivutveckling. I kartläggningen medverkar specialpedagogen för att få en inblick i hur alla 

elever ligger till och var man ska sätta in extra resurser. Detta berättar klassläraren i 

gruppintervjun. När klassläraren och specialpedagogen kartlägger eleverna arbetar de med ett 

material som heter IL Basis (Frost & Nielsen 2000).  Det är resultatet från testerna i IL Basis 

som avgör om eleverna kommer att få extra stöd. Resultatet går klassläraren och 

specialpedagogen igenom tillsammans för att diskutera sig fram till vilka elever som ligger i 

riskzonen för att få läs- och skrivsvårigheter. Nedan presenterar jag vilket syfte IL Basis har 

(Frost & Nielsen 2000). 

 

IL Basis (Frost & Nielsen 2000) är ett redskap för att kartlägga var eleverna ligger i sin läs- 

och skrivutveckling. Materialet är riktat till elever i årskurs 1-3. Genom att arbeta med 

materialet får läraren en tidig insikt i läs- och skrivutvecklingen och kan därmed sätta in tidiga 

insatser för de elever som behöver extra stöd. Materialet ska användas kontinuerligt och vara 

ett naturligt inslag i undervisningen. Arbetet med materialet utvärderas och är ett bra underlag 

för utvecklingssamtalen. Materialet består av både grupprov och individuella prov. 

Grupprovet utförs i årskurs 1, märker läraren där att någon elev ligger efter finns det ett 
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individuellt prov som läraren följer upp den enskilda eleven med. I årskurs 2-3 finns det två 

individuella prov ett för varje årskurs. Syftet med de individuella proven är att det ska bli 

synligt för läraren hur eleverna arbetar för att lösa specifika uppgifter. Läraren kartlägger 

elevens potential i provsituationerna. Ett bra arbetssätt är att samarbeta med specialpedagogen 

eftersom man arbetar med enskilda elever med materialet förutom i grupprovet (ibid.). 

 

I intervjun med specialpedagogen och klassläraren berättar båda att de brukar samarbeta när 

de arbetar med IL Basis (Frost & Nielsen 2000) för att båda ska få en överblick var varje elev 

ligger i sin läs- och skrivutveckling, som jag nämner tidigare. Frost & Nielsen (2000) skriver 

också att det är bra att ha ett samarbete med en specialpedagog i arbetet med materialet. 

Häggström (2003) menar att kartläggning av elever är väldigt viktigt på grund av att både elev 

och lärare får reda på hur elevens läs- och skrivkunskaper ser ut. Eleven får själv möjlighet att 

reflektera kring sin kunskapsutveckling, om eleverna medverkar aktivt i kartläggningen med 

klassläraren eller specialpedagogen. Läraren och specialpedagogen får en djupare inblick i 

elevens kunskapsnivå och kan därigenom sätta in extra resurser om eleven ligger efter i sin 

läs- och skrivutveckling. Om klassläraren och specialpedagogen märker att några elever ligger 

efter i sin läs- och skrivutveckling och har en tendens att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

påbörjas ett samarbete där de diskuterar hur de ska gå vidare i arbetet, om eleven/eleverna 

behöver extra stöd i undervisningen. Detta berättar specialpedagogen i gruppintervjun. 

 

När eleverna börjar få extra stöd av specialpedagogen är det hon som har ansvaret för att de 

ska uppnå målen i läroplanen. Specialpedagogen fortsätter att kartlägga eleverna genom att 

utföra utvalda tester för att eleverna ska kunna arbeta vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

Även om det är specialpedagogen som har det yttersta ansvaret för eleverna hon arbetar med i 

sin undervisning har hon ett gott samarbete med klassläraren eftersom alla elever arbetar i 

störst utsträckning inne i klassrummet med de övriga eleverna.  

 

Under en av mina observationer utför specialpedagogen två tester på en elev. Under den här 

lektionen är eleven själv med specialpedagogen eftersom det är svårt att utföra den här sortens 

tester med flera elever i specialpedagogens arbetsrum.  Det ena testet går ut på att läsa så 

många ord som möjligt på tid. Orden är enkla och förekommer ofta i andra texter som eleven 

läser i klassrummet och hos specialpedagogen. Det andra testet går ut på att skriva av en 

befintlig text som också utförs på tid. 
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Under det första testet där eleven läser ord på tid observerar jag att eleven blir stressad, 

specialpedagogen lugnar ner eleven så gott hon kan. Eleven mumlar väldigt mycket när hon 

läser och man får lyssna noggrant för att höra vad eleven säger. Jag frågar specialpedagogen, i 

en av informella intervjuerna i samband med observationen, om eleven mumlar för att det är 

en stressig situation, jag får till svar att det inte beror på det utan att eleven i fråga brukar göra 

det. Under testernas gång observerar jag att eleven får beröm och stöttning av 

specialpedagogen under testernas gång. Efter varje test går specialpedagogen igenom testet 

med eleven där hon inte säger ett ord som är negativt. Specialpedagogen påpekar att det är bra 

att läsa samma ord flera gånger för att få det rätt samt att elevens handstil är väldigt fin och 

lättläst. I slutet av undervisningen får eleven välja ut två klistermärken som belöning. Genom 

att specialpedagogen ger eleven uppmuntran under testernas gång bidrar det till att eleven blir 

mer motiverad till att arbeta vidare med sina svårigheter. Enligt Dysthe (2003) är elevens 

motivation en viktig del i lärandet. Motivationen har en positiv inverkan på inlärningen. 

 

Att utföra diagnoser av olika slag är viktigt för att kunna kartlägga var eleverna ligger. 

Underlagen för testerna sparar specialpedagogen och dokumenterar när de är utförda samt hur 

det går för varje elev. Detta gör hon för att kunna gå vidare i arbetet med eleverna på den 

nivån de ligger på, säger specialpedagogen i en av de informella intervjuerna i samband med 

en observation av arbetet med elever i specialpedagogens arbetsrum. Häggström (2003) 

skriver att det är viktigt att kartlägga alla elever i sin läs- och skrivutveckling för att de elever 

som har svårigheter i sin läs- och skrivutveckling inte ska halka för långt efter. 

Kartläggningen är också till för att klassläraren och specialpedagogen ska kunna sätta in extra 

resurser för de elever som ligger efter i sin läs- och skrivutveckling. Genom kartläggningen 

får eleverna och lärarna en inblick i hur elevens språkliga medvetenhet ser ut och kan arbeta 

utifrån detta (ibid.). 

 

Att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att fokusera samt att självkänslan blir sämre 

är både klassläraren och specialpedagogen överrens om. De anser inte att det är så konstigt 

eftersom man förväntas att lära sig att läsa och skriva när man går i skolan. Kan man inte det 

så är man sämre än sina klasskamrater. Klassläraren berättar vidare i gruppintervjun att det är 

väldigt viktigt att vara öppen med att alla människor har starka sidor och svaga sidor. Det 

spelar ingen roll om man är vuxen eller barn. Vissa har lätt att lära sig läsa och andra är 
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duktiga på att teckna. Specialpedagogen menar att pressen av att man måste lära sig att läsa 

och skriva kan sätta en stor press på eleverna. Elever som har läs- och skrivsvårigheter brukar 

ha svårt att fokusera på läsningen eller skrivningen och blir stressade för att de inte kan, detta 

medför att eleverna ger upp och det bidrar till en sämre självkänsla.  Häggström (2003) 

skriver att elever som har svårigheter med att läsa och skriva brukar undvika dessa moment, 

därför är det viktigt för läraren och specialpedagogen att arbeta utifrån elevens intresse. Får 

eleven arbeta med någonting som intresserar henne blir arbetet mer intressant. Det blir mer 

motiverande för eleverna att om de har tidigare kunskap om ämnet (ibid.). Förförståelse och 

tidigare kunskaper gör så att man kan komma vidare i sin kunskapsinhämtning. För att 

klassläraren och specialpedagogen ska kunna utgå från elevens egna intressen för att bygga 

upp en intressant undervisningssituation måste det finnas en interaktion mellan klasslärare, 

specialpedagog och eleven. Enligt det sociokulturella perspektivet är interaktionen i alla 

sociala kontexter lärorika, även om undervisningen inte blir som man har tänkt sig (Säljö 

2002). 

6.5 Undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter 

När en elev har läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att fokusera på det eleven kan, man ska 

utgå från elevens tidigare kunskaper och inte höja ribban för högt i arbetet med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter. Enligt Säljö (2002) och Dysthe (2003) är det viktigt att se till 

elevernas förkunskaper och förförståelse när en elev ska komma vidare i sin 

kunskapsinhämtning. Sätter man ribban för högt kan det hända att man sätter käppar i hjulet 

berättar både klassläraren och specialpedagogen i gruppintervjun. Här följer ett citat ur 

gruppintervjun. 

 

När man arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att man backar 

bandet så att man som lärare utgår från det eleven redan kan. Annars är risken att eleven tappar 

motivationen för läsningen och skrivningen (klasslärare). 

 

I citatet ser man att det är viktigt att utgå från elevens egna förutsättningar för att de ska 

komma vidare i sin läs- och skrivutveckling. Specialpedagogen håller med klassläraren om att 

man måste backa bandet för att fånga upp eleverna. Genom att både klassläraren och 

specialpedagogen utgår från elevernas egna förutsättningar och förförståelse bidrar de till att 
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eleverna kommer vidare i sin kunskapshämtning. Att utgå från varje enskild individs egna 

förutsättningar menar också Säljö (2002) och Dysthe (2003). 

 

Arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter ser ut på olika sätt beroende på vilka 

behov eleverna har. Specialpedagogen berättar i gruppintervjun att hon arbetar med de elever 

som är i behov av extra stöd enskilt eller i mindre grupper i hennes arbetsrum, som nämns 

tidigare. Specialpedagogen arbetar till största del ur ett kompensatoriskt perspektiv (Nilholm 

2007) genom att arbeta enskilt eller i mindre grupper med eleverna som också liknas med 

Haugs (1998) segregerande integrering. Specialpedagogen fokuserar på elevernas svagheter 

för att kompensera dessa med specialundervisningen. Nedan presenterar jag ett citat ur 

gruppintervjun där specialpedagogen svarar på frågan som ställs om vilka arbetsmaterial hon 

använder sig av i sin undervisning. 

 

Jag anser att det är viktigt att arbeta med material som inte är likt det material som finns i 

klassrummet. Om man arbetar med samma material hela tiden blir det tjatigt. Det gäller att hitta 

olika vägar (Specialpedagog). 

 

Citatet ovan visar att specialpedagogen har som mål att ha ett varierande arbetssätt genom att 

använda sig av olika arbetsmaterial för att det ska bli så givande som möjligt för eleverna. En 

viktig aspekt som specialpedagogen tar upp i gruppintervjun är att man ska göra arbetet så 

motiverande som möjligt för eleverna för att de ska komma vidare i sin kunskapshämtning. 

Motivationen är en viktig del i undervisningen. Med motivationen ökar elevens vilja att lära 

och självkänslan ökar genom att eleven får känslan av att hon kan (Dysthe 2003). 

Specialpedagogen berättar i gruppintervjun att hon använder sig bland annat av olika 

datorprogram, spel, lekar och ett annat upplägg av läslära än vad som används i klassrummet. 

Häggström (2003) skriver att elever som har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning blir 

mer motiverade om de får arbeta med någonting som gör eleverna intresserade. Utför elever 

uppgifter som stämmer överrens med deras intresseområde blir de mer motiverade till att 

berätta om detta för sina klasskamrater (ibid.). 

 

Ljudböcker är ett material som används ibland inne hos specialpedagogen. Hon berättar i 

gruppintervjun att det tar en stund för eleverna att förstå varför man ska använda sig av dessa 
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böcker. Ett annat problem är att skolan inte har tillräckligt med cd spelare så att de räcker till 

alla elever som behöver dem. Det är en kostnadsfråga som inte prioriteras av skolledningen. 

Att kostnadsfrågan skapar motgångar genom att skolan inte har råd med att köpa in material 

så att det räcker till alla elever skriver också Lundgren (2001). Datorn kan användas till 

uppspelning av böckerna, men det anser inte specialpedagogen är optimalt. Man ska inte 

behöva sitta vid datorn för att lyssna på en bok. 

 

I gruppintervjun berättar klassläraren att hon använder sig av olika sorters läslära med 

eleverna beroende på var varje elev befinner sig. Delvis får eleverna själva vara med och 

bestämma vad de ska läsa men detta sker i samråd med klassläraren. För de elever som har 

läs- och skrivsvårigheter är det specialpedagogen som väljer läslära utifrån elevens 

kunskapsnivå. När eleverna i klassen ska läsa upp sin läsläxa blir de uppdelade i mindre 

grupper, där eleverna med liknande böcker sitter med varandra och läser sina böcker. De 

elever med läs- och skrivsvårigheter får följa med specialpedagogen och läsa upp sin läsläxa. 

Under en av mina observationer i klassrummet där alla elever ska ha tyst läsning samt låna 

böcker på skolans bibliotek märker jag att de elever som har läs- och skrivsvårigheter har 

väldigt svårt att välja en bok. Dessa elever får förslag av den läraren som medverkar i 

biblioteket, de kan dock inte välja en bok. Eleverna med läs- och skrivsvårigheter vill gärna 

låna böcker som är väldigt svåra och tjocka att läsa. Läraren som är i biblioteket låter eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter att låna dessa så länge de kommer att läsa boken i klassrummet. 

Att eleverna vill låna de svåra och tjocka böckerna kan bero på att de vill visa sina kompisar i 

klassen att de minsann också kan läsa svåra och tjocka böcker. Elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan dock stöta på motgångar när de läser böcker som är för svåra. Med 

motgångar sjunker elevens självkänsla (Häggström 2003). 

 

Under gruppintervju med specialpedagogen och klassläraren var de överrens om hur man bör 

arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. Det som skiljde sig åt i gruppintervjun i är 

kunskapen inom specialpedagogik. Specialpedagogen har fördjupad kunskap inom det 

specialpedagogiska området och kan enklare sätta finget på vad man bör arbeta med. Hon har 

också fördjupad kunskap om olika arbetsmetoder för elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Därför är det viktigt att ha ett bra samarbete med klassläraren för att specialpedagogen ska 

kunna bidra med sina specialpedagogiska kunskaper till klassläraren (Persson 2001). 
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6.6 Datorn som kompensatoriskt hjälpmedel 

Att använda datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel för att eleverna ska komma vidare i 

sin läs- och skrivutveckling är något som sker frekvent i specialpedagogens arbete med 

eleverna. Klassläraren anser att det kan vara problematiskt ibland att arbeta med datorn på 

grund av att hon endast har en i klassrummet. Detta kan medföra att de elever som inte får 

sitta med datorn blir avundsjuka, därför måste klassläraren dela upp datoranvändandet mellan 

alla elever i klassen. Om klassläraren endast låter eleverna med läs- och skrivsvårigheter 

använda datorn i sin undervisning kan dessa elever bli utpekade av de övriga eleverna i 

klassen på grund av deras svårigheter. Klassläraren och specialpedagogen berättar vidare i 

gruppintervjun att det är viktigt att vara öppen med att alla människor är olika och är olika bra 

på olika saker. Vissa är duktiga på att spela instrument och andra är duktiga på att läsa och 

skriva medans andra behöver träna extra mycket för att lära sig. Att vara öppen om sina svaga 

sidor inför sina klasskamrater är viktigt för att visa att alla människor har svagheter inom 

något område. Det är också viktigt att lyfta alla elevers starka sidor för att eleverna ska få 

känna sig duktiga och därmed ökar elevens självkänsla.  

 

I Damsbys (2007) studie visar det sig att en elev inte ville visa sina klasskompisar att han 

behöver använda sig av kompensatoriska hjälpmedel på grund av att klasskompisarna då ser 

de svårigheter han besitter. Med öppenhet inför klassen visar det sig att det inte är något 

problem och detta bidrar till att han blir mer motiverad till att använda kompensatoriska 

läromedel i klassrummet. Med motivation kommer viljan att lära sig och då kommer man 

vidare i sin kunskapsinhämtning (ibid.). Under mina observationer visar det sig inte att någon 

elev med läs- och skrivsvårigheter tycker att det är jobbigt att visa att de i vissa fall i 

klassrummet får använda sig av datorn eller andra hjälpmedel när de ska läsa och skriva. Det 

har motsatt effekt, de andra eleverna vill också använda sig av datorn och lyssna på till 

exempel ljudböcker, som de också får göra i klassrummet med klassläraren. När eleverna som 

har läs- och skrivsvårigheter i den undersökta skolan ska gå iväg med specialpedagogen är det 

ingen av de andra eleverna som kommenterar detta. Detta berättar också klassläraren och 

specialpedagogen i gruppintervjun. Eleverna som följer med blir väldigt glada och det finns 

andra elever i klassen som också vill följa med. Detta får dem om det fungerar med den 

undervisningen specialpedagogen ska utföra just den dagen. 
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Specialpedagogen berättar i gruppintervjun att när eleverna arbetar med datorn så använder de 

flera olika inlärningskanaler. Eleverna får skriva, se, lyssna och tala. Viktigt att påpeka är 

också att eleverna bör använda olika slags material för att hålla motivationen uppe. Att 

motivera eleverna är inte alltid det lättaste anser specialpedagogen, datorn är dock ett bra 

verktyg för att just motivera eleverna. Att datorn motiverar eleverna till att arbeta vidare med 

sina svårigheter menar också Sämfors (2009) Föhrer & Magnusson (2000, 2003) och Damsby 

(2007).  

 

Att använda datorn som ett språkligt verktyg för att komma vidare i sin kunskapsutveckling är 

motiverande. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv där verktygen eller redskapen man 

använder sig av för att komma vidare i sitt lärande är en viktig aspekt. Verktyget ska hjälpa 

människan att hämta ny kunskap för at sedan kunna använda sig av den nya kunskapen i 

senare sociala kontexter (Säljö 2002). Som lärare är det viktigt att tänka på att alla elever, 

särskilt de minsta, är att datorn kan vara främmande även om vi lever i en datorbaserad värld. 

Det är därför viktigt att ha en noggrann introduktion när man ska använda sig av datorn som 

arbetsmaterial eller ett kompensatoriskt hjälpmedel för att undervisningen ska bli så optimal 

som möjligt (Föhrer & Magnusson 2000). Det kan hända att vissa elever kommer från en 

kultur där datorn inte är ett naturligt inslag i hemmet. Säljö (2002) och Dysthe (2003) skriver 

att det är viktigt att man har en förståelse för olika kulturer för att man ska kunna ge varje elev 

en bra undervisning, kunskap är inte statiskt utan man behöver se till det kulturella och 

historiska som finns i vår omgivning. 

6.6.1 Användandet av kompensatoriska datorprogram 

Nedan presenterar jag de datorprogram som framförallt specialpedagogen arbetar med i sin 

undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det empiriska materialet kommer från 

mina observationer och informella samtal. Klassläraren använder endast program när 

undervisningen tillåter detta. Det kommer att framgå i texten vilka datorprogram klassläraren 

och specialpedagogen använder sig av. 

 

Elev ett sitter och arbetar med ett program som heter Från ord till ord som är utgiven av 

Elevdata (2011). Från ord till ord är ett korsordsprogram som tränar stavning och elevens 

ordkunskap. I programmet finns det 210 korsord på svenska och 210 korsord på engelska i tre 

olika svårighetsgrader. Korsorden visar bilder på orden och eleven ska skriva in dessa ord. 
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För att få höra ordet behöver eleven bara klicka på bilden. Så fort eleven skriver ett ord får 

han eller hon höra ljudet på bokstaven, programmet skiljer på långa och korta vokaler. När 

hela ordet är färdigt får eleven höra hela ordet. Korsorden kan också skrivas ut från 

programmet så att eleverna kan lösa korsorder på papper. Programmet är riktat till elever i 

årskurs 1-3 (ibid). 

 

Elev två sitter och arbetar med ett datorprogram som heter Klicker 1 som också är utgiven av 

Elevdata (2011). När en elev arbetar med programmet får eleven träna på sin språkliga 

medvetenhet. Eleven får en bra grund för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Eleven som 

arbetar med programmet får lyssna på inspelat tal där eleven sen får svara genom att klicka på 

rätt bild. Programmet innehåller bland annat sammansatta ord, rim, fonemidentifiering, 

minnesträning, stavelser, meningar och språkförståelse. När en övning är färdig visar datorn 

hur många rätt eleven får, som en diagnos. Det ska vara ett hjälpmedel för den fortsatta 

träningen för eleven. Programmet har 10 områden med totalt 700 olika övningar. Övningarna 

är riktade till elever i åldrarna 5-8 år (ibid.). 

 

Elev tre arbetar också med ett program från Elevdata (2011) som heter Läslandet 2 – Ord och 

meningar. Det här programmet finns även uppladdad på skolans hemsida så att eleverna kan 

arbeta med programmet hemifrån. I programmet får eleven träna på både läsförståelse och 

språkförståelse på ett lustfyllt sätt. Eleven får själv välja om han eller hon ska läsa själv eller 

lyssna. Programmet bidrar till elevernas kommunikationsförmåga och den språkliga 

medvetenheten. Elevens auditiva och visuella förmåga tränas med programmet. Klassläraren 

och specialpedagogen kan med hjälp av ett verktyg som finns skräddarsy övningar som passar 

den enskilda eleven. Programmet är anpassat till elever i årskurs 1-3 (ibid.). 

 

Under observationen uppfattar jag att alla tre elever tycker att det är roligt och arbeta med 

datorerna för att kompensera upp för sina svårigheter. Ingen av eleverna vill sluta vid 

lektionens slut och vill gärna arbeta med fler program. Specialpedagogen berättar då att det 

får bli en annan gång. Innan eleverna går till klassrummet får de välja två klistermärken var 

för att de har arbetat flitigt hela lektionen. Vid samtal med specialpedagogen efter 

observationen berättar hon att dataprogrammet som heter Klicker 1(Elevdata 2011) som 

nämns tidigare, är bäst av dessa tre program på grund av att den har diagnoser med. Det blir 

ett hjälpmedel för vidare lektionsupplägg och en kartläggning av eleven som använder 
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programmet. Elevens resultat kan sparas ner så att man kan gå tillbaka och titta på tidigare 

resultat. 

 

Ett datorprogram som både klasslärare och specialpedagog använder sig av är Sebran (2011). 

Där finns det spel som man kan ladda ner som både behandlar matematik och svenska. För att 

träna på svenska finns det olika spel som bland annat: Första bokstaven, där eleven ska hitta 

första bokstaven på ett ord. Ordet visas som en bild och de sista bokstäverna visas också. Ett 

annat spel är ordmemory där eleven ska para ihop ett skrivet ord med en bild. Under 

observationer i klassrummet och hos specialpedagogen ser jag att spelet är populärt hos 

eleverna. Det blir ett lustfyllt arbete för eleverna. I klassrummet får alla elever spela för att det 

inte ska bli orättvist och för att några elever inte ska bli åsidosatta åt något håll. Att 

programmet är roligt bekräftar både klassläraren och specialpedagogen i gruppintervjun. 

Arbetet blir lustfyllt och motiverande. 

 

Specialpedagogen anser att det bör finnas mer datorprogram för de yngre eleverna så att de 

kan slussas ut i datorvärlden i ett tidigt skede. Detta menar också Lundgren (2001) och 

Sämfors (2009). Hon anser att det är viktigt för att vi lever i ett datorbaserat samhälle och att 

eleverna behöver aktivera olika sinnen för att få den bästa möjliga undervisningen. Alla elever 

lär sig på olika sätt och datorn är ett motiverande arbetsverktyg. Detta nämner 

specialpedagogen i ett av de informella samtalen som vi har i samband med observationen där 

eleverna använder sig av de tidigare nämnda datorprogrammen. Sämfors (2009) skriver att det 

är viktigt för de yngre eleverna att börja använda de kompensatoriska insatserna redan i 

årskurs ett och två. Detta är för att eleverna med läs- och skrivsvårigheter inte ska halka för 

långt efter. När man sätter in tidiga kompensatoriska hjälpmedel medför det att eleven kan 

anpassa sitt eget arbetssätt mycket enklare till framtida studier och arbetsliv (ibid.). 

 

Specialpedagogen i den undersökta skolan anser, som tidigare nämns, att datorn är ett 

motiverande hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta gör hon gemensamt 

med tidigare studier och teorier som jag nämner tidigare (Sämfors 2009, Föhrer & Magnusson 

2000, 2003, Damsby 2007). Att datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel är motiverande 

för eleverna med läs- och skrivsvårigheter observerar jag i undersökningen, alla elever blir 

ivriga när de ska få använda de olika datorprogrammen som kompenserar för läs- och 

skrivsvårigheterna. Det är som ett datorspel för dem, alla elever får också använda hörlurar 
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för att inte störa sina kompisar och för att kunna koncentrera sig på sitt eget arbete. 

Specialpedagogen nämner också i en av de informella intervjuerna jag utför att datorn som ett 

kompensatoriskt hjälpmedel bör föras in i ett tidigt skede i undervisningen för att underlätta 

för eleven. Att datorns ska användas i ett tidigt skede i undervisning som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel menar också Sämfors (2009) dock anser hon att datorn ska användas inne i 

klassrummet och inte i specialpedagogens arbetsrum. All undervisning ska ske i klassrummet 

med hela klassen, det vill säga i en skola för alla (Persson 2001). 

 

I klassrummet med klassläraren används inte datorn som kompensatoriskt hjälpmedel lika 

frekvent som i arbetet hos specialpedagogen. Som jag nämner tidigare beror det på olika 

faktorer som bland annat att det endast finns en dator till alla elever i klassen, här känner 

klassläraren att användandet av datorn måste delas upp mellan alla elever. Hon har inte heller 

alla program som specialpedagogen använder sig av.  

En viktig aspekt är att alla lärare vare sig man är specialpedagog eller klasslärare måste man 

ha goda kunskaper om datorer och datorprogrammet man använder sig av för att kunna visa 

eleverna på ett korrekt sätt hur programmen används. Det är också viktigt att de 

kompensatoriska hjälpmedlen i form av tekniskt utförande har god kvalitet. Är det så att 

kvaliteten är dålig och datorn havererar på grund av det kan eleven känna bakslag för 

någonting som de själva inte rår över. Föhrer & Magnusson (2000) skriver att en viktig aspekt 

när man arbetar med kompensatoriska hjälpmedel, där tekniken är central, att det är viktigt att 

läraren, i det här fallet, specialpedagogen måste ha goda kunskaper om programmet innan hon 

visar eleverna hur det funkar. En annan viktig aspekt är att kontrollera att datorer och 

datorprogram fungerar så att det inte blir fel i elevens arbete på grund av att tekniken inte 

fungerar. Detta kan bli ett nedslag för eleven (ibid.). 

 

Som jag tidigare nämner är klasslärarens och specialpedagogens viktigaste del i 

undervisningen att utföra undervisningen utifrån varje elevs behov och förutsättningar. Det är 

också viktigt att elevens arbete är motiverande så att de vill arbeta vidare i sin 

kunskapsinhämtning. I den undersökta skolan är arbetet med datorn som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel väldigt motiverande för eleverna som har läs- och skrivsvårigheter. Därför anser 

specialpedagogen att man ska använda sig av datorn i undervisningen i den mån det går och 

när tekniken tillåter det. 
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7 Diskussion 

Undersökningen jag utför visar att både klassläraren och specialpedagogen arbetar utifrån 

elevens egna behov och förutsättningar i den mån det går. I specialpedagogens fall är det 

enklare på grund av att hon arbetar med färre elever än vad klassläraren gör. I klasslärarens 

arbete med eleverna finns det större kunskapsskillnad mellan eleverna och detta kan sätta 

käppar i hjulet för att arbeta utifrån varje individs förutsättningar. Persson (2001) skriver att 

det svåraste jobbet en lärare har är att fånga alla elever till att nå kunskapsmålen i läroplanen 

och detta håller jag med om. Har man en klass med cirka 25 elever med olika intressen samt 

att det finns en stor kunskapsskillnad mellan eleverna blir det svårt att forma en undervisning 

som passar alla elever. 

 

I den undersökta skolan finns det ett samarbete mellan klassläraren och specialpedagogen 

genom att de i ett tidigt stadium utför kartläggning av alla elevers läs- och skrivutveckling 

genom att använda sig av kartläggningsmaterialet IL Basis (Frost & Nielsen 2000), som 

nämns i resultatdelen. Det är detta material som avgör om eleven ska få extraresurser insatta. 

Ett annat samarbete som finns är att specialpedagogen bidrar med material som klassläraren 

kan använda sig av i klassrummet samt att de kan bolla idéer med varandra. Både klassläraren 

och specialpedagogen anser också att det är viktigt att ha ett gott samarbete med föräldrarna i 

hemmet. I de flesta fall får de bra respons av föräldrarna och de är villiga att hjälpa till. Dock 

blir det mer tyngd i specialpedagogens ord till föräldrarna, föräldrarna tar det mer på allvar. 

Om föräldrarna skulle lyssna lika mycket på klassläraren kan det hända att eleven i fråga får 

mer hjälp hemma i ett tidigare stadium vilket kan medföra att eleven i ett tidigare stadium kan 

komma vidare och kanske övervinna sina läs- och skrivsvårigheter. Men som jag nämner 

tidigare kan inte klassläraren och specialpedagogen tvinga föräldrarna att hjälpa till i hemmet, 

utan det är skolans jobb att arbeta med dessa svårigheter. Att specialpedagogen i den 

undersökta skolan bidrar med sin kunskap inom det specialpedagogiska området till 

klassläraren är en del av samarbetet. Detta är i enlighet om vad Persson (2001) och vad som 

står i SOU rapporten (1997:108) specialpedagogen ska handleda arbetslaget i arbetet med 

elever som är i behov av extra stöd i sin undervisning och bidra med material till klassläraren. 
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7.1 Klasslärarens och specialpedagogens arbete med 
kompensatoriska läromedel 

Under observationerna och gruppintervjun visar det sig att arbetet med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter ser ut på olika sätt beroende på om eleven/eleverna är i klassrummet med 

hela klassen eller arbetar med specialpedagogen. I klassrummet arbetar alla elever med 

samma saker. I vissa fall får elever med läs- och skrivsvårigheter arbeta med datorn som 

kompensatoriskt hjälpmedel, det får dock de övriga eleverna också för att det ska vara rättvist. 

Klassläraren använder ibland ett av de datorprogram som specialpedagogen använder sig av. 

Specialpedagogen använder sig mer frekvent av datorn som kompensatoriskt hjälpmedel för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Då är det datorprogram som kompenserar för det den 

enskilda eleven har svårigheter med. Sämfors (2009) påpekar att det är viktigt att använda sig 

av rätt kompensation för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Specialpedagogen har 

större möjlighet att använda sig av fler datorer och eftersom hon arbetar enskilt eller i mindre 

grupper i sin undervisning kan alla elever ha tillgång till en egen dator. Därmed kan den 

enskilda eleven arbeta med det som behöver kompenseras. Alla elever använder inte samma 

datorprogram, utan specialpedagogen ser till varje enskild elevs behov och formar 

undervisningen utifrån behoven. Att den undersökta skolans undervisning med elever som har 

läs- och skrivsvårigheter sker med specialpedagogen under vissa undervisningstillfällen anser 

Sämfors (2009) vara fel. Specialpedagogens uppgift är att introducera datorprogrammen för 

eleven och klassläraren i klassrummet. 

 

Att specialpedagogen anser att man bör använda sig av tekniska kompensatoriska läromedel i 

undervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter i tidigare åldrar skriver 

Lundberg (2001) i sin rapport att man bör göra. Lundberg (2001) hänvisar vid flera tillfällen 

till Damsby (2007), Föhrer & Magnusson (2000, 2003) och Svärdemo Åberg (2003) som jag 

också tar upp i min undersökning. Alla skriver att det är viktigt att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får arbeta med tekniska kompensatoriska läromedel för att hålla motivationen 

uppe. Det är viktigt att eleverna känner att det lyckas i sin läs- och skrivutveckling för att de 

inte ska få sämre självkänsla. Att elever är motiverade är en viktig del i läroprocessen, genom 

motivationen ökar självkänslan, detta är en viktig del inom det sociokulturella perspektivet 

(Dysthe 2003). 
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Att det inte finns forskning att tillgå i arbetet med kompensatoriska läromedel för de yngre 

eleverna anser jag vara tråkigt. Av det jag ser ur min undersökning är att arbetet med 

kompensatoriska läromedel för just yngre elever är väldigt motiverande för eleverna och det 

är ett lustfyllt arbetssätt. Eleverna arbetar flitigt och kommer vidare i sin läs- och 

skrivutveckling. Att det är så på alla skolor kan jag inte garantera, men eftersom den tidigare 

forskning jag tar upp också visar på samma sak pratar för sig själv. Jag hoppas på att någon 

annan, eller jag, i framtiden gör en forskning som undersöker vilken betydelse datorn som 

kompensatoriskt hjälpmedel har för de yngre eleverna med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 

1-3. 

7.2 Segregerande- och inkluderande integrering 

Undervisningen i den undersökta skolan med elever som har läs och skrivsvårigheter är 

kompenserande där eleverna med läs- och skrivsvårigheter arbetar under utvalda lektioner 

med specialpedagogen i hennes arbetsrum (Nilholm 2007). Den kompenserande 

undervisningen är i likhet av vad Haug (1998) kallar segregerande integrering. Att 

undervisningen ser ut på det sättet är för att specialpedagogen anser att det är lättare att ha en 

undervisning med elever som är i behov av extra stöd i mindre grupper eller enskilt. Detta är 

för att det underlättar för henne och eleverna. Vissa elever arbetar bättre enskilt eller i mindre 

grupper och för att specialpedagogens upplägg för undervisningen blir mer specifikt om hon 

arbetar med elever som har liknande funktionshinder, i det här fallet är funktionshindret läs- 

och skrivsvårigheter.  

 

Sämfors (2009) anser inte att undervisningen med elever som har läs- och skrivsvårigheter ska 

ske i mindre grupper eller enskilt med specialpedagogen. Undervisningen ska ske i 

klassrummet med de övriga eleverna i klassen och specialpedagogens uppgift är att 

introducera det kompensatoriska materialet för både klassläraren och eleven med läs- och 

skrivsvårigheter för att eleven sedan ska kunna arbeta tillsammans med alla elever i 

klassrummet (ibid.). Detta är i enlighet av vad Persson (2001) skriver om att ha en skola för 

alla, där alla elever ska få sin undervisning i klassrummet oavsett om en eller flera elever har 

svårigheter av något slag. Arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter i den 

undersökta skolan liknas med det synsättet på en skola för alla som fanns under 

efterkrigstiden, där alla elever var berättigad till att gå i skolan. Under den tiden var det en 
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skola för alla om eleven behövde specialundervisning i mindre grupper eller enskilt med 

specialpedagogen. Huvudpoängen var att alla elever hade rätt till att gå i skolan (Persson 

2001). 

7.3 Slutsatser 

De slutsatser jag kan visa av min undersökning är att arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter är av det kompensatoriska perspektivet som liknas med den segregerande 

integreringen (Nilholm 2007, Haug 1998). Elever som är i behov av extra stöd får sin 

undervisning med specialpedagogen i hennes arbetsrum under utvalda lektioner varje vecka. 

Detta är för att man ska kunna kompensera de svårigheter som eleverna besitter för att de 

sedan ska kunna återgå till klassrummet i ett senare skede. 

 

Samarbetet mellan specialpedagog och klasslärare är väldigt viktigt för att ge alla elever den 

bästa möjliga undervisningen. Man får dock inte förkasta samarbetet med föräldrarna, det är 

viktigt att de är medvetna om hur de kan stötta sina barn i sin kunskapsinhämtning. Att 

föräldrarna tar specialpedagogens ord på mer allvar anser jag vara tråkigt. Ju tidigare man kan 

sätter in extra insatser från alla håll blir det enklare att motverka den enskilda elevens läs- och 

skrivsvårigheter. 

  

Arbetet med datorn som ett kompenserande hjälpmedel används för att motivera eleverna 

samt att de så tidigt ska komma in i den datorbaserade kultur vi lever i idag. Från elevernas 

sida är arbetet med datorn motiverande och lustfyllt. Datorn används i den undersökta skolan i 

störst utsträckning i arbetet med specialpedagogen. Att det är på det viset är för att i 

klassrummet finns det en dator på hela klassen medans inne hos specialpedagogen finns det 

tillgång till en dator per elev om specialpedagogen arbetar enskilt med eleven eller i mindre 

grupper. 

 

Det som genomsyrar hela undersökningen är att både specialpedagogen och klassläraren 

arbetar utifrån elevens behov och intressen i den mån det går. Det är enklare för 

specialpedagogen att forma sin undervisning utifrån varje enskild elevs behov och intressen 

på grund av att hon arbetar i mindre grupper eller enskilt med eleverna. Att ta tillvara på en 

hel klass intressen och utgå från varje elevs behov kan vara väldigt svårt och tidskrävande. 
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Man får inte glömma som lärare att ta tillvara på elevernas förkunskaper och vilken kultur 

eleverna kommer ifrån. Kunskap är inte statiskt utan den påverkas av vår omgivning, kultur 

och historia (Säljö 2002, Dysthe 2003). Alla situationer i en social kontext är lärorika. 
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9 Bilaga 

9.1 Intervjuguide 

• Hur länge har du arbetat som lärare/specialpedagog? 

• Hur anser du att de specialpedagogiska resurserna ska användas i skolan? 

• Hur upptäcker ni att elever har läs och skrivsvårigheter? 

• När säger man att elever har läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur ser arbetet ut med elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

• Använder ni er av kompensatoriska hjälpmedel? Vilka? 

• Kan du berätta när det har gått bra för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

• Kan du berätta när det har gått mindre bra för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

• Finns det några specifika arbetsmetoder som ni arbetar med när elever som har läs- 

och skrivsvårigheter? 

• Finns det något samarbete med klasslärare/specialpedagog? 
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