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”Alla vill ju kunna läsa” 
- en intervjustudie om speciallärares erfarenheter  

Marie Ahlgren och Linn Humlekil 

Sammanfattning 

Den här uppsatsen intresserar sig för lässvårigheter. Fyra speciallärare med erfarenhet av att undervisa 

högstadieelever i lässvårigheter har djupintervjuats. Uppsatsens syfte är att beskriva speciallärares 

erfarenheter av att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter. Den vägledande frågeställningen i 

uppsatsen är att svara på vilka omständigheter som ligger till grund för hur speciallärarna resonerar när 

de utformar sin specialpedagogiska undervisning för högstadieelever i lässvårigheter. Därmed har den 

här studien en induktiv och kvalitativ ansats och utgår från ett sociokulturellt perspektiv på lärande. 

Intervjuerna med speciallärarna var semistrukturerade och materialbaserade. Resultatet visar att 

speciallärare förhåller sig framförallt till tre aspekter; yttre faktorer i skolan, inre faktorer hos eleven 

och didaktiska val. Yttre faktorer i skolan handlar om schema-, och lokalmässiga aspekter samt att 

högstadietexter ökar i svårighetsgrad. Inre faktorer hos eleven utgörs av dennes syn på sig själv samt 

inställning till att vilja ta del av en specialpedagogisk undervisning. Didaktiska val består av 

speciallärarens beslut av arbetssätt när det gäller lässvårigheter, detta innefattar exempelvis 

resonemang om kompensatoriska hjälpmedel och texter. En slutsats av detta resultat är att relationen 

till högstadieeleven som befinner sig i lässvårigheter är central när det gäller att utforma 

specialpedagogisk undervisning.  
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Förord 

Idén till studien uppkom under vårterminens ämnesfördjupning om läsinlärning, då vi båda undervisar 

barn och ungdomar som har passerat den första läsinlärningen. Vi efterfrågade mer kunskap om hur 

den specialpedagogiska undervisningen skulle kunna utformas för äldre elever. Under studiens gång 

har vår kunskap och förståelse vidgats och fördjupats på ett respektfullt sätt inför arbetet med elever i 

lässvårigheter. 

 

Vi har gemensamt genomfört studiens olika delar. Varje kapitel i uppsatsen har tillkommit genom 

diskussion, minnesanteckningar och så småningom utkast till textstycken som successivt tagit fast 

form. Tack vare teknikens utveckling har vi haft möjlighet att växelskriva i samma dokument fastän vi 

befunnit oss på olika fysiska platser. Skrivandet och tänkandet har gått hand i hand under denna 

skrivprocess varför alla vitala delar i uppsatsen författats gemensamt. Ansvaret för uppsatsens kapitel 

är med andra ord ömsesidigt.  

 

Vi vill rikta vårt tack till de speciallärare som har delat med sig av sina värdefulla erfarenheter och 

reflektioner. De har bidragit till betydelsefulla insikter för oss. Vi vill även tacka vår handledare Enni 

Paul som väglett oss med feedback genom processen av vår studie. 

 

Marie Ahlgren och Linn Humlekil, Stockholm 2/1-2020 
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Inledning 

Att kunna läsa ses som en självklarhet i vår tillvaro. Vardagen består av en oändlig mängd lästillfällen; 

sms, nyhetsnotiser, lärobokstexter och olika läsaktiviteter på arbetsplatser. Men vardagen innehåller 

även en mer förtäckt läsning. Den äger rum när vi behöver förstå hur man förnyar sin e-legitimation på 

nätet, checkar in sitt bagage på flygplatsen eller beställer mat i en drive-in restaurang. Det finns de 

som lär sig läsa lika lätt som vissa med självklarhet lär sig att gå. Med största sannolikhet är det som är 

relaterat till läsning något som går dessa obemärkt förbi. Men långt ifrån alla lär sig obehindrat att 

läsa. För många förekommer svårigheter med läsning inte bara under hela skoltiden, utan också 

fortsättningsvis i livet.  

I egenskap av svensklärare har många olika möten skett med elever som haft besvär i sin 

läsutveckling. Genom dessa möten har en övertygelse vuxit fram. Att kunna läsa det man vill och 

behöver, är obeskrivligt viktigt att kunna och de som inte förmår det hamnar i en omedelbar utsatthet. 

Denna sårbarhet är dubbelbottnad. Dels handlar det om att lässvårigheter under skoltiden ofta medför 

upplevelser av motgång, eftersom så mycket är centrerat kring läsning i skolan. Under de första 

skolåren fokuseras en stor del av undervisningen kring att elever ska lära sig läsa, och under senare 

skolår att de ska läsa för lära. Frankel (2016) menar att gällande äldre skolelever är det enkelt att inse 

att läsförmågan inte bara är kopplad till studieresultat i läsning, utan även i andra skolämnen. Dels 

riskerar också lässvårigheter föranleda ett personligt lidande. Rubin (2019) förklarar att lässvårigheter 

ofta är förknippat med en negativ självuppfattning som leder till en sviktande tilltro till den egna 

förmågan. På förekommen anledning är därför önskan att få bidra inte bara med stöd utan också med 

adekvat hjälp, det som utgör kärnan i vårt stundande specialpedagogiska uppdrag.  

Vår utbildning till speciallärare har bland annat innehållit fördjupade studier i läsutveckling. Två 

perspektiv på läsning och läsundervisning har studerats; ett reduktionistiskt och ett holistiskt. Det 

reduktionistiska perspektivet menar att komplexa företeelser kan förstås som resultat av enklare 

företeelser (Bladini, 1994, refererad i Pehrsson & Sahlström, 1999). Ett komplext fenomen som 

läsning, skulle då i enlighet med resonemanget, vara en produkt av exempelvis avkodning och läsflyt. 

Den holistiska modellen anser att företeelser inte kan separeras från varandra och ett särskilt fokus 

ligger på begreppen sammanhang, innehåll och tolkning (Ström, 1996, refererad i Pehrsson & 

Sahlström, 1999).  

Beroende på vilket av de två perspektiven på läsning som intas, utgör detta val en plattform i avsikten 

att närmare förstå lässvårigheter. Därtill hur insatser till elever som befinner sig i dessa kan utformas. 

Något som tillför en annan beståndsdel i sakfrågan är den lagstadgade läroplanen, Lgr11, som 

upplyser att varje elev i den svenska grundskolan ska få utveckla kunskaper som är väsentliga för det 

egna personliga utvecklandet och det samhälleliga deltagandet. Lgr11 (2011) anger också att skolan 

har ett särskilt ansvar för de elever som har svårigheter i att nå kunskapsmålen i skolan.  

Under våra studier till speciallärare visade det sig att lågstadieelever och delvis mellanstadieelever var 

utgångspunkten. Högstadieelever var beklagligt nog sällan representerade vilket inte stämde med våra 

erfarenheter från skolans värld då lässvårigheter är vanligt förekommande även på högstadiet. Detta 

vakuum gav upphov till funderingar hur man i rollen som speciallärare framgångsrikt kan arbeta med 

denna åldersgrupp. 
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Syfte & Frågeställningar 

Syfte 

Syftet är att beskriva speciallärares erfarenheter av att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter.  

 

Frågeställningar 

Vilka omständigheter ligger till grund för hur speciallärare resonerar om den specialpedagogiska 

undervisningens utformning? 
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Bakgrund  

Förbindelsen mellan högstadieelever och lässvårigheter är denna studies särskilda intresseområde. Då 

det står klart att många vedertagna benämningar finns att tillgå exempelvis lässvårigheter, dyslexi eller 

problematisk läsutveckling. Därför har tid lagts ner på att diskutera vilket begrepp för denna 

förbindelse som ska väljas. Förutom ett genomtänkt val av begrepp är ännu en förutsättning för att 

kunna resonera om lässvårigheter, att svårigheterna placeras i ett sammanhang där de äger rum. I detta 

fall är det i högstadiets kunskapskontext. Därefter blir den viktigaste angelägenhet i sakfrågan att 

klargöra vad som kan göras för att helt, eller så långt som det är möjligt, bryta denna förbindelse 

mellan högstadieelever och lässvårigheter.    

Lässvårigheter, dyslexi eller problematisk 

läsutveckling 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (http://www.spsm.se) förklarar att lässvårigheter är ett generellt 

begrepp som innefattar allt som innebär hinder i att läsa. Diverse begrepp beträffande fenomenet 

lässvårigheter förekommer såväl i dagligt tal som i vetenskaplig litteratur. Några exempel är 

lässvårigheter, dyslexi, problematisk läsutveckling etc. I fråga om hur olika företeelser kan benämnas 

förklarar Nilholm (2012) att beteckningen barn i behov av särskilt stöd är att föredra framför barn med 

särskilda behov. Uttrycket elever i lässvårigheter har i denna studie utsetts att användas framför 

exempelvis elever med lässvårigheter. Detta val motiveras utifrån att benämningen inte är 

stigmatiserande. Dessutom antyder beteckningen att “problemet” inte är synonymt med individen. 

Valet underbyggs därtill utifrån övertygelsen om att elever inte nödvändigtvis behöver befinna sig i 

lässvårigheter överallt. Det är fullt möjligt att befinna sig i lässvårigheter i skolans kontext, men inte i 

ett annat sammanhang. En elev som har svårigheter att tillgodogöra sig faktatexter på SO- och NO-

lektionerna behöver inte per automatik ha lässvårigheter i en annan lässituation, exempelvis i hemmet 

eller på fritiden. Heath (1984, refererad i Säljö, 2014) beskriver att olika texter ställer olika krav på 

vad läsning innebär. Hon myntade begreppet literacy events, det vill säga sociala praktiker där texter 

ingår. Hon menar att användandet av texter ser mycket olika ut för människor, men att de ändå är läs- 

och skrivkunniga, om än på olika sätt (Säljö, 2014). Utifrån detta kan man fråga sig vilka krav på 

läskunnighet skolans texter ställer på högstadieelever.    

Vad högstadieelever förväntas kunna beträffande 

läsning i årskurs 6-9 

Enligt kunskapskraven i svenska för årskurs 6 och 9 (Lgr11) ska högstadieelever kunna läsa 

skönlitteratur och sakprosa med flyt genom att använda lässtrategier. För årskurs 9 tillkommer att 

elever även ska kunna välja lässtrategi utifrån olika texters särdrag (Skolverket, 2011). Lässtrategier är 

de olika tillvägagångssätt eleven använder sig av för att förstå och skapa mening. Det kan exempelvis 

handla om att tolka ledtrådar såsom bilder, stavningsmönster, relationen mellan fonem och grafem, 

vanligt förekommande bokstavskombinationer och använda sig av förförståelse (Clay, 2015). 
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Högstadieelever är i behov av läsförståelse. De förväntas utifrån egna erfarenheter kunna tyda och föra 

samtal om olika texters innebörd. Tankegångarna i dessa samtal ska vara underbyggda. För elever i 

årskurs 9 tillkommer också att med utgångspunkt i existentiella frågor kunna tyda och föra samtal med 

underbyggda tankegångar gällande texternas budskap. Högstadieelever förväntas även kunna läsa 

kamraters texter för att yttra sig gällande texters utvecklingsmöjligheter (Skolverket, 2011). 

Bråten (2008) menar att läsförståelse är en komplex process som består av olika delar. Dit hör 

ordavkodning, kognitiva förmågor, språkliga förmågor såsom ordförråd och verbalt minne samt 

förkunskaper och läsmotivation. Läsförståelsestrategier kan beskrivas som mentala aktiviteter som 

läsaren använder sig av för att förstå text (ibid.). 

Förutom de kunskapskrav som anges explicit i läroplanen finns där också en mer dold förväntan på 

vad högstadieelever förväntas kunna när det gäller läsning på högstadiet. Oakhill, Cain och Elbro 

(2018) förklarar att i takt med att elever blir äldre och kommer upp i högre årskurser ökar kraven på 

deras läsförståelse. Äldre elever förväntas kunna använda sin läsning för att lära i de olika skolämnena 

(ibid.).  

I Lgr11 (Skolverket, 2011) framgår det att utbildningen ska anpassas till varje elevs omständighet och 

att skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika skäl har svårt att nå målen för utbildningen. 

Därav blir det betydelsefullt att fråga sig vad skolan kan göra för att hjälpa högstadieelever som 

befinner sig i lässvårigheter.   

Aspekter att beakta vid hjälp för högstadieelever 

som hamnar i lässvårigheter i skolans kontext 

Spelar åldern någon roll när det gäller hur man hjälper elever i lässvårigheter? Det tycks finnas något 

betydelsefullt att känna till eller överväga när det gäller högstadieelever och lässvårigheter. 

Clay (2015) skriver att det är med hjälp av observationer av elevens förtrogenhet av lässtrategier 

läraren kan veta om eleven eventuellt behöver anpassningar eller särskilt stöd i sin läsutveckling. 

Förklaringar till sådana insatser eftersöks inte hos eleven, utan i den lärmiljö eleven befinner sig i 

eftersom den inte anpassats till elevens behov. Enligt det resonemanget tycks åldern inte vara 

relevant.  

Bråten (2008) beskriver läsning som ett samspel mellan läsare, text och kontext. Läsningen består av 

olika komponenter såsom ordavkodning, språklig kompetens, kognitiva förmågor, förkunskaper, 

kunskap om skriftspråk och läsförståelsestrategier. Ordavkodningen är viktig för läsförståelsen i de 

yngre skolåren, medan andra komponenter verkar ha större betydelse i senare skolår. En undersökning 

gjord på högstadieelever visar att ordavkodning, förkunskaper och förståelsestrategier är viktiga 

komponenter vid läsförståelse, och att just förkunskaperna verkar vara viktigast (Bråten & 

Samuelstuen, 2005, refererad i Bråten, 2008). Undersökningen visar också att en del elever kan uppnå 

god läsförståelse trots svårigheter med ordavkodningen, vilket beror på att de har goda förkunskaper 

eller goda läsförståelsestrategier. Genom detta resonemang framträder en distinktion mellan yngre och 

äldre elever. Rimligtvis borde det betyda att högstadieelever i lässvårigheter i skolans kontext blir 

hjälpta av att deras förståelsestrategier utvecklas. Men vi anar att det finns andra aspekter som är lika, 

eller ännu mer betydelsefulla. 
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Tidigare forskning  

Tidigare forskning rörande elever i lässvårigheter på högstadiet visar att eleverna inte är en homogen 

grupp. Likaså förklaringarna till svårigheterna visar sig vara av skiftande slag. För en del elever 

fortsätter avkodning vara bekymmersam, medan andra har problem med att närmare förstå det de 

läser. I dessa resonemang framträder ett reduktionistiskt perspektiv på läsning. Detta perspektiv 

bejakar synen på läsning som ett resultat av att olika delfärdigheter behöver samspela med varandra 

(Oakhill et al., 2018).  

Oavsett de kännetecken lässvårigheter har framstår läsförståelse som oumbärlig beträffande lärandet i 

de många olika skolämnen som högstadiet utmärks av. Wagner och Espin (2015) understryker vikten 

av läsförståelse för högstadieelever i och med att lärandet ändras från att lära sig att läsa, till att läsa 

för att lära.   

Det ges olika svar på frågan hur undervisningen för högstadieelever i lässvårigheter kan utformas. En 

del svar handlar om explicit undervisning av läsförståelsestrategier. Andra svar består av olika 

läsinterventioner, vilket innebär en strukturerad undervisningsinsats under en begränsad tid. Flertalet 

läsinterventioner beskrivs som multikomponerade. Det betyder att färdighetsträning såsom 

ordavkodning och läsflyt, tränas jämsides med läsförståelsestrategianvändning. Grafiska modeller, så 

kallade graphic organizers, beskrivs som ett sätt att utveckla läsförståelsestrategier. Även här skönjas 

det reduktionistiska perspektivet på läsning, det vill säga att olika färdigheter i läsförmågan väljs ut 

och tränas separat. Därutöver anges andra, lika betydelsefulla aspekter, att beakta när det gäller att 

hjälpa högstadieelever som har det svårt med sin läsning. Exempel på dessa är motivation, en 

meningsfull kontext, engagemang och identitet. Beträffande dessa aspekter urskiljs ett holistiskt 

perspektiv som inte resonerar om läsning i termer av delfärdigheter.   

Följande redogörelse av tidigare forskning gällande elever i lässvårigheter på högstadiet framställs en 

sortering av studier som utgår från ett reduktionistiskt eller holistiskt perspektiv på 

läsning. Sökförfarandet redovisas i bilaga 3. 

Ett reduktionistiskt perspektiv 

I följande avsnitt presenteras läsförståelsestrategier och multikomponerade insatser.            

Läsförståelsestrategier 

Ett sätt att undersöka hur undervisning av högstadieelever i lässvårigheter kan utformas görs av 

Okkinga, van Steensel, van Gelderen och Sleegers (2018). Detta med hjälp av metoden reciprocal 

teaching som innebär explicit undervisning av läsförståelsestrategierna; sammanfatta, ställa frågor, 

klargöra och förutspå. Reciprocal teaching utgörs av tre huvudprinciper; läraren undervisar de 

specifika läsförståelsestrategierna, läraren modellerar dessa (visar hur man gör) och eleverna prövar 

därefter att diskutera dessa. Okkinga et al. (2018) kommer fram till att reciprocal teaching inte ger 

förbättrad läsförståelse och att metoden dessutom är problematisk att använda i helklassundervisning. 

En tänkbar förklaring är att det visade sig svårt för lärare att i helklassundervisning kunna få igång de 

meningsfulla textsamtal som metoden kräver (ibid).  
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Multikomponerade insatser  

Strukturerade läsinsatser, som är konstruerade utifrån ett reduktionistiskt perspektiv, utgår ofta från en 

eller flera komponenter som anses avgörande för att läsningen ska kunna förbättras för högstadieelever 

i lässvårigheter.  

Eftersom komplexiteten i de texter som används på högstadiet ökar, medför detta problem för elever i 

lässvårigheter. Komplexiteten innebär, enligt O’Connor et al. (2017), att texterna i högre 

utsträckning innehåller flerstaviga ord och okända ämnesbegrepp, i till exempel NO- och SO-texter. 

Dessutom är meningsstrukturen mer avancerad, vilket betyder att den kan vara konstruerad med 

omvänd ordföljd, passiva satser eller olika typer av bisatser. Förutom att avkoda ord och förstå 

innebörden, efterfrågas även andra komponenter för förståelse; att kunna identifiera huvudinnehållet, 

organisera information samt förmåga att utläsa orsak och verkan. För att utveckla sin läsförståelse får 

eleverna lära sig att använda grafiska modeller, så kallade graphic organizers, i samband med att de 

läser (ibid.). Utifrån detta reduktionistiska perspektiv, har det skett en förskjutning i synen på 

läsinsatser från att tidigare bara ha fokuserat på en komponent i taget till flera samtidigt (Scammacca 

et al., 2016 refererad i O’Connor et al., 2017). Dessa, så kallade multikomponerade interventioner, har 

visats vara mer effektiva för ungdomar (O’Connor et al., 2017). De kan till exempel innehålla flera 

läsförståelsestrategier tillsammans med ordavkodning och även ordbildning, det vill säga ords form 

och uppbyggnad (ibid.). 

Ännu en sådan multikomponerad läsintervention beskrivs av Wagner och Espin (2015) som 

undersöker samband mellan läsflyt och läsförståelse. Detta utifrån övertygelsen om att det finns ett 

starkt samband mellan de två. Med läsflyt frigörs de kognitiva funktionerna som är nödvändiga att 

kunna tillgå i textförståelse, vilket innebär att läsaren både kan avkoda och processa innehållet i 

texterna (ibid.). Wagner och Espin (2015) kommer fram till att undervisning som syftar till att endast 

utveckla läsförståelsestrategier inte utvecklar läsflyt och då heller inte läsförståelse. Härav anser 

författarna att läsflyt är en viktig förutsättning för läsförståelse när det gäller högstadieelever som har 

lässvårigheter. Utgångspunkten är att läsflyt är en färdighet som kan utvecklas och att detta sker 

genom träning. De kommer också fram till att den träningen inte bör ske genom isolerad 

ordavkodningsträning utan i en kontext, förslagsvis genom upprepad textläsning som innebär att 

samma text används flera gånger (ibid.).  

En multikomponerad läsintervention som utöver läsfärdigheter också övar på läsförståelsestrategier är 

Solís och Scammacca (2015). Genom ett strukturerat upplägg undervisades eleverna i textläsning 

genom olika nivåer; ord, text, grammatik, komplexa textdrag och inferensläsning. Trots att denna 

intervention inte resulterade i förbättrad läsförståelse, noterades att elever med en högre 

avkodningsförmåga gjorde större framsteg än de som inte hade det. Härav dras slutsatsen att 

ordavkodning har en högst sannolikt inverkan på högstadieelever i lässvårigheter (ibid).  

Kritik mot de multikomponerade insatserna framförs av Kim et al. (2017). Kritiken gäller de insatser 

som tränas i form av isolerade grundläggande läsfärdigheter utan kognitivt utmanande och 

engagerande litterära aktiviteter. En konsekvens av detta är att elever inte ser det relevant att arbeta 

med läsförmågan, och de får inte heller möjlighet att använda den på ett meningsfullt och kognitivt 

utmanande sätt (ibid.). 
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Ett holistiskt perspektiv 
I följande avsnitt presenteras texter och arbetssätt som har betydelse för motivation, identitet och 

speciallärarens roll. 

Texter och arbetssätt har betydelse för motivation 

Elevers brist på motivation och engagemang ses ofta som hinder för framgångsrika läsinterventioner 

eller för deltagande i aktiviteter som skulle kunna förbättra läsfärdigheterna (Solís et al., 2014, 

refererad i Kim, 2017). Men både texters innehåll och arbetssätt i undervisningen kan i stor 

utsträckning bidra till ökad motivation och därmed till förbättrad läsning. 

Kim et al. (2017) genomförde en kvantitativ studie innehållande en multikomponerad intervention, 

men med ett inslag av ett holistiskt perspektiv på innehållet, i form av engagerande och kognitivt 

utmanande texter. Kim et al. (2017) menar att detta ökade elevernas motivation och därmed positivt 

inverkade på ordigenkänning, den grundläggande läsförståelsen samt den morfologiska 

medvetenheten, det vill säga ords form och bildning. Faktorer som påverkar motivationen är att 

innehållet är relevant (Guthrie, Klauda, & Ho, 2013, refererad i Kim et al., 2017), att texter är på 

läsarens nivå och innefattar kognitivt utmanande innehåll samt att eleverna upplever framgång och 

kompetens. Dessutom anses samarbete vara en viktig faktor för höjd motivation (Guthrie & Klauda, 

2014, refererad i Kim et al., 2017). 

Texter, som matchar elevers läsnivå och på så sätt blir tillgängliga, främjar och påverkar 

läsengagemanget (Kim et al., 2017). Elever som känner sig kompetenta blir mer motiverade att 

engagera sig i uppgifter (ibid.). Lewis (2018) menar att genom att möta eleverna på den nivå de 

befinner sig, i deras proximala utvecklingszon, kommer de att utvecklas som bäst. Med hjälp och 

stöttning, så kallad scaffolding, kommer de att kunna ta in mer, utvecklas och så småningom bli 

självständiga.  

För att öka engagemang och motivation hos elever i årskurs 7, beskriver Schaefer (2017) i sin 

holistiskt kvalitativa studie, hur eleverna få ta del av Rosenblatts (1978, refererad i Schaefer, 2017) 

Transactional Theory och Langers (2011, refererad i Schaefer, 2017) Envisionments. Rosenblatt 

(1978, refererad i Schaefer, 2017) menar att läsning är en aktivitet mellan text och läsare, där ny 

erfarenhet formas. Langer (2011, refererad i Schaefer, 2017) identifierar fem steg som beskriver vad 

läsaren föreställer sig under läsning eller hur denne interagerar med texten. Ett synliggörande för 

eleverna var de befinner sig på dessa steg kan förenkla en metakognitiv förståelse, det vill säga 

förståelse om den egna läsningen (Schaefer, 2017). 

Även Schaefers (2017) arbetssätt att kommunicera med eleverna via loggböcker och i 

klassrumsdiskussioner bidrog till motivation och deltagande. Eleverna reflekterade över sig själva som 

läsare och vilka strategier som kunde vara användbara. Dessutom bidrog detta arbetssätt till att varje 

elev bekräftades både av lärare och klasskamrater, vilket stärkte dem. 

Identitet  

Att benämna elever utifrån deras läsförmåga är riskfyllt skriver Learned, Morgan och Lui (2017). 

Under ett skolår följdes en högstadieklass i avsikt att jämföra elevernas skolerfarenheter utifrån om de 

etiketterades som elever med lässvårigheter eller inte. Det visade sig att benämningar baserade på 

elevers läsförmåga kan ha en oönskad inverkan på deras läsutveckling. Sådana benämningar tycks 

dessutom befästa uppfattningen om att eleven har lässvårigheter. Därtill kunde det konstateras att 

liknande beteckningar också gjorde undervisningen orättvis. Detta eftersom elever som ansågs som 
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goda läsare av sina lärare, upplevde att deras perspektiv värdesattes, även när de svarade “fel”.  Det 

kunde också konstateras att dessa elever i stor utsträckning gillade sina lektioner och lärare och läste i 

syfte för att lära sig. Tvärtom var fallet för de elever som betecknades med lässvårigheter. De 

uppfattade det som att deras perspektiv inte var betydelsefulla, till största del ogillade de sina lektioner 

och lärare och enda syftet med läsning var att svara på grundläggande frågor (ibid).  

I studien fanns dock en lärare som var omtyckt av alla elever. Lärarens omtyckthet handlade om att 

hon gav tydliga instruktioner och hade meningsfullt och engagerande sätt att låta eleverna möta texter 

på. Hennes mål med undervisningen var att förbättra elevernas läsning och deras kritiska tänkande. 

Hon ansåg i själva verket att elevernas lässvårigheter berodde på social ojämlikhet och underströk 

betydelsen av att lära eleverna sociala färdigheter. Lärarens klassrumsklimat var i enlighet med detta 

tillåtande och icke-värderande där alla erfarenheter ansågs värdefulla. Flertalet av lärarens kollegor 

ansåg tvärtemot att lässvårigheter berodde på brist på engagemang och dåligt uppförande. Dessa lärare 

förordade hårdare metoder mot dåligt uppförande.   

När elever namnges med etiketten lässvårigheter finns följaktligen risken att man som lärare endast 

tittar på vad eleverna inte kan och då riskerar värdefull information om elevers intressen och 

erfarenheter hamna i skymundan. Sådan information är betydelsefull liksom att skolundervisningen 

bekräftar alla elever. Utifrån synsättet att elevers identitet som läsare är dynamisk och föränderlig kan 

lärare främja elevens utveckling av sin läsidentitet med hjälp av stöd och uppmuntran i sammanhang 

där eleven är engagerad. På så vis kan läsidentiteten för en elev förändras från icke-läsare till läsare 

(ibid).   

Speciallärarens roll 

Speciallärare har en framträdande roll i arbetet med elever i lässvårigheter och eleverna har ofta en 

negativ självbild och få upplevelser av framgång (Rubin, 2019). Därför är det också viktigt hur lärare 

och speciallärare bemöter och uppmuntrar eleverna, men framför allt hur de utför sitt arbete. Lewis 

(2018) beskriver hur speciallärare kan arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv med elever i 

lässvårigheter. Lewis (2018) menar att det till en början är värdefullt att observera eleven, att lägga sin 

agenda åt sidan och notera vad eleven kan och gör. Inte skynda, hjälpa eller undervisa (Clay, 2005a, 

refererad i Lewis, 2018). Men det är också viktigt att notera vad man som speciallärare gör, hur 

mycket man pratar, hur mycket tid man tillåter eleven och hur snabb man är att hjälpa eleven när 

denne kämpar med läsningen (O’Leary, 2009, refererad i Lewis, 2018). Att notera vad eleven kan och 

gör innebär att fokusera på vad mycket denne faktiskt kan, trots lässvårigheter (Lewis, 2018). På så 

sätt kan man bygga på elevens styrkor, vilket leder till en känsla av att få lyckas (ibid.).  

När eleven ska ta steg för att utvecklas vidare är det av stor vikt att detta sker inom den proximala 

utvecklingszonen med ”scaffolding”, av läraren (ibid.). För att identifiera vad som är inom den 

optimala utvecklingszonen kan läraren utgå från vad eleven nästan klarar av (DeFord, 2013, refererad i 

Lewis, 2018). Det är viktigt att vara medveten om skillnaden på ”scaffolding” och hjälp eller räddning. 

Lewis (2018) förtydligar att speciallärare vill att eleven ska känna sig lyckade och hjälper därför till 

alldeles för snabbt. Att vara för snabb att hjälpa och försöka ge mycket information kan vara 

förvirrande för eleven (Lewis, 2018). Vinton (2017, refererad i Lewis, 2018) förespråkar att eleven 

mycket väl har förmågan att vara problemlösare själv, istället för läraren. Däremot behöver 

specialläraren alltid vara självkritisk och reflektera över den egna undervisningen om en elev inte gör 

framsteg (Lewis, 2018). 
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Sammanfattning 

Studier angående högstadieelever i lässvårigheter utförs både inom kvantitativ och kvalitativ 

forskning. Den kvantitativa forskningstraditionen utgår ofta från ett reduktionistiskt perspektiv där 

insatser bestående av en eller flera läskomponenter tränas på ett strukturerat och explicit sätt. Det finns 

även forskare inom den kvantitativa forskningen som betonar ett mer holistiskt perspektiv på 

textinnehållet för att insatserna ska upplevas relevanta, utmanande och inge en känsla av kompetens 

hos eleverna. Den kvalitativa forskningstraditionen bidrar till ett holistiskt perspektiv på läsning och 

en fördjupad förståelse för elever i lässvårigheter. Då dessa forskningstraditioner betonar olika 

aspekter som anses viktiga för högstadieelever i lässvårigheter, vill vi i denna studie bidra med 

reflektioner från speciallärare som i sitt dagliga arbete möter dessa elever. Vår förhoppning är att 

kunna tillföra speciallärares resonemang om den specialpedagogiska undervisningens utformning, 

utifrån deras erfarenheter och de förutsättningar de ställs inför i skolans kontext. Vi undrar om 

forskningen och verkligheten går hand i hand eller om det finns motsättningar mellan dem. 

Den tidigare forskningen bidrar till ett vidare resonemang beträffande speciallärarnas erfarenheter av 

högstadieelever i lässvårigheter. Detta resonemang kommer att ha sin fortsatta utgångspunkt i ett 

sociokulturellt synsätt. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Under detta arbete med att beskriva erfarenheter relaterade till högstadieelever och lässvårigheter har 

det blivit påtagligt för oss att det finns många inre och yttre aspekter som samverkar och påverkar 

elevers lärande. Dysthe (2003) beskriver att lärandet omfattar tankeprocesser inne i eleven, men det 

har också med omgivningen att göra. Det betyder att för att förstå och kunna analysera lärande kan 

inte en enskild elev, lärare eller lärmiljö vara utgångspunkten. Hela den samverkande kontexten som 

består av individer, situationer och aktiviteter behöver beaktas. Utifrån detta ses kunskap inte som 

något flyttbart från en person till en annan, utan som en ömsesidig skapelseprocess (ibid). Detta 

resonemang blir därav användbart för hur vi önskar resonera om högstadieelever i lässvårigheter. 

Beträffande teoretisk utgångspunkt på lärande tar föreliggande studie följaktligen ett sociokulturellt 

perspektiv i anspråk. Rubin (2019) förklarar det sociokulturella perspektivet genom att beskriva att 

lärande sker i relationer och att språk och kommunikation är centralt i en lärprocess. Sociokulturella 

perspektiv är ett övergripande begrepp för teorier om lärande, som har sitt ursprung i Lev Semenovich 

Vygotskijs tankar (ibid.). 

Lärande medieras 

Lärande medieras, det vill säga förmedlas, genom hur människor interagerar med varandra och då 

använder olika redskap, vilka kan bestå av personer, språkliga eller fysiska redskap (Dysthe, 

2003). Det mest betydelsefulla medierande redskapet för människan är språket, vilket medierar 

världen till oss (ibid.). Fysiska redskap (saker, hjälpmedel, verktyg), även kallade artefakter, har tagit 

över mänskliga funktioner och kompetenser. Det som tidigare endast människan utförde med tanke 

eller handkraft, har under tid utvecklats och utförs idag av artefakter, som i sin tur bidrar till ytterligare 

utveckling och lärande. Om vi ska förstå hur vi lär oss måste vi anta att vi samspelar med artefakterna 

(Säljö, 2014). Exempelvis är artefakter i samband med läsning i skolan olika typer av texter, mentala 

stödstrukturer, textsamtal och kompensatoriska hjälpmedel.  

Ett situerat lärande  

Ännu en sak i vårt arbete som uppkommer apropå lässvårigheter och lärande är omgivningens 

betydelse. Det har varit nödvändigt att fundera på vad som är utmärkande för den komplexa miljön på 

högstadiet? När vi handlar, agerar eller tolkar görs det utifrån vår kunskap om, och erfarenhet av vad 

vi uppfattar att omgivningen kräver eller tillåter i en speciell situation och miljö (Säljö, 2014). Vilka 

förutsättningar, förväntningar och krav relaterat till lärande finns i högstadiemiljön? Tänkande, 

kommunikation och handlande är situerade i kontexter förklarar Säljö (2014). Precis som alla andra 

miljöer och situationer är även skolan en situerad praktik med sina specifika krav på elevernas 

förståelse och möjlighet att hantera speciella former av kommunikation. Exempelvis utvecklar 

högstadieeleverna vetenskapliga begrepp i skolans situerade ämnesundervisning genom aktiviteter 

som går ut på att samtala, men även genom att läsa eller skriva som medierande redskap. Det är 

betydelsefullt att läraren använder artefakter som språkligt stöd exempelvis med hjälp av bilder, 

eftersom de sannolikt stödjer övergången från ett vardagsspråk till ett skolspråk (Rubin, 2019).  
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En proximal utvecklingszon  

Vygotskij menade att människor ständigt utvecklas och förändras i interaktion med andra, men också 

genom att se möjligheter i de språkliga och fysiska redskapen utifrån vad man tidigare kan. Begreppet 

närmaste (proximal) utvecklingszon beskriver hur vi erövrar nya områden med hjälp av den 

hittillsvarande kunskapen vi har (Säljö, 2014). Att i skolan utgå från vad eleven klarar att läsa på egen 

hand och vad eleven kan klara med stöd från exempelvis specialläraren kan gynna utvecklingen för 

högstadieelever i lässvårigheter (Dysthe, 2003). Detta kan ses som en social stödstruktur. 

Uppfattningen om en proximal utvecklingszon medför att det blir relevant att fokusera på elevens 

nästa steg i inlärningen, istället för vad denne redan lärt sig. Istället för texter som upplevs alldeles för 

svåra, kan anpassade texter bidra till att högstadieelever i lässvårigheter får känna att de lyckas. I 

interaktionsprocessen mellan elev och lärare förklaras några särskilda kvaliteter som väsentliga. En 

sådan kvalitet är scaffolding, vilket innebär att läraren skapar olika former av stöd, för att stötta eleven 

i det som denne ännu inte behärskar (Rubin, 2019). Det finns påvisade samband mellan scaffolding 

och bevarandet av hög innehållskvalitet. Det innebär att eleven med hjälp av scaffolding från läraren, 

kan tillgodogöra sig ett ämnesinnehåll på mer avancerad nivå (Gibbons, 2005, ref i Rubin, 2019). 
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Metod 

Metodval 

Detta är en kvalitativ studie och intervjuer har valts som tillvägagångssätt. Detta eftersom det anses 

lämpligt utifrån vårt syfte, som är att beskriva speciallärares erfarenheter av att arbeta med 

högstadieelever i lässvårigheter (Denscombe, 2018). Till följd av att studiens avsikt inte är att bekräfta 

en vetenskaplig teori utan att så förutsättningslöst som möjligt utforska speciallärarnas erfarenheter, 

har en induktiv ansats valts (Fejes & Thornberg, 2019). Denna induktiva ansats medför ett särskilt 

ansvar om medvetenhet om det egna tolkningsutrymmet under förberedelserna och genomförandet av 

intervjuerna samt under resultatbearbetningen (Larsson, 1986). 

Urval, förberedelser och genomförande  

Studiens empiriska material utgör de intervjuer som genomfördes med fyra speciallärare, där de 

beskriver sina erfarenheter av att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter. Antalet informanter 

avgränsades till fyra, eftersom vi bestämde oss för att utföra semistrukturerade materialbaserade 

djupintervjuer. Varje intervju pågick i cirka 60 minuter. Beslutet att utgå från semistrukturerade 

intervjuer gav speciallärarna en större flexibilitet att utveckla sina idéer och svar. Att dessutom 

använda djupintervjuer genererade än mer omfattande och djupa svar (Denscombe, 2018). 

Intervjumetoden gav oss möjlighet att förutsättningslöst och nyanserat beskriva både skillnader och 

variationer bland speciallärarnas erfarenheter att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Vi bad speciallärarna att ta med arbetsmaterial, som underlag så att de ytterligare 

skulle kunna beskriva och synliggöra arbetet med elever i lässvårigheter och hur de resonerar om 

undervisningens utformning. Samtliga informanter är utbildade speciallärare inom inriktningen språk-, 

skriv- och läsutveckling och tjänstgör på högstadieskolor i en storstadsregion. Vi har valt att inte 

närmare presentera dem med ålder, kön eller erfarenheter som lärare, då de endast var fyra till antalet. 

De fyra speciallärarna handplockades och tillfrågades utifrån bekvämlighetsprincipen, det vill säga att 

de är bekanta för oss eller arbetar på för oss kända skolor (Denscombe, 2018). Vi gjorde ett medvetet 

val att inte presentera dessa informanter närmare utifrån att de endast var fyra till antalet. Vid 

kontaktande av informanterna skickades ett missivbrev (bilaga 1) innehållande information om 

studiens syfte, intervjuns tillvägagångssätt och etiska förhållningsregler under arbetets gång. Inför 

intervjuerna inhämtade vi information om intervjuteknik och sammanställde en intervjuguide (bilaga 

2) att använda som stöd under de semistrukturerade intervjuerna (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi 

fokuserade i intervjuguiden, på två direkta frågor, Vill du beskriva hur du arbetar med högstadieelever 

i lässvårigheter? och Hur ser du att något ger effekt på elevernas läsning? Det blev speciallärarnas 

resonemang om den första frågan, Vill du beskriva hur du arbetar med högstadieelever i 

lässvårigheter? som kom att utgöra huvuddragen i datamaterialet. 

En av intervjuerna genomfördes först som pilotintervju, för att se om våra intervjufrågor var gångbara 

och om de gav oss möjliga svar på forskarfrågan. Den gav oss intressanta och betydelsefulla svar på 

hur speciallärare resonerar om högstadieelever i lässvårigheter. Därför ingick pilotintervjun sedan som 

en del av det empiriska materialet vid databearbetningen. Därefter genomfördes ytterligare tre 

intervjuer på respektive skola. Röstupptagningarna gjordes med hjälp av inspelningar på mobiltelefon 

för att sedan transkriberas. 
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Databearbetning och analys  

Datamaterialet i denna studie har genomgått en tematisk analys. Arbetsgången för en sådan följer 

Braun & Clarkes (2013) redogörelse av en tematisk analys. Ett viktigt första steg i vår 

databearbetningsprocess var transkriberingen. Detta eftersom vi därigenom lärde känna vårt 

datamaterial ordentligt (Braun & Clarke, 2013). Vid flertal tillfällen visade det sig vara gynnsamt att 

vi under diskussioner om potentiella teman lätt kunde relatera tillbaka till olika delar av vårt 

datamaterial. Ett möjligt tema i begynnelsen av vår databearbetning var exempelvis flexibilitet. Flera 

av noteringarna och understrykningarna i marginalerna handlade om just speciallärarnas förmåga att 

kunna anpassa sitt arbetssätt efter elevernas olika behov. I början av databearbetningen stod det också 

klart för oss att datamaterialet var utifrån vår erfarenhet mycket stort och därmed svårhanterligt. Vi 

hade inledningsvis svårigheter att få överblick över materialet vilket ställde krav på vår förmåga att 

vara systematiska. Ett sätt att upprätthålla denna systematik vara att långsamt och metodiskt gå 

igenom det och acceptera att detta behövdes göras ett flertal gånger. I detta arbete fanns en 

medvetenhet om att en kvalitativ studies trovärdighet negativt påverkas av att egna erfarenheter tar 

plats i databearbetningen (Larsson, 1986). Vid upprepade tillfällen behövde vi påminna oss om detta. 

Benämningen flexibilitet är ett exempel på detta. När vi tittade närmare på dessa koder kunde vi se att 

speciallärarna också beskrev andra erfarenheter, såsom vikten att lära känna eleven. Den relationella 

aspekten av speciallärarens arbete kom att utgöra ett tema i vårt resultat eftersom vi uppfattade den 

aspekten som mer betydelsefull framför flexibilitet att belysa. Ett sätt att säkerställa att vi läste 

transkriptionerna så förutsättningslöst som möjligt var att vi under lång tid strängt förhöll oss enbart 

till vårt empiriska material. Så fort vi började använda sammanfattande benämningar på koderna 

släppte vi dessa för att inte gå händelserna i förväg. 

Något som initialt försvårade vårt analysarbete var den framväxande insikten om att studiens syfte inte 

var tillräckligt tydligt; att beskriva speciallärares erfarenheter av högstadieelever i lässvårigheter. Vi 

upplevde att erfarenheter kan betyda allt och därmed inget. Under en fas i analysarbetet uppfattade vi 

det därför som om nästan allt i materialet relaterade till vårt syfte. Vi behövde fundera på vad det var 

vi närmare avsåg undersöka. Dessa funderingar resulterade i frågeställningen Vilka omständigheter 

ligger till grund för hur speciallärare resonerar om den specialpedagogiska undervisningens 

utformning. 

Vårt arbete fortlöpte genom en öppen kodning (Thornberg & Forslund Frykedal, 2015) som innebär 

att vi fortsatte att förhålla oss så nära datamaterialet som möjligt. Thornberg och Forslund Frykedal 

(2015) skriver att det kan vara användbart att i detta steg undra över följande aspekter i datamaterialet: 

Vad sker? Hur, varför och när sker det? Dessa frågeställningar hjälpte oss att se materialet i fler 

dimensioner, allt från konkreta och verksamhetsnära aspekter som schematekniska aspekter till mer 

komplexa frågor såsom hur speciallärare resonerar kring lämpliga arbetssätt. Det vi tyckte oss se i 

materialet väckte funderingar hos oss om vad det innebär att uppleva sig som en självständig läsare i 

motsats till att känna sig som en “dålig” läsare. Vi funderade dessutom på om det är nödvändigt att 

kunna läsa högt och eller med viss hastighet för att bli en självständig läsare. Explicit lästräning tycks 

ske individuellt på högstadiet, i konstellationen “en till en”. Lässtrategier tycks däremot undervisas i 

grupp. Detta gjorde oss nyfikna på om det kulle gå att lästräna i en sociokulturell kontext och vilken 

eventuell fördel det skulle innebära. Vi återkom ofta till vilken den proximala utvecklingszonen är för 

varje högstadieelev som befinner sig i lässvårigheter.  
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Ovanstående reflektioner gav upphov till följande tänkbara teman:   

· En yttre verklighet; till exempel schemat, läsningen förändras på högstadiet 

· Komplexitet i arbetet; till exempel proximal utvecklingszon 

· Anpassningar; till exempel kompensatoriska hjälpmedel  

  

Utifrån dessa tre möjliga teman tog vi hjälp av Elo och Kyngäs (2008) frågor: Vilka koder ger uttryck 

för lika eller olika perspektiv på vår forskningsfråga? Vilka av dessa uppfattar vi som relaterade eller 

inte till varandra? Vi har också i åtanke det Braun och Clarke (2013) skriver om att det är 

betydelsefullt att vara medveten om i detta steg att det är provisoriska teman som kommer att 

omarbetas. Så blev även fallet för oss då vi övergav två av dessa teman som vi inte längre tyckte var 

trovärdiga det empiriska materialet. Däremot behöll vi det tema som uttryckte erfarenheter relaterade 

till en yttre verklighet.   

I detta steg att närmare beskriva varje tema och fundera över deras inbördes relation (Braun & Clarke, 

2013) framträdde två ytterligare aspekter som betydelsefulla:  

·      Skam förknippade med lässvårigheter  

·      Relationen mellan lärare och elev 

  

Vi tyckte också att det som handlade om proximal utvecklingszon och kompensatoriska hjälpmedel 

gav uttryck för likartade egenskaper, nämligen hur specialläraren väljer att använda dessa i sin 

undervisning. Vi omsorterade därför än en gång koderna och slutligen var vi framme vid ett resultat. I 

detta beslut valde vi således att inte ha med komplexitet eller anpassningar som egna teman. Detta 

eftersom det som handlade om skam och relation mellan lärare och elev också fångade in 

komplexiteten, exempelvis genom att det som fungerar för en elev inte per automatik behöver fungera 

för en annan. När det gällde anpassningar fångades det in genom att dessa kan förstärka elevens känsla 

av att vara en ”dålig” läsare. 

Det slutgiltiga resultatet redovisas i nästa kapitel.  

Trovärdighet, tillförlitlighet och generalisering 

Vi ville, genom att utgå från en kvalitativ studie, beskriva speciallärares erfarenheter av att arbeta med 

högstadieelever i lässvårigheter. För att studien skulle vila på en hög trovärdighet arbetade vi medvetet 

och systematiskt med planering, genomförande, analys och rapportering (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Däremellan stannade vi upp, återvände och förhöll oss kritiskt till processen (ibid.). Dessutom 

redovisas under rubriken “Databearbetning och analys”, en explicit beskrivning av analysprocessen, 

vilket bidrar till att studiens trovärdighet ökar än mer (Elo & Kyngäs, 2008).  

När det gäller studiens tillförlitlighet relateras den till metodens datainsamling och analys (Clarke & 

Braun, 2013). Medvetenheten om detta har medfört att vi på ett transparent sätt har redogjort för 

processen och de beslut vi har tagit (Denscombe, 2018). Vi har dessutom både på egen hand och i 

samverkan reflekterat och bearbetat materialet under hela processen.  
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Kvaliteten på en studie påverkas av dess generaliserbarhet det vill säga hur användbar den är för andra 

(Fejes & Thornberg, 2019). Datamaterialet i denna studie har inhämtats från fyra speciallärare som 

beskrivit sina erfarenheter av att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter. Speciallärarnas specifika 

kunskaper i föreliggande sakfråga har sammanflätats med ett komplext sammanhang som är 

betecknande för skolmiljön. Det gör att oavsett specifika erfarenheter för just dessa fyra speciallärare 

är resultatet och diskussionen användbart för en analytisk generalisering (Kvale, 1997, refererad i 

Fejes & Thornberg, 2019). Det innebär att slutsatser kan dras om vad som skulle kunna uppstå i ett 

annat komplex sammanhang, det vill säga en annan högstadiesituation (ibid.). Studien kan också bidra 

till så kallad situerad generalisering, vilket innebär att fenomen identifieras i processer och mönster, 

som kan uppstå i olika skolsituationer (Larsson, 2009, refererad i Fejes & Thornberg, 2019). Vi anser 

utifrån resonemanget att resultatet och diskussionen därmed är ett komplement i det 

specialpedagogiska forskningsfältet. 

Forskningsetiska aspekter 

Att forskning bedrivs är nödvändigt för att individer och samhälle ska utvecklas, men det är av yttersta 

vikt att den bedrivs utifrån vad som är viktigt och att den håller hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002). I 

denna studie har vi utgått från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer som ger vägledning för 

studiens innehåll och ett hänsynstagande till informanterna. Utgångspunkten har varit att följa 

individskyddskravet som innefattas av fyra huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

I enlighet med informationskravet skickades via mail ett missivbrev vid kontakt och tillfrågande av 

informanter. Missivbrevet innehöll information om studiens syfte och villkor för medverkan. Vi 

meddelade att vi ville intervjua dessa speciallärare för att ta del av deras erfarenheter i arbetet med 

högstadieelever i lässvårigheter i cirka 60 minuter. Dessutom informerades om att ljudinspelningar 

skulle göras, för att senare kunna transkribera och analysera materialet.  

När kontakt hade tagits inväntades svar och samtycke från informanterna. I missivbrevet informerades 

i överensstämmelse med samtyckeskravet att medverkan var frivillig och om möjlighet att avbryta 

medverkan när som helst, utan att behöva förklara varför. Det låg inte heller i vår avsikt att försöka 

övertyga informanterna att i så fall överväga sitt beslut. 

Vi har varit medvetna om att en småskalig intervjustudie med få informanter gör att deras åsikter och 

reflektioner framträder tydligt. Med konfidentialitetskravet i beaktande har det därför varit extra viktigt 

att behandla materialet med respekt och att informanterna och deras skolor inte är möjliga att 

identifiera. Inte heller har elever namngetts i samband med intervjuerna och ljudupptagningarna. 

Med avseende på nyttjandekravet kommer såväl ljudinspelningarna och det transkriberade materialet 

endast användas i det forskningssyfte som denna studie uppgett. Ljudinspelningarna raderas när 

uppsatsen blivit godkänd.  

Metoddiskussion 

Eftersom vi ville beskriva speciallärares erfarenheter av att arbeta med högstadieelever i lässvårigheter 

valde vi att djupintervjua fyra speciallärare. Vi insåg att djupintervjuer skulle frambringa ett stort 

datamaterial, vilket gjorde att vi avgränsade antalet informanter till fyra. En osäkerhet med detta antal 

var risken att vårt empiriska material skulle vara otillräcklig för att kunna besvara studiens 
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frågeställning Vilka omständigheter ligger till grund för hur speciallärare resonerar om den 

specialpedagogiska undervisningens utformning? Vi uppfattar att vi, trots antalet informanter, fick ett 

omfattande material. 

Speciallärarna handplockades genom bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018). Vi känner 

speciallärarna olika väl. Två har vi kollegial anknytning till, en känner vi lite grann och den fjärde inte 

alls. Det innebär att vi också hade förkunskap om skolorna de arbetar på. Dessa omständigheter kan ha 

haft inverkan på vårt sätt att ställa frågor samt tolkning av speciallärarnas svar. Exempelvis kan det 

faktum att vi känner eller inte känner informanterna ha influerat dem under intervjutillfällena till att 

berätta om sina erfarenheter på ett avspänt sätt eller med återhållsamhet. Det är också tänkbart att 

deras medverkan till intervjuerna handlade om nämnd bekantskap (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi kan 

inte med säkerhet uttala oss om dessa eventualiteter men medvetenheten om dem gör att de i mindre 

utsträckning inverkar på vårt resultat (Denscombe, 2018).  

Att som metod använda sig av intervjuer innebär att man med säkerhet aldrig kan veta om 

informanterna återger vad de verkligen gör eller vad de föredrar eller tänker, vilket i sin tur kan 

påverka trovärdigheten i datamaterialet (Denscombe, 2018). Det samma gäller för vår studie. Under 

intervjuerna upplevde vi speciallärarna som avslappnade och att de öppenhjärtigt delgav sina 

erfarenheter och tankar. Genom att använda semistrukturerade intervjuer vill man uppnå flexibilitet så 

att informanterna ges utrymme att delge sina tankar och svar (ibid.). Denna intervjuform innebär att 

frågor kan komma att omformuleras vid de olika intervjuerna, vilket kan inverka på svaren (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta märkte vi till viss del av, vilket främst hade att göra med att vi övade upp vår 

säkerhet att genomföra intervjuerna. Den första intervjun var exempelvis mer trevande än de övriga. 

När vi blivit mer vana vid att intervjua märkte vi också hur effektfullt det kan vara att våga låta det 

vara lite tyst efter varje svar istället för att “kasta” sig över till nästa fråga (ibid.). Det gjorde att vissa 

frågor allteftersom fick mer uttömmande svar. Det är tänkbart att om vi använt denna teknik vid 

samtliga intervjuer hade fått ännu fler reflekterande svar. Vi valde att intervjua de fyra speciallärarna 

var för sig, vilket ytterligare kan ha bidragit till att frågorna, trots intervjuguiden, inte blev identiska. 

Men trots detta anser vi att intervjuerna gav oss betydelsefulla och för vår studie, relevanta svar. 

Vår intervjuguide innehöll två direkta frågor Vill du beskriva hur du arbetar med högstadieelever i 

lässvårigheter? och Hur ser du att något ger effekt på elevernas läsning? Under den tredje intervjun 

reflekterade specialläraren över kompensatoriska hjälpmedel och högstadieelever i lässvårigheter. 

Detta plockades upp även under den fjärde intervjun och formulerades som en fråga Vilka erfarenheter 

har du av kompensatoriska hjälpmedel och högstadieelever i lässvårigheter? Så här i efterhand hade 

den frågan om kompensatoriska hjälpmedel varit intressant att ha med även i de två första 

intervjuerna.   

Att vi själva är speciallärstudenter gör att vi har ämneskunskaper och lätt kan relatera till 

informanternas resonemang (Kvale & Brinkmann, 2014). Det underlättade vid intervjun, för att till 

exempel ställa frågor som utvecklar svaren, men det kan också ha gjort att vi hade med oss 

förutfattade meningar och relaterade till våra tidigare kunskaper och föreställningar (Denscombe, 

2018). Ett sätt att hantera detta under intervjuerna var att förhålla sig så neutralt som möjligt till det 

speciallärarna berättade. Vi var inställda på att intervjuerna inte var ett tillfälle för oss att spegla 

informanternas erfarenheter med de vi har. Under arbetet med resultatanalysen förhöll vi oss också 

troget till transkriptionerna för att säkerställa att vi inte blandade ihop våra egna upplevelser med 

resultatet.  
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Under intervjuerna gjordes ljudupptagningarna med mobiltelefoner. Det medför att den icke-verbala 

kommunikationen inte registreras, vilket kan ha påverkat innehållet och tolkningen av datamaterialet 

(Denscombe, 2018). Att vi dessutom behövde kontrollera mobiltelefonernas inspelning så att samtalen 

verkligen spelades in, kan eventuellt ha stört intervjuernas flyt.  

Vad gäller transkriptionerna skrevs dessa utan interpunktion för att inte äventyra den kommande 

tolkningen av datamaterialet (Braun & Clarke, 2013). Däremot valde vi, vid utskrivandet av 

resultatdelens citat, att använda interpunktion. Detta gjordes för att underlätta läsningen.   
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Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att beskriva speciallärares erfarenheter av att arbeta med 

högstadieelever i lässvårigheter. Studien eftersträvar besvara frågeställningen Vilka omständigheter 

ligger till grund för hur speciallärare resonerar om den specialpedagogiska undervisningens 

utformning. 

Utifrån intervjuer med speciallärare har diverse omständigheter blivit synliga och dessa presenteras i 

tre huvudteman med tillhörande underteman. De fyra intervjuade speciallärarna benämns speciallärare 

1, speciallärare 2, speciallärare 3 och speciallärare 4. I tabell 1 redovisas resultatet bestående av tre 

huvudteman som har två underteman vardera. 

 

Tabell 1. Omständigheter som ligger till grund för hur speciallärare utformar undervisning  

 
Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Huvudtema Yttre faktorer i skolan Inre faktorer hos eleven Didaktiska val 

Undertema  organisatoriska 

aspekter 

 texterna 

förändras 

 

 elevens 

självuppfattning 

 elevens inställning till 

att vilja delta i en 

specialpedagogisk 

undervisning 

 arbetssätt och 

textval 

 kompensatoriska 

hjälpmedel 

 

Yttre faktorer i skolan   

Speciallärarna beskriver att det finns vissa yttre omständigheter i skolmiljön som påverkar hur det 

specialpedagogiska uppdraget kan utföras. Dessa faktorer är inte påverkningsbara inom ramen för 

speciallärarens eget handlingsutrymme. Ett exempel är högstadieelevers undervisningsschema som 

innehåller ämnen som undervisas av många olika lärare. Ännu ett exempel på yttre faktorer är att 

högstadieelever till skillnad från de flesta lågstadieelever inte befinner sig i samma klassrum under 

övervägande del av sin skoldag. Yttre faktorer innefattar också att texterna blir ännu mer komplexa på 

högstadiet, vilket ställer högre krav på elevernas läsförmåga. 

Organisatoriska aspekter  

Den aspekt som påverkar speciallärares arbete med att hjälpa högstadieelever i lässvårigheter gällande 

när och hur detta ska ske benämns organisatoriska aspekter. På skolorna finns ingen förutbestämd 

lokal eller avsatt tid i elevernas undervisningsschema för specialpedagogisk undervisning. 

Speciallärarna berättar om svårigheter att hitta lämpliga tillfällen och platser och eftersom 

högstadieelever också har scheman med olika ämnen, lärare och klassrum. En speciallärare försöker 
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lösa detta genom att arbeta med eleven när alla elever har läsning i sitt schema. En annan speciallärare 

försöker ordna det så att eleven får hjälp i sin ordinarie undervisning. Speciallärarna berättar om 

dilemmat att elever riskerar komma efter i olika ämnen om de lämnar sin ordinarie undervisning för att 

träffa specialläraren. En speciallärare understryker att rådande organisatoriska omständigheter på 

skolor inte alltid är gynnsamma för den specialpedagogiska undervisningen, också med tanke på att 

specialpedagogiska undervisningsinsatser behöver ske kontinuerligt.  

 

Speciallärare 4: Jag har elever där jag besöker klassen för då har jag flera elever jag kan täcka in och besöka 
samtidigt. Jag kanske kan hjälpa även de som inte sökt hjälp. Det är ett jättespann och det är ett pussel att 
lösa i schemat. 
 
Speciallärare 2: Ja absolut jag försöker göra det här när de har läsning inlagt på schemat, alltså när alla läser. 
 
Speciallärare 3: För om vi erbjuder att lästräna, då blir det också svårt för att man plockar bort tid från andra 
ämnen och då också halkar efter där.  
 
Speciallärare 1: Det sorgliga med läs-och skrivsvårigheter är att det är sådan tids- och resursbrist i skolan. 
Ibland också oförståelse för vikten av kontinuitet, särskilt när det gäller dessa elever. 

 

Texterna förändras  

Speciallärarna berättar att elever på högstadiet möter texter med komplexa meningsstrukturer, 

ämnesspecifika begrepp och ett alltmer abstrakt språk. Särskilt texter i SO, NO och matematik kan 

upplevas som svåra. Dessa texter kräver en annan typ av läsning och speciallärarna förklarar att på 

högstadiet förväntas eleverna kunna använda sin läsning för att lära i de olika skolämnena. En 

speciallärare uttrycker värdet av att högstadieelever blir så pass självständiga i sin läsning så att de inte 

begränsas av den också i andra områden. Specialläraren berättar att många lärare felaktigt kan tro att 

en elev i lässvårigheter per automatik har svårigheter också i andra undervisningsämnen.   

 

Speciallärare 1: För eleven kanske egentligen är duktig i ämnet (syftar på skolämnet biologi) men hittar inte 
lässtrategier. 
 
Speciallärare 1: Ja, för om du har svårigheter och behöver hjälp och så är det ju också bra om jag hjälper dig 
med det du också ska jobba med. På högstadiet är det ju så att SO- och NO-texterna kan vara väldigt jobbiga 
för eleverna, även matteboken. 
  
Speciallärare 1: Och ju äldre de blir ska de ju bli självständigare, så att de själva ska kunna ta till sig 
kunskaper och bli det de vill bli, läsningen ska inte begränsa det.  
  
Speciallärare 2: Men jag har elever som jag stöttar i SO och NO och då läste vi de texter som de jobbade 
med på lektionerna.  

  

Sammanfattningsvis beskriver speciallärarna att det finns yttre faktorer i skolan som påverkar deras 

arbetssituation. Speciallärarna har inte något direkt inflytande över dessa yttre omständigheter som har 

en organisatorisk och textmässig aspekt. Även om speciallärarna har möjlighet att anpassa textvalet 

inom den specialpedagogiska undervisningen, kommer dessa elever att ställas inför mer avancerade 

texter till exempel i andra ämnen, framtida studier och som samhällsmedborgare. Den organisatoriska 

synvinkeln handlar om att högstadieelever har många olika lärare och klassrum samt att den 

specialpedagogiska undervisningen inte har en given plats vad gäller tid och plats i skolan. Sällan 
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medger skolans organisation de förutsättningar av kontinuitet som en specialpedagogisk undervisning 

behöver. Något som också utgör en yttre ram för hur speciallärare resonerar om undervisningens 

utformning är att texterna på högstadiet blir svårare, detta blir särskilt synbart i texter som handlar om 

SO, NO och matematik. 

Inre faktorer hos eleven  

Högstadieelever har en egen uppfattning om sig själva som läsare. Inte sällan är lässvårigheter 

förknippade med skam och lågt självförtroende berättar speciallärarna. Känslor av skam och skuld är 

vanligt förekommande när det gäller lässvårigheter vilket gör eleven skicklig på att dölja och 

hemlighålla dessa. Drivkraften att få vara som alla andra och inte sticka ut från mängden och få 

tillhöra gemenskapen är stark hos högstadieelever. Speciallärarna anger att relationen till eleven är 

särskilt betydelsefull och att det ankommer på specialläraren att lära känna denne. Vem är just den här 

eleven? Vilka intressen och styrkor har eleven? Att vara tillitsfull och hitta sätt som får eleven att vilja 

delta i den specialpedagogiska undervisningen är viktigt eftersom det finns en varierad benägenhet hos 

eleven att vilja ta emot hjälp av specialläraren.  

Elevens självuppfattning  

Arbetet som speciallärare på högstadiet erfordrar medvetenhet om att lässvårigheter ofta innebär en 

negativ självuppfattning hos eleven. Speciallärarna berättar att det allt som oftast är skamfyllt med 

lässvårigheter varför många elever blir skickliga på att dölja dessa. Därtill beskrivs känslan av att bli 

begränsad av sin läsning som något besvärande, att inte förstå kan upplevas som oerhört jobbigt.  

  

Speciallärare 3: Det är de elever man tampas med och de har blivit duktiga på att dölja det. 
  
Speciallärare 3: De här eleverna, att de inte kan läsa eller att de inte har förstått, det är något som är 
jätteskuldbelagt. 

  

Speciallärarna berättar om att uppfattas som ”alla andra” är en stark drivkraft hos många 

högstadieelever. Speciallärarna understryker vikten av att som elev få känna tillhörighet och 

gemenskap med sina klasskamrater. 

  

Speciallärare 3: Sen kan det ju vara så att de har en lätt bok att lästräna i hos mig, men de vill ändå ha den 
boken som man läser i klassen. Det spelar ingen roll att man går på högstadiet, utan att man vill ha samma 
bok. Det är viktigt för tillhörigheten. 
 
Speciallärare 2: Det är svårare på högstadiet än på mellanstadiet med olika lärare och så och allt bli 
känsligare, man vill inte känna sig utpekad utan vara som alla andra.  
 
Speciallärare 2: Ju äldre de blir så… jag vet en elev, hon var så där att hon tittade sig alltid omkring och så 
slank hon snabbt in till mig och när vi väl var i rummet så hade vi en bra stund, vi läste Mio min Mio, vi 
hade jättetrevligt, men bara det där att någon eventuellt ser och hon gick i sexan… så det är inte 
okomplicerat. 

  



25 

 

Elevens inställning till att vilja delta i en specialpedagogisk 

undervisning   

Speciallärarna berättar att det är av stor vikt att man som speciallärare skapar relation till eleverna. 

Orsaken till detta beror på att speciallärare möter elever i lässvårigheter som inte vill delta i 

undervisningen.  Elever i lässvårigheter kan ha en negativ självbild och skämmas över att ha 

svårigheter med läsningen i skolan, och detta kan också negativt påverka relationen till och 

uppfattningen om specialläraren. Medvetenheten om detta hos speciallärarna gör att de inledningsvis 

är försiktiga och försöker skapa goda relationer. Anledningen till att få kontakt med eleven och skapa 

relation beskriver speciallärarna också kan vara en väg för att få eleven med sig. Det krävs en 

frivillighet och en vilja från elevens sida, att delta i specialundervisningen. Förutom relation mellan 

elev och speciallärare samt elevens vilja, betyder också förhållningssätt och undervisning som bygger 

på autencitet och ömsesidighet, att eleven får känna sig behövd och viktig.  

Speciallärare betonar att relationen till elever i lässvårigheter är viktig, för att på ett respektfullt sätt 

kunna möta eleverna. Speciallärarna beskriver att de försiktigt och inkännande tar kontakt med 

eleverna där de befinner sig. En av orsakerna till denna försiktighet kan vara på grund av den negativa 

självbild som många elever uttrycker. En speciallärare uttrycker också medvetenhet om att 

speciallärarrollen kan ha en negativ accession för elever.  

  

Speciallärare 2: Jag tänker att nu så här i början av terminen och med tanke på att jag är ny för eleverna så 
får det gå lite tid innan jag gör direkta insatser. Så nu är jag med i klassrummen nästan hela tiden, jag går 
mellan klasserna och är främst med på framförallt svenskan, matten och “bondar” lite extra med de här 
eleverna som jag ser har det svårt.  
 
Speciallärare 2: Jag måste vara jätteförsiktig så att jag inte får stämpeln “den där, hon…” så att man skäms 
att vara i min närhet. För så vill jag inte att det ska vara. 

  

Speciallärare uttrycker att behovet av att få eleverna med sig. Viljan att ta emot hjälp och att arbeta 

med att förstärka läsningen måste finnas hos eleven. Erfarenheter som framkommer är att det är svårt 

om den viljan inte finns och att det kan vara väldigt svårt att skapa en relation till eleven.  

  

Speciallärare 1: Man måste ha dem med på tåget.  
 
Speciallärare 2: Jag tänker att försöka skapa en relation, jag tänker på två killar som har svårt och klassen 
skulle läsa en gemensam text. Då föreslog jag att vi skulle sätta oss i ett rum bredvid, och de här är 
jättenegativa till läsning så jag visste inte riktigt hur det skulle gå. Men de gick med på det och jag sa att nu 
läser vi den här tillsammans och jag börjar sen kan ni läsa en liten bit var och det var ju protester först, men 
jag körde på och det var ju knackigt och så och det är ju jobbigt för dem, så det är viktigt att verkligen 
uppmuntra. 
 
Speciallärare 2: Det är ju problematiskt om man inte får med sig dem (...) men man kan ju inte heller tvinga 
sig på elever.  

  

En speciallärare beskriver vikten av att eleven får känna meningsfullhet genom autentiska och 

betydelsefulla aktiviteter. 
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Speciallärare 3: Som när jag skulle prova Lilla Duvan, då sa jag till några killar: ”Kan ni hjälpa mig? Jag 
ska skriva om det här, jag skulle vilja testa om det funkar”. De här grabbarna har aldrig varit så på g. De 
skulle verkligen ställa upp och göra det här för mig. 
 

Sammanfattningsvis berättar speciallärarna om att lässvårigheter ofta påverkar elevens självbild till det 

sämre. Lässvårigheter är ofta en negativ erfarenhet som innefattar skam och därför något många vill 

mörklägga. Relationen mellan eleven och specialläraren är central. Det är avgörande att specialläraren 

lär känna eleven på ett inkännande sätt för att på så sätt förstå hur den specialpedagogiska 

undervisningen på bästa sätt kan utformas för den enskilde eleven. Meningsfulla och autentiska 

aktiviteter tycks öka elevens benägenhet att vilja delta i specialpedagogisk undervisning. Det kan 

ibland vara svårt och ta tid att bygga upp en relation till en högstadieelev som befinner sig i 

lässvårigheter.  

Didaktiska val  

Speciallärarna berättar om varierande tillvägagångssätt för hur de arbetar med läsutveckling för 

högstadieelever i lässvårigheter. Gemensamt för deras tillvägagångssätt är att de avspeglar 

speciallärarens uppfattning om lämpligt arbetssätt och textval. Automatiserad avkodning och läsflyt är 

något som betonas och passande arbetssätt är då “en till en”.  Utveckling av läsförståelsestrategier 

anses också betydelsefullt och då med fördel i mindre grupp. När det gäller textval varierar det mellan 

att eleven eller specialläraren väljer text. Till detta berättar speciallärarna också att deras 

undervisningssätt får dem att fundera över de kompensatoriska hjälpmedlens möjligheter och 

begränsningar beträffande lässvårigheter. Det är tydligt att många elever blir hjälpta av dessa, men 

samtidigt är det inte okomplicerat. Att hantera en dator så att den fungerar som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel kräver till exempel mycket kunskap och träning. De kompensatoriska hjälpmedlen medför 

att speciallärarna funderar över frågan om man kan kompensera bort läsning. 

 

Arbetssätt och textval 

En speciallärare betonar vikten av automatiserad koppling mellan fonem och grafem vilket påverkar 

dennes val av undervisningssätt. Specialläraren berättar att kommunen tillhandahåller 

datorprogrammet Lexia som kan användas för detta ändamål. Specialläraren förklarar att det är 

användbart ända upp till åk 9 men att högstadieelever kan uppleva det som barnsligt. En annan 

speciallärare understryker vikten av en viss läshastighet och läsflyt och då anges upprepad läsning och 

läslistor som framgångsrika arbetssätt för att stärka detta. Specialläraren hänvisar till forskning och 

berättar ett starkt påvisat samband mellan läsflyt och läsförståelse.   

Tre speciallärare anser att det arbetssätt som är mest effektivt, när det gäller till exempel att uppnå 

läsflyt, är att jobba “en till en” med eleven. 

 

Speciallärare 3: Den här kommunen har Provia och Lexia, där det också finns bra testmaterial som man kan 
använda, fortfarande lite barnsligt, men det funkar ju. Det är ändå anpassat ända upp till årskurs 9. Då kan 
de träna på läsförståelse, fonem-grafem, bygga ord, ljudsplitt. 
  
Speciallärare 2: Det här med läsflyt är ju jätteviktigt, jag undrar om det inte var Barbro Westlund som sa det 
här att läsförståelsen höjs med 40 % om läsflytet ökar för då har man ju flyttat sig från avkodningen och den 
är automatiserad vilket är en förutsättning.  
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En speciallärare beskriver ett annat arbetssätt där läshastighet med hjälp av läslistor tränas tillsammans 

med gemensam upplevelseläsning i en skönlitterär bok. I den gemensamma läsupplevelsen samtalade 

specialläraren och eleven om innehållet.  

  

Speciallärare 2: Både upprepad läsning och att man fem gånger ska läsa samma text och det behöver ju inte 
vara fem dagar i rad men fem gånger träffas med samma text och så tog jag tid på första och så läste vi på 
fem gånger och så tog jag tid på sista och de lästa ju alltid snabbare och sen läste vi också på i boken på att 
de blev kontinuerlig läsning och pratade om den.  

 

Speciallärarnas erfarenheter vittnar om övertygelse om att utveckling av läsförståelsestrategier är 

centralt för att hjälpa högstadieelever i lässvårigheter. Gynnsamma arbetssätt för att utveckla 

läsförståelsestrategier berättar speciallärarna, är att arbeta i mindre grupper eftersom man då behöver 

prata och diskutera läsningen och textinnehållet.  

En speciallärare använder sig av stödstrukturer för att hjälpa eleverna se att olika segment i faktatexter 

innehåller så mycket information som de kan ha nytta av, till exempel rubriker, bilder och bildtexterna. 

Stödstrukturer innebär tydlighet för eleverna, hur de ska tänka och ta sig an faktatexter och att de läses 

på ett annat sätt än berättelser. Stödstrukturer kan vara tankemodeller som hjälper läsaren att bearbeta 

textinnehållet på strukturerat sätt. Några exempel som tas upp är grafiska tankemodeller såsom Venn-

diagram och Förvandla rubriker till frågor (bilaga 4 och 5).   

Speciallärare 3: Så läser vi tillsammans och så försöker jag ge strategier som vi tränar upp och som de kan 
ha användning av i klassrummet. 
 
Speciallärare 2: Men jag har elever som jag stöttar i SO och NO och då läste vi de texter som de jobbade 
med på lektionerna och det är ju inte en lästräning på samma sätt. Ja då är ju fokus mer på läsförståelse och 
strategier, inte läshastighet och jag har lite olika modeller som jag använder (visar två böcker), mycket från 
Barbro Westlund “Aktiv läskraft” för högstadiet som Venn-diagram och boken “Att läsa faktatexter” och 
Förvandla rubriker till frågor, är jättebra. Det blir tydligt för eleverna. Konkret.  

 

En speciallärare har textval som utgångspunkt i sitt val av arbetssätt.  Det är betydelsefullt att elever 

känner sig berörda av texten och kan relatera till det som läses. När det gäller textval är det därför 

fördelaktigt om eleverna själva får välja eller om specialläraren kan bistå med idéer och tankar om 

böcker som kan passa. Det gör att elever kan ”fångas” och vill läsa. 
  

Speciallärare 4: Han fick läsa en text om en polis och det var inga problem att läsa och så fick han läsa någon 
annan text om något annat, och han tog sig inte igenom den. Det var jätte jättesvårt. Hans pappa var polis, 
så polistexten var lättare att relatera till för honom och då såg han en vinst i att läsa den. 
  
Speciallärare 1: Jag tänker på en elev som hade det jobbigt med läsningen och tyckte inte om att läsa och 
jag lyckades hitta fram en bok som han tyckte var spännande och ville fortsätta läsa, det var en sådan här 
trilogi så det fick verkligen igång honom, det är så viktigt att man hittar det här som är roligt så att de vill. 

 

Kompensatoriska hjälpmedel  

I undervisningen tar de kompensatoriska hjälpmedlen, i form av datorer och Ipads, allt större plats. 

Speciallärarna berättar att deras erfarenheter av högstadieelever i lässvårigheter och kompensatoriska 

hjälpmedel får dem att reflektera, då dessa bidrar till både möjligheter och begränsningar. 



28 

 

Speciallärarna menar att de kompensatoriska hjälpmedlen bidrar till att högstadieelever i lässvårigheter 

har möjlighet att lyssna till texter och på sätt kan tillgodogöra sig ämnesinnehåll. Detta innebär att 

eleven ställs inför ansvar och insikt om hur dessa ska användas. Speciallärarna reflekterar över om 

läsningen kan kompenseras bort eller om eleverna trots allt behöver lästräna.  De säger också att de 

kompensatoriska hjälpmedlen inte alltid kan ersätta läsning, när det gäller exempelvis sökläsning. 

Genom att använda kompensatoriska hjälpmedel och lyssna till texter medför att eleven förväntas ta in 

ämnesinnehåll trots svårigheter med läsning. Speciallärare berättar om svårigheter för de elever med 

koncentrationssvårigheter som förväntas ta till sig innehållet på det här sättet.   

Speciallärare 3: Många säger att man kan kompensera bort det. Men om man föreställer sig själv att man 
går förbi skyltar. De vet inte vad som står där. Du har ingen aning. Du måste välja svensk film på bio, för 
att man inte hänger med på textremsan. Alla vill ju kunna läsa. Du kan välja bort, men jag har aldrig mött 
någon som inte vill kunna läsa. 
 
Speciallärare 4: Det har både en positiv och negativ effekt. Det underlättar skolarbetet, hjälpen till självhjälp 
för att ta sig igenom den svenska skolan som den ser ut nu. Däremot upplever jag att det är fler och fler 
föräldrar och barn, och kanske vuxna, som tappar lite av känslan för mängdträning. För läsning är 
mängdträning. Om vi pratar om att läsning är att känna igen. (...)  Det hjälper till och det stöttar, men du 
måste fortfarande träna. Många tappar nog det. Det är både på gott och på ont. 

 

Många moment under skoldagen underlättas av kompensatoriska hjälpmedel, men det finns situationer 

som inte gör det. En speciallärare reflekterar över de nationella proven i svenska då eleverna i årskurs 

9 får lyssna på innehållet och sedan söker efter svar i texten. Att sökläsa blir problematiskt och 

dessutom ska eleverna göra det i en stressande provsituation. Ytterligare svårigheter uppstår för de 

elever med koncentrationssvårigheter som förväntas lyssna på innehåll. Det är lätt för många att 

“försvinna i tanken”. 

  

Speciallärare 3: Men frågan är om man kan ta bort läsningen? Jag såg i nationella provet i nian, då får man 
lyssna på det. Men när man inte kan sökläsa och man vill gå tillbaka till en fråga och jag får ju inte peka var 
svaret finns. Du kan ju spola fram och tillbaka. Men jag skulle inte vilja vara i deras situation, i en stressande 
provsituation, med begränsad tid. Och sexorna får ju inte lyssna alls. Upp till den nivån, då ska du kunna ta 
dig igenom en meny och läsa textremsan på tv. Det blir ändå många olika förmågor du måste ha, det är 
läshastighet, läsförmåga. Du måste träna upp dina strategier hur du sökläser. Det är ju många olika… Även 
om du tränar upp läsningen måste du även träna de andra förmågorna.  
 
Speciallärare nr 3: Och lyssnar de så fungerar inte det så bra heller för att då stänger de av. Det blir för 
mycket för dem. Så anpassningar fungerar inte så bra för de här eleverna heller. Om man säger: ”Du kan ju 
lyssna på texten”. Men det är inte så lätt om eleven har ADHD. ”Nu ska du sitta och lyssna i 30 minuter”. 
Då måste man vara aktivt lyssnande. 

 

Speciallärarna vittnar om att de ställs inför frågor som kan ses som dilemman och som de måste ta 

ställning till. Kan man verkligen kompensera bort läsning? Vad innebär det då att kunna läsa?  En 

speciallärare berättar att det finns andra speciallärare som säger att de släpper lästräningen när 

eleverna går i sjuan. De får istället kompensera bort det. Dessutom, det krävs kunskap och träning för 

att för att kunna ta till sig och lyckosamt använda kompensatoriska hjälpmedel. Speciallärarna vittnar 

om att de inte är den snabba och enkla “lösning” många önskar sig.  

  

Speciallärare 3: Vi har försökt ha olika lästräningsprogram. Jag har alltid någon elev som jag har lästränat 
med. Men det är svårt, för om man inte tränar kontinuerligt varje dag, så ser man inte riktigt effekten. 
Eftersom det också blir allt lättare att kompensera bort… Jag vet speciallärare som säger att de släpper det i 
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sjuan. Då får de kompensera bort det, med mobiltelefoner, appar... Det är ju den diskussionen vi har idag. 
Ska vi kompensera bort allt? Är det nödvändigt? Hur pass bra läsare behöver du vara? 
 
Speciallärare 3: Då kan man tänka att läs- och skrivträningen tar tid, men det tar också tid att bli vän med 
alla dessa hjälpmedel. Det är inte så att man laddar ner en app och så fixar det sig. Du ska ju lära dig att 
använda den. Du ska vänja dig, du ska fota texten, ta på hörlurarna. Det tar tid. 
 
Speciallärare 4: Så får eleven en dator och så får den de hjälpmedel och då tror läraren att allt är frid och 
fröjd. Nu är det löst och sedan släpper man det. Och det gör även föräldrar, lite grann. All forskning som 
jag har läst, säger att om man inte får vuxenhjälp, att påminna, ta dig igenom eller förstå dagligen då kan du 
lika gärna vara utan. Du behöver samma pedagogiska stöd som om du läser en bok. 
 
Speciallärare 3: Även om du väljer appar, måste du lära dig strategier hur du använder dem och hur du 
kompenserar bort. Det är inte enkelt. Däremot tycker jag att det är viktigt att vi som lärare att vi ger dem en 
chans i till exempel SO-ämnena.  

 

Sammanfattningsvis redogör speciallärarna för olika sätt att arbeta med läsutveckling. Vikten av 

färdighetsträning och läsförståelsestrategier betonas. När det gäller färdighetsträning såsom 

ordavkodning och läshastighet anses det vara mest effektivt att arbeta “en till en” med eleven. 

Läsförståelsestrategier tycks vara fördelaktigt att undervisa i en mindre grupp eftersom det då är 

gynnsamt att samtala om textinnehållet. När det gäller textval varierar det mellan att eleven eller 

specialläraren väljer text. Kompensatoriska hjälpmedel är något som speciallärare förhåller sig till och 

funderar över. De för med sig möjligheter som exempelvis att eleven kan lyssna på ett textinnehåll. 

Men de medför också begränsningar eftersom det exempelvis är svårt att “sökläsa” efter information 

när man lyssnar på en text. Att hantera en dator så att den fungerar som ett kompensatoriskt 

hjälpmedel kräver också mycket kunskap och träning.  

 

Omständigheter som påverkar speciallärare 

I det empiriska materialet beskriver speciallärare att de har en rad omständigheter att förhålla sig till. 

Dessa inverkar i olika grad på speciallärarnas arbete och de val som yrket kräver. I resultatet 

presenteras tre olika teman som innefattar de yttre faktorerna i skolan, de inre faktorerna hos eleven 

och didaktiska val. Modellen nedan visar hur dessa påverkar och påverkas av varandra.  

 

 

 
Figur 1. Modellen visar omständigheter som påverkar speciallärare i deras yrkesroll 
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De yttre faktorerna i skolan, som innefattas av organisatoriska aspekter och att texterna på högstadiet 

förändras, är svåra för speciallärarna att förändra. De inre faktorerna hos eleven, såsom 

självuppfattning och vilja att delta i specialundervisningen kan speciallärarna till viss del och i vissa 

situationer påverka. Det kan exempelvis vara genom att hänsynsfullt och respektfullt bemöta eleven. 

Men beroende på om eleven har en positiv eller negativ inställning till att ta emot hjälp inverkar det på 

speciallärarna och deras undervisning. Utifrån speciallärarnas förhållningssätt till eleven inverkar det 

också på eleven. De didaktiska valen såsom val av arbetssätt, läromedel, texter och så vidare kan 

speciallärarna till stor del påverka. Men dessa påverkas dock av de yttre faktorerna utifrån vad för 

material, kompensatoriska hjälpmedel, stödstrukturer som finns att tillgå på respektive skola. Dessa 

yttre faktorer i skolan och de didaktiska valen som specialläraren gör påverkar även eleven och dennes 

sätt att arbeta i skolan. 
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Diskussion 

Vi företog oss att ta reda på vilka erfarenheter speciallärare har av att arbeta med högstadieelever i 

lässvårigheter. För att lyckas med det lät vi fyra speciallärare berätta om vad de beaktar när de lägger 

upp sin specialpedagogiska undervisning. Baserat på deras skildringar kunde vi konstatera att det finns 

tre huvudsakliga aspekter för speciallärarna att förhålla sig till beträffande högstadieelever i 

lässvårigheter; yttre faktorer i skolmiljön, inre faktorer hos eleven och didaktiska val. Dessa respektive 

aspekter som påverkar speciallärarnas arbete, resulterade dessutom i två underställda faktorer. De yttre 

faktorerna i skolmiljön handlar om organisatoriska aspekter och att texterna på högstadiet förändras. 

Dessa är svåra för speciallärarna att förändra. De inre faktorerna hos eleven består av elevens 

självuppfattning och vilja att delta i specialundervisningen. Det är påverkningsbart för speciallärarna, 

genom exempelvis ett inkännande och respektfullt bemötande av eleven. Utifrån om eleven har en 

positiv eller negativ inställning till att ta emot specialpedagogisk hjälp påverkar det hur specialläraren 

kan utforma den specialpedagogiska undervisningen. Speciallärarnas didaktiska val som handlar om 

arbetssätt, läromedel och texter kan speciallärarna till övervägande del påverka. Men dessa påverkas i 

sin tur av de yttre faktorerna utifrån vad för material, kompensatoriska hjälpmedel, stödstrukturer som 

finns tillgängliga på respektive skola. De yttre faktorer i skolmiljön och de didaktiska val 

specialläraren gör inverkar också på eleven och dennes sätt att arbeta i skolan. 

Tankar om lärande i enlighet med ett sociokulturellt perspektiv är utgångspunkten för den här 

uppsatsen. Det innebär att lärande sker i ett samverkande sammanhang. Lärandets samverkande 

beståndsdelar är aktiviteter, situationer och individer (Rubin, 2019). Det föranleder att diskussionen av 

föreliggande resultat betraktar läsning som en aktivitet i en situation där elever befinner sig.  

Läsning som aktivitet 

När vi i arbetet med denna uppsats eftersökte vetenskapliga studier om förfarande vid lässvårigheter, 

kunde vi konstatera att vissa studier hade en reduktionistisk uppfattning om läsning. Studierna 

Okkinga et al. (2018), O´Connor et al. (2017), Wagner och Espin (2018) och Kim et al. (2018) utgår 

från en reduktionistisk föreställning och beskriver läsning genom att undersöka olika delfärdigheter, 

exempelvis ordavkodning, läsflyt, läsförståelsestrategier.  Andra studier vi tog del av uttryckte en 

holistisk uppfattning. Studierna Schaefer (2017) och Learned et al. (2017) resonerade om läsning som 

en helhet och intresserade sig för aspekter såsom relationer, förhållningssätt och självbild. Det finns 

uppenbarligen olika sätt att beskriva vad som försiggår när man läser. Vi uppfattar att det är i framför 

allt i de holistiska studierna som ett sociokulturellt resonemang blir tillämpningsbart. 

Vi har som sagt presenterat studier, Wagner och Espin (2015), Okkinga et al. (2018), och O´Connor et 

al. (2018), som beskriver läsning som något som sker via avkodning, läsflyt och läsförståelse. Vi har 

konstaterat att några av de intervjuade speciallärarna på ett likartat sätt framställer läsning. 

Speciallärarna berättar att läsning innefattar förmåga att förbinda fonem med grafem, ta sig igenom en 

text med läsflyt samt användning av läsförståelsestrategier. En del av lärarna betonar exempelvis 

vikten av att utveckla läsflyt och läsförståelsestrategier. En annan speciallärare berättar om betydelsen 

av att läsa texter som uppfattas som meningsfulla för eleven. Vi har också tagit del av studier som 

delar detta synsätt på läsning. Schaefer (2017) som menar att interaktion om läsning är betydelsefullt 
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och Learned et al. (2017) som anser att relationen är central. I detta resonemang blir det 

sociokulturella perspektivet högst tillämpningsbart.  

Vårt resultat visar att speciallärarnas möte med elever i lässvårigheter leder till pedagogiska och 

didaktiska överväganden. Detta är följaktligen i enlighet med det som studierna presenterade i kapitlet 

om tidigare forskning.  

Här kan vi ana ett dilemma. Låt säga att en speciallärare har en olikartad uppfattning om läsning än sin 

kollega, rektor eller huvudman. Förmoda att skolan specialläraren arbetar på skall följa huvudmannens 

beslut om att använda ett specifikt material rörande lässvårigheter. Ponera vidare att detta material går 

i strid med speciallärarens egen uppfattning om hur läsutveckling bör ske. Som speciallärare kan man 

då fråga sig hur man i ett sådant läge kan vara pragmatisk.  

Läsning som aktivitet i en situation  

Det som är av särskild betydelse för denna studie är de lässvårigheter som uppstår på högstadiet. Vad 

som kan tänkas orsaka dessa svårigheter är inte något vi uttryckligen samtalade med speciallärarna 

om. En av studierna (Learned et al., 2017) påminner oss om att lärare kan se olika orsaker till 

lässvårigheter. En förklaringsmodell är att vissa elever är oengagerade i lässituationer och dessutom 

har en beteendeproblematik. Samma studie förklarar också lässvårigheter genom att vissa elever inte 

har med sig förutsättningar eller vana av skoltexter, varför svårigheter i mötet mellan text och läsare 

uppstår (ibid). Men med hjälp av det sociokulturella perspektivet kan läsaren med andra ord ses som 

någon som befinner sig i en situerad praktik. Det betyder att skolmiljön och skoltexterna utgör en 

specifik kontext som vållar svårigheter för eleven. Detta förtydligas om vi riktar uppmärksamhet mot 

det som sker i vårt resultat gällande mötet mellan att skoltexter blir svårare på högstadiet och 

speciallärarnas didaktiska val. I vårt resultat visar det sig att det är framförallt skoltexter i SO, NO och 

matematik som högstadieeleverna ska läsa som upplevs besvärliga. Svårigheternas beskaffenhet 

skildras likartat såväl i den tidigare forskningen som av speciallärarna; texternas komplexa 

meningsstrukturer, abstrakta innehåll och att varje skolämne har sitt specifika språk och ämnesbegrepp 

(O’Connor et al., 2017). Detta innebär som sagt att dessa texter är situerade i skolans 

ämnesundervisning. Speciallärarna berättar om pedagogiska funderingar som uppkommer i samband 

med det här vilket leder till ett resonemang kring kompensatoriska hjälpmedel. 

I enlighet med det sociokulturella perspektivet kan kompensatoriska hjälpmedel likställas med 

artefakter, det vill säga fysiska verktyg såsom datorer, inläsningstjänst etc, för att underlätta inlärning 

och nå vidare kunskaper. I likhet med speciallärarna anser vi att de kompensatoriska hjälpmedlen 

medför möjligheter för elever i lässvårigheter, exempelvis genom att kunna ta del av ett textinnehåll 

auditivt. Vi är av den bestämda åsikten att textinnehåll ska vara tillgängligt för alla och speciallärarna 

har påmint oss om att elever i lässvårigheter inte ska förutsättas ha svårigheter i andra skolämnen. Så 

långt allt väl. Men det som samtidigt sker nu är uppkomsten av en motsättning i resultatet. Det 

framträder således i detta möte mellan att texterna förändras och förekomsten av kompensatoriska 

hjälpmedel. De kompensatoriska hjälpmedlens möjligheter leder till att traditionella föreställningar om 

läsning förändras. Det är inte självklart att läsning längre begränsas till att enbart tolka bokstäver och 

meningar. Läsning kan också innefatta exempelvis bilder och ljud. Speciallärarna frågar sig om 

läsning kan kompenseras bort och om det går lika bra att lyssna på en text som upplevs svår som att 

läsa på ett traditionellt sätt. Därmed väcks frågan om exempelvis läsflyt är nödvändigt då man istället 

kan lyssna på en text. I så fall gör det oss fundersamma, kanske rentav lite ifrågasättande till 

läroplanens kunskapskrav som handlar om läsflyt. Speciallärarna uttrycker med tydlighet att 
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kompensatoriska hjälpmedel inte är en så kallad “quick fix”. Detta eftersom de kräver kunskap att 

hantera och inte ersätter all typ av läsning. För vår del som blivande speciallärare blir möjligheterna de 

mest intressanta att förhålla oss vid. Hur dessa kompensatoriska hjälpmedel så långt som möjligt kan 

tjänstgöra som artefakter i avsikt att göra olika lässituationer så tillgängliga som möjligt blir en 

betydelsefull fråga.  

Ett mer neutralt redskap, som inte väcker samma funderingar om läsning som kompensatoriska 

hjälpmedel, är grafiska tankemodeller (bilaga 4 och 5). Om dessa beskriver en speciallärare som att de 

tycks fungera väl för högstadieelever i lässvårigheter. Detta bekräftar också studien O´Connor et al. 

(2017) som i sin undersökning kan konstatera att grafiska tankemodeller är verktyg som alla elever är 

betjänta av. Av den anledningen tänker vi att undervisning innehållande grafiska tankemodeller skulle 

kunna vara något som exempelvis undervisande ämneslärare och specialläraren kan samverka kring. 

Ämnesläraren planerar undervisningen utifrån ämnets kursplan och specialläraren hjälper till att 

utforma ”scaffolding” i form av olika stödstrukturer. På så vis är det önskvärt att tro att ett sådant 

samarbete skulle kunna förebygga uppkomsten av lässvårigheter.  

Läsning som aktivitet i en situation där elever 

befinner sig 

Det som är anmärkningsvärt i vårt resultat är att speciallärare har erfarenheter av att högstadieelever i 

lässvårigheter motvilligt, om ens alls, vill ta emot specialpedagogisk hjälp. För många elever är 

specialläraren förknippad med skam och någon man under inga omständigheter vill bli sedd ihop med. 

För oss som blivande speciallärare är det här synnerligen viktigt att ha kännedom om. Utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv är lärandets villkor en interaktion i ett socialt samspel. Det gör att kunskap 

varken låter sig påtvingas sig eller överföras från en person till en annan. Vad kan då göras för att 

åstadkomma ett sådant samspel? Och hur kan ett tillstånd av skam och negativa betingningar för 

speciallärarens hjälp kringgås? Här måste vi påminna om att svaret också behöver innefatta 

överväganden rörande yttre faktorer i skolans organisation. Vårt resultat pekar på att dessa sällan är 

önskvärda förutsättningar för ett specialpedagogiskt arbete. Speciallärarna beskriver bland annat sin 

existens i ett lokal-, och schemamässigt ingenmansland. Det sociokulturella perspektivet proklamerar 

vikten av social interaktion och vi föreställer oss att en sådan har olika beståndsdelar; relationen och 

de individer som ingår i den men också det kunskapsinnehåll de integrerar om. Här uppfattar vi att 

specialläraren spelar en väsentlig roll.  

En relation kan se ut på olika sätt och föga förvånande är det en god sådan som tycks vara nödvändig 

när det gäller specialpedagogisk undervisning. I vårt resultat framkommer det också att en 

speciallärare berättar om betydelsen av att bygga relationer med elever som har det svårt med sin 

läsning. Den specialläraren deltar och befinner sig därför inledningsvis i elevens 

klassrumsundervisning för att knyta an till eleven.  

Det som utmärkande för en god relation mellan en högstadieelev i lässvårigheter och en speciallärare, 

med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet, tror vi att det handlar om att få eleven att känna 

sig kompetent och lyckas med sin läsning. Ett sätt som vårt resultat avslöjar är via texter och hur 

eleven får ta sig an dessa. En speciallärare poängterar vikten av att bygga på det som eleven kan och 

därifrån bygga kunskapen vidare. Detta synsätt överensstämmer med det sociokulturella synsättet på 

lärande genom att utgå från elevens så kallade proximala utvecklingszon. Detta bekräftas i sin tur av 

en studie som denna uppsats redogör för (Lewis, 2018). I studien uppmanas specialläraren att “lägga 
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band på sig” för att låta eleven visa vad den kan och bygga vidare på det genom stöttning, så kallad 

scaffolding. Flertalet av de speciallärare vi intervjuat, samt de kvalitativa och kvantitativa studier vi 

tagit del av, visar också att läsning med fördel bör ske i ett sammanhang som för eleven uppfattas som 

intressant och relevant.  

Med anledning av den skam och negativa självbild många högstadieelever i lässvårigheter upplever 

vill vi stanna upp en aning. Vad medför ett sådant utgångsläge för relationen mellan eleven och 

specialläraren? Den frågan blir viktig att fundera över då vår utgångspunkt är att en god relation är 

förutsättningen för lärande. Det som har framkommit under arbetet med denna uppsats är också 

betydelsen av lärares förhållningssätt till eleverna. I den här studien har vi i och för sig inte intervjuat 

högstadieelever som befinner sig i lässvårigheter men de kvalitativa studier vi tog del av visar att 

lärares bemötande påverkar dem på en rad olika sätt. Schaefer (2017) och Learned et al. (2017) 

beskriver hur elever i lässvårigheter bland annat uppfattar att de inte blir lyssnade på. På grund av 

lärares bristande uppföljning av deras svar känner sig eleverna förminskade och deras deltagande 

intresse och engagemang avtar därför. Både Schaefer (2017) och Learned et al. (2017) ger exempel på 

situationer där lärare följer upp alla elevers yttranden som värdefulla bidrag i diskussioner och den 

positiva effekt det bidrar till.  

Speciallärarens roll när läsning som aktivitet i en 

situation vållar svårigheter  

Genom att titta på vårt resultat genom en sociokulturell lins kan lässvårigheter förstås som 

uppkomsten av en motsättning i samspelet mellan läsaktivitet, lässituation och högstadieelev. 

Beträffande läsning som aktivitet visar vårt resultat att avkodning, läsflyt och/eller goda 

läsförståelsestrategier är betydelsefulla för högstadieelever i lässvårigheter. I denna diskussion avser vi 

inte bestrida det ena är viktigare än det andra, utan konstaterar att det finns olika uppfattningar. 

Gällande läsning som situation redovisar vårt resultat att skoltexterna med ökad svårighetsgrad och 

den specifika högstadiemiljön med exempelvis många olika lärare och klassrum utgör det kontextuella 

sammanhang eleven befinner sig i. Vad gäller högstadieeleven har vårt resultat visat att eleven är 

själva fundamentet i resonemanget. Trots det självklara i innebörden av det en av speciallärarna i vår 

studie sa: “Alla vill ju kunna läsa”, visar vårt resultat med tydlighet att specialpedagogisk 

undervisning inte kan påtvingas någon, tvärtom är elevens vilja att delta dess existensberättigande. 

Därmed fastslås också specialpedagogikens villkor.  

Vårt resultat, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, gör att vi än en gång understryker att eleven är 

obestridligt viktig. Stödd på vårt resultat vågar vi gå så långt som att påstå att det inte är fruktbart att 

resonera om lässvårigheter ifall inte eleven erkänns denna avgörande betydelse. Utan eleven kan inte 

en interaktion som leder till lärande ske. Därmed blir högstadieeleven och relationen till denne ledande 

för hur vi ämnar resonera kring omständigheter som kommer att ligga till grund för en 

specialpedagogisk undervisning.   

Vidare forskning 

Denna diskussion avslutas med förslag på två områden vi tror kan leda kunskapen vidare beträffande 

högstadieelever i lässvårigheter.  
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Det ena är en reflektion över det resonemang som några speciallärare förde på tal angående de 

kompensatoriska hjälpmedlen och vilken inverkan de får på läsning. Här finns en motsättning mellan 

hur dessa kan fungera som artefakter för vidare kunskapsinhämtning och de begränsningar de medför 

för olika typer av läsning. Ytterligare att fundera över är den fråga som ställdes av en speciallärare, 

huruvida de kompensatoriska hjälpmedlen bör eller kan ersätta lästräning för högstadieelever i 

lässvårigheter? Vår studie avgränsades medvetet och därför eftersöktes inte dessa aspekter när vi läste 

de vetenskapliga artiklarna inför avsnittet om tidigare forskning. Det gör att vi funderar över vilken 

riktning denna diskussion hade tagit om vi hade det.  

Det andra är en reflektion som utgår från vår nyfikenhet att närmare ta del av högstadieelevers 

erfarenheter av lässvårigheter, då deras berättelser inte ges utrymme. Frågor med utgångspunkt i 

elevers perspektiv som är intressanta att söka svar på är till exempel:  

Vilka erfarenheter har äldre elever som befunnit sig i lässvårigheter fått under sin skoltid av god och 

mindre bra undervisning?  

Vad kan de berätta om lärares bemötande och förhållningssätt samt vilken betydelse detta har haft för 

deras läsutveckling?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Missivbrev 
 

Hej! 

 

Vi heter Marie Ahlgren och Linn Humlekil och går vår sista termin på speciallärarutbildningen, 

inriktning språk-, skriv- och läs, på Stockholms Universitet. Vi håller på att skriva vårt självständiga 

arbete (15 hp) där vi vill fokusera på speciallärares erfarenheter att arbeta med högstadieelever i 

lässvårigheter. 

 

Vi behöver därför din hjälp i form av en djupintervju (ca 45-60 min) på din arbetsplats i ostörd miljö, 

där vi vill ta del av dina erfarenheter från din undervisning och det arbetsmaterial som används.   

 

Vi kommer endast att genomföra intervjun om vi får möjlighet att spela in den. Ljudinspelningarna 

kommer att transkriberas och därefter raderas. I studien kommer medverkande och deras skolor 

avidentifieras. Materialet kommer inte användas i ett icke-vetenskapligt syfte. Som deltagare får du 

när som helst avbryta din medverkan utan att förklara varför. 

 

Jag/vi frågar om du vill delta i denna studie. Svara gärna genom att besvara detta mail där du fått del 

av informationen om du vill eller inte vill delta i denna studie. 

 

Marie Ahlgren      Linn Humlekil 

marie.ahlgren@jarfalla.se   linn.humlekil@hotmail.com  

 

Handledare och lektor 

Enni Paul 

enni.paul@specped.su.se 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 

Inledande frågor 

Vill du berätta hur många år har du arbetat som speciallärare? 

Vill du berätta din ”speciallärarhistoria”, t ex vidareutbildningar, vad var fokus under din 

speciallärarutbildning, olika inriktningar på skolorna denne jobbat på. 

Kan du berätta hur ni fångar upp elever i behov av specialpedagogisk undervisning på skolan du 

arbetar? (screening? material?) 

  

Direkta frågor 

Vill du beskriva hur du arbetar med högstadieelever i lässvårigheter?  

Hur ser du att något ger effekt (dvs hur de mäter/bedömer)? 

Be den speciallärare som intervjuas att plocka fram material som denne brukar använda och intervjua 

denne när hen visar materialet (dvs frågor om vad, hur, etc). Fota även materialen.  

   

Uppföljningsfrågor 

Kan du beskriva ett elevexempel där din/den specialpedagogiska undervisningen gav en önskad effekt 

på elevens läsutveckling? 

Kan du beskriva ett exempel där din/den specialpedagogiska undervisningen inte gav önskad effekt på 

elevens läsutveckling?  

 

Exempel på andrafrågor: (Kvale & Brinkmann, 2014) 

Berätta mer/vidare 

Kan du utveckla det? 

Vad betyder det - för dig? 

Om det berättats om någon person. Instämmer du/håller du med? 

Vad menar du med det? 

Vad betyder det? 

Vad innebär det? 

Är det ngt mer du vill tillägga? 
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Bilaga 3. Sökord   
 

För insamling av vetenskapliga artiklar till avsnittet om tidigare forskning genomfördes sökningar i 

databasen EBSCO Discovery Service, på Stockholms universitetsbibliotek. De två första sökningarna 

gjordes utifrån PICO(C)-metoden, som bidrar till ett systematiskt tillvägagångssätt (Eriksson Barajas, 

2013). Det innebär sökningar utifrån population, intervention, control, outcome och context (ibid.). Vi 

genomförde fyra olika sökningar efter vetenskapliga artiklar. Två av dessa riktades mot kvantitativ 

forskning och de andra två mot kvalitativ forskning. För att få fram användbara studier markerades 

samtliga sökningar med peer review.  

Den första sökningen gjordes med fokus på lässtrategiinterventioner för elever på högstadiet. Utifrån 

det första sökordet ”Adolescents” och tillsammans med ”Reading interventions” gav sökningen 3205 

träffar. Elevgruppen avgränsades till ”Struggling readers”. Även publiceringsåren avgränsades till 

2016-2019 och ”Strategies for reading” lades till, vilket gav 20 träffar.  

 

Tabell 2. Sökord kvantitativa studier, sökning 1 

 Sökord Antal träffar 

1. Adolescents 2 203 885 

2.  Adolescents AND Reading interventions 3205 

3. Adolescents AND Reading interventions AND 

Struggling readers 

259 

4. Adolescents AND Reading interventions AND 

Struggling readers AND Strategies for reading 

20 

 

Den andra sökningen för att finna kvantitativa studier utgick från sökorden ”Reading difficulties”, 

vilket gav 6448 träffar. För att minska antalet vetenskapliga artiklar lades sökorden ”Comprehension” 

och ”Intervention” till. Detta ledde till 462 artiklar. För att göra antalet hanterbart avgränsades 

sökningen ytterligare med sökordet ”Adolescents”, vilket slutligen visade 43 träffar.  

 

Tabell 3. Sökord kvantitativa studier, sökning 2  

 Sökord Antal träffar 

1.  Reading difficulties 6448 

2.  Reading difficulties AND Comprehension 1793 

3. Reading difficulties AND Comprehension AND 

Intervention 

462 

4. Reading difficulties AND Comprehension AND 

Intervention AND Adolescents 

43 

 

För att utöka med kvalitativa studier gjordes ytterligare två sökningar. Den första sökningen utgick 

från elevgruppen “Struggling readers”. Det gav 4744 träffar. Eftersom vårt teoretiska ramverk består 
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av Vygotskijs sociokulturella perspektiv lades “Sociocultural theory” till, vilket genererade 13 

vetenskapliga artiklar.  

 

Tabell 4. Sökord kvalitativa studier, sökning 1 

 Sökord Antal träffar 

1.  Struggling readers 4744 

2.  Struggling readers AND Sociocultural theory 13 

 

För att kunna komplettera med ytterligare kvalitativt vetenskapliga artiklar avgränsades den sista 

sökningen till artiklar utgivna senast 2010. Den utgick från sökorden “Poor readers”, vilket ledde till 

3033 träffar. För att avgränsa sökningen tillades sökorden ”Reading comprehension”, som gav 461 

träffar och ”Secondary education”, som slutligen gav 35 träffar. 

 

Tabell 5. Sökord kvalitativa studier, sökning 2  

 Sökord Antal träffar 

1. Poor readers 3033 

2. Poor readers AND Reading comprehension 461 

3. Poor readers AND Reading comprehension AND 

Secondary education 

35 

 

Efter att ha tittat på de olika vetenskapliga artiklarnas innehåll och relevans för den tidigare 

forskningen inom vår studie, gjordes ett slutligt urval innehållande både kvantitativ och kvalitativ 

forskning. 
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Bilaga 4. Venn-diagram 
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Bilaga 5. Förvandla rubriker till frågor 

 


