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Abstract 
This research examines within which way pedagogues, school management and people 
on political level look upon children with reading and writing difficulties. To find out 
we have chosen to conduct a qualitative interview with six pedagogues, two 
headmasters and two employees at the City administration. In order to create a picture 
of how children with reading and writing difficulties are looked upon, our study aims to 
do an empirical study. We have gone through existing research and history that underlie 
the existing perspective on children with reading and writing difficulties. By 
interviewing pedagogues, headmasters and employees on political level, our questions 
have been answered. Our result, with support from existing research, clearly shows that 
the view on children with reading and writing difficulties is constantly changing 
depending on the competence and knowledge within the area. Also, we have found that 
the view is divided in to two main groups.  
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Sammanfattning  
 
Den här uppsatsen handlar om vilket synsätt pedagoger, skolledning och den politiska 
nivån har på elever med läs- och skrivsvårigheter. För att ta reda på rådande synsätt på 
dessa elever har vi valt att göra en kvalitativ respondentintervju med sex pedagoger, två 
skolledare samt två personer från stadsdelsförvaltning. För att ta reda på vilket synsätt 
man har på elever med läs- och skrivsvårigheter. Vår studie syftar till att göra en 
empirisk undersökning för att skapa oss en bild om vilka rådande synsätt på elever med 
läs- och skrivsvårigheter som finns inom våra skolområden. Vi har studerat tidigare 
forskning och historik som kan ligga till bakgrund för rådande synsätt på elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Genom att intervjua pedagoger, skolledare och personal på 
stadsdelsnivå har vi fått svar på vår problemformulering. Vårt resultat, med stöd från 
tidigare forskning, visar på att synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter är under 
ständig förändring, påverkas av kompetens och kunskap i ämnet, samt att synsättet kan 
delas in två huvudgrupper. 

 

 
 
 
 
Nyckelord 

Läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogik, normalitet och synsätt. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 4

1. Inledning 
Vi har under vår utbildning inom språk och språkutveckling intresserat oss för de 
faktorer som avgör vilket synsätt man har på elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Elevers prestationer i skolan bedöms och resultatet av bedömningarna avgör om ett barn 
är i behov av särskilt stöd eller ej. Foucault (1983) menade att samhället som mekanism 
har ett inbyggt behov av att avskilja vissa individer för att kunna skapa en gemensam 
norm. Vi ser en parallell till att skolan idag har samma typ av avskiljningsmekanism, 
trots att man idag jobbar för en inkluderande skola, en skola för alla. Vi har intresserat 
oss för vilket synsätt som är rådande och om det finns variationer på hur man ser på 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Vilka barn ingår i normen för vad som förväntas 
vid läs- och skrivutveckling? I koncensusrapporten (Myrberg, 2003) framkommer det 
att läs- och skrivsvårigheter inte är något välavgränsat begrepp, vilket gör oss nyfikna 
på om det finns variationer på hur man ser på elever som ingår i begreppet läs- och 
skrivsvårigheter. Tidigare forskning och litteratur visar på att den största gruppen av 
elever som är i behov av särskilt stöd är elever med läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, 
1999). Dessa elever anses vara i behov av olika specialpedagogiska insatser. Även detta 
har intresserat oss och vi vill undersöka hur synsättet på dessa elever uttrycks bland 
pedagoger, skolledning och personal på stadsdelsnivå. De specialpedagogiska insatserna 
bygger ofta på vilka som ingår i normen eller som räknas som avvikande. Lundberg 
(1999) menar att insatserna i första hand skall ges i klassrummet för den ordinarie 
undervisningen, men det kan föreligga anledningar till att särskilda 
undervisningsgrupper anordnas. Lundberg (1999) talar om att ingen ska behöva 
misslyckas med att lära sig läsa och skriva och anser även att vi inte kan förlita oss till 
mognadsprocesser. 

1.1 Bakgrund 
Redan efter sju till åtta månader görs den första utvecklingsbedömningen av barn för att 
se om de ingår i normalitetskurvan. Alla barn är unika individer med olika egenskaper, 
men de flesta följer ändå tydligt vissa gemensamma utvecklingssteg (www.bvc.se). 
Barnavårdcentralen fortsätter att följa barnens utveckling och bedöma dess normalitet 
upp till fem till sex års ålder. Vid den åldern anser man sig ha en tydlig bild av barnets 
utveckling och om barnet ingår i den gemensamma utvecklingsstegen och därmed har 
en normal utvecklingskurva. Vid sex års ålder börjar barnen i skolan och samhällets 
intresse för individens resultat och kapacitet intensifieras. Genom att bedöma kunskap 
efter resultat och handlingar så värderas elevers kunskap med hjälp av betygskriterier. 
Dessa kriterier finner man i skollagen (1985:1 100) och grundskoleförordningen 
(1994:1 194). Genom läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden 
som skall prägla skolans verksamhet och de mål och riktlinjer som skall gälla för den. 
Hur dessa värden uppnås beror mycket på individens kapacitet, för vissa är det lätt och 
för andra svårare. Målen och riktlinjerna är uppsatta efter vissa utvecklingsteorier och 
ska vara rimliga att uppnå för de flesta elever.  
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Dewey (1989) anser att vi betraktar och värderar elevernas handlingar olika. Hur man 
ser på barns olika kapaciteter, begåvningar och vilket synsätt man har till dessa är en 
stor del i barnens utveckling. Hur vi betraktar och vilket synsätt vi har till elever med 
läs- och skrivsvårigheter är ett resultat av de krav och förväntningar som samhälle och 
skola ställer på sina elever (Dewey, 1989). Enligt Dewey (1989) så har historien visat 
att interaktionen mellan läroplanen och barnet svänger som en pendel mellan två olika 
synsätt. Det ena synsättet är att barnet underordnar sig utbildningen och det andra att 
barnets behov bestämmer utbildningens upplägg (Dewey, 1989). En intressant 
reflektion på denna interaktion mellan läroplan och elev är hur det påverkar lärarens 
förhållningssätt till elever. Den aktuella debatten om en ”skola för alla” handlar i stor 
grad om att lärarens medvetande om sitt synsätt till elever och deras olikheter blir allt 
viktigare, och då framförallt till elever med läs- och skrivsvårigheter. Under vår 
verksamhetsförlagda utbildning har vi reflekterat över hur förhållningssättet till elever 
med läs- och skrivsvårigheter skiftar. Hur vi bedömer och vilket synsätt vi har till 
elevers olikheter tillhör lärarens vardag och den bedömningen kan vara avgörande ifall 
en elev betraktas som i behov av särskilt stöd eller ej. Är det individen som har ett 
problem eller är det skolan som ska anpassas till individ och elev? Vi har under 
utbildningens gång intresserat oss för synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter 
och hur synsättet till barn i behov av särskilt stöd ser ut. Synen och bedömningen på 
vem som har en normal utvecklingskurva och vem som behöver stöd är, som vi tidigare 
nämnt, avgörande för elevers utveckling och påverkar synsättet på dessa elever. Vi vill 
titta närmare på vem och vad som styr över det rådande synsättet och om det finns 
skillnader eller likheter mellan stadsdel, skolledning och pedagogers synsätt till elever 
med läs- och skrivsvårigheter.  

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med denna uppsats är att undersöka om synsättet på elever med läs- och 
skrivsvårigheter förändras och vad dessa eventuella förändringar kan bero på. Vi vill 
försöka knyta uppfattningar om normalitet och avvikelser, definitioner av läs- och 
skrivsvårigheter och orsaker till rådande synsätt. För att närma oss en 
problemformulering har vi försökt hitta stöd i skolans och specialpedagogikens historia 
till vad som kan ligga till grund för dagens rådande synsätt på elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

1.3 Sociokulturellt perspektiv 
I vårt forskningsarbetet har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv, vilket handlar 
om att människan lär i samspel med andra, där kommunikation och språket är 
betydelsefulla funktioner (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar även att en utgångspunkt för 
ett sociokulturellt perspektiv på lärande och tänkande är samspelet mellan kollektiv och 
individ. Även Vygotskijs (2005) teorier om att människan både påverkas av biologiska 
processer och sin kulturella omgivning är viktiga i ett sociokulturellt perspektiv. 
Utveckling sker först genom biologiska processer oavsett kulturella förhållanden och 
det är först när talet börjar utvecklas som den sociokulturella utvecklingen sätter fart. 
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Vygotskij (2005) menade att språket är det allra viktigaste instrumentet för tänkande 
och kommunikation, och att det är genom det vi skapar oss en uppfattning om vår 
omgivning. Detta är grunden i det sociokulturella perspektivet där vi skapar oss 
uppfattningar och synsätt på vår omgivning. Vi utgår från detta perspektiv när vi 
försöker att söka efter meningsfulla teman i respondenternas svar. Förhållandet mellan 
beteende och värderingar kallas för en kulturs djup- och ytstruktur. Man utgår ifrån att 
det som syns på ytan har sina rötter i ett mer djupt liggande skikt av kulturen och detta 
går att upptäcka genom att intellektuellt analysera det man funnit (Wellros, 1998). 

1.4 Avgränsningar 
En avgränsning som vi gör i denna uppsats är att vi utesluter en djupare diskussion 
rörande diagnostisering och funktionshinder av barn med läs- och skrivsvårigheter. Vi 
har även valt att avgränsa vilka olika pedagogiska modeller som finns för elever med 
läs- och skrivssvårigheter. 

1.5 Disposition 
I kapitel två har vi valt att redovisa litteraturgenomgången med forskningsbakgrund 
samt annan litteratur som vi anser vara relevant och intressant för ämnet. Kapitlet inleds 
med en historisk ansats på samhällets syn på läs- och skrivsvårigheter. I kapitel tre 
beskriver vi vårt val av metod och genomförande av den empiriska undersökningen. I 
kapitel fyra redovisas resultatet av undersökningen med en avslutande sammanfattning 
och en jämförande analys till varje temaområde. Kapitel fem inleds med metod- 
diskussion och avslutas med en resultatdiskussion. Vi avslutar uppsatsen med att i 
kapitel sex reflektera över vidare forskning.  

2. Litteratur 

2.1 Historisk tillbakablick 
Detta är en historisk tillbakablick som syftar till att i det vidare arbetet med C-uppsatsen 
hitta stöd i vad som kan ligga till grund för dagens synsätt på elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Arbetet är inriktat på den kommunala grundskolan, en enhetlig skola, 
en skola för alla.  

1842 är en milstolpe i svensk undervisningshistoria (Ödman, 1998). Även om det redan 
tidigare bedrevs skolundervisning så var det införandet av folkskolestadgan 1842 som 
var första steget mot en enhetlig skola. Men redan på medeltiden fanns exempel på 
formell folkundervisning, det vill säga en undervisning i organiserade former, med ett 
bestämt innehåll och med särskilda funktionärer.  
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Denna undervisning bedrevs av präster och var inriktad på de centrala kyrkliga texterna 
(Hartman, 2003). 1842:s folkskola byggde på principen om allas skyldighet att skaffa 
sig vissa kunskaper och färdigheter. Församlingarna var skyldiga att starta och bedriva 
skolor. Staten tog på sig uppgiften att svara för viss lärarutbildning (Ödman, 
1998).Parallellt med folkskolan utvecklades den mer akademiskt inriktade utbildningen 
inom läroverken. Läroverken delades så småningom, i mitten av 1900-talet, in i en 
latinfri som kallades realskolan med inriktning på en allmän medborgerlig bildning, och 
en övre del som kallades gymnasiet. Gymnasiet syftade till förberedelser för högre 
studier. Folkskolan var en skola för folket medan barn från de högre sociala klasserna 
gick direkt till läroverken, ofta förberedda genom någon form av privat undervisning 
(SOU 1998:66). Detta var innebörden i det så kallade parallellskole-systemet där 
folkskolan och realskolan kontrasterades (Ödman, 1998).  

Parallellskolan byggde på olika slag av differentiering. Småskola och folkskola var 
odifferentierade klasser, dvs. till för alla men tog inte hänsyn till individernas framtida 
studieplaner (Persson, 2004). Ungefär 25-30 procent av eleverna läste vidare till 
realskolan, 8-10 procent till gymnasiet och endast 3-4 procent till universitetsstudier. 
Detta var socialgruppsrelaterat eftersom många inte hade råd med att läsa vidare. 
Samtidigt så hade samhället andra krav på sina medborgare och behovet av 
industriarbetare var större än behovet av akademiker. Även innan folkskolereformen så 
hade olika principer för uppfostran och utbildning gällt för barn från olika stånd, men 
det är vid denna tid som systemet börjar kritiseras (Ödman, 1998). Ett namn som 
förknippas med kritiken och kravet på en gemensam skola är Fridtjuv Berg, som 1883 
gav ut Folkskolan såsom bottenskola - Ett inlägg i en vigtig samhällsfråga. Fridtjuv 
Berg menade att på grund av skolväsendets uppläggning tvingades föräldrar till att 
bestämma om deras barn skulle studera eller arbeta, innan barnens anlag avgjorts. På så 
sätt försummades arbetarbarnens intellektuella utveckling och barn från de högre 
samhällsklasserna fick en bristfällig fysisk uppfostran (Ödman, 1998). Bakom en 
förändring av skolan ligger ofta en politisk vilja att påverka något i samhället. 
Skolreformer har ofta varit avsedda som instrument för samhällsförändringar och 
lärarutbildningen har varit en riktningsgivande faktor (Hartman, 2003). Lärdomsskolan 
har blivit samlingsbeteckningen på den senare skoltraditionen där det vetenskapliga 
synsättet är centralt (a.a.). I lärdomsskolans utveckling har inte lärarutbildningen setts 
som lika betydelsefull och lärarkompetens likställs med universitetsutbildning eller med 
specialkunskaper i ett ämne. Det är tydligt att lärarkunskap har definierats på olika sätt i 
de olika utbildningstraditionerna. Hartman (2003) påstår att lärdomsskolans uppfattning 
om lärarkompetens bestämdes utifrån ett universitetsperspektiv och folkskolan utifrån 
ett myndighetsperspektiv. I det första perspektivet så strävade man efter att läraren 
skulle vara bildad och behärska ämneskunskap, i det andra att behärska den senaste 
skolreformens pedagogiska intentioner. På detta sätt har två olika synsätt vuxit fram och 
två typer av professionella profiler. Motsättningarna mellan dessa två synsätt har ibland 
varit stor. På den ena sidan har akademiker velat fostra morgondagens intellektuella och 
på den andra sidan har folkskolelärarna, som har haft sitt ursprung i ett diffust och ofta 
ringaktat uppdrag, velat fostra den stora grå massan (Hartman, 2003). I skolutveckling 
har dessa olika professionella profiler spelat en viktig roll. Somliga lärare har varit 
entusiastiska förespråkare av förändring medan andra skyddat ett kultur arv (Hartman, 
2003). 
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Idag är grundskolan odifferentierad fram till 16 års ålder och 98 procent läser vidare på 
gymnasiet och ungefär 40 procent till universitet eller högskola. Samhället har idag helt 
andra önskemål på sina medborgares egenskaper. Bonden blev till industriarbetare som 
sedan blev till en kritiskt tänkande informationsindivid. Dagens skola försöker inte bara 
ta hänsyn till att alla skall få möjlighet att läsa vidare, genom att uppnå kunskapskraven, 
utan även ta hänsyn till individens harmoniska utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar, enligt skollagen (Skolverket, 1985: 1100).  

2.2 Specialpedagogik  
Enligt Börjesson (1997) så har specialpedagogiken av tradition haft till uppgift att 
upptäcka det särartade, motivera särskilda undervisningsformer, normalisera enskilda 
elever med problem och att sörja för ordning i normalundervisningen. Den första 
hjälpklassen inrättades i Norrköping 1879 och blev allt vanligare under slutet av 
decenniet. I hjälpklasserna samlade man upp elever med olika typer av störningar, både 
med begåvningsnedsättningar och med beteendestörningar (Börjesson, 1997). Börjesson 
utgår från att det historiskt finns en kontinuerlig skala mellan normalklasser, 
klinikundervisning och anstalter. Retoriken runt klinikundervisningen har varit att dessa 
elever skall återanpassas till den normala undervisningen och att de enbart i perioder ska 
gå i och tas ut till speciella arrangemang. Samtidigt menar Börjesson (1997) att man 
historiskt kan se en återkommande problematisering över att elever har en tendens att 
fastna i särskilda åtgärder utan att föras tillbaka till normalundervisningen. 

Sveriges folkskolelärarförening var kritisk mot detta och befarade en differentiering av 
eleverna som kunde motverka att folkskolan skulle vara en bottenskola och en 
förberedelse för vidare studier. Men sedan diskussionerna kring bottenskolan blivit 
mindre intensiva så började hjälpklasser inrättas på de flesta stora skolor (Richardsson, 
1992). För att hjälpklasserna skulle bli mer homogena så skapades elevgrupper i form 
av observations- eller i läsklasser på 1950-talet, och på 1960-talet infördes för första 
gången statsbidragsberättigade stödtimmar för specialundervisning i enskilda ämnen 
(Börjesson, 1997). Enligt Börjesson (1997) räknades olika typer av svårigheter upp i 
Lgr 62 och elever som var drabbade av dessa skulle bli föremål för undervisning i 
specialklasser, till exempel skolmognadsklass, hjälpklass, observationsklass, 
hörselklass, synklass, läsklass, friluftsklass- hälsoklass samt Rh-klass för elever med 
rörelsehinder.  I en vetenskaplig artikel (Pedagogisk Forskning, 1996) så skriver 
Emanuelsson och Persson att på 60- talet var diskussionen om differentiering inom 
skolan stark som en följd av att man hade lämnat det gamla parallellskolesystemet. 
Diskussionen inriktade sig i första hand på hur de eleverna med goda studieresultat från 
den gamla realskolan skulle uppnå lika bra resultat. Barn med låg begåvning, 
utvecklingsstörning eller handikapp av andra slag hänvisades fortfarande till särskilda 
skolor eller klasser och det var aldrig aktuellt att integrera dessa elever i grundskolans 
sammanhållna klasser (Emanuelsson och Person, 1996). Samtidigt kan vi läsa i en 
rapport från Malmö Högskola (Specialpedagogik i två skolkulturer, 2005) att det var 
under 60-talet som begrepp med negativa betydelser användas i den vårdideologiska 
debatten för att påvisa negativa konsekvenser av differentiering. Man ifrågasatte 
diagnostisering av elever med svårigheter och placering i specialklasser.  
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På detta sätt så började man ta ställning mot differentiering och ett synsätt på elever 
med svårigheter som gjorde att man relaterar elevers skolsvårigheter till elevers 
egenskaper, och inte ser till sambandet mellan elev och omgivning. Oron över att 
elevernas goda resultat från den gamla realskolan skulle försämras visade sig vara 
överflödig och grundskolan kunde mycket väl leva upp till kraven på goda resultat för 
dessa elever. Däremot växte problemet med elever som hade svårigheter och utgjorde 
ofta ohanterliga problem för lärarna i klasserna (Emanuelsson och Person, 1996). Under 
grundskolans tio första år ökade antalet elever i specialundervisningen så mycket att 
man ifrågasatte om man verkligen skulle klara av alla barn. Trots detta så förordades i 
1969 års läroplan (Lgr 69) en ökad integration av elever med olika former av handikapp 
i de vanliga klasserna (Persson, 2004). Både forskning och verksamhet som har varit 
och är knutet till specialpedagogik har präglats av olika paradigm och då framförallt av 
medicinsk- psykologiska, sociopolitiska eller organisatoriska (Skidmore, 1996) och man 
kan idag se att flera paradigm är representerade i dagens skolor (Holmberg, Jönsson och 
Tvingstedt, 2005). I dagens styrdokument så beskrivs att alla som omfattas av 
skolplikten har rätt att kostnadsfritt få grundläggande utbildning i den allmänna skolan. 
Persson (2004) påpekar att denna rättighet beskrivs i skollagen och konkretiseras av 
riksdag och regering fastställda läroplaner. 

 

Utbildningen skall ge elever kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja 

deras utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. I utbildningen skall 

hänsyn tas till elever i behov av särskilt stöd. (Skolverket, 1985:1 100 § 1) 

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter i ett historiskt 
perspektiv 
Den tidiga uppmärksamheten för lässvårigheter började med intresse från olika läkare. 
Tidiga termer som användes var förvärvad och medfödd ordblindhet. Tidig 
internationell forskning kring läs och skrivsvårigheter kom i hög grad att handla om 
någon form av hjärnskada som orsak till svårigheterna (Ericsson, 2001).  I slutet av 
1800-talet började läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas i Sverige. Alfhild Tamm 
var en tidig pionjär inom svensk läsforskning. Läs- och skrivsvårigheter kallades på 
1800-talet för ordblindhet. På 1930-talet startades de första svenska läsklasserna i 
Stockholm för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa skolor startades eftersom 
psykologen Monroe hade upptäckt flera olika faktorer som kunde förorsaka läs- och 
skrivsvårigheter. Några av faktorerna som kunde påverka var dålig perception och 
begränsad inlärningsförmåga (Ericsson, 2001). Under 1950-60-talet var placering i 
läsklass eller klinik vanligt efter utredning av läs- och skrivsvårigheter. Det skilde sig 
mellan kommunerna på tillvägagångssättet beroende på hur organisationen var 
uppbyggd. För att förhindra dålig läsutveckling, var det vanligt att klinikläraren utförde 
högläsningsprov, med ord som skulle läsas högt under en minut.  
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Beslut om placering i läsklinik låg både en pedagogisk utredning samt en av medicinsk 
karaktär, från skolläkare och skolsköterska (Ericsson, 2001). Under 1970-talet skedde 
ett förändrat synsätt på elevens problem av den samhällsförändring som svepte över 
Europa och påverkade även den svenska skolan. Inga elever skulle behöva förvisas till 
specialklasser om skolan fungerade och att det var skolan som orsakade elevers olika 
typer av svårigheter (a.a). Under denna period kunde lågstadielärare examineras utan att 
ha inhämtat kunskaper om olika läsinlärningsmetoder.  

På 1980-talet så började läs- och skrivsvårigheter kopplas samman med omognad och 
att begreppet dyslexi inte existerade fick ett allmängiltigt övertag. Fler vuxna började 
tala öppet om läs- och skrivsvårigheter och förbundet mot läs- och skrivsvårigheter 
(FMLS) bildades, vilket sedermera bytte namn till Funktionshindrade med Läs- och 
skrivsvårigheter (Ericsson, 2001). 1980-talet karaktäriserades av ett mer öppet 
förhållningssätt till läs- och skrivsvårigheter. 

Enligt Ericsson (2001) karakteriseras 1990- talets början med att skolarna fick 
känningar av den tidens ekonomiska åtstramningar och förändringar i organisationen. 
Decentraliseringen av skolan innebar begränsad ekonomi vilket ledde till indragningar 
av speciallärartjänster och psykologtjänster, samt en utökning av antalet elever i 
klasserna, vilket ledde till minskad adekvat hjälp för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Samtidigt uppmärksammades, internationellt vikten av en god 
läsfärdighet då FN utropade år 1990 till läskunnighetens år (a.a). En vändpunkt skedde i 
början av 1990-talet när föräldrar till elever med svårighet krävde en attitydförändring 
kring läs- och skrivsvårigheter. Denna insikt ledde till handling och fick till stånd en 
riksomfattande kampanj (a.a). Idag definieras dyslexi inom ramen för ett medicinskt och 
kognitionspsykologiskt perspektiv, det vill säga som en biologiskt grundad 
funktionsnedsättning som drabbar ungefär fem till tio procent (Palmblad, 2003). En 
konflikt eller snarare oenighet mellan forskare, experter och olika professioner när det 
gäller definitionen dyslexi respektive läs- och skrivsvårigheter är just mellan medicin 
och specialpedagogik. Tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter kan enligt 
Ericsson (2001) på ett förenklat sätt anses vara medicinsk eller psykologisk-pedagogisk. 
Den tidigare medicinska forskningen har koncentrerats kring orsaker till gravare läs- 
och skrivsvårigheter. Psykologers och pedagogers forskning har koncentrerats på vilka 
faktorer som är relaterade till läs- och skrivsvårigheter samt att det inte bara är specifika 
genetiska orsaker till läs- och skrivsvårigheter.  

En viktig del för att få grepp om en elevs läs- och skrivsvårigheter är enligt Carlström, 
m.fl., (2001) vikten av att bilda sig en inställning om eleven i följande avseende: 

 
• Språklig medvetenhet 

• Läsförmåga 

• Skriv och stavningsförmåga 
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2.4 Samhälle och skola 
Säljö (2005) menar att skolan är en institution för lärande som är knuten till samhället 
och dess krav på att skapa fungerande medborgare. Att skolan är en institution för 
lärande är viktigt att uppmärksamma om man skall försöka undersöka sambandet 
mellan företeelser och uppfattningar som påverkar t.ex. synsättet på elever med läs- och 
skrivsvårigheter. En konsekvens av skolans institutionalisering är att vårt synsätt och 
våra bedömningar av elever utgår ifrån hur väl eleverna klara av institutionella former 
av undervisning. Skolans syn på elevers prestationer och resultat är normgivande och 
avgör om någon lyckas eller misslyckas med att lära sig något (Säljö, 2005). Enligt John 
Dewey (Hartman m.fl., 2004) har vi en benägenhet att betrakta skolan i ett 
individualistiskt perspektiv, som en angelägenhet mellan lärare och elev eller lärare och 
föräldrar. Det är genom intresse för individens framsteg vi bedömer elevers framgång 
genom olika ämnesinriktade måttstockar. Dewey (1989) menar att detta är helt riktigt 
men att perspektivet måste vidgas. Dewey (2004) poängterar också att det som föräldrar 
önskar sina barn, måste även samhället eftersträva för samtliga sina medborgare. Detta 
resonemang visar på att skolans ideal bör handla om alla bästa och andra ideal vore 
trångsynta och kärlekslösa, enligt Dewey (2004) 

När undervisning och uppfostran lyfts ut ur det dagliga och förflyttas till särskilda hus 
(skolor) då uppstår behovet av att reglera verksamheten och föreskrivande texter. Då 
uppstår formulerade läroplaner (Linde, 2000). Dagens läroplan för grundskolan heter; 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklass och fritidshemmet (Lpo 94). 
Läroplanen inleds med en förordningstext som beskriver läroplanens roll gentemot 
samhället. Därefter beskrivs skolans värdegrund och uppdrag som följs av ett kapitel om 
mål och riktlinjer. Mål och riktlinjerna är indelade i följande underrubriker: 

 
• Normer och värderingar 

• Kunskaper 

• Elevernas ansvar och inflytande 

• Skola och hem 

• Övergång och samverkan 

• Skola och omvärlden 

• Bedömningar och betyg 

• Rektors ansvar 

 

Under rubriken kunskaper så definieras vad skolans ansvar för varje elev är efter 
genomgången grundskola i form av uppnåendemål. Av 15 uppnåendemål för 
grundskolan kan endast tre kopplas till ett traditionellt skolämne (Linde, 2000). 
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• behärska svenska språket och att lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift. 

• behärskar grundläggande matematiskt tänkande och kan tillämpa det i 
vardagslivet. 

• Kan kommunicera i tal och skrift på engelska. 
 

Två av dessa uppnåendemål är direkt knutet till förmågan att kunna läsa och skriva, och 
påverkar därmed synsättet. 

2.5 Teorier om lärande 
2.5.1 Vygotskij, Lev 

En av Vygotskijs grundtankar är att lusten till att lära är den främsta motorn för 
utveckling av kunskap. Enligt Vygotskijs teori om språket som är den bärande faktorn 
för utveckling eftersom det är genom språket lärandet sker. Språket är också ett socialt 
fenomen och att det ursprungligen utvecklades som en kommunikativ nödvändighet 
mellan olika människor i en social gemenskap (Säljö, 2000). Vygotsky menade att 
språket spelar en central roll i lärandet och menar hur vi samtalar påverkar och det är i 
samspelet som kunskap hos individen utvecklas. Linell (1982) skriver att Vygotskij 
förklarar sin teori på följande sätt: 

  

språket föregår tänkandet - barnet lär sig först att använda språket i kommunikationen med 

andra och lär sig senare att flytta in språket och använda det för styrning av den egna 

varseblivningen och det egna tänkandet.  (Linell, P, 1982, s. 69)   

 

Enligt Jerlang & Ringsted (2006) skiljer Vygotskij mellan lägre och högre mentala 
funktioner, där lägre funktioner är genetiskt ärvda. De högre mentala funktionerna är 
socialt och kulturellt medierade och utvecklas i interaktion med andra. Vygotskij 
intresserade sig för att finna olika periodindelningar för barnets utveckling och som han 
benämner det zonindelningar. Vygotskij utgår från ett sociokulturellt perspektiv.   

2.5.2 Piaget, Jean 

Piagets tankar och syn på lärande och kunnande är biologiskt grundat. Enligt Jerlang, 
m.fl., (2006) intresserade sig Piaget framförallt för individens samspel med den fysiska 
omvärlden utan att tillskriva de sociala kontakterna någon större roll i utvecklingen. 
Piaget intresserade sig också för barnets sociala utveckling. Piagets tankar kring barnets 
sätt att handla och förstå menade Piaget att man pedagogiskt bör lägga vikt vid att 
barnet tillägnar sig kunskap genom sin egen aktivitet. Språkutvecklingen bygger enligt 
Piaget på en föregående kognitiv utveckling. Piagets teori om tänkandets utveckling 
bygger på barnets intelligens och kan delas upp i olika stadier eller perioder enligt 
Jerlang, m.fl., (2006). Linell (1982) skriver att Piaget förklarar sin teori på följande sätt: 
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tänkandet föregår språket – individen utvecklar först en förståelse av verkligheten, skaffar sig 

därefter språkliga uttryck för de kategorier och börjar relativt sent kommunicera med andra om 

verkligheten. (Linell, P, 1982, s. 69) 

 

Jerlang, m.fl., (2006) skriver att en av flera gemensamma punkter i Vygotskijs och 
Piagets teorier om barnets språkutveckling är att de sätter in språkutvecklingen i ett 
större sammanhang där kognitiv och kommunikativ utveckling är viktig i den 
förspråkliga perioden och som de anser vara en nödvändig förutsättning för barnets 
tidiga språkutveckling. 

2.6 Definition av läs- och skrivsvårigheter 
Ericsson (2001) skriver att det är svårt att finna en riktig bra definition av läs- och 
skrivsvårigheter eftersom yttringar varierar stort mellan olika individer. Ericsson (2001) 
anser att läs- och skrivsvårigheter uppstår i ett samspel mellan individen och den miljö i 
vilken individen vistas. Det kan därför variera eftersom dessa faktorer kan leda till olika 
grader av svårigheter. De flesta kan få hjälp med rätt insats till i alla fall en funktionell 
läs- och skrivförmåga. Tidig insats leder ofta till ett bra resultat men det är aldrig för 
sent med stöd och insats. Det är viktigt att insatsen är individanpassad till den enskildes 
förutsättningar enligt Ericsson (2001). Under senare år har det skett en attitydförändring 
till barn och vuxna med läs och skrivsvårigheter. Svårigheter med att läsa och skriva är 
ganska vanligt problem och individer behandlas inte längre som otillräckligt begåvade 
individer. Enligt Ericsson (2001) kan det drabba vem som helst i samhället och att det 
inte är något att skämmas för. Ericsson (2001) menar att det inte är svårt för en lärare att 
konstatera om en elev har läs- och skrivsvårigheter, däremot finns det svårigheter att 
besvara frågan om den är specifik eller O-specifik svårighet. Stadler (1994) uttrycker 
sig på följande sätt: 

 
Om någon talar om läs- och skrivsvårigheter vet alla vad som avses, men om man säger 

specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi är det många som undrar vad det är. (Stadler, 

1994, s. 9) 

 

Stadler (1994) anser att begreppet läs- och skrivsvårigheter även inbegriper tillfälliga 
svårigheter oberoende hur de har uppkommit. Specifika läs- och skrivsvårigheter har 
samma innebörd som dyslexi menar Stadler (1994). Kraven på en god läs- och 
skrivförmåga ökar i samhället som vi lever i, alltifrån till vi läser morgontidningen som 
kan innehålla mer än 100 sidor, vilket kräver goda kunskaper i läs- och skrivförmåga. 
Eftersom läs- och skrivförmåga är grunden för all undervisning är det nödvändigt att 
sätta in åtgärder och motverka dessa svårigheter så tidigt som det är möjligt enligt 
Ericsson (2001). Det uppstår ofta läs- och skrivsvårigheter i ett samspel mellan den 
individuella förmågan och den miljö som individen befinner sig i. Dessa faktorer kan 
variera vilket betyder att svårighetsgraden kan variera. De elever som har läs- och 
skrivsvårigheter kan också har svårigheter med koncentrationen.  
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En annan orsak kan vara att undervisningen har gått för snabbt fram och att individen 
har lärt sig en strategi hur de ska dölja sina svårigheter. 

 

Alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka till att göra 

skolan till en god miljö för lärande. (Lpo94, s.12) 

 

Det finns två huvudinriktningar som kan användas vid planering och de åtgärder som 
kan bli aktuella för de barn och vuxna som har låg läs- och skrivförmåga i förhållande 
till de krav som ställs på individen. En av inriktningarna är att stärka individens 
självbild, motivationen och den fonologiska medvetenheten. Den andra inriktningen 
fokuserar på träning och övning som har en lång tradition inom skolan. Att öva det som 
eleven har mest svårigheter med enligt Jacobsson (2001). Ingvar Lundberg (1999) talar 
om att det för många barn är en ganska lätt uppgift med den första läsinlärningen, 
genom att de ofta kan många bokstäver och förstår hur de ska sättas samman till ord. 
När man har fått förståelse för detta är det ett viktigt steg för fortsatt arbete på egen 
hand. Barn som har kommit så långt i sin utveckling upplever en glädje med sin 
uppfunna färdighet som de inte kunde tidigare. Lundberg (1999) menar här vikten av 
lärarens roll och ansvar att grundlägga ett bestående intresse för läsning. Vissa barn har 
svårt att lära sig läsa och den första läsundervisningen blir viktig och avgörande enligt 
Lundberg (1999). Forskningen om läsprocessen har varit framgångsrik och idag vet vi 
mer om denna process än vad man visste för tio år sedan. Lundberg (1999) menar att en 
god ordidentifiering är en av flera förutsättningar för en god läsförståelse. 
Skriftspråksproblem förändras över tid enligt Rygvold (2001). Eleven kan utveckla 
tillfredställande läsfärdighet men att stavningsproblem kan bestå över tid. Rygvold 
(2001) menar att elever utarbetar en strategi för att dölja sina brister, där miljö kan vara 
en faktor och kognitiva faktorer kan vara en annan. Det finns en rad olika benämningar 
på elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi begreppet används synonymt både i 
pedagogiska sammanhang som i dagligt tal enligt Rygvold (2001), det vill säga utan att 
det avser någon specifik symtom eller svårighet. Läs- och skrivsvårigheter kan grunda 
sig på såväl primära som sekundära orsaker i miljön. En individ kan alltså ha läs- och 
skrivsvårigheter utan att ha dyslexi, men en individ har alltid läs- och skrivsvårigheter 
om han/hon har dyslexi (Stadler, 1994). Läs och skrivsvårigheter däremot används 
vanligtvis som betäckning på elev som har svårigheter utifrån sin ålder eller årskurs. 
Rygvold beskriver dyslexi som en smalare definition än specifika läs- och 
skrivsvårigheter och att det finns bristande överenstämelser mellan förväntade och reella 
färdigheter.  

2.7 Specialpedagogiska fältet 
Vernersson (2002) beskriver specialpedagogik som ett ämne av tvärvetenskaplig 
karaktär med olika inslag av filosofi, sociologi, pedagogik och psykologi men som 
också involverar vissa medicinska kunskaper. Specialpedagogik vilar på olika teorier 
från de olika kunskapsfälten enligt Vernersson (2002). Olika perioder i svensk skola har 
speglats av olika kunskapsområden i specialpedagogikens historia.  
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Skolan påverkas hela tiden och är inte en isolerad institution utan förändras av de 
rådande samhällsförhållandena.  

 

Vårt föränderliga samhälle skapar många problem som också blir skolans problem. Eleverna 

tar sina samhällsvilkor med sig till skolan (Helldin, 1990, s. 17) 

 

Vernersson (2002) menar att alla som arbetar med barn och ungdomar skall i sin 
utbildning tillägna sig huvudsakliga kunskaper om specialpedagogik samt en förståelse 
för vad ett specialpedagogiskt förhållningssätt innebär. Det är anmärkningsvärt att vi 
under en lång tid har hävdat människors lika värde och rätt till utbildning och 
fortfarande har en skola som till stora delar präglas av segregation anser Vernersson 
(2002). Normalitet och avvikelser ligger till grund för hur vi ser på elevers 
kunskapsutveckling och man har talat om elever med svårigheter i jämförelse med 
elever i svårigheter (Skolverket, 1998). Samhället har genomgått stora förändringar 
liksom inom skolområdet skriver Malmgren/Hansen (2001) i sin doktorsavhandling om 
specialpedagogikens förändringsprocess. Genom decentraliseringen av skolan har 
kommunerna fått överta statens del av huvudmannaskapet för skolan och dess 
pedagoger. Detaljstyrning har ersatts av målstyrning och därmed tillkomsten och 
acceptansen av friskolor enligt Malmgren/Hansen (2001). 

2.8 Normalitet och avvikelser 
Synsättet på normalitet kan delas upp i två huvudgrupper. Det första syftar på det mot 
vilket allt kan jämföras. Detta synsätt bygger på att normalitet styrs av den 
genomsnittliga majoriteten. Det andra synsättet eller huvudgruppen är föreställningen 
om hur det bör vara. Detta synsätt bygger på en förutbestämd bild vilket det avvikande 
kan mätas (Börjesson, 1997). Historiskt så har begreppen ”normalklass” och 
”normalplan” använts inom skolans verksamhet och syftat till att undervisa de elever 
vars egenskaper uppfattas som normala och önskvärda. Detta är ett tydligt sätt att skapa 
gränsdragningar mellan de normala och de avvikande. Foucault upptäckte genom 
forskning att utbildningen är mycket viktig för hur samhället konstrueras. Foucault 
menade att det finns ett utestängningsförfarande genom uppdelning och förkastande av 
de människor som anses vara avvikande ifrån de normala (Foucault, 1973). Helldin 
(2003) menar att man kan säga att Foucaults filosofiska projekt analyserar möjligheten 
för avvikande människor att få existera på sina egna premisser i det moderna samhället. 
I en artikel skriver René Leòn (2001) att skolan måste se till att eleverna känner sig som 
fullvärdiga medlemmar i samhället. När elever upplever att de är avvikande och inte 
ingår i normaliteten så är det stor risk att de börjar distansera sig från verksamheten i 
skolan. Eleverna ser sig inte längre som en del av majoriteten och i ett jämförande 
perspektiv blir de avvikande. Leòn (2001) fokuserar på elever med utländsk bakgrund, 
vilket resulterar i kulturella skillnader medan vår undersökning handlar om skillnader i 
prestationer. Men hans tankesätt om de konsekvenser som elever som inte ingår i 
majoriteten, går även att applicera på elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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2.8.1 Paradigm enligt Skidmore 

När man pratar om normalitet och avvikelser så utgår man ifrån att man skiljer sig från 
det kollektivt förväntade och att det är socialt konstruerade förhållningssätt som styr 
över avvikelsen (Helldin, 2003). David Skidmore (1996) delar upp synsättet på elever i 
behov av särskilt stöd i tre stycken paradigm. Det första är ”Psycho- medical” som utgår 
ifrån medicinska tester och diagnoser som följd. Det andra är ”Sociological” som utgår 
ifrån att samhället har ett behov av att särskilja för att eventuellt kunna hjälpa till. Det 
tredje är ”Organizational” som utgår ifrån att det är skolans organisation som står i 
centrum och att den är en funktionalistisk verksamhet.  

2.9 Specialpedagogik i dagens skola 
Läroplanerna (Lpo94, Lpf94) uttrycker tydligt att alla som arbetar i skolan ska 
samverka och ansvara för att ”elever i behov av särskilt stöd” ska få den hjälp de 
behöver och att det yttersta ansvaret ligger hos rektorn. En likvärdig utbildning 
förutsätter ett särskilt stöd till de lever som av olika anledningar har svårt att nå skolans 
mål (skolverket, 1998). Enligt lagstiftningen har elever som behöver särskilt stöd rätt att 
få hjälp och att det i första hand ska ges stöd inom klassens ram men att det samtidigt 
finns utrymme för att anordna särskilda undervisningsgrupper. Det begrepp som 
vanligtvis förekommer är integrering, segregering och inkludering som över tid har 
förändrats enligt skolverket (1998). Vernersson (2002) skriver att i den allmänna 
diskussionen förekommer begreppen integrering, segregering och inkludering. I 
kursplanen i svenska för grundskolan diskuteras språkets roll.  

 
Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 

samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den synlig och 

hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i skolan utveckla 

elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet. (Skolverket kursplan-svenska) 

2.10 Perspektiv på specialpedagogik 
Det har skett en utveckling av synen på specialpedagogik. Den aktuella diskursen 
handlar till stora delar om hur elever i behov av särskilt stöd ska inkluderas i den 
ordinarie undervisningen, samt vilket perspektiv som ska råda inom ramen för 
specialpedagogik (Börjesson 1997). Specialpedagogik utgår ifrån dagens diskurs från 
elevers förutsättningar och behov till en helhetssyn på eleven. Atterström & Persson 
(2000) menar att specialpedagogik i skolan bör bygga på differentiering för att åtgärda 
olika behov och förutsättningar.  

2.11 Kategoriskt perspektiv 
Enligt Emanuelsson (2001) handlar det kategoriska perspektivet om differentiering. Ett 
perspektiv som har sin utgångspunkt i en medicinsk/psykologiskt modell som bygger på 
att det normala är i initialläge bedömning av det avvikande.  
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När identifieringen av det avvikande är gjord kan åtgärd sättas in till hjälp för individen. 
Elevers svårigheter kan förklaras på olika sätt. I ett kategoriskt perspektiv kan det ses 
som om det är eleven som har svårigheter. Med ett kategoriskt synsätt blir 
stödåtgärderna vanligtvis specialundervisning i särskilda grupper. Det kategoriska 
synsättet är individ-karakteristiskt där svårigheterna är en effekt av delvis svag 
begåvning och dåliga hemförhållanden enligt (Atterström & Persson, 2000). Person 
(2001) beskriver att traditionellt bestäms dessa svårigheter med hjälp av olika diagnoser 
på vad som betraktas som normalt eller avvikande enligt en medicinsk-psykologisk 
utgångsmodell. Persson (2001) menar att detta perspektiv fortfarande dominerar men att 
de nationella styrdokumenten tyder på en mera förståelse utifrån ett relationellt 
perspektiv.   

2.12 Relationellt perspektiv 
Enligt Atterström & Persson (2000) utgår det relationella perspektivet inom 
specialpedagogiken, från att orsaken till individens problematik går att finna i den 
miljön som individen befinner sig i just nu. Det relationella perspektivet blir enligt 
(Persson, 2001) pedagogiken grundläggande, där samspel och interaktion blir viktiga 
mellan olika aktörer. Persson (2001) menar att det har skett en perspektivförskjutning 
inom specialpedagogiken från ett kategoriskt perspektiv till det relationella, vilket kan 
få både praktiska och metodiska konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Här är 
det ”elever i svårigheter” snarare än som i det kategoriska perspektivet ”elever med 
svårigheter”. Persson (2001) betonar att i ett relationellt synsätt fokuserar man på ett 
långsiktigt arbete där både lärare, elever och skolmiljö är involverade i de 
specialpedagogiska åtgärderna. Ur ett relationellt perspektiv är tidsaspekten viktig. Det 
handlar om att de specialpedagogiska behoven måste diskuteras samt att 
utbildningsmiljön måste studeras, kan det relationella perspektivet upplevas som 
obekvämt och inte löser det akuta problem som finns enligt (Emanuelsson, m.fl., 2001).    

2.13 Målgrupp för specialpedagogiska insatser 
I Lpo94 namnges dessa som ”elever med särskilda behov”.  I Läs och skrivkommitténs 
slutbetänkande används texten” elever i svårigheter” vilket kan tolkas som att 
svårigheten nödvändigtvis inte ligger hos individen utan uppkommer i samspel mellan 
individen och miljön menar Malmgren, Hansen (2001) i sin avhandling. Det innebär 
också ett ställningstagande mot segregering av elever i skolan. I forskningsprojektet 
specialundervisningen och dess konsekvenser (SPEKO) från Göteborgs Universitet så 
kom man bland annat fram till hur man ser på målgruppen för specialpedagogiska 
insatser och vari svårigheten ligger (Persson, 2004). I undersökningen hänvisar några av 
de intervjuade till flera kategorier vilket innebär att procentandelarna kan överstiga 100. 
Hela 81 procent av de tillfrågade i undersökningen menade att specialpedagogik har sin 
grund i svårigheter hos eleven. Denna tidigare forskning visar också på att 40 procent 
menar att specialpedagogik har sin grund i fördjupad lärarkompetens, vilket även vår 
undersökning kommer att visa. Endast 24 procent menade att verksamheten har sin 
grund i skolans arbetssätt, organisation eller miljö.  
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Vidare i undersökningen tar man upp vilka olika problem och hur man bestämmer 
målgruppen för dem som ska få specialpedagogisk hjälp. Elevens brist på förmåga inom 
något område har visat sig genom test eller någon form av uppenbar 
funktionsnedsättning ligga till grund för besluten, enligt SPEKO (Persson, 2004). 50 
procent av de intervjuade menade att allmänna inlärningsproblem är anledningen till 
specialpedagogisk hjälp, vilket ofta avläses med olika typer av tester. 65 procent 
menade att de är socioemotionella problem. 24 procent menade att fysiska eller 
motorisk/perceptuella funktionshinder avgör målgruppen.  

2.14 Elever i behov av särskilt stöd 
Vernersson (2002) anser att det är viktigt att tillgodose all människors behov av att bli 
sedda. Det är betydelsefullt och individuellt vilken typ av uppmärksamhet olika 
människor har grunder för. Det är viktigt att fånga upp elever som drar sig undan i 
skolan och ser det som viktigt att vi uppmärksamma eleverna för att stärka deras 
självförtroende, självkänsla och motivation anser Vernersson (2002). Enligt läs- och 
skrivkommitténs (SOU 1997:108) utlåtande råder fortfarande en begreppsförvirring när 
det gäller att skilja på olika grader av läs- och skrivsvårigheter. Det får då konsekvenser 
för den enskilde individen i sitt skolarbete. Det är skolans ansvar att alla elever 
utvecklas till demokratiska och socialt medvetna samhällsmedborgare och det är 
rektorns ansvar att dessa mål uppnås.  

Enligt Lpo94 skall alla som arbetar i skolan: 

 
• Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

• Samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande  

 

Det är enligt skollagen, grundskoleförordningen och skolans styrdokument ett uppdrag 
att till elever som har svårigheter i skolarbetet se till att särskilt stöd. Det är 
lärare/pedagoger och rektorers gemensamma ansvar och uppgift att upptäcka dessa 
elever eftersom dessa elever har rätt till stöd enligt läs- och skrivkommitténs utlåtande 
(SOU 1997:108). Enligt Elowson (1995) har det medicinska inflytandet varit starkt, 
vilket har påverkat begreppsbildningen och behandlingsmetoderna på 
specialundervisningens område i ett historiskt perspektiv som vi tidigare skrivit om. 
Elowson (1995) menar att det medicinska synsättet avsåg att ställa diagnos och genom 
det fastställa vilka svårigheter eleven hade och därefter skulle behandling sättas in på de 
speciella svårigheter som diagnosen visade.  
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3 Metod  

3.1 Design och Metod 
Designen för vår studie är en komparativ fallstudie, eftersom den grundar sig på en 
jämförande studie mellan skolor i två skolområden. Val och prövande av metod för att 
få svar på vår problemformulering utifrån syftet presenteras i detta kapitel. Valet av 
tillvägagångssätt i arbetet görs med utgångspunkt av hur man på bästa sätt svarar på 
problemformuleringen och hur man på bästa sätt uppnår syftet i undersökningen och 
forskningen (Holme & Solvang, 1995). Genom att vi har valt att göra en kvalitativ 
undersökning med hjälp av en semistrukturerad intervju så har vi kunnat ta del av 
respondenternas resonemang om synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi har 
genom vårt metodval kunnat se nyanser i svaren på synsättet hos den enskilde 
respondenten, vilket vi inte anser hade uppnåtts på samma sätt vid en kvantitativ 
undersökning. Vår målsättning har varit att få respondenterna att resonera om våra 
forskningsfrågor och inte få statiska svar som ofta blir resultatet av enkätundersökningar 
(Kvale, 1997). 

3.2 Kvalitativ metod 
För att få svar på vår problemformulering utifrån syftet har vi valt att göra en kvalitativ 
undersökning. Vid en kvalitativ undersökning med hjälp av intervjuer anser vi att svaren 
kommer att få en djupare innebörd från respondenterna samt att få svar på vår 
problemformulering (Trost 2005). Den kvalitativa forskningsprocessen bygger på en 
värderingsmässig och en kunskapsmässig karaktär, som är viktig vid framväxten av 
resultatet i undersökningen (Holme & Solvang 1995). Kvale (1997) menar att 
kvalitativa och kvantitativa metoder är verktyg i forskning och valet beror på vilka 
forskningsfrågor som ställs. Med hjälp av intervjuer ansåg vi kunna ta del av 
respondenternas erfarenheter och upplevelser, vilket vi finner stöd i hos Bell (1999) som 
anser att intervjuer ger en stor fördel i dess flexibilitet där känslor och attityder tydligt 
kommer fram. Vid en kvalitativ intervju finns det möjligheter till att ställa följdfrågor, 
där svaren kan fördjupas och utvecklas för att få svar på problemformuleringen. Bell 
(1999) beskriver intervjuer som både tidskrävande och att det kan vara mer komplicerat 
än man tror. Därför har vi noga planerat vår intervjuguide för att underlätta vårt arbete. I 
en kvalitativ intervju använder man inte standardiserade frågeformulär eftersom man 
inte vill ha en allt för stor styrning från intervjuaren, utan efterstävar respondentens egna 
uppfattningar (Holme & Solvang, 1995). Avsikten med intervjun är att få reda på 
respondentens upplevelse eller åsikter samt att klargöra deras egna perspektiv i 
undersökningen.  
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3.3 Genomförande och förberedelser 
Med utgångspunkt från litteraturen som vi läst om elever med läs- och skrivsvårigheter 
skrev vi ner intervjufrågor som var relevanta för vår undersökning och 
problemformulering. Vi började med att skicka ut ett missivbrev med en kort 
beskrivning av vårt arbete. Frågorna i intervjuguiden består av frågor, sådana som vi 
förmodade var enkla att svara på utifrån vår problemformulering. Vi diskuterade 
huruvida intervjupersonerna skulle få ta del av intervjufrågorna i förväg. En fördel med 
det är att respondenterna skulle kunna förbereda sig och reflektera över frågorna och 
lättare ge ett adekvat svar. En nackdel enligt Trost (1997) är att svaren kanske kan bli 
mindre spontana och kanske mer genomtänkta än nödvändigt. Vi valde trots allt att låta 
respondenterna ta del av intervjufrågorna i förväg för att få ett genomtänkt och riktigt 
svar i den aktuella undersökningen. Bandspelare användes vid samtliga intervjuer för att 
intervjuerna skulle bli riktigt dokumenterade. Intervjuerna genomfördes på 
respondenternas arbetsplats i en avskild miljö och varje intervju tog cirka en halv timme 
i anspråk. Vi har sedan delat upp datainsamlingen oss emellan för att sedan transkribera, 
sammanställa och jämföra svaren samt utläsa dess likheter och olikheter. 

3.4 Urval 
Vid en kvalitativ undersökning vill forskaren få en så stor variation som möjligt och inte 
ett antal likartade intervjuer (Trost, 1997). I förberedelsen av undersökningen 
diskuterade vi vilka yrkeskategorier inom skolan och stadsdelsförvaltningen vi skulle 
intervjua för att nå vårt syfte med undersökningen. Vi valde att göra ett noga avvägande 
om vilka yrkeskategorier som är relevant för vår undersökning. En viktig aspekt är att 
intervjupersonerna har en adekvat utbildning för sitt utbildningsområde och delvis 
kunskaper kring elever med läs- och skrivsvårigheter. Vårt urval har vi gjort på skolor 
där vi genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi värdesatte att skolorna hade 
olika karaktärer, vilket beskrivs under stadsdelsbeskrivning kapitel 4:1. Antalet 
respondenter är sex pedagoger, två rektorer samt två personer från stadsdelsnämnden. 

3.5 Tillvägagångssätt 
Vi började med att utarbeta en intervjuguide som anpassades utifrån vår 
problemformulering. Vår intervjuguide innehöll 8-9 frågor. Vi har använt samma 
kategori av frågor men anpassade dessa utifrån respondenternas bakgrund och yrke. 
Enligt Holme & Solvang (1995) kan forskare använda sig av pilotintervjuer för att testa 
sina intervjufrågor samt för att få en uppfattning om hur lång tid intervjun kommer att 
ta. Vid kvantitativa intervjuer så menar Trost (2005) att det är självklart att flera 
personer arbetar med intervjuerna, men att det skiljer sig vid kvalitativa intervjuer. Vi 
genomförde en pilotintervju för att säkerställa intervjufrågorna utifrån syfte och 
problemformulering. Vi valde därför att tillsammans utföra intervjuerna för att sedan 
kunna transkribera och analysera svaren på adekvat och riktigt sätt. Vi har valt att 
använda oss av bandinspelning under intervjun. Vi valde att genomföra samtliga 
intervjuer tillsammans för att skapa en gemensam struktur. Detta har varit en styrka då 
vi hela tiden kunnat diskutera och analysera utifrån den faktiska intervjun.  
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Det är enligt Trost (2005) viktigt att man, oavsett vilken form man använder för att 
lagra intervjun, är medveten om att det alltid finns information som inte efteråt kan ses 
eller höras. Vi valde en semistrukturerad intervju där intervjuaren ställer frågor till en 
respondent utifrån en bestämd frågeguide utan följdfrågor (Bryman, 2001). Målet med 
intervjun är att kontexten skall vara detsamma och respondenternas svar kan 
sammanställas på ett jämförbart sätt. Respondenternas variationer i svaren är viktiga för 
kontexten och målet med undersökningen (Bryman, 2001). 

3.6 Intervjuguide/frågeställningar 
Intervjuguiden har fungerat som en riktlinje där frågorna har ställts på liknande sätt till 
respondenterna. Enligt Stukat (2005) kan man göra individuella uppföljningar i form av 
följdfrågor för att öka möjligheten för mer preciserade svar. Vi har valt att undvika detta 
för att tydliggöra de skillnader som visar sig i de första svaren. Vi har försökt att inte 
leda respondenterna till vidare resonemang utan nöjt oss med de första svaren för att få 
en bild av respondenternas första uppfattning av de synsätt och begrepp som berörts 
med hjälp av intervjuguiden.  

3.7 Reliabilitet och validitet  
Tolkning av respondenternas svar är naturligtvis det centrala i bearbetningen av en 
kvalitativ intervju. Både under intervjutillfället och i bearbetningen av de transkriberade 
svaren (Kvale, 1997). Med hänvisning till detta så genomförde vi, efter varje 
intervjutillfälle, en summering av de centrala begreppen som respondenten använt sig av 
under intervjutillfället för att öka reliabiliteten i våra tolkningar. Reliabiliteten 
(tillförlitlighet) handlar om att resultatet från intervjun blir densamma om 
undersökningen genomförs på nytt och ger samma resultat (Bryman, 2001). Vi 
utnyttjade alltså att vi vid samtliga intervjutillfällen var två intervjuare och på så sätt 
kunde jämföra våra direkta tolkningar av de centrala begrepp som nämnts under 
intervjun. I nästan samtliga fall var tolkningarna likvärdiga. Transkriptionerna 
bearbetades på liknande sätt då vi (författarna) enskilt plockade ut genom färgkodning 
vad vi tolkade som svar på respektive fråga. Dessa svars jämfördes med varandra för att 
öka reliabiliteten i det vad vi menar tillförlitliga svar. Temat i svaren var i det närmaste 
identiska i samtliga fall vid vår jämförelse. I vår analys har vi enskilt plockat ut de 
styrande begreppen i respektive svar och funnit att även där är vår uppfattning väl 
överstämmande. Vi har valt att göra på detta sätt för att öka validiteten i vår 
undersökning. Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från 
en undersökning hänger ihop eller inte (Bryman, 2001). Med validitet menas också om 
mätningarna verkligen mäter det man vill mäta (Kvale, 1997) och vi har försökt att 
genom vår intervjuguide beröra synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter från 
olika vinklar utan att för den del leda respondenterna till förväntade svar. Validiteten har 
också betydelse för tolkningen av materialet (Bryman, 2001) och vi har genom att 
jämföra våra resultat kunnat öka validiteten i vår undersökning. 
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3.7.1 Analysmodell 

I vårt arbete har vi enskilt och separat färgkodat de teman som vi ansett vara relevanta 
utifrån intervjuguidens frågor. Därefter har vi jämfört färgkoderna och fått en tydlig bild 
av vad vi har räknat som en gemensam uppfattning av respondenternas svar. På samma 
sätt, genom färgkodning, har vi plockat ut centrala begrepp och försökt söka efter 
orsaker till varför respondenterna har svarat som de gjort. På detta sätt har vi fått en 
uppfattning med högre validitet än om vi gjort samma arbete gemensamt. För att 
förtydliga vår analysmodell har vi gjort en figur om hur arbetet gått till: 

Steg 1.  

I direkt anslutning efter intervjutillfället. 

Summering och jämförelse av tolkningar av intervjusvar och i sökning av centrala begrepp. 

Steg 2. 

Efter transkription av intervju. 

Enskilt identifiera svaren genom färgkodning för gemensam jämförelse av tema. 

Steg 3. 

Efter jämförelse av tema. 

Enskilt sökande efter centrala begrepp och orsaker genom färgkodning för gemensam jämförelse. 

Steg 4. 

Efter jämförelse av centrala begrepp och orsaker. 
 
Jämförelse av centrala begrepp samt gemensam analys. 

 
Figur 1. Analysmodell 

3.8 Etiska aspekter 
Vi har följt Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer för forskningsetiska principer för att 
skydda våra intervjupersoner. Informanterna tillfrågades om de ville godkänna 
bandinspelning och för att deras identitet inte ska kunna avslöjas har vi enligt 
konfidentialitetskravet valt att inte namnge skola eller i vilken stadsdel skolan ligger i. 
Intervjupersonerna informerades att intervjumaterialet endast kommer att användas i 
vårt examensarbete enligt informationskravet i (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Holme& 
Solvang (1995) är det viktigt att de intervjuade avgör vilken information de vill lämna 
och det måste vara grundat på frivillighet. Undersökaren skall informera informanterna 
om att den aktuella forskningen samt insamlat material endast används i 
forskningsändamål. 
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3.9 Respondenterna 
Vi har intervjuat sex lärare och två rektorer samt två personer på stadsdelsnämnden. De 
intervjuade lärarna och rektorerna är verksamma på två olika skolor i två närförorter i 
Stockholm. Lärarna är verksamma från skolår ett till skolår sex. Lärarna har varit 
verksamma som pedagoger från 5 till 28 år. De intervjuade är samtliga kvinnor. Vi har 
valt att kalla stadsdelarna för A respektive B och låta respondenterna på stadsdelsnivå få 
siffran ett (1). Respondenterna på skolledningsnivå har fått siffran två (2) och därefter 
har första pedagogen fått siffran tre (3). Därefter markeras pedagogerna i 
nummerordning beroende på antalet pedagoger i respektive stadsdel. 

4 Resultat 

4.1 Stadsdelsbeskrivning 
Studien har genomförts inom två skolområden i Stockholm. Valet av dessa två 
skolområden motiveras dels av förhandskännedom, samt att de var positivt inställda till 
att delta i den här typen av studie. Vi värdesatte också att skolorna hade olika karaktärer 
i sitt elevunderlag. I ett sociokulturellt perspektiv så är det samspelet mellan kollektiv 
och individ som är i fokus när det gäller mänskligt lärande. Vi påverkas av vår 
omgivning och de kulturella normer som omger vårt lärande. Därför har vi valt att lyfta 
fram två skillnader mellan de båda stadsdelarna; nationell bakgrund och 
utbildningsnivå. I stadsdel A är det fler invånare med svensk bakgrund och detta 
återspeglar sig i eleverna på den undersökta skolan. Stadsdel B har en lägre 
utbildningsnivå på invånarna mellan 25- 64 år, vilket vi bedömer som en rimlig ålder på 
föräldrar till de barn som går i de undersökta skolorna. 

4.2 Stadsdel A 
Befolkningen i stadsdelen uppgick 2005 enligt Utrednings- och Statistikkontoret (USK) 
till drygt 46 000 invånare och beräknas öka med ungefär 2000 invånare till 2009. 
Antalet invånare med utländsk bakgrund uppgick till knappt 8000 vilket motsvarar      
17 %. Utbildningsnivån på invånarna i åldern 25- 64 år enligt USK (2005): 

11,8 % Folk- eller grundskoleutbildning 
39,4% Gymnasialutbildning 
47,5% Eftergymnasialutbildning 
1,3 % Uppgift saknas 
 
Tabell 1. Utbildningsnivå stadsdel A 

Den undersökta skolan ligger i ett område med övervägande villabebyggelse och 
bedriver verksamhet från förskoleklass till årskurs 6 (F-6). Skolan har cirka 550 elever 
med övervägande svensk bakgrund.  
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4.3 Stadsdel B 
Befolkningen uppgick 2005 (Utrednings- och statistikkontoret) till drygt 35 000 och 
beräknas öka marginellt fram till 2010. Antalet invånare med utländsk bakgrund 
uppgick till knappt 13 000 vilket motsvarar cirka 37 %. Utbildningsnivån på invånarna i 
åldern 25- 64 år enligt USK (2005): 

19,3 % Folk- eller grundskoleutbildning 

46,3% Gymnasial utbildning 

32,1% Eftergymnasial utbildning 

2,4 % Uppgift saknas 

 
Tabell 2. Utbildningsnivå stadsdel B 

 
Den undersökta skolan ligger i ett område med övervägande flerfamiljshus och bedriver 
verksamhat från förskoleklass till årskurs 6 (F-6). Skolan har cirka 350 elever med 
varierande nationell bakgrund.  

4.4 Temaområden  
Resultatredovisningen utgår från fem olika temaområden med ett antal olika 
underrubriker med utgångspunkt i syfte och problemformulering. Resultatet bygger på 
vår tolkning av respondenternas svar från intervjuerna. Vi har valt att plocka ut olika 
citat från intervjupersonerna utifrån likheter och olikheter i svarsalternativen. Vi har 
transkriberat intervjuerna ordagrant men har valt att i rapporteringen använda oss av 
skriftspråket enligt (Kvale, 1997). Citaten är bearbetade för att de ska vara lättare att 
analysera samt att kunna följa resonemanget i svaren. Detta innebär att vi med stor 
försiktighet har tagit bort talspråkliga ord och ersatt dem med skriftspråk. Vi har varit 
noga med att ändringarna inte påverkar svarets innebörd.  

Temaområdena är enligt följande:  

 
• Definition på läs- och skrivsvårigheter 
• Olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
• Synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter 
• Inkludering/Integrering 
• Normalitet – avvikelser 
 

4.4.1 Inledning   

I intervjusituationen behandlades frågan om de skulle vilja definiera läs- och 
skrivsvårigheter. Studien visar på att det finns flera olika synsätt och definitioner på läs- 
och skrivsvårigheter. När vi ställde frågan på stadsdelsnivå blev svaren annorlunda 
utifrån respondentens erfarenheter och kunskaper kring läs- och skrivsvårigheter, samt i 
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vilken utsträckning de kommer i kontakt med elever i svårigheter. De svar vi fick var att 
en respondent inte hade någon direkt kontakt med elever med läs och skrivsvårigheter. 

  

Jag kommer inte i direkt kontakt med eleverna, utan indirekt genom att en förälder vänder sig 

till mig (B1) 

 

Ett annat svar vi fick var att de kom i kontakt med eleverna antingen genom rektorerna 
eller genom att föräldrar kontaktade stadsdelförvaltningen med frågor kring elever i 
behov av särskilt stöd. 

 

Jag kommer i kontakt via rektorer, via verksamhetsplan där vi sätter upp mål som har med 

svårigheter att göra (A1) 

4.4.2 Definition av läs- och skrivsvårigheter 

När vi bad respondenterna att definiera läs- och skrivsvårigheter fick vi ett antal olika 
förklaringar på dessa svårigheter utifrån respondenternas personliga tankar.  

 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter har det utifrån olika svårigheter, behov och 

förutsättningar vad det kan vara för något, sedan finns det olika diagnoser. (A1)  

 

En respondent säger att läs- och skrivsvårigheter grundar sig på såväl primära som 
sekundära orsaker i miljön. 

  

Läs och skrivsvårigheter främst som dyslexi, men det kan finnas elever som har olika sociala 

skäl och har svårt att lära sig läsa och skriva. (B1) 

 

Respondenternas svar på definitionen av läs- och skrivsvårigheter anger varierande 
begrepp som förklaring till definitionen och problematiken rörande elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Respondenternas definition på vad läs- och skrivsvårigheter är kan 
utifrån svaren delas in i tre teman. 

 
• Utveckling 

• Orsakssammanhang 

• Dyslexi 

 

En respondent säger att läs och skrivsvårigheter kan visa på olika svårighetsgrader. 
Vissa förväxlar bokstäver, vissa blandar ihop bokstäverna och vissa kan inte läsa och 
skriva överhuvudtaget. 

 



 

 26

Det kan vara sociala problem och det kan vara perceptionsstörningar, alltså många olika 

orsaker vad som kan ligga bakom läs- och skrivsvårigheter. (B2) 

 

En respondent säger att läs- och skrivsvårigheter grundar sig på såväl primära som 
sekundära orsaker i miljön.  

  

För vad är läs- och skrivsvårigheter och vad är en social problematik och vad är ett annat språk 

problematik. (A2)  

 

Majoriteten av respondenternas svar är att de anser att läs- och skrivsvårigheter kan 
beskrivas utifrån en mognadsprocess samt att det finns en problematik med den 
fonologiska medvetenheten. 

 
Svaret är att man märker att eleven har problem med läsande och skrivandet i förhållande till 

sin egen ålder eller vad man ska säga, sin utveckling (A3) 

 

En respondent uttrycker sig med följande svar. 

 

De elever som jag tänker på som har läs- och skrivsvårigheter, de elever som inte har fått flyt 

på läsning och har svårigheter med stavningen (A5) 

 

Respondenternas svar bygger på att barnet har speciella svårigheter med språkets 
formsida och särskilt dess fonologiska. 

   

Att man blandar ihop bokstäverna till exempel, man hoppar över bokstäver, gissa sig fram till 

orden, eller att man läser väldigt sakta. (B3) 

 

En av respondenterna betonar att definitionen av läs- och skrivsvårigheter är komplext 
och att det handlar om olika orsakssammanhang, där skolmiljön är en viktig faktor. 
Barn är olika de kommer från skiftande sociala miljöer och har både lika och olika 
erfarenheter och kunskaper. 

 

Det handlar om orsakssammanhang, det kan vara genetiska och det kan vara miljö och då 

även skolmiljö (A4) 
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4.4.3 Komparativ analys - definition på läs- och skrivsvårigheter 

Svaren från respondenterna visar på att de har olika kunskaper och erfarenheter kring 
läs- och skrivsvårigheter. Svaren skiljer sig inte bara åt mellan stadsdelarna utan även 
från pedagoger, skolledare och stadsdelsnivå. 

 

Det är komplext. Det handlar om så mycket olika saker. Det handlar om orsakssammanhang, 

det kan vara genetiskt och det kan vara miljö och då även skolmiljö.(B1) 
 
Det finns också likheter i svaren mellan stadsdelarna på hur man ser på problematiken 
kring läs- och skrivsvårigheter. Svaren visar på att det är svårt att definiera läs- och 
skrivsvårigheter och att det finns variationer mellan svaren på olika nivåer. 
Respondenternas svar visar på att läs- och skrivsvårigheter kan ha olika symtombilder 
och att det finns flera olika faktorer som kan orsaka svårigheter.  

 
Svaret är att man märker att eleven har problem med läsande och skrivandet i förhållande till 

sin egen ålder eller vad man ska säga, sin utveckling  (A3) 

 

En annan respondent svarade på följande sätt: 

 
Eleven har problem med läsandet och skrivandet, inte är riktigt mogen för sin ålder (B4) 

 

Man har i skolsammanhang haft en tendens till att fokusera på individuella 
orsaksförklaringar snarare än yttre inlärningsbetingelser, vilket delvis stämmer överens 
med svaren från pedagogerna på de två olika skolorna. Det som vi tolkar utifrån svaren 
tyder på att det finns skillnader på de svar vi fick av respondenterna. Samtliga 
respondenterna oavsett skolområde anser att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga i 
elevernas svårigheter, samt betonar vikten av föräldrars delaktighet i barnets utveckling. 

 
Får man stöd hemifrån märks det direkt och om de inte har stöd. (B3) 

 

En av respondenterna beskriver det på ett sätt som visar på att det finns en viss 
osäkerhet kring definitionen på läs- och skrivsvårigheter.  

 
Det kan hända att det finns…det beror på vad läs- och skrivsvårigheter kommer ifrån, om det är 

något som man har därför att man har svårigheter. Tillräckligt studiestöd hemifrån. (A1) 

 

Majoriteten av respondenterna i båda stadsdelarna menar att det finns en tendens till en 
osäkerhet kring definition och skillnaderna mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter.  
De är medvetna om att det är en skillnad mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter, 
men att de betraktar eleven utifrån samma perspektiv.  
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Vi upplever att respondenterna utgår från sin egen kunskap kring problematiken och 
inte hänvisar till tidigare forskning. 

4.4.4 Olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

Det är vanligt att man i skolsammanhang har en tendens att fokusera på individuella 
orsaksförklaringar som kan bero på biologiska orsaker. När vi bad respondenterna att 
svara på vilka orsaker läs- och skrivsvårigheter kan bero på. 

 
Det kan vara ärftliga orsaker, och det är många barn som har det stökigt hemma av sociala 

skäl att de inte kan koncentrerar sig (B1) 

 

Respondenterna inriktar och anger varierande orsaker till problematiken på elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Dessa orsaker går att dela upp i tre övergripande tema. Något 
av dessa tre nedanstående teman återkommer hos samtliga respondenter. 

• Biologiska 

• Sociala 

• Miljö 

 

Respondenternas svar visar på att orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara 
många. Det finns inte bara en orsak utan det är många olika faktorer som samverkar när 
man talar om bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter. 

Läsprocessen handlar inte bara om att vara förberedd utan många förmågor integreras och 

finns det en störning i en förmåga så måste man stärka den delen eller gå runt svårigheten. 

Även sociala problem kan påverka förmågan att lära sig läsa och skriva (A6) 

 

Läs- och skrivsvårigheter är när förmågan inte motsvarar de krav som ställs på eleven. 
En elev kan ha läs- och skrivsvårigheter i en specifik situation men behöver inte ha den i 
andra situationer.  

det finns många barn som utvecklas olika fort, om det inte håller samma takt så kan de 

uppfattas ha svårigheter (A1) 

Läs- och skrivsvårigheter är komplicerade och sammansatta problem och en respondent 
svarar att det i hög grad handlar om enskilda individers erfarenheter och upplevelser.  

 
Stimulans och den sociala kontakten. Jag tycker det är viktigt att man pratar mycket med sina 

barn och läser med dem. Man kan leka med språket, men har det inte bra och är stressad, så 

tror jag att man inte har samma möjligheter. (A2) 

 

Utifrån de svar som framkom om uppväxtmiljöns påverkan för barns språkutveckling 
som en viktig och bidragande orsak till att barn kan få svårigheter med 
språkutvecklingen så sa följande respondent. 
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Det beror på flera orsaker naturligtvis, det finns ingenting som är så enkelt att det finns bara en 

orsak … dels är det genetiska/fysiska orsaker att man har en problematik, att det finns en 

fysiologisk problematik kring läsandet och skrivandet (A3) 

 

En respondent svarar att det finns vissa barn som uppvisar framträdande perceptuella 
eller motoriska inlärningsproblem.  

 
Det kan vara både medfödda, peceptionsfel, koncentrationssvårigheter, det finns många 

anledningar (B2) 

 

En respondent svarar att det föreligger orsaksfaktorer som kan vara biologiska faktorer 
och känslomässiga orsaker i form av koncentrationssvårigheter. 

 
Det kan vara koncentrationssvårigheter, det kan vara ärftligt, dyslexi ett handikapp som man är 

född med. Hur man har det hemma om man orka ta in skolan (A5) 

 

En respondent förklarar orsaken till läs- och skrivsvårigheter på följande sätt. 

   

Dyslexi, då kan det vara både grav och mild. Att de är omotiverade och kanske inte mogna 

riktigt ännu samt att det kan bero på inaktiva föräldrar med läxhjälp. Lärarens pedagogiska 

ansvar (B3) 

 

Samtliga respondenterna anser att det är viktigt att föräldrarna är delaktiga och 
medvetna om barnets svårigheter samt vilka faktorer som eventuellt kan påverka barnets 
utveckling. 

 

Forskning visa att språket påverkar utvecklingen redan när man är väldigt liten. Familj, miljö 

och kultur påverkar också språkutvecklingen (A4) 

4.4.5 Komparativ analys - olika orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

På den politiska nivån skiljer svaren sig åt genom att orsakssambandet kan ses som en 
utvecklingsfas för barnet. Utvecklingen sker olika fort och att det är därför barnet kan 
hamna i olika typer av svårigheter. 

 
det finns många barn som utvecklas olika fort, om det inte håller samma takt så kan de 

uppfattas ha svårigheter (A1)  

 
En av flera respondenter svarar att det även kan finnas orsaker inom skolsystemet som 
kan orsaka läs- och skrivsvårigheter vilket vi i undersökningen tolkar som en viktig del i 
förståelsen i problematiken med barn i svårigheter. 
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lärarens pedagogiska ansvar, vad gör man med barnen som ska lära sig läsa och skriva, man 

får inte plocka bort sig själv i det hela (B3) 

 

Det finns flera olika skillnader mellan svaren ifrån de två stadsdelarna. Pedagogerna i 
den ena stadsdelen lägger större vikt vid att det finns elever som kommer från socio-
kulturella förhållanden som inte stämmer överens med skolans miljö. 

 

Forskning visa att språket påverkar utvecklingen redan när man är väldigt liten. Familj, miljö 

och kultur påverkar också språkutvecklingen (A4) 

 

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara orsakade av en mängd olika faktorer och 
gemensamt i denna undersökning är att båda stadsdelarna ofta vill beskriva 
svårigheterna som dyslexi.  

De flesta av respondenterna betonar att skriftspråket är en rättighet och att det är skolans 
ansvar att alla barn får möjlighet att utveckla sin språkliga förmåga. Kunskaperna om 
problematiken kring orsakerna till läs- skrivsvårigheter, de pedagogiska lösningarna 
verkar fortfarande vara begränsade utifrån de svar vi fått från samtliga respondenter. 
Flera respondenter avger i sina svar att det finns bristande överensstämmelse mellan 
förväntade och reella färdigheter. Majoriteten av respondenterna anser att det i första 
hand är en pedagogisk uppgift, men att det kan finnas fler orsaker till elevernas 
svårigheter som ligger utanför skolan och kräver insatser utöver de pedagogiska. 
Orsakerna till läs- och skrivsvårigheter kan vara betingande av arv eller miljö påpekar 
flertalet av respondenterna i de olika stadsdelarna. 

4.4.6 Synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån frågans inriktning på respondentens uppfattning om förändringar i synsättet, så 
har vi även fått en bild av respondenternas rådande synsätt. Av de svar från 
respondenterna som varit relevanta för att synliggöra både förändringar och rådande 
synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter har vi valt ut några citat som vi anser 
vara betydelsefulla för vår undersökning. Samtliga respondenter anser att synsättet på 
elever med läs- och skrivsvårigheter har förändrats. 

 
Synsättet på elever med läs- och skrivsvårigheter är inget konstant förhållande. Det beror på 

vilket förhållningssätt man har. Förut ansåg man att vissa hade läshuvud och de andra 

behövdes till annat. (A2) 

 
 

Respondenterna fokuserar och uppger varierande orsaker till förändringar av synsättet 
på elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa orsaker går att dela upp i tre 
övergripande tema. Något av dessa tre nedanstående teman återkommer hos samtliga 
respondenter. 
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• Ökade kunskap 
• Ökad uppmärksamhet 
• Media 

 
Ja, jag tycker att lärarna nu för tiden är mer medvetna om problematiken och kan se på den 

med mera kunskap. Förut var läs- och skrivsvårigheter ett allmänt mera luddigare begrepp för 

oss lärare och man frågade kanske någon speciallärare eller specialpedagog som visste lite 

mera. Idag är det lite mera definierat t.ex. dyslexi. (A3) 

  

Förutom ökad kunskap och en större medvetenhet så fick vi även exempel på att ökad 
uppmärksamhet kan vara en orsak till förändringar i synsättet. 

 

Ja, jag tycker att man uppmärksammar det mera, förut så skickade man iväg barnen till 

specialskolor. Idag finns det specialpedagoger som kan handleda lärare och hitta metoder för 

att hjälpa dessa barn. (B1) 

 

Många respondenter hänvisade också till att media spelar en stor roll och att personer 
som lyckats i samhället går ut med att de har svårigheter med läs och skriv. 

 

Man är inte dum bara för att man inte kan läsa, utan man kan lyckas ändå. Jag såg på TV att 

grundaren av EF gick ut med att han inte kunde läsa och hade skänkt pengar till en skola. Jag 

tror att sådant här bidrar till ett annat synsätt och att media har stor betydelse. (A6) 

 

Två av respondenterna nämnde tema som inte förekom bland de andra. Dessa teman 
var: 

• Elevers rättigheter 
• Elevers förmåga 

 
Det har även med elevens rättigheter att göra. Det är en rättighet att få godkänt i skolan. (A1) 

 

Respondenten menar att det är en rättighet att få godkänt i skolan och hänvisar indirekt 
till skolans styrdokument, förutom det så menade en respondent att elever idag är mer 
förberedda genom att redan innan de börjar i skolan kunna läsa. 

 

Häromdagen så diskuterade vi i lärarrummet att det idag är cirka fem elever som inte kan läsa 

när de börjar åk 1. När jag började som lärare, för åtta år sedan, så var det kanske fem som 

kunde läsa (A5) 
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4.4.7 Komparativ analys - synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån ambitionen att göra en komparativ studie av synsätt på elever med läs- och 
skrivsvårigheter mellan två stadsdelar så har vi haft svårigheter i att upptäcka tydliga 
skillnader. Förutom likheten, att samtliga svarade att synsättet är föränderligt, så 
upplevde vi att respondenterna utgick ifrån personlig uppfattningar. En respondent 
hänvisade till tidigare forskning. 

 
Jag tycker att Ingvar Lundberg är en av de personer som verkligen har talat om vad språket 

betyder för människan och vad det kan innebära att ha läs- och skrivsvårigheter (A5) 

4.4.8 Integrering/ Inkludering 

Ur respondenternas svar går det att urskilja två förhållningssätt till integrering 
respektive differentiering. Det ena bygger på ett synsätt som ofta bygger på 
respondenternas egna uppfattningar och det andra på organisation av undervisning, 
vilket ofta bygger på respondenternas erfarenheter. Samtliga respondenter fokuserar, 
fast med varierande fokus, på vissa gränsdragningar.  

 
Integrera så långt som möjligt, men det finns en gräns. Det finns elever som behöver, 

temporärt, en annan typ av skolgång. Där deras behov kan uppfyllas och det krävs 

professionella kunskaper runt dessa barn.  (A5) 

 

En genomgående tendens hos respondenternas är att använda sig av ord som ”så mycket 
som möjligt” och ”helst”. 

Helst kvar i klassrummet (B3) 

Ett annat tema som lyfts fram genom respondenternas svar är elevers prestationer i 
förhållande till andra och att prestationer påverkar synsättet på integrering. 

 
Jag tror alltid att det är bra att integrera och att inte placeras vid sidan om, men sen kan det 

vara ett problem med att de känner sig dåliga om de är i en klass där alla är väldigt duktiga, så 

jag tror att det ibland är bra att inrätta mindre grupper för långsam inlärning. (B1) 

 

Respondenterna resonerar på likartat sätt och det är tydligt att både klassrumssituationen 
och elevernas uppgifter måste vara hanterbara för elevernas individuella behov. 

 

Viktigt att eleverna känner att klassrumssituationen är hanterbar och att den är överkomlig och 

att det är lagom med utmaningar (A3) 

 
Ur respondenternas svar har även i vissa fall ett ekonomiskt perspektiv lyfts fram. Ur 
dessa svar har två förhållningssätt belyst. Det ena handlar om direktiv och att skolan har 
ett uppdrag.   
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Vi har ett uppdrag att inkludera elever, sedan måste man se till att pengarna räcker till det, sen 

är det inte mer att fundera över det. (B2) 

 

Det andra handlar om fördelning av resurser både när det gäller ekonomi och personal. 

Vissa anser att vi har relativt många specialresurser, speciallärare och specialpedagoger, på 

den här skolan om man jämför med antalet elever. Men hade vi inte haft det… vad hade hänt 

då? Ja, då blir det resurser riktat mot ett barn och det kostar också pengar. Vi har förstås även 

riktade resurser idag, men jag tror att det skulle vara flera om vi inte hade specialresurserna. 

(A2) 

En av respondenterna på stadsdelsnivå lyfte även fram att den allmänna uppfattningen 
om hur den ekonomiska fördelningen till elever i behov av särskilt stöd inte alltid 
stämmer. 

 
Det kan bli tjafs om det går barn i enskilda skolor och de ringer till oss för ätt få pengar för barn 

i behov av särskilt stöd. Men det är faktiskt så att stödet kommer från utbildningsförvaltningen 

och det är samma stöd till alla skolor. Men föräldrar med barn i enskilda skolor har tydligen fått 

höra att de inte kan ge samma resurser som de kommunala, och de har jag blivit väldigt 

irriterad över. (B1) 

 
Samma respondent påpekar även att skolan har ett uppdrag, precis som B2 tidigare 
gjort, och att synsättet på inkludering är styrt av uppdraget. 

 
Enligt skolverket så kan skolor mista sitt tillstånd ifall de inte följer sitt uppdrag, alla skolor har i 

princip samma skyldigheter och de får inte skriva ut elever, men skolorna gör de genom att 

övertala föräldrarna. Det är ju inte bra för deras betygstatistik heller. (B1) 

4.4.9 Komparativ analys – Integrering/ Inkludering 

Både stadsdel A och B poängterar att integrering av elever med svårigheter inte bara 
handlar om läs- och skrivsvårigheter, vilket kan ses som en gemensam uppfattning på 
stadsdelsnivå och skolledningsnivå. 

 

Förra året startade vi ett projekt, Modeller för vardagen, som handlade om att förankra det här 

med integrering av elever med svårigheter, inte bara läs- och skrivsvårigheter. Det är väldigt 

individuellt vad för stöd barnen behöver (B1) 

 

En annan respondent på skolledningsnivå uttryckte det på ett annat sätt. 

 

Det är inte alltid det handlar om läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara 

koncentrationssvårigheter som är anledningen till att man måste vara i en mindre grupp. (A2) 
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Vi har funnit en skillnad mellan respondenternas svar i stadsdelarna när det gäller 
förhållningssätt till integrering respektive differentiering i ett ekonomiskt perspektiv. 
Stadsdel B hänvisar till skolans uppdrag på stadsdelsnivå och skolledningsnivå. 

 

Enligt skolverket så kan skolor mista sitt tillstånd ifall de inte följer sitt uppdrag, alla skolor har i 

princip samma skyldigheter och de får inte skriva ut elever, men skolorna gör de genom att 

övertala föräldrarna. Det är ju inte bra för deras betygstatistik heller. (B1) 

 

Även på skolledningsnivå så hänvisar man till skolans uppdrag att inkludera elever. 

 

Vi har ett uppdrag att inkludera elever, sedan måste man se till att pengarna räcker till det, sen 

är det inte mer att fundera över det. (B2)  

 

Motsvarande respondenter från stadsdel A fokuserar i sina svar på att man ska integrera 
så långt som möjligt, men hänvisar ej till skolans uppdrag. Respondenterna verkar 
snarare se på läroplanen genom att utgå från att den formulerade läroplanen inte förmår 
styra allt utan är ett uttryck för gjorda kompromisser och överenskomna riktlinjer för en 
önskad utveckling. 

 

Våran syn är att hjälpa eleverna så mycket som möjligt och ibland behöver de hjälp i mindre 

grupper, men de får inte komma bort ifrån sina vanliga klasser eller skolor. Det där vet ju 

lärarna vad som passar bäst… och föräldrarna. (A1) 

 

Även på skolledningsnivå så resonerar man på ett liknande sätt om inkludering av 
elever med svårigheter. 

 

Jag tycker att man ska ha kvar eleverna i klassrummet så mycket som möjligt. (A2) 

4.4.10 Normalitet och avvikelser 

Intervjuguiden inriktar sig inte direkt genom någon specifik fråga på respondenternas 
uppfattning om normalitet och avvikelser, men utifrån svaren har vi kunnat utläsa några 
teman som berör ämnet på ett relevant sätt med läs- och skrivsvårigheter som 
utgångspunkt. Vi har kunnat utläsa två huvudtyper av förhållningssätt till begreppet 
normalitet. Det första jämför eleven med det genomsnittliga och det andra med hur det 
bör vara. 

• Jämförande 

• Förväntande 
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Barn utvecklas olika fort, men utvecklas de inte i samma takt som de andra så kan de uppfattas 

som om de har svårigheter. Så det är relativt till klasskamrater (A1).  

 

Respondenten beskriver barns svårigheter som avvikande mot ”de andra” vilket måste 
ses som ett jämförande. Fem av nio hade ett liknande förhållningssätt till begreppet. Ett 
annat sätt att förhålla sig till normalitet var att utgå ifrån hur det bör vara, det vill säga 
gränsdragningar och vad som förväntas av elever vid en viss ålder. 

 
De elever som är normala i förhållande till sin egen ålder och utveckling har övertid varit 

samma typ av barn. De barnen har ofta ett starkt stöd hemifrån, en litterat familj, där man läser 

mycket sagor. Det gör man nu och det gjorde man då (A3). 

 

Respondenten påpekar att definitionen ”normal” är svår att använda och ifrågasätter om 
man överhuvudtaget kan använda den, men den underlättar enligt respondenten 
beskrivningen av barn som avviker. I det första förhållningssättet finns variationer på 
vad man jämför hos eleverna. Variationerna i det jämförande förhållningssättet kan 
delas upp i tre teman: 

• Prestationer 

• Kultur 

• Socialt 

Med hjälp av LUS-testet kan man kontrollera vilka som inte klarar målen (B3). 

 

Respondenten hänvisar till resultat som man får med hjälp av test, vilket kräver att 
elevens prestation avgör avvikelse eller ej. En annan variation är att jämföra kultur med 
den rådande. 

 

Den här skolan har inte haft så mycket elever med andra språk (A2) 

 

Respondenten hänvisar avvikelser till kulturella skiftningar men poängterar även i 
svaret att det är skillnader på vad som är ett andraspråksproblem och läs- och 
skrivsvårigheter. 

 

Vi lär oss med tiden att se skillnaden på vad som är läs- och skrivsvårigheter och inte (A2) 

 

En av respondenterna nämner den sociala acceptansen som ett förhållningssätt som 
påverkar synen på vem som ingår i normen eller är avvikande. 
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Tittar man i klassen så tror jag att acceptansen har förändrats. Idag accepterar man att alla är 

olika och har olika styrkor, svagheter och begränsningar av olika slag. Jag tror att man får vara 

lite annorlunda idag (B3). 

 

Precis som i det jämförande förhållningssättet så kan det förväntande förhållningssättet 
till normalitet och avvikelse delas in i varierande teman. 

• Test och diagnos 

• Mognad 

 

Barn med diagnoser har ökat, men det är svårt att säga om det verkligen har ökat eller om det 

är vi som fått mera kunskap. Sedan så ställs ju diagnoser på nya sätt (B1) 

 

Respondenten belyser att sättet man ställer diagnoser på påverkar gränsdragningarna 
och vem som är avvikande eller ej. En annan respondent påpekar att det i ett historiskt 
perspektiv gjordes skolmognadstest för att se om alla var mogna för att börja skolan 
eller ej. 

 

För länge sedan fanns skolmognadstest och de som inte var mogna fick ett år till på sig att leka 

och fick chansen att komma ifatt då (A3) 

 

I respondentens svar ser man att mognad kan vara en anledning till avvikelse i ett 
förväntande perspektiv. 

4.4.11 Komparativ analys - normalitet och avvikelser 

Några tydliga komparativa mönster mellan stadsdel A och B respektive de olika 
nivåerna inom stadsdelarna gällande begreppen normalitet och avvikelser har inte 
undersökning visat. Trots att undersökningen inte visade på några tydliga komparativa 
mönster, vilket antagligen påverkats av intervjuguidens utformande, så framkom ändå 
variationer. Figuren visar två huvudinriktningar som påverkas av olika faktorer. För att 
förtydliga dessa har vi gjort en figur av variationerna. 

 

 
 
Figur 2. Huvudinriktningar på synsätt gällande normalitet och avvikelser samt orsaker 

Jämförande Förväntande 

Prestation Kultur Socialt Test/Diagnos Mognad 
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På stadsdelsnivå så finns en variation i förhållningssättet till begreppen mellan 
stadsdelarna A och B. A1 visar på ett jämförande förhållningssätt genom att poängtera 
att svårigheter kan uppfattas i relation till övriga klasskamrater. 

 
Håller man inte samma takt så kan de uppfattas som att man har svårigheter i relation till sina 

klasskamrater (A1). 

 

B1 visar på ett förväntande förhållningssätt genom att hänvisa till att diagnoser påverkar 
synsättet. Men B1 påpekar samtidigt i samband med citatet om antal ökade diagnoser, 
att det är en svår fråga och att det är Barnavårdscentralen och läkare som påstår att 
diagnoserna har ökat.  

 
Jag vet att barn med diagnoser har ökat genom kontakt med Barnavårdscentralen och läkare 

och de tror även att diagnoserna kommer att öka framöver… barn med diagnoser har ökat, 

men det är svårt att säga om det verkligen har ökat eller om det är vi som fått mera kunskap. 

Sedan så ställs ju diagnoser på nya sätt (B1) 

 

Variationen mellan stadsdelarnas uppfattning skiljer sig åt och resultatet visar på en mer 
samlad uppfattning i stadsdel B än i stadsdel A. I stadsdel B så nämner samtliga ett 
förväntande förhållningssätt och hänvisar till tester och diagnoser. I stadsdel A så är 
variationen stor med en liten övervikt åt det jämförande förhållningssättet med 
hänvisning till prestationer. En av respondenterna går inte att kategorisera i något av 
förhållningssätten utan förhåller sig till begreppet normalitet och avvikelse genom att 
hänvisa till att vi har en skola för alla. 

 

Vi har en skola för alla, alla ska få plats och vi ska hjälpa eleverna på bästa sätt (B2) 

 

Resultatet visar på att det i svaren även finns nyanser i uppfattningen om begreppet 
normalitet och avvikelse hos de enskilda respondenterna i båda stadsdelarna. Vissa 
respondenter hänvisar till både ett jämförande förhållningssätt och ett förväntande. 

 

Många kommer till skolan och kan läsa färdiga ord, men knäcker själva ljudningen i skolan, 

men några få får kämpa oerhört mycket för att knäcka läskoden. Men som jag ser det så 

knäcker de flesta elever läs- och skrivkoden utan allt för stora ansträngningar och tycker att det 

är något lustfyllt (A4) 

 

A4 jämför några få elever som har läs- och skrivsvårigheter med de flesta andra som 
knäcker läskoden. Vidare i resultatet så hänvisar A4 till tester och diagnoser. 
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Vår speciallärare gör diagram över alla elever varje år så man kan analysera och jämföra med 

varandra och upptäcka om någon har svårigheter (A4). 

 

Specialläraren gör ett test genom förväntade resultat och detta kan ses som ett exempel 
på ett ”förväntande” förhållningssätt. 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
Genom att använda en kvalitativ intervjumetod anser vi att vi har uppnått studiens syfte. 
Vi är medvetna om att vår metod medför vissa svårigheter med att samla in 
datainformation. Vår intervju har ibland fått karaktären av ett samtal, trots att vi 
undvikit följdfrågor och följt vår intervjuguide. Det bör påpekas att intervjuerna i viss 
mån kan vara gemensamma konstruktioner mellan lärarstudent och respektive 
respondent. 

 
Uttalanden som den intervjuade gör under intervjun samlas inte in utan skapas i samarbete 

med intervjuaren och i relation till den kontext inom vilket intervjun sker. (Karlsson, 2004, s. 21)                                             

 

Vår generella uppfattning om intervjuernas gestaltning är att under intervjuns gång så 
blev svaren allt mer förväntade. Vår uppfattning är också att svaren blev mer likartade 
ju längre intervjuerna pågick. Våra funderingar på en förklaring till detta kan vara att 
respondenterna under intervjuernas gång hittar stöd i sitt eget resonemang och i sin egen 
kunskap i ämnet kring elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Våra reflektioner över arbetets validitet är om vår intervjuguide var för omfattande och 
att vi kanske skulle ha begränsat oss och förtydligat frågorna rörande synsätt på elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Men vår uppfattning var att synsätt som begrepp kan 
upplevas abstrakt och resultera i filosofiska resonemang när vi försökte nå konkreta 
resultat rörande synsätt. Våra frågor berör synsättet utifrån olika perspektiv som 
definitioner, orsaker och begrepp och blir relevanta eftersom de bildar en helhetssyn på 
vad som påverkar synsättet. 

5.2 Resultatdiskussion 
5.2.1 Lärarkompetens 

Utifrån vårt syfte med att undersöka synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter så 
kan vi konstatera att lärarnas kompetens är ett återkommande begrepp hos samtliga 
respondenter oavsett vilken position och yrkesroll de har i vår undersökning.  
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Med hjälp av vår undersökning drar vi slutsatsen att ökad kunskap leder till ökad 
förståelse för de orsaker som kan bidra till förändrade synsätt på elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  Enligt respondenterna så är synsättet på elever med läs- och 
skrivsvårigheter ständigt under förändring och inte någon konstant företeelse. Vad som 
bestämmer och förändrar synsättet utgår från skiftande förförståelse. Enligt Thurén 
(1996) så är det bland annat våra erfarenheter och tidigare kunskaper som styr de 
tolkningar vi gör av vår omgivning. Detta påverkar synsättet på elever med svårigheter, 
i vilket vi finner stöd i vår undersökning. Om ökad kunskap och uppmärksamhet är 
styrande över synsättet så påverkas antalet elever med läs- och skrivsvårigheter genom 
att man upptäcker fler med denna problematik. I fig. 4 så beskriver vi respondenternas 
uppfattningar om vad som orsakar gränsdragningar mellan normalitet och avvikelser 
och där framkommer att man delar upp i två huvudgrupper. Det ena bygger på att man 
har ett ”förväntande” förhållningssätt till vad eleverna skall klara av, vilket vi finner 
stöd i hos Thurén (1996), när han talar om att förförståelsen ökar möjligheterna till mer 
nyanserade tolkningar. Vi menar att kunskap är det centrala begreppet i ett 
”förväntande” förhållningssätt eftersom man måste ha kunskap om det man förväntar 
sig att eleverna skall kunna. Det andra sättet är ett ”jämförande” förhållningssätt som vi 
finner stöd i vår historiska tillbakablick där oron över att elevernas goda resultat från 
den gamla realskolan skulle försämras visade sig vara överflödig och grundskolan 
kunde mycket väl leva upp till kraven på goda resultat för dessa elever. Däremot växte 
problemet med elever som hade svårigheter och utgjorde ofta ohanterliga problem för 
lärarna i klasserna (Emanuelsson och Person, 2005). Det ökade antalet elever kan ha 
berott på ett ”jämförande” förhållningssätt enligt vår undersökning när elever från två 
olika system jämfördes med varandra.  

Oavsett vilket förhållningssätt man hänvisade till i vår undersökning så menade 
samtliga respondenter att ökad kunskap leder till ett mera öppet och accepterande 
synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter. Det betyder bland annat att synsättet är 
ett relativt begrepp som är bundet till normen av egenskaper hos elever. Synsättet är en 
produkt av sociokulturella värderingar (Wellros, 1998). 

5.2.2 Normalitet 

René Leòn (2001) beskriver i sin artikel problematiken med synsättet på invandrare. 
Enligt honom så impregnerar dikotomin svenskar- invandrare de sociala relationerna i 
samhället, inte minst i skolan. Invandrare definieras som en underordnad grupp, en 
grupp som avviker från majoriteten och den svenska samhällsgemenskapen.  

 

Diskursen om invandrare är bara ett symptom. Sjukdomen skulle med andra ord inte försvinna 

om man förbjöd användandet av själva begreppet. Det är de normer och värderingar som ligger 

inbäddade i dikotomin svenskar- invandrare som är problemet.                                                                                                

(René Leòn, 2001, s. 22)  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har samma problematik som problematiken Leòn 
(2001) beskriver mellan svenskar och invandrare. Om elever identifierar sig med en 
avvikande grupp så är det stor risk att de blir hämmade i sin sociala utveckling, 
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oberoende vilka ord som används för att identifiera dem; dyslexi eller invandrare. När 
man pratar om normalitet och avvikelser så utgår man ifrån att man skiljer sig från 
mängden eller att man inte presterar vad som förväntas. Sättet man identifierar 
avvikelser påverkar synsättet. Med ett psyko- medicinskt förhållningssätt (Skidmore, 
1996) utgår man ifrån att en individ är medicinskt sjuk och det får inte bara 
konsekvenser för undervisningen utan är även ibland en förutsättning för vissa 
extraresurser till stadsdelarna eller skolorna. Denna problematik framhålls även i vår 
undersökning på stadsdelsnivå. Detta paradigm eller förhållningssätt går att kritisera för 
att det utgår ifrån en sjukdomsbild och framförallt för att det förlägger problemet på 
barnet. Med ett sociologiskt förhållningssätt (Skidmore, 1996) så utgår man ifrån att 
samhället har ett behov av att särskilja för att eventuellt kunna hjälpa till, vilket även 
Foucault (2001) menar när han säger att varje samhälle har en inbyggd 
avskiljningsmekanism. Foucault gör i motsats till Skidmore inte denna iakttagelse för 
att påvisa förhållningssätt till elever med svårigheter utan ser det mer som samhällets 
sätt att underordna sig sina medborgare. Det organisatoriska förhållningssättet utgår 
enligt Skidmore (1996) ifrån att det är skolans organisation som står i centrum och att 
den är en funktionalistisk verksamhet. Man skulle kunna jämföra detta paradigm med 
ett kugghjul som inte passar in i maskineriet och måste bytas ut. Detta paradigm går att 
kritisera utifrån att den utgår från mekaniska processer, ungefär som ett löpandeband 
som människan inte kan påverka. Detta paradigm tar inte direkt hänsyn till och bortser 
från vikten av det mänskliga mötet. Dessa tre synsätt skiljer sig åt framförallt genom att 
lägga fokus på det individuella, sociala eller organisationen. För att hitta en bra och 
framkomlig väg till en effektiv lösning på elever i behov av särskilt stöd så måste man 
sträva efter en integrerad teoriram, vilket enligt vår undersökning innebär att man även 
måste vara beredd på att integrera synsätt. Vi drar paralleller och ser tendenser hos 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori, där vi ingår i ett sammanhang där olika 
system påverkar oss i en riktning under vår utveckling. 

5.2.3 Synsätt 

I vår komparativa del om synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter så framgick 
det att nästan samtliga respondenter utgick ifrån personliga uppfattningar gällande 
synsätt. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att forskning inom de 
utvecklingspsykologiska diskurserna som berör synsätt inte når ut till stadsdelarna, 
skolledning och pedagogerna eller om man helt enkelt associerar synsätt till personliga 
uppfattningar. Väldigt få av respondenterna hänvisar till skolans styrdokument, där det 
finns direktiv om hur man skall förhålla sig och vilket synsätt man skall ha. Vi hade 
kanske förväntas oss att respondenterna skulle söka stöd i och hänvisa till 
styrdokumenten i form av reflektioner över demokratiprocessen och individers lika 
värde.  

5.2.4 Integrering/ Inkludering 

Begreppen integrering och inkludering används som synonymer av respondenterna och 
i vissa fall så växlar man mellan de olika beskrivningarna. Samtliga respondenter visar 
på en positiv inställning till integrering/inkludering och att det är ett strävansmål. 
Samtidigt finns en medvetenhet om att det finns gränser för funktionen av 
integrering/inkludering.  
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Det finns en koppling till de resurser som tillhandahålls för att bemöta de elever med 
svårigheter som integreras och inställningen till integrering. Vi menar att inställningen 
till inkludering påverkas av vilka resurser som tillhandhålls till skolan, vilket vi tydligt 
kan se i vår undersökning. Vi kan även dra paralleller med tidigare resultat från vår 
undersökning som handlade om lärares kompetens och kunskaper kring läs- och 
skrivsvårigheter och att det är centrala begrepp i hur man ser på elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Persson (2001) menar att det har skett en perspektivförskjutning inom 
specialpedagogiken från ett kategoriskt perspektiv till det relationella vilket kan få både 
praktiska och metodiska konsekvenser för barn i behov av särskilt stöd. Vår 
undersökning visar på att samtliga respondenter idag har ett mera relationellt perspektiv. 
Vår undersökning visar på en tendens att respondenterna idag har ett synsätt och 
förhållningssätt som inte renodlat är vare sig relationellt eller kategoriskt, även om man 
förespråkar ett mera relationellt perspektiv. Respondenterna visar på en medvetenhet 
om att det kategoriska perspektivet ibland är användbart och att föredra vid speciella 
svårigheter.  

5.2.5 Definition av läs- och skrivsvårigheter 

Vår undersökning visar att definitionen av läs- och skrivsvårigheter inte är en enkel sak 
och vi fick ett antal olika förklaringar från respondenterna. Vi upplevde att de 
förklaringar vi fick baserade sig på personliga uppfattningar, vilket man i ett första 
skede kan se som självklart, men inga respondenter hänvisade direkt till några 
vetenskapliga teorier. Ericsson (2001) skriver att det är svårt att finna en riktigt bra 
definition av läs- och skrivsvårigheter eftersom yttringar varierar stort mellan olika 
individer. Utifrån vår problemformulering om lärarens synsätt påverkar möjligheterna 
till en inkluderande skola så anser vi att definitionen av läs- och skrivsvårigheter är en 
bidragande orsak till synsättet. Våra funderingar inriktade sig på om det skulle behövas 
tydligare definitioner på läs- och skrivsvårigheter för att man skall kunna vara väl 
förberedd för mötet med elever med läs- skrivsvårigheter i en inkluderande skola. Vi 
kan inte hitta något tydligt svar i vår undersökning till detta utan hänvisar till tidigare 
resultat i vår undersökning om att ökad lärarkompetens och kunskap om problematiken 
ökar möjligheterna till att hitta lösningar. Enligt Jacobsson (2001) så finns några 
huvudinriktningar som kan användas vid planering och åtgärder för elever med läs- och 
skrivsvårigheter i förhållande till vad som förväntas av eleven. En är att jobba med att 
stärka självbilden, motivationen och den fonologiska medvetenheten och en annan är att 
träna. En av våra respondenter är tydlig i att en orsak till läs- och skrivsvårigheter är att 
man tränar för lite. 

 
Barnen får inte tillräckligt med träning i de lägre åldrarna, vilket gör att de blir fler elever med 

läs- och skrivsvårigheter i de högre (A3) 

 

Respondenten påpekar också att motivation och dialog med barnen är viktigt för att få 
barnen att känna läs- och skrivlust. Majoriteten av respondenterna svarade att de anser 
att läs- och skrivsvårigheter kan beskrivas utifrån en mognadsprocess samt att det finns 
en problematik med den fonologiska medvetenheten.  
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Vi ser en koppling mellan respondenternas hänvisning till den individuella 
mognadsprocessen och de svårigheter med att definiera läs- och skrivsvårigheter som ett 
uttryck för stora variationer mellan olika individer. Våra funderingar kring detta är om 
de individuella mognadsprocesserna som orsaker till läs- och skrivsvårigheter och 
svårigheten med att definiera läs- och skrivsvårigheter på grund av variationer mellan 
olika individer har betydelse för när man anser att insatser bör sättas in. I 
konsensusrapporten (Myrberg, 2003) så kan vi läsa att en passiv pedagogisk hållning 
utgör en särskild risk för de elever som inte är med på läsutvecklingståget från start. 
Även vår undersökning visar på en medvetenhet om att tidiga insatser är avgörande för 
elevers utveckling. Det centrala begreppet är individen och att dess variationer försvårar 
definitionen samt att orsakerna är bundna till individen.  

5.2.6 Historiskt perspektiv 

Utifrån vår målsättning att närma oss vår problemformulering med ett historiskt 
perspektiv så finns det tydliga mönster på olika typer av differentierade skolformer. 
Även om vår undersökning inte ger några tydliga svar rörande historiska traditioner så 
är vår spontana uppfattning att man inte kan bortse ifrån att skolans historia påverkar 
dagens synsätt och är grunden till att vi står där vi står idag. 

5.3 Sammanfattande slutsatser 
Utifrån vårt syfte att undersöka synsätt och vad som påverkar rådande synsätt så är den 
ena sammanfattande slutsatsen att förändringar sker med hjälp av ökad kunskap. 
Kunskap och lärarens kompetens skapar möjlighet till mer nyanserade tolkningar och 
synsätt på elever med läs- och skrivsvårigheter. Slutsatsen av detta är att även minskad 
kunskap förändrar synsättet och möjligheter till nyanserade förhållningssätt, vilket man 
borde ta hänsyn till vid framtidens lärarutbildningar. Den andra sammanfattande 
slutsatsen är att samhällets direktiv genom styrdokument till skolan påverkar synsättet, 
men att få av våra respondenter nämner detta. 

6 Vidare forskning 
Under vårt forskningsarbete har fler frågor rörande synsätt dykt upp och vi har fått ett 
ökat intresse för begreppet. En återkommande fråga som under arbetets gång intresserat 
oss allt mer är om det är diskursen och rådande perspektiv på specialpedagogiken som 
påverkar synsättet på elever med läs- och skrivsvårigheter, eller om det är det rådande 
synsättet som påverkar specialpedagogiken. Vad påverkar vad, är en fråga som öppnar 
upp för vidare forskning? 
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Bilagor 
 
Intervjuguide  

(Lärare) 

 
1. Har du idag några elever med läs- och skrivsvårigheter i din klass? 
2. Hur skulle du vilja definiera läs- och skrivsvårigheter? 
3. Upplever du att antalet elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet har 

förändrats de senaste åren? 
4. Har det blivit större skillnader mellan elevers läs- och skrivförmåga de senaste 

åren? 
5. Vilka orsaker kan läs- och skrivsvårigheter bero på? 
6. Upplever du att det har skett en förändring i synsätt på elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 
7. Hur skulle du vilja att undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter 

såg ut? 
8. Hur ser du på differentiering - inkludering? 

 
 
 
 
Intervjuguide 

(Rektor) 

 
1. Hur ofta kommer du i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter? 
2. Hur skulle du vilja definiera läs- och skrivsvårigheter? 
3. Upplever du att antalet elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet har 

förändrats de senaste åren? 
4. Har det blivit större skillnader mellan elevers läs- och skrivförmåga de senaste 

åren? 
5. Vilka orsaker kan läs- och skrivsvårigheter bero på? 
6. Upplever du att det har skett en förändring i synsätt på elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 
7. Hur skulle du vilja organisera undervisningen av elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 
8. Hur arbetar ni med elever med läs- och skrivsvårigheter på eran skola? 
9. Påverkas skolans ekonomi av differentiering - inkludering? 
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Intervjuguide 

(Stadsdel) 

 
 

1. På vilket sätt kommer du i kontakt med elever med läs- och skrivsvårigheter? 
2. Hur skulle du vilja definiera läs- och skrivsvårigheter på kommunnivå? 
3. Har du någon uppfattning om antalet elever med läs- och skrivsvårigheter i 

stadsdelen har förändrats de senaste åren? 
4. Har du någon uppfattning om det blivit större skillnader mellan elevers läs- och 

skrivförmåga de senaste åren? 
5. Vilka orsaker kan läs- och skrivsvårigheter bero på? 
6. Upplever du att det har skett en förändring i synsätt på elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 
7. Vilka resurser finns i kommunen/stadsdelen för att hjälpa skolorna med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter? 
8. Hur ser du på integrering av elever i behov av särskilt stöd? 
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