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Abstrakt  

Denna studie syftar till att undersöka hur specialpedagogerna inom den svenska skolan 

arbetar med elever för att underlätta undervisningen. I Sverige tros var femte elev ha någon 

form av läs- och skrivsvårighet men endast ett fåtal utreds och diagnostiseras sedan med 

dyslexi. Till samtliga av dessa elever erbjuds extra hjälp och resurser i skolan för att de så bra 

som möjligt ändå ska klara skolgången och undervisningen och till detta finns 

specialpedagoger och speciallärare. I denna studie intervjuades sex stycken utbildade 

specialpedagoger för att se vilka undervisningsmetoder och vilka de hjälpmedel de använder 

sig av för att underlätta undervisningen. De deltagande specialpedagogerna är alla 

verksamma inom samma kommun men inom olika delar av grundskolan. Studien är av 

kvalitativ karaktär där empirin samlats in genom semi-strukturerade intervjuer som sedan 

transkiberats till text och analyserats genom en tematisk analys.  

    Resultatet visar att specialpedagogernas undervisning idag främst består av användande av 

hjälpmedel snarare än undervisningsmetoder i sig. I och med teknikens framfart har 

hjälpmedel så som ipads och ljudböcker blivit så pass bra och tillgängliga att alla elever får 

tillgång till dessa i undervisningen. Detta gör att undervisningsmetoder så som kamratlärande 

och samarbetslärande blir sekundera metoder medans hjälpmedlen förblir förstahandsvalet 

när undervisningen ska underlättas. Som komplement till dessa hjälpmedel används 

fortfarande individuell undervisning då det kan tillkomma fler program i tekniken för 

eleverna alternativt kompletta undervisningen med mer traditionella metoder. 

 

Nyckelord: dyslexi, inkludering, specialpedagog, undervisningsmetoder
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Introduktion  

Inledning 

I Sverige har alla barn en lagstadgad skyldighet att gå i grundskolan upp till årskurs nio 

(Skolverket, 2015). De har också, i och med Förenta Nationens (FN) barnkonvention om barns 

rätt till samma rättigheter och dess lika värde, men också skollagens erkännande, rätt till det 

stöd som anses skäligt för att de ska klara av skolgången med godkända betyg (Skolverket, 

2015; Unicef, 2016). Det är lagar som omfattar alla elever,  men som främst berör elever med 

någon typ av problematik, antingen kring lärandet i sig eller som har någon typ av 

funktionsnedsättning som gör det svårt för dom att passa in i skolmiljön. Ungefär vart femte 

elev har någon typ av läs- och skrivsvårighet och omkring 5 till 8 % av alla Sveriges 

grundskoleelever är diagnostiserade med dyslexi, varpå skollagens paragraf om det särskilda 

stödet genast blir relevant då dessa elever ofta behöver extraresurser och hjälp inom skolan 

för att klara de kunskaps- och utbildningsmål som finns (Dyslexiförbundet, 2016; Skolverket, 

2015).  

 

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin 

personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål (SFS 2010:800, 3 kap., 3§) 

 

     För att underlätta undervisningen för dessa elever finns det ett antal olika 

undervisningsmetoder att ta till. Dessa kan vara metoder såsom kamratlärande (peer-touting), 

samarbetslärande (cooperative-learning) och individuellt lärande (individual teaching) och 

vilka forskarna lyfter fram som vanliga undervisningsmetoder för elever med 

inlärningssvårigheter (Duran, 2016; Sencibaugh & Sencibaugh, 2015: Sharan, 1980; 

Vetenskapsrådet, 2015). Samtidigt poängterar de också vikten av att elever med specifika läs- 

och skrivsvårigheter fångas upp tidigt under skolgången, dels för att inte hamna efter i skolan 

men också för att de inte ska hinna med att misslyckas och tappa självförtroendet kring 

läsningen och/eller skrivandet. I den svenska skolan finns därför specialpedagoger och 

speciallärare som har detta som primär uppgift, att underlätta och hjälpa dessa elever genom 

skolgången och hjälpa de att uppnå de kunskaps- och utbildningsmål som krävs för att 

fullfölja grundskolan (Gustavsson, Forslund Frykedal, & Samuelsson, 2016; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016). Specialpedagogernas arbete sker i samråd med 

klasslärare och rektor för att undervisningen ska bli så effektiv som möjligt och vara anpassad 

för var och en av elevernas behov. Något som gör deras arbete komplext är att de också måste 

ta hänsyn till att eleven fortfarande ska vara inkluderad i klassen och inte riskera att hamna 

utanför i den sociala kontexten som eleven befinner sig i (Höien & Lundberg, 2013; 

Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016)  

   

Problemformulering 

Situationen som den är idag med en förändrad samhällsstruktur som kräver att alla kan läsa 

och skriva obehindrat då mängden text och information som flödar numera är enorm – både i 
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skolan men också i det privata i och med att sociala medier blir ett allt vanligare 

kommunikationssätt (Zetterqvist Nelson & Sandin, 2005). Samtidigt som kraven på eleverna 

ökar, minskar också pengarna till skolan och resurserna som elever med dyslexi behöver för 

att kunna hänga med i tempot och gå ut skolan med godkända betyg (Specialpedagogiska 

skolmyndigheten, 2016). Elevgrupperna i förskolorna blir också större trots att forskning visar 

att det är av största vikt att barnen fångas upp och får hjälp tidigt (Fouganthine, 2012; 

Simonsson, 2016). Specialpedagogernas roll blir därav central och de måste, mitt i detta, 

försöka ge eleverna verktyg och arbetssätt för att klara sig vidare både i högre utbildningar 

och på arbetsmarknaden.  

   Detta blir anledningen till att denna studie syftar till att undersöka vilka 

undervisningsmetoder som specialpedagoger inom en norrländsk kommun väljer att använda 

sig av i sitt arbete för att hjälpa dyslektiker uppnå de kunskaps- och utbildningsmål som finns. 

 

Disposition 

Studien kommer i denna uppsats att delas  upp i tre delar introduktion bestående av inledning, 

definitioner, bakgrund samt studiens syfte presenteras och fördjupa. Under metodavsnittet där 

ansatsen och tillvägagångsättet presenteras och avslutningsvis resultat som också innefattar 

diskussion och framtida forskningsområden. Anledningen till att studien är uppdelad på detta 

sätt är för att läsaren ska få med sig bakgrundsinformation till området samt ett tydligt 

beskrivet syfte och problemformulering så det är tydligt vad texten handlar om. 

Metodavsnittet är centralt då det syftar till att visa på hur studien genomförts i form av 

eventuella hjälpmedel, val och motivering av emperiinsamling och hur urvalet, det vill säga 

de som valt att delta i studien, gjorts. Avslutningsvis presenteras och sammanställs det som 

framkommit under resultatet där studien också knyts ihop i diskussionen för att läsaren ska 

få en återkoppling till bakgrunden och syftet som presenterats i början av uppsatsen.  

Definitioner 

Dyslexi  

Generella läs- och skrivsvårigheter visar sig oftast i form av att eleven är långsam i läsningen, 

kanske har svårt med stavningen, inte kan läsa högt eller bara behöver lite extra tid på sig när 

den ska läsa och/eller skriva för att verkligen kunna förstå vad det är eleven förväntas göra 

(Höien & Lundberg, 2013). Dyslexi gör sig också synlig i forum som dessa men det tas även 

ett steg längre där barnet har svårt för de fonologiska, ortografiska och avkodande delarna 

inom läs- och skrivutveckling vilket också är vad som utgör skillnaden mellan dyslexi och 

”bara” svårigheter (Bishop, 2006; Höien & Lundberg, 2013). Vilken del inom dyslexin som 

utgör den avgörande skillnaden för hurvida det är dyslexi eller inte finns det lite delade 

meningar kring, men forskarna är alla överens om att de tre ovan nämnda områdena ändå är 

det som skiljer sig. Då dyslexin tar sin form i olika varianter där det kan vara lättare och svårare 

för olika delar, gör att gränsdragningen mellan de som har dyslexi och de som inte har det, 
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inte alltid är speciellt tydlig. För att urskilja dessa individer från varandra har forskare tagit 

fram en del tester som eleven genomgår under sin utredning gällande en eventuell diagnos 

(Höien & Lundberg, 2013). Dessa tester innehåller övningar såsom läsflyt, nonsensord, 

ortografiska mönster bland ord, fonologiska komplexitet samt abstrakta ord.  Genom dessa 

tester ges det ett resultat som indikerar individens starka respektive svaga sidor och kan 

därefter avgöra hurvida eleven lider av dyslexi eller inte. Testernas resultat är sammanställt i 

en gemensam tabell där utredaren sedan kan se på vilken sida av gränsen eleven ligger. På 

bilden nedan kan vi se hur ett resultat kan se ut där skalan är 0-100 och gränsen för dyslexi är 

markerad med ett streck på 30 (markerat med blå pil) och sedan ytterligare ett vid 15 där det  

räknas att gränsen för svår dyslexi går. På ett sådant test blir det väldigt tydligt vad eleven har 

för svagheter, men också dess styrkor. 

Bild 1: Utdrag ur utredningsbeskrivning (Logopedtjänst, 2013) 

 

 De fonologiska och ortografiska färdigheterna bygger på att kunna ljuda ord och att kunna 

”se” orden framför sig (Bishop, 2006; Höien & Lundberg, 2013). En person med dyslexi ”ser” 

orden som bilder istället för som bokstäver. 

 

Hur väl man klarar av att avgöra vilket ord som är längst när ett antal ord presenteras, hör 

också till de språkliga funktionerna som kan vara kritiska. Vilket ord är t.ex längst av 

nyckelpiga, tåg eller päron? Här får man också en uppfattning om huruvida barnet kan skifta 

perspektiv från innehållet i språket till språkets formsida. Ett barn som inte utvecklat denna 

förmåga till perspektivskifte svarar sannolikt ”tåg”.  

    (Häggström, 2003, s. 240.) 

 

Att kunna ljuda orden och ”se” orden gör att elever med dyslexi upplever ofta problem i att 

ljuda ord först  och skriva sedan, att uttala och komma ihåg nonsensord samt att uttala ord 

som stava olikt mot för hur det uttalas till exempel gilla som uttalas jilla (Höien & Lundberg, 

2013). De ortografiska och fonologiska färdigheterna ligger varandra nära till hands, men 

skiljer sig i att de fonologiska syftar mer till läsning och skrivning av ord i samband med uttal, 
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tempo och minne medan de ortografiska färdigheterna är mer fokus på den skrivna delen av 

samma problematik.  

   Avkodningen kan förklaras som en förmåga att se bokstäverna, sätta ihop dom till ett ord 

och sedan kunna säga det högt (Hedman, 2009; Höien & Lundberg, 2013). Den del av 

avkodningen som de flesta dyslektiker har problem med är att inte kunna identifiera enskilda 

ord dvs att inte får ihop de vanliga ”grund orden” som meningar bygger på, vilket gör att de 

i ett nästa skede heller inte får ihop sammanhanget i en text. Detta gör också att avkodningen 

ofta går hand i hand med läsförståelsen eftersom att den blir ett följdproblem när avkodningen 

är svår.  

Inkludering 

Inkludering innebär att ha någon form av tillhörighet, ofta inom en social kontext. Att vara 

inkluderad menas att individen känner och uppfattar en tillhörighet till ett större 

sammanhang och en grupp andra människor (Cederlund & Berglund, 2014; Thornberg, 2016).  

Detta innebär att begreppet inkludering kan komma i många varianter i form av bland annat 

social inkludering, rumslig inkludering, normer eller i värderingar. Som motsats till 

inkludering kommer exkludering och som i sin tur då innebär att inte har någon tillhörighet till 

en specifik grupp.  

 

Begreppen bygger på en systemteoretisk förståelsegrund som utgår från att vi ingår i olika 

system (gemenskaper), där graden av tillhörighet kan förstås med hjälp av dessa begrepp. Jönhill 

påpekar dock att det inte går att förstå utanförskap om vi inte sätter detta i relation till ett 

innanförskap (inkluderad). 

    (Cederlund & Berglund, 2014, s. 75.) 

 

Att vara inkluderad i ett sammanhang kan alltså direkt ge en exkludering i ett annat. Att vara 

inkluderad respektive exkluderad kan också ske vid olika tillfällen så som skolan där eleven 

kan vara inkluderad i en klass men tillfälligt exkluderad från klassens undervisning för att få 

ta del av särskilt stöd istället. Inkluderingen är en mycket central del inom den 

specialpedagogiska forskningen eftersom att detta är något som regleras i skollagen om att 

skolan alltid ska sträva efter en inkluderande lärandemiljö. 

Specialpedagog 

Specialpedagogens roll inom den svenska skolan är mycket varierande beroende på vilken 

skola de är verksamma inom, hur stor denna är samt vilka riktlinjer som kommunen har 

(Skolverket, 2015). En del specialpedagoger arbetar direkt med eleverna, en och en eller i 

grupp, för att hjälpa de med inlärningen och på så sätt underlätta undervisningen. Deras 

centrala roll blir att, tillsammans med klassläraren och i vissa fall även rektorn, avgöra vilka 

elever som är i behov av särskilt stöd och upprätta åtgärdsprogram för berörda elever.  
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   För att kunna utbilda sig till specialpedagog är det obligatoriskt att först ha läst till lärare för 

att sedan läsa till ytterligare tre terminer, motsvarande 90 högskolepoäng, specialpedagogik 

för att titulera sig som specialpedagog (Högskoleförordningen (1993:100).  

Undervisningsmetoder 

Undervisningsmetoder syftar i denna studie till de metoder som lärare, speciallärare samt 

specialpedagoger använder sig av vid undervisning av elever inom svenska grundskolan. 

Undervisningsmetoderna avser inte de verktyg som pedagogerna använder sig av utan i första 

hand det pedagogiska arbetet som utförs mellan elev och lärare. Eftersom att studien syftar 

till att undersöka specifikt specialpedagogernas arbete kommer undervisningsmetoderna i 

denna studie främst att beröra det pedagogiska arbete som förekommer mellan elev och 

specialpedagog snarare än lärare och helklassundervisning.   

Bakgrund 

Skolan 

Höstterminen 2015 återfanns 985 620 elever inom den svenska grundskolan och ytterligare 

9774 elever inom grundsärskolan, dvs. totalt nästan en miljon elever (Skolverket, 2015). För 

dessa elever finns centralt satta utbildnings- och kunskapsmål som är viktiga att nå upp till 

för eleverna för att de ska kunna söka vidare till gymnasiet och sedan även universitet eller 

högskola om de så vill. Utbildnings- och kunskapsmålen är framtagna av Skolverket (2011) i 

samråd med regeringen för att alla elever ska ha en gemensam grund att stå på när de går ur 

skolan och dessa presenteras i form av läroplaner. 

   Läroplanen består av tre övergripande delar i form av 1) Värdegrund och Uppdrag, 2) 

Övergripande mål och riktlinjer och 3) Kursplaner. I första stycken under värdegrund och 

uppdrag läses följande ”Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till 

att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och 

lärande samt en livslång lust att lära.”  

   Av dessa nästan en miljon elever har var femte elev någon typ av läs- och skrivsvårighet 

under sin tid i grundskolan. För dessa elever som upplever svårigheter är utbildning- och 

kunskapsmålen svårare att nå i och med deras tillkortakommande inom läsning och skrivning, 

men för att hjälpa dessa finns specialpedagoger, resurspedagoger och speciallärare ute på 

skolorna som en extra tillgång. Dessa tre yrkesgrupper har ett och samma övergripande mål 

vilket är att hjälpa eleverna hitta verktyg och arbetssätt för att underlätta och förenkla 

undervisningen för att kunna klara utbildningskraven. Förutom att dessa elever ofta har svårt 

att hänga med i skolans tempo har de också en tendens att i större utsträckning känna sig 

utstötta och bli utsatt för kränkningar i skolan av sina klasskamrater, så kallade stigmatiserade. 

Att vara stigmatiserad innebär att vara, på något sätt, avvikande (Goffman, 1963). Eleven kan 

vara stigmatiserad  antingen socialt, kulturellt eller till utseendet och detta medför, oavsett 

vilket, att denne inte är delaktig i grupptillhörigheten vilket i elevernas fall blir tillsammans 

med sina klasskamrater.   
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   1990 läste endast 11 % av alla Sveriges elever vidare på universitet eller högskola, idag år 

2016, har 26 % av Sveriges befolkning någon typ av efter gymnasial utbildning, varav dubbelt 

så många kvinnor som män (SCB, 2016). Hurvida det finns något samband mellan det faktum 

att fler män lider av dyslexi och att andelen elever som söker eftergymnasialutbildning är 

högre andel kvinnor finns det inte någon forskning kring. Tumner och Greaney (2010) 

påpekar, i sin studie om dyslexi, vikten av att elever med svårigheter i form av exempelvis 

dyslexi fångas upp tidigt för att inte hamna efter i skolan direkt från start. De menar då att 

detta får följdeffekter i form av elever som utvecklar dålig självkänsla och självförtroende då 

de ständigt misslyckas, medan de flesta andra elever, klarar sig galant och går vidare i 

utbildningen. Detta i sin tur gör att de drabbade eleverna ofta flyr undan det som är jobbigt i 

läsning eller skrivning vilket medför att hamnar ännu längre efter sina jämnåriga kamrater i 

skolan. Det kan tyckas att 5 till 8 % inte är speciellt mycket men som på hösten 2015 då det 

finns närmare en miljon elever i grundskolan, utgör 5% hela 50 000 elever. I takt med att fler 

vill läsa vidare då även de praktiska yrkena numera kräver högskole- eller 

universitetsutbildning ställer detta högre krav på eleverna men också på specialpedagogerna 

som yrkesgrupp. Deras roll som handledare, motivator och hjälplärare har därför nu blivit 

ännu viktigare för att alla ska klara de uppsatta målen.  

   2011 togs det fram nya läroplaner som är gemensamma regelverk för samtliga av Sveriges 

skolor, oavsett om de är friskolor eller statliga skolor. Här kan man läsa att ”skolans uppdrag är 

att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.”  

och att ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.” (Skolverket, 2015).  

I och med denna nya läroplan och nya skolregler togs det även fram beslut om att elevernas 

psykiska och fysiska hälsa skulle prioriteras och arbetas för aktivt främja denna.  

 

Specialpedagogen och Specialläraren 

Inom skolan finns idag både specialpedagoger och speciallärare till förfogande för att 

underlätta elevens undervisning. Deras yrke framkom under 1930 -talet när det ansågs att 

elever med inlärningssvårigheter hämmade de övriga barnen och plockades därför bort dessa 

elever ur klassen för att undervisas separat (Vernsson, 2007). Specialpedagogernas yrke är 

direkt beroende av de hur regering och riksstad väljer att styra den utbildningspolitiska delen 

och deras arbete regleras idag mycket av skollagen, FN:s barnkonvention samt 

Salmanackadeklarationen (Skolverket, 2015; Unicef, 1989; Svenska Onesco rådet, 2006).  

   Specialläraryrket är det som har funnits längst och  när den startades är lite oklart, men 

någon gång under 1960-, 1970-talet i samband med att kravet på utbildningar skärptes och 

allmän skolplikt infördes (Vernsson, 1998). Deras roll var redan då att undervisa elever med 

inlärningssvårigheter enskilt eller i mindre grupper för att inte störa de övriga elevernas 

undervisning (Lindkvist & Holmström Wirf, 2016). Under tidigt 1900-tal när diskussionen 

kring de svårundervisade eleverna uppkom separerades dessa och satte de i olika klasser 

och/eller skolor varpå detta var speciallärarens uppdrag att undervisa. Idag ligger fokus 

istället på att behålla eleven inom klassen för att de fortfarande ska vara inkluderade i klassen 
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och därför har också speciallärarens roll förändrats. Undervisningen sker fortfarande till viss 

del enskilt, men i den mån det går, fortfarande i klassrumskontexten där specialläraren går in 

och hjälper eleverna under lektionen. För att studera till speciallärare måste det först finnas en 

lärarutbildning i grunden för att sedan läsa till specifika specialpedagogiska ämnen, vilket gör 

att speciallärarna ofta också är inriktade på specifika ämnen och är verksamma inom den 

dagliga undervisningen som en extra resurs i klassrummet. 

   En specialpedagog å andra sidan har också denna en naturlig del i det dagliga klassrummet, 

men de verkar oftast inte tillsammans med  barnen på daglig basis på samma sätt som en 

speciallärare gör. Specialpedagogens fokus ligger istället på att skapa förutsättningar och 

långsiktiga lösningar (Gustavsson, Forslund Frykedal, & Samuelsson, 2016). Dennes roll blir 

att skapa miljöer som kan främja lärandet och att hitta metoder för att ändra och anpassa 

undervisningen för att den ska bli mer tillgänglig (Lindkvist & Holmström Wirf, 2016).  

Specialpedagogernas arbete är mer strategiskt inriktat och de är en central del i framtagandet 

av åtgärdsplaner för de elever som anses behöva det. I framtagandet av vilka elever som 

behöver och har rätt till extra resurser är specialpedagogen ett bollplank till klassläraren som 

ofta ger en första antydan om något inte står rätt till då de är de lärare som oftast har mest tid 

tillsammans med eleverna. Här sker en dialog kring klassrumsundervisningen för att se om 

det är något som i första hand kan ändra där eller om det är så att specialpedagogiska resurser 

behöver sättas in för att barnet ska få den hjälp de behöver. Anser läraren och 

specialpedagogen att ytterligare resurser ska sättas in är specialpedagogen en del även av dem 

i form av att gå in och direkt undervisa eleven i de delar av utbildningen som anses behöva 

det.  

   I äldre årskurser övergår specialpedagoger oftast till att ha en mer coachande roll där de 

hjälper eleverna att planera hur de ska lägga upp sin tid, hur de ska tänka när de studerar till 

proven eller om de behövs någon extra resurs inom något specifikt ämne (Gustavsson, 

Forslund Frykedal, & Samuelsson, 2016; Lindkvist & Holmström Wirf, 2016). De är också 

direkt delaktiga när det kommer till att avgöra om eleverna ska genomgå utredning för dyslexi 

eller inte oavsett årskurs.   

   1990, då specialpedagogutbildningen kom togs även utbildningen till speciallärare bort då 

regeringen ansåg att den nya utbildningen skulle ersätta den gamla. Däremot återinfördes den 

igen 2007 och idag finns båda utbildningarna och avser tre terminer på universitet. Av dessa 

tre terminer läses två tillsammans medans den sista terminen var för sig där inriktningarna 

går isär (Högskoleförordningen (1993:100). Dock säger också detta något om hur lik dessa 

professioner är varandra vilket medför att de kan vara svåra att hålla isär.  

Undervisningsmetoder och hjälpmedel 

Inom den specialpedagogiska verksamheten finns det både olika hjälpmedel och 

undervisningsmetoder som används i syfte att underlätta och förenkla undervisningen. David 

Duran (2016) har forskat på kamratlärande och hur det påverkar oss att tvingas att dela med 

sig av vår kunskap och lära andra. I sin studie har han testat kamratlärandet i olika 

konstellationer och former av kamratlärande då han ville se vad det gör med oss när vi tvingas 
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lära oss för att sedan lära andra. Studien visar att det är, oavsett om eleverna jobbar i par eller 

i större grupper, mycket positivt då de dels tvingas lära sig för att någon annans kunskap 

också kommer vila på ens egen. Duran (2016) visar också på den fördel som det medför att då, 

inom gruppen eller paret, kan hjälpa varandra att förstå helheten inom en uppgift och på så 

sätt få med fler delar i ämnet eller den specifika uppgiftens handling och syfte.  

   Samarbetslärande är också en sådan metod som bygger på nästan samma teknik där 

eleverna inte syftar till att lära sig för att undervisa andra utan i syfte att lära sig tillsammans 

med andra (Sencibaugh & Sencibaugh, 2015; Sharan, 2016). Inom samarbetslärande ligger 

alltså vikten på att samarbeta, även här i par eller i mindre grupper, för att dela på kunskapen 

och informationen som hittas i uppgiften eller sedan tidigare besitter. 

   Även om dessa två undervisningsmetoder är några av de absolut vanligaste inom 

skolvärlden, oavsett om det talas om elever med inlärningssvårigheter eller inte, så går vi mot 

ett mer digitalt samhälle där datorer och ipads i skolan numera är standard snarare än 

undantag som tidigare (Svensson, 2013). Den digitala utvecklingen som kom under 1990- & 

2000-talet har möjliggjort många  alternativa undervisningsmöjligheter men Svensson (2013) 

menar också på att i och med att lärarna och pedagogerna saknar kompetensen som krävs 

inom den nya IT världen medför detta att tekniken inte kommer till sin fulla nytta.  

Syfte 

Syftet med studien är att förstå vilka undervisningsmetoder och hjälpmedel som utbildade 

specialpedagoger inom en norrländsk kommun främst använder sig av för att underlätta för 

elever med dyslexi att klara utbildning- och kunskapsmålen i grundskolan.  

Forskningsfrågor 

1. Vilka undervisningsmetoder använder sig specialpedagoger av? 

2. Vilka hjälpmedel använder sig specialpedagoger av? 
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Metod 

I detta avsnitt i studien kommer metoden att fördjupas och förklaras. Detta kommer att ske 

dels genom att bland annat studiens ansats och hur den genomförts kommer att redogöras 

men innehåller även en metoddiskussion där resonemanget kring valda metod och analys 

presenteras. 

Ansats  

Då studiens syfte är att undersöka ett antal specifika specialpedagogers arbete kommer den 

ha sin ansats i en generell kvalitativ tolkning (basic qualitative study) (Merriam, 2009). En 

generell kvalitativ tolkning innebär att syftet är att undersöka och påvisa ett specifikt fenomen 

inom valt område och inte att på något sätt sträva efter att generalisera resultatet till andra 

verksamma specialpedagoger.  Då studien syftar till att undersöka hur specialpedagogerna 

själva väljer att arbeta med undervisningen och hjälpmedel blir den generella ansatsen ett 

naturligt val för att lyfta fram studiens innehåll i form av specialpedagogernas egna 

uppfattning gällande vilka undervisningsmetoder som är att föredra. Tidigare forskning som 

presenterats i bakgrunden kommer att användas som stöd för att förstå utgångsläget och 

vilken kontext dessa specialpedagoger är verksamma inom samt hur deras yrkesroll i stort ser 

ut. Även regelverk rörande skolan och specialundervisning tas i beaktning för att förstå och 

kunna förklara resultatet i studien vilket Merriam (2009) också påpekar som en viktig aspekt 

inom den generella tolkningen gällande kvalitativ data.  

Urval 

Studiens urval består av sex stycken specialpedagoger som valts ut genom ett snöbollsurval 

av utbildade specialpedagoger inom en och samma kommun. Snöbollsurvalet är en variant på 

ett bekvämlighetsurval och innebär att det tas kontakt med en huvudperson för att sedan få 

kontakt med resterande respondenter. Urvalet är sålunda inte slumpmässigt och kommer 

därför inte kunna representera en befolkning eller specialpedagogerna som yrkesgrupp även 

om urvalet är relevant för undersökningen (Bryman, 2011). Urvalet av respondenter skedde 

genom att kontakt togs med chefen för centrala elevhälsan inom den aktuella kommunen då 

specialpedagoger numera alltid ska ingå i elevhälsan vilket sedan följdes av vidare kontakt till 

specialpedagoger som hon ansåg lämpliga för studiens ändamål.  

   Snöbollsurvalet är praktiskt vid ett tillfälle som detta då det inte sedan tidigare finns någon 

kontakt inom den valda yrkeskategorin. Därav blir det mer lämpligt att ta kontakt med en 

person för att få hjälp att välja ut respondenter i den målgrupp som studien avser samtidigt 

som denne kan avgöra vilka den tror skulle kunna tänka sig vara bekväm i deltagandet av 

studien.  

    De specialpedagoger som blivit kontaktade och sedan valt att  delta i studien är alla 

utbildade inom specialpedagogik med minst en lärarexamen som grund och sedan ytterligare 

minst 90 högskolepoäng  inom specialpedagogik. De är alla verksamma specialpedagoger 

idag men på olika nivåer och deras arbeten ser idag något olika ut då två av respondenterna 

inte längre arbetar ute på skolorna och i direkt kontakt med eleverna längre utan arbetar idag 

strategiska och som stöd för andra specialpedagoger. Övriga respondenter är idag verksamma 

ute på skolorna runt om i kommunen, varpå storleken på skolorna varierar. 
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Datainsamlingsmetod 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer en av de absolut vanligaste metoderna att använda sig 

av (Bryman, 2011, Trost, 2005). Intervju som metod för datainsamling är känd för att vara 

användbar i det syfte då den är mycket flexibel och möjliggör att få ut stora mängder 

information under relativt kort tid. Med anledning av detta har studien genomförts med 

intervjuer av semi-strukturerad form för att underlätta och säkra avgränsningen till ämnet 

under intervjun. Att en intervju är semi-strukturerad innebär att ett antal frågor sätts ihop till 

en intervjuguide (se bilaga 2) som sedan används som stöd under intervju förfarandet för att 

lättare kunna hålla sig till den röda tråden genom hela intervjuförfarandet (Bryman, 2011). 

Den semi strukturerade formen ger således ett underlag att förhålla sig till gällande både ämne 

och omfattning samtidigt som det rymmer frihet i att följa samtalet till de aspekter som 

respondenten anser viktig att lyfta inom det berörda ämnet. Bryman (2011) skriver ”I 

kvalitativa intervjuer är det önskvärt att låta intervjun röra sig i olika riktningar, eftersom detta ger 

kunskap om vad intervjupersonen upplever vara relevant och riktigt.” (s. 413) 

    Intervjuguiden ska fungera som stöd för den som intervjuar men är, tillskillnad från en 

strukturerad intervju, inte styrd att hållas till punkt och pricka. Intervjuguiden fyller alltså en 

funktion i det syfte att försöka ställa samma antal frågor och på samma sätt till samtliga av 

respondenterna, för att i mindre utsträckning påverka respondenten under intervjun.  

   Empirin till denna studie kommer därför att ske genom just intervjuer av semi-strukturerad 

karaktär. Strukturen i intervjuguiden (bilaga 2) ger en tydlig röd tråd genom studien för att 

säkra att inriktningen hålls och att varken respondent eller intervjuare hamnar på sidospår 

från ämnet. 

 Instrument 

Inför intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 2) där totalt 12 stycken frågor 

upprättades. En intervjuguide utgör ett stöd för den som intervjuar där syftet blir att rama in 

intervjun och på så sätt också kunna öka chanserna för att intervjuerna blir så lik som möjligt 

i frågeställning och tidsomfattning (Bell, 2005; Bryman, 2011; Trost, 2005).  

   Under intervjuerna användes också en app på telefonen för att spela in det som sades. Syftet 

med detta var att kunna fokusera mer på att vara närvarande i intervjun med respondenten 

samt se till att ansatsen och tidsåtgången för respektive fråga under själva intervjuförfarandet 

inte överskrider tiden. Det inspelade materialet kunde även sedan användas för att återge 

intervjuerna korrekt i form av citat samt vid transkribering från inspelning till text (Bryman, 

2011).  

Procedur 

Studiens ämne var sedan tidigare självklart på grund av eget intresse och förförståelse för valt 

ämne inför detta arbete men fick revideras ett par gånger för att få syftet rätt och med fokus 

på den pedagogiska processen. Samtidigt som syftet formulerades genomfördes artikelsök för 

att säkra upp att det fanns underlag för att genomföra tänkt studie vilket också var en av de 

stora orsakerna till att syftet omformulerades från att först syfta till arbetslivets situation till 

skolans verksamhet.  När syftet tagit form blev också metoden ganska självklar i form av en 

kvalitativ studie där empirin kom att samlas in via intervjuer i och med att syftet är att 

undersöka en upplevelse hos de deltagande respondenterna. För att avgränsa studien gjordes 
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sedan ett urval baserat på att endast vända sig till specialpedagoger som besitter en 

universitetsutbildning inom ämnet. Alltså inte endast verksamma specialpedagoger utan även 

att samtliga deltagare har studerat minst 90 högskolepoäng på universitet efter den 

obligatoriska lärarutbildningen som krävs för att komma in på specialpedagogutbildningen.  

   En intervjuguide skapades med stöd av Bryman (2011) och Trost (2005) för att formulera 

ändamålsenliga frågeställningar i relation till studiens syfte. Intervjuguiden testades sedan 

genom en pilotstudie på två personer med masterexamen inom specialpedagogik men som 

ännu inte hunnit arbeta ute på skolorna bortsett från den tid de haft praktik  under 

utbildningen. Då det saknas förförståelse  kring specialpedagogerna och deras val av 

utbildningsmetoder som studien syftar till att undersöka är det därför viktigt att se så att 

frågorna inte är för breda, för otydliga eller felformulerade. Genom pilotstudien ges det också 

en uppfattning om hur lång intervjun kommer att bli vilket kan tas ställning till hurvida  någon 

av frågorna behöver korta ner och omformuleras alternativt lägga till fler frågor om det skulle 

framkomma att intervjun inte blir tillräckligt omfattande (Bryman, 2011; Trost, 2005). 

Intervjuguiden behövde dock inte revideras något efter genomförda pilotintervjuer.  

   Efter detta genomförande togs kontakten med chefen för centrala elevhälsan inom den 

aktuella kommunen. Efter kontakt med denna skedde en vidare kontakt till en specialpedagog 

som tidigare varit verksam inom skolan men som numera arbetade på en strategisk nivå för 

kommunen och som stöd för de lärare, speciallärare och specialpedagoger som arbetar ute på 

skolorna och som idag är verksamma. I samråd med denne valdes resterande 

specialpedagoger ut och kontaktades, först per telefon för att fråga om de kunde delta i 

studien. Här presenterades studien i sin helhet för att respondenterna skulle kunna ta ställning 

till sitt deltagande. Samtidigt bokades det tid och plats för intervju samt uppsamling av 

kontaktuppgifter för att kunna skicka ut det missiv som respondenterna skulle få för vidare 

information om studien, dess ansats samt de etiska aspekterna är tagna i beaktande kring 

studien.  

   Vid tillfället för var och en av intervjuerna hade respondenterna fått vara styrande i valet av 

tid och plats för att det skulle ske i en miljö som de själva känner sig bekväma i samt för att 

inte uppta mer av deras arbetstid än nödvändigt, varpå alla intervjuer skedde på respektive 

respondents arbetsplats. Under intervjun spelades samtalet in via en app i telefonen för att 

sedan, efter avslutad intervju, transkriberas till text och analyseras för att få fram ett 

sammanställt resultat.  

Analysmetod 

För denna studies syfte valdes en tematisk analysmetod. Denna metod syftar till att, genom 

granskning av den insamlade empirin, söka efter återkommande teman mellan de olika 

respondenternas svar (Bryman, 2011). Denna typ av analys görs oftast genom en så kallad 

framework vilken i praktiken innebär att empirin delas in i teman och subteman genom att leta 

efter återkommande ord i form av repeteringar, metaforer och analogier samt likheter och 

skillnader mellan respondenterna inom det empiriska materialet. För vikten av den insamlade 

empirin fokuseras det på vad respondenten sagt och inte lika stor vikt på hur det sägs eller 

vilket kroppsspråk. Detta kan sedan med fördel spaltas upp och presenteras i en tabell, eller 

skrivas tema för tema och redogöras i löpande text vilket är det sätt som kommer att användas 

i denna studie.  
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Etiskt ställningstagande 

Inom svensk forskning finns vetenskapsrådet, underliggande utbildningsdepartementet, som 

ansvara för att främja svensk forskning. Deras roll är att främja svensk forskning görs bland 

annat genom att bistå med bidrag till forskningsprojekt, se över jämställdheten inom 

forskningen, att bidra till att svensk forskning håller hög internationell standard samt att 

ständigt se till att de etiska frågorna hanteras varsamt och att de efterlevs inom forskningen 

(Vetenskapsrådet, 2002).  Vetenskapsrådets etiska principer för forskning inom humanistisk- 

och samhällsvetenskaplig forskning är uppdelad under fyra olika punkter vilka är 

informations-, samtyckes, konfidentialitets- samt nyttjandekravet.  

    Informationskravet  reglerar informationen som deltagarna i studien har rätt att få ta del av 

så som studiens syfte, område samt hur den information som de kommer att delge kommer 

att behandlas och eventuellt publiceras. Det ska också tydligt framgå hur de går till väga för 

att komma i kontakt med uppgiftstagaren (den som håller i studien). Samtyckeskravet bygger 

sedan på detta genom att reglera respondentens deltagande. Denne måste naturligtvis ha gått 

med på att delta i studien samt målsman eller vårdnadshavare om studien riktar sig till att 

hantera information och data från minderåriga. Konfidensilitetskravet reglerar de 

bestämmelser som finns kring respondenternas personuppgifter och i vissa fall även övriga 

personuppgifter så som namn, ålder och kön i syfte att respondenter som går med på att delta 

i olika typer av studier ska känna sig trygga i att deras personuppgifter inte handhas på ett 

vårdslöst sätt eller publiceras utan samtycke. Den sista delen som är nyttjandekravet reglerar 

hur respondenternas deltagande i studien kommer att publiceras och att det, om inte annat 

anges, endast kommer att användas i forskningssynpunkt. 

   När urvalet gjordes, men innan själva genomförandet ägt rum, skickades det ut ett missiv 

till alla deltagarna (Se bilaga 1). Detta missiv har till syfte att informera respondenterna om 

studiens syfte, ansats, användningsområde och de etiska aspekter som presenterats ovan 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002).  

   I denna studie har ställning tagits till var och en av ovan nämnda krav för att uppnå en god 

etisk ställning. För att uppnå informations- och samtyckeskravet är deltagandet i studien helt 

frivilligt, vilket påtalades både vid tillfället för uppbokade av intervju men även i det missiv 

som sedan skickades ut. För att uppnå konfidentialitetskravet har endast respondenternas 

ålder, antal verksamma år samt vilken storlek på skola de är verksamma inom tagits in. 

Gällande respondenternas namn och kön är detta något som endast forskaren har kännedom 

om och detta har valts att inte antecknats alls samt att respondenternas ålder inte kommer att 

presenteras i studien. För uppfyllandet av nyttjandekravet kommer studien endast att 

användas i forskningssyfte vilket presenteras i missivet som samtliga respondenter tagit del 

av.  

Trovärdighet och tillförlitlighet 

För att säkra kvalitén inom kvalitativ forskning används tillförlitlighet och trovärdighet för att 

säkra studien (Bryman, 2011). Trovärdigheten motsvarar den kvantitativa forskningens 

validitet och avser att mäta hurvida studien undersöker det den faktiskt avser att mäta och 

tillförlitligheten motsvarar reliabiliteten och avser därmed att säkra att eventuella mått som 

används i studien alltid är densamma. För denna studie blir tillförlitlighetens mått en frekvens 

på i vilken utsträckning specialpedagogerna använder sig av respektive undervisningsmetod. 
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Samtidigt innehåller intervjuguiden inte några skattade frågor av detta slag där forskaren 

istället behöver vara uppmärksam för sådana skattade uttryck i respondenternas svar.  

    För trovärdigheten används intervjuguiden som ett instrument för att, under intervjun, inte 

tappa tråden och gå in och beröra andra ämnen. Även syfte och forskningsfrågor avser som 

begränsningar och förtydligande kring studien och som forskaren återkommer till i 

utformandet av intervjuguiden för att öka tillförlitligheten.  

Metoddiskussion 

Valet av kvalitativ metod är ändamålsenligt med studien då den avser att undersöka 

specialpedagogernas uppfattning och val av arbetssätt. I och med att det inte handlar om 

någon form av mätning gör detta också en kvalitativ metod mer lämplig jämfört med en 

kvantitativ. Det som en kvalitativ metod medför i och med intervjuförfarandet är att bör ha i 

beaktning, i planeringssyfte, är mängden data som samlas in, hur lång tid empirin kommer att 

ta att transkribera och även sedan analysera materialet. Intervjuguiden bör också vara mycket 

noggrann i sin utformning för att säkra sanningshalten i det material som framkommer. Det 

är viktigt att tänka på att verkligen göra en granskning där resultatet ses över så att resultat 

och frågeställning stämmer överens. Detta för att inte riskera att hamna i en situation där 

studiens resultat visar på att det är undersökt något annat än vad som varit avsikten. Även 

observation är en vanlig metod inom kvalitativ forskning men då denna metod anses 

tidskrävande valdes den bort för att bättre passa studiens omfattning. Även 

enkätundersökning används, om än mest inom kvantitativ forskning, men hade i denna studie 

gjort det svårt för forskaren att nå ut till respondenterna med de öppna frågor som ansågs att 

finna svar på. Därav valdes även alternativet om enkätundersökning bort då inte heller det 

ansågs passa till studiens omfattning.  

    Rörande urvalet som består av ett snöbollsurval så är fördelen med det att sannolikheten för 

att få ett urval som är i linje med studiens syfte väldigt hög i och med att den riktar sig till en 

person som utgångspunkt. Denna person blir nyckelperson vilket också gör det lättare med 

kommunikationen då större delen av den sker en mot en samt att det ofta går relativt fort att 

komma i kontakt med respondenterna. Nackdelen med ett sådant urval är dock att övriga 

respondenter får andrahands- och ibland tredjehandsinformation vilket ställer väldigt höga 

krav på att missivet är välformulerat och tydligt för att täcka upp eventuella frågetecken. En 

annan nackdel är också att det inte är slumpmässigt urval vilket gör att det inte går att säga 

att urvalet och dess resultat är representativt för en större population samt att det riskeras att 

studien får en vinklad målgrupp om kontaktpersonen väljer respondenter som är för 

homogent eller som denne vet har samma inställning till exempelvis hjälpmedel i skolan.  

    Även om valet av intervju för genomförandet är fördelaktigt då det innebär stor frihet i 

variation och rymlighet så trycker Bell (2005) och Bryman (2011)  båda två på att flexibilitet 

inte alltid är bra eftersom att detta göra att sammanställningen och analysen blir svårare i och 

med just detta. De lyfter också det faktum att intervjuerna riskerar att bli spretiga om inte 

förberedelserna gjorts ordentligt där det gjort vad det kunnat för att säkra studiens 

tillförlitlighet, trovärdighet och fortfarande behålla studiens röda tråd. Genom pilotstudien är 

syftet att säkra upp dessa delar, dock så rymmer ändå pilotstudien svagheter då de två 

respondenter som deltog i pilotstudien visserligen var utbildade specialpedagoger men ingen 
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av de hade ännu varit verksamma på en arbetsplats utöver praktik under den genomgångna 

utbildningen.  

    För valet av tematisk analys går denna under samlingsbegreppet narrativ analys. Den 

narrativa analysen är uppdelad i fyra underkategorier vilka är tematisk-, strukturell-, 

interaktiv- samt performativ analys. De olika underkategorierna syftar till att lägga olika vikt 

vid hur informationen från den intervjuade förmedlas. I detta fall valdes tematisk analys där 

huvud vikten ligger på vad som sägs vilket också anses passande i förhållande till studiens 

syfte.  
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Resultat  

I syfte att beskriva med vilka undervisningsmetoder som specialpedagoger använder sig av 

för att underlätta undervisningen för barn med dyslexi genomfördes ca 30 minuter långa 

intervjuer tillsammans med sex stycken utbildade specialpedagoger. För att  begränsa urvalet 

valdes samtliga specialpedagoger inom samma kommun samt att alla respondenterna skulle 

var verksamma och ha läst minst 90 hp poäng inom specialpedagogik. Specialpedagogerna 

var verksamma i olika delar inom grundskolan samt att två utav respondenterna nyligen bytt 

position från att ha varit verksamma ute på skolan till att sedan en månad tillbaka vara 

verksam inom den centrala elevhälsan och ha en mer strategisk och handledande roll mot 

lärare och specialpedagoger runt om i kommunen. Resultatet inleds med en kort presentation 

av respondenterna för att sedan gå vidare in på vad som framkommit  under intervjuerna.  

   I det presenterade resultatet nedan finns det i en del av citaten, pauser som är markerade 

med […] för att tydliggöra citatens mening ytterligare för läsaren.  

Respondenterna 

Den första av respondenterna kommer att benämnas R1  och har varit verksam som 

specialpedagog i 16 år vid tillfället för intervjun. Hen har varit verksam inom högstadiet större 

delen av sin tid som specialpedagog men på olika skolor men alltid med ett coachande fokus. 

Innan hen utbildade sig till specialpedagog hade hen arbetat som grundskolelärare. 

Tillsammans med R2 arbetar hen numera på centrala elevhälsan där de båda har en mer 

övergripande roll att agera stöttande mot både lärare, rektorer och specialpedagoger runt om 

i kommunens skolor. Deras roll är att arbeta strategiskt och förebyggande för att underlätta 

och utveckla skolorna på lång sikt.  

   R2 arbetar idag, som ovan nämnt, tillsammans med R1 på centrala elevhälsan. Innan hen 

bytte till denna roll hen främst varit verksam inom låg- och mellanstadiet. Där har hens roll 

varit att undervisa i mindre grupper där fokus ofta legat på lästräning och i och med att fokus 

legat på att arbeta med små grupper har skolans storlek inte haft speciellt stor betydelse. Hen 

har varit verksam som specialpedagog i 11 år. 

   R3 har arbetat som NO och mattelärare för åk 1-7 innan hen utbildade sig till specialpedagog 

för 8 år sedan. Skolan som hen är verksam inom idag är en låg- och mellanstadieskola med 

just över 100 elever.  

    R4 har arbetat 13 år som lågstadielärare innan hen utbildade sig till specialpedagog och har 

nu varit verksam som detta i 20 år vid tillfället för intervjun. Skolan hen är verksam inom har 

ca 130 elever och har elever inom låg- och mellanstadiet.  

    R5 är utbildad specialpedagog i Finland och har därför en annan typ av utbildning. Hens 

utbildning är femårig inom specialpedagogik och har inte varit verksam som lärare innan 

utbildningen. Hen har varit verksam specialpedagog i tre år vid tiden för intervjutillfället och 

är idag verksam på en låg- och mellanstadieskola med närmare 200 elever.  

     R6 är specialpedagog sedan fem år tillbaka och är i grunden gymnasielärare. Hen är idag 

verksam inom en högstadieskola med närmare 300 elever och arbetar uteslutande strategiskt 

och övergripande för eleverna med syfte att hjälpa de att hitta studietekniker som passar och 

upplägg för hur studierna ska planeras.  
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Specialpedagog 

Specialpedagogernas roll inom skolan är varierande och ser rätt olika ut beroende på 

vilken del av grundskolan de är verksamma inom samt storleken på skolan. Inom de 

lägre klasserna, så som låg- och mellanstadiet, ligger vikten på ren undervisning i 

generell läs- och skrivkunskap för att eleverna ska komma igång med både läsandet och 

skrivandet. I framförallt lågstadiet är eleverna fortfarande i en så pass tidig del av sitt 

lärande att tiden ska ägnas till att ge alla barn så många verktyg som möjligt för att 

utveckla sin språkliga medvetenhet. I de högre klasserna, övre delen av mellanstadiet 

samt högstadiet, övergår deras roll till att bli allt mer coachande och handledande i första 

hand, då kring generell studieteknik och hjälpa eleverna att skapa en struktur i sina 

studier.  

 

Jag har jobbat på skolor där jag har varit specialpedagog mot en specifik åldersgrupp, mest 

högstadiet. Skillnaden är att det blir mera handledande när man  är på högstadiet jämfört med 

de lägre klasserna och sen tycker jag att man kan upptäcka mer vilka som har läs och skriv på 

att de har hunnit misslyckats så många gånger att det syns på självkänslan. R1 

 

Små barn måste man jobba närmare och mer en till en men ju äldre de blir desto mer går det 

över till att hjälpa klassläraren att lägga upp lektionerna, att då blir min insats mer specifik för 

att träna det som de dyslektikerna har svårt med och då blir det ju rena program för hur de ska 

undervisas. Så fort de blir lite äldre blir det mer specifik enskild undervisning och det kan man 

göra från åk 2. R2 

 

Det blir tydligt när respondenterna berättar om sitt yrke att deras roll är just ”samma lika, fast 

annorlunda” i den bemärkelsen att fokusen och arbetssättet skiljer sig beroende på vilken 

årskurs de är verksamma inom. Den är också fortfarande den samma då de samtidigt arbetar 

med samma övergripande mål och har samma regelverk att förhålla sig till.   

 

Jag ser det som att specialpedagogens roll är tredelad. Jag har inte jobbat så länge här men på 

min förra skola arbetade jag mycket med prognoser, på en annan skola såg vi alltid att om 

eleverna alltid presterade dåligt i ett specifikt ämne så då blir det ju mer på gruppnivån man 

jobba och stöttar hur man ska ändra lektionsupplägget. Och den sista delen är individnivå. På 

den här skolan är jag ensam specialpedagog och då kan jag inte gå runt och sitta med var och 

en av eleverna därför blir det ofta att man lägger upp arbetet för att förebygga och anpassa alla 

utbildning. R6 

 

Deras arbete sker också i stor grad i samråd med framför allt klassläraren där deras relation 

sinsemellan blir av största vikt. Samtliga av respondenterna påtalar att det är i dialogen 

tillsammans med klassläraren som barnen har störst möjlighet att bli synlig i sina svårigheter. 

Även om specialpedagogen är den som besitter den fördjupande kunskapen kring 

inlärningsproblematik så är det klassläraren som blir den som har eleven största delen av tiden 

och även inom flest ämnen. Detta gör att klasslärarens roll inte får förringas då denna är en 

central del för att specialpedagogen senare ska kunna komma in med insatser för de elever 

som anses och bedömer bör ha det. I de yngre klasserna kan specialpedagogen ofta bistå för 
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att klasslärarna ska göra punktinsatser för att försöka påbörja en kartläggning kring elevens 

svårigheter.  

 

Jag som specialpedagog är inte där och gör så många insatser[…] Där stöttar jag mest 

personalen att göra små tester för att kolla hur långt de (eleverna) har kommit i sin språkliga 

medvetenhet. Den är ju väldigt viktig att göra det tidigt och att det ger indikationer om hur 

man ligger till i sin språkliga medvetenhet. R3 

 

Det blir också tydligt hur viktigt respondenterna upplever just att eleverna uppmärksammas 

och fångas upp i de tidiga åldrarna. Att barnen fångas upp tidigt blir, precis som Tumner och 

Greaney (2010)  också menar, bottnar i två huvudaspekter. Dels att de inte ska missa delar av 

sin skolgång då de hamnar efter då dessa misslyckanden kommer behövas ta igen vid något 

annat tillfälle vilket medför att de redan från början hamnat efter. Den andra aspekten är 

självkänslan som går hand i hand med resultatet. En av respondent har varit verksam inom 

skolans specialpedagogiska sida sedan 80- talet och uttrycker sin syn på saken såhär 

 

Vi har inte tillräckligt med resurser till de barn som behöver. Det har det inte varit så länge jag 

varit lärare, att jag hade jag hjälp till de som behövde. Det var därför jag utbildade mig till 

speciallärare. Jag måste kunna fruktansvärt mycket mer om jag ska kunna hjälpa en hel klass 

med den här tycker att. Framför allt i de låga åldrarna där man vill att resurserna ska finnas, 

att man försöker scanna av i tid och försöker sätta in resursen tid. R4   

 

Gällande respondenternas egna erfarenheter kring deras roll som specialpedagog jämfört med 

speciallärarnas är de också överens om att skillnaden däremellan inte är så stor. De skiljer lite 

från arbetsplats/skola men likheterna är många då de båda har barnens utbildning i första 

rummet. Det anses heller inte att det görs någon större skillnad ute i arbetet gällande den 

respons de får från föräldrar, kollegor och chefer. Snarare att få utomstående ens vet att det 

finns en skillnad i utbildningarna. Den största skillnaden som framkom var att speciallärarna 

oftast jobbar med specifikt med eleverna och har en del ämnen som de är mer specialiserade 

på än andra medans specialpedagogen gör det, fast utan specifika ämnen, samt att 

specialpedagogerna oftast arbetar mer övergripande och strategiskt för att främja 

förebyggande åtgärder och miljöer.  

Inkludering  

Inom ramen för inkludering finns det som sagt numera ett regelverk som reglera hur ett 

barn får tas ut och undervisas separat från klassen. De medverkande 

specialpedagogerna anser att det är bra att det förändrats, dels ur  ett 

inkluderingsperspektiv men också ur en samarbetssynpunkt gällande de som  håller i 

undervisningen. Då eleverna förut ofta togs ut ur klassrummet och hade enskild 

undervisning siktas det numera på att anpassa undervisningen så att det blir så 

tillgänglig som möjligt för så många elever som möjligt.  

 

Jag föredrar att använda mig av inkluderande undervisning i första hand och plocka ut eleven 

kortare perioder. Att ha fasta undervisningsgrupper som inte är tillsammans med klassen är 
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numera förbjudet om det inte finns särskilda anledningar till det. Det ska vara kortare perioder 

för särskild undervisning. Vår handledning ska i första hand ske till läraren för att man ska 

anpassa undervisningen för att passa flest elever. R3   

 

Inkluderingen är ett sånt vitt begrepp så det beror ju lite på hur och vad man menar. Man kan 

inte se alla i ett klassrum och alla lär inte på samma sätt men man ska sträva efter att vara både 

socialt- och rumsligt inkludering. Om det inte är så att det är bäst för den personen. 

[…]Extrahjälpen i studion är för alla, sen kan man bli hänvisad dit specifikt men alla är ju 

välkomna. R6 

 

I detta framkommer det tydligt att respondenterna i första hand föredrar att välja 

inkluderande arbetssätt. Detta dels för att det är reglerat i lag men också för att de anser att 

eleven lär sig bäst om det behåller sin sociala kontext trots extra stöd. De är också här alla 

respondenter överens om att eleverna emellanåt mår bra att plockas ut från 

klassrumsundervisningen i perioder, oavsett om de har problem med något eller inte. De 

menar på att alla elever behöver bli sedda och få tas åt sidan för att uppmärksammas och ges 

tid att själva säga om det är något de tycker är svårt, alternativt för elever som har det väldigt 

lätt att få jobba med lite svårare problematik för att ändå få stimulans. De av respondenterna 

som varit verksamma inom låg- och mellanstadiet anser också att det inte är svårt att ta 

eleverna från klassen och fortfarande ha kvar den socialinkluderingen då eleverna gärna vill 

vara en del av den speciella undervisningen och då det snarare ses som något roligt och 

positivt att få spendera tid ensam med en vuxen  utan resten av klassen.  

    Respondenterna lyfter också fram vikten av att eleverna även blir inkluderade i åtgärdsplan 

och val av undervisningsmetoder. Eleverna har egentligen ingen bestämmande rätt gällande 

åtgärder i skolan så länge de är omyndiga men specialpedagogerna anser det viktigt att 

eleverna får vara med och föra sin egen talan i den mån de kan bara för att arbetet sedan ska 

gå lättare om eleven själv fått vara med att välja hur det ska göras.  

 

Det är viktigt att eleverna är involverad när man ska ta fram en åtgärdsplan, vill de vara kvar 

i klassrummet så är vi det. Allt går inte att göra i klassrummet men väldigt mycket gör det. 

Begreppet inkludering är så luddigt, om man tänker att en tillfällig exkludering kan ju innebära 

i längden en inkludering. För om du saknar grunderna och inte får jobba med dom på ett 

intensivt sätt blir det inte bra. Så att rumsligt inkludering kan bli en pedagogisk och didaktiskt 

exkludering om man. Det handlar om att de måste få hänga med. Om du inte får vara med och 

påverkar din egen inlärning, då blir du ju exkluderad. Inkludering handlar för mig mycket om 

att man får var delaktig och om det då innebär en del exkluderande åtgärder så får det vara det. 

R3 

Undervisningsmetoder och tekniska hjälpmedel 

Samtliga respondenter som deltagit i denna studie är i dagsläget verksamma inom samma 

kommun, som en del av urvalet visade på. Detta har gjort att de, i frågan kring resurser, har 

tillgång till samma verktyg, pengar och hjälp från Centrala elevhälsan.  

   De metoder som presenterats tidigare i studien såsom kamratlärande och 

sammarbeteslärande framstår, efter att ha pratat med respondenterna, som metoder som inte 
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längre används primärt. I och med teknikens framfart är det också denna som i dagsläget 

dominerar undervisningen när det kommer till att behöva använda sig av hjälpmedel.  

 

Jag brukar se till att eleverna får möjlighet att använda sig av appar i Ipaden. Det finns appar 

som ljudar fram orden åt eleverna eller sådana med lättare korsord så de får utveckla sitt 

ordförråd. Det finns ju numera också mängder av rättstavningsprogram som vi kan använda 

oss av. R6 

 

Just ipads har blivit ett väldigt vanligt arbetsredskap för eleverna och inom kommunen så är 

det fördelat så att elever i lågstadiet är två elever på en ipad och på mellanstadiet har alla 

elever vars en. Eleverna i de äldre åldrarna har egna datorer för att kunna skriva alla arbeten 

på och får då tillgång till att ladda ner program om de behöver något extra stöd men alla elever 

får tillgång till datorer i skolan. Detta gör i sin tur att elever som har problematik inte längre 

sticker ut från mängden vilket också gör de mer angelägna om att faktiskt nyttja de hjälpmedel 

som finns.  

 

Vi har tillgång till en ipad per elev vilket känns väldigt förmånlig och jag arbetar väldigt mycket 

med de digitala verktyg som finns. Det var så stor skillnad på att många som hade en egen dator 

innan satsningen men man vill inte alltid vara den enda som har en utan lät den istället ligga 

i skåpet. Efter satsningen har man gjort om så att jag går igenom med helklass vilka verktyg det 

fanns som de kunde använda och då fick också alla en egen dator. R3 

 

   Dock finns en problematik i detta då en av respondenterna inte anser att lärarna idag har 

rätt kunskap för att kunna nyttja tekniken på ett bra sätt.  

 

Nu arbetar man väldigt mycket inkluderande med tex pedagogiska appar och man tar inte ut 

barnen ur klassen i samma utsträckning som förut. De verktyg som vi främst använder oss av 

är Inläsningstjänst, diktafoner för att spela in lektionerna och rättstavningsprogram. Det som 

blir svårt är att lärarna inte alltid använder verktygen utan skulle behöva mycket mer 

utbildningen för att känna sig trygga med den tekniska delen i undervisningen. R1 

 

Kommunen som dessa specialpedagoger är verksamma inom har också gjort en upphandling 

med Inläsningstjänst AB vilket är en tjänst där det finns tillgång till böcker och 

studentlitteratur som ljudfiler. Vissa av de inlästa böckerna finns bara som ljudfiler medans 

andra finns med tillhörande text vilket gör att eleverna kan hänga med i texten samtidigt som 

de läser om de så önskar. Det är en av specialpedagogernas uppgift att se till att alla elever får 

ett eget konto så att de kan spara sina böcker i en digital bokhylla samt att alla vet hur de ska 

använda sig av den. Kommunen har också valt att göra denna tjänst tillgänglig så att de även 

kan  använda sig av den hemma för att läsa böcker som inte hänvisats till i skolan i syfte att 

främja lärandemiljön för eleverna.  

   Idag har specialpedagogerna och klasslärarna också valt att arbeta med text på ett annat sätt 

innan eleverna själva får ta sig an den. Då de tidigare satte eleverna att läsa en text för att sedan 

diskutera den har det idag ofta vänts på och väljer att diskutera och läsa delar av texten 

tillsammans först för att eleverna ska ges en möjlighet till att uppfatta textens sammanhang 

och handling innan de sedan sätter sig för att läsa resten av texten själv. När eleverna sen ska 
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arbeta med texter självständigt så har alla elever möjlighet att välja om de vill läsa den som 

vanligt eller om de hellre vill lyssna på den.  

 

Inläsningstjänst AB heter tjänsten och alla elever i hela kommunen får tillgång till den. Alla 

elever har ett eget konto men långt ifrån alla använder det. En del böcker är bara ljudfiler 

medans en del är både ljud och text så att du kan följa med i boken samtidigt. I princip alla våra 

läromedel, och även skönlitterära, inte bara elever med läs och skriv utan detta är något som 

alla kan använda sig av. R2  

 

När vi ska öva lästräning med eleverna så gör vi det ibland i mindre grupper eller arbetar med 

de i helkass men då att man läser texten tillsammans. Man tar helt enkelt upp den på projektorn 

också läser man texten tillsammans eller om någon vill så får man läsa högt. Sen diskuterar 

man texten tillsammans och diskuterar ord och uttryck och sen får man läsa tyst för sig själv. 

R5 

 

Till skrivandet finns det flera rättstavningsprogram att tillgå där pages och in to word var de 

som användes mest frekvent. Båda programmen har rättstavning samt en talsyntes som läser 

upp texten som skrivits. Pages har även funktioner så som ordförslag och syftningsfel i 

förhållande till texten som helhet även om det enskilda ordet är rättstavad varpå detta också 

är den som specialpedagogerna rekommenderar eleverna att använda i första hand. 

    Något som de flesta respondenterna var överens om är att den enskilda undervisningen 

fortfarande finns kvar i skolan och att komma ifrån detta helt inte ska vara ett mål. Alla elever 

kan inte koncentrera sig i  ett klassrum fullt med andra elever eller kanske behöver extra stöd 

inom vissa ämnen. Denna typ av undervisning har dock förändrats och ses numera också 

hellre som att tillhöra en undervisningsmetod  då den enskilda undervisningen oftast sker i 

perioder snarare än kontinuerligt över tiden.  

 

Vi använder oss av periodsystem om 4 veckor. Intensivperioder som består av gnuggträning då 

de tas ut från klassen och ska nöttränas. Sen kan man ha samma typ av period men med går då 

inne i klasserna. Jag har inget fast schema utan det görs om ca vart 4 vecka för att lägga vikten 

på det som är viktigt. R4 

 

Även de andra respondenterna använde sig av intensivare perioder om 4 till 6 veckor för att 

eleverna ibland behöver ges möjlighet att träna vissa moment. De kallar den gnuggträning och 

berör alla elever, inte bara de med inlärningssvårigheter. Så fort klassläraren eller 

specialpedagogen ser att en elev har svårare för ett visst moment eller ett visst ämne så 

påbörjas dialogen med klassläraren och om det anses nödvändigt upprättas även ett 

åtgärdsprogram för eleven.  

   Den sista undervisningsmetoden som framkom i studien handlar om att lära sig stavelser 

och ändelse på ord. Detta benämns On set Rime och handlar om att eleverna ska få verktyg att 

minnas reglerna kring hur ord stavas, fast på ett annat sätt. En av repsondenterna gjorde detta 

manuellt med färgade lappar som eleverna först fick lära sig hur de uttalades och sedan bygga 

på dessa stavelser till ord för att se att de har förstått de rätt. Ett exempel på en sådan kan vara 

as, ass och ask. Där har eleven fått tre stycken stavelser som stavas snarlikt men som uttalas på 
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olika sätt. Steg två bli att bygga på dessa stavelser till ord på följande sätt. 

        vas, ras, bas  lass, vass, tass  rask, plask, mask  

Och på detta sätt lär sig eleverna både hur ord stavas utifrån hur de låter men de får också 

vara hur olika stavelser kan se nästan likadana ut fast ändå låta helt olika. 

 

On set rime används om man har svårt att minnas ljud och har svårt att få ihop ljuden till ord 

så istället tränar man in orddelar. Man får det alltså börja i mindre delar för att man ofta har 

svårt med arbetsminnet och därför inte kommer ihåg hur orden stavas. Om det [arbetsminnet] 

är dåligt måste man istället lära sig en teknik för att lära sig det istället för att bara lära sig alla 

ord utantill så lär man sig tekniken ör att urskilja det. R4 

Sammanfattning 

Det blir tydligt när respondenterna berättar om sin yrkesroll, att den inte skiljer sig speciellt 

mycket från speciallärarnas. Även respondenterna själva upplever att det är svårt att hålla isär 

riktigt vem som ansvarar för vad och menar på att det är arbetsplatsen och storleken på skolan 

som spelar roll snarare än yrkestiteln. De menar dessutom på att i och med att 

speciallärarutbildningen togs bort under en period bidrar även detta till likheten i deras arbete. 

Den största skillnaden som samtliga respondenter är överens om är dock att speciallärarens 

roll är mer riktad på direkt undervisning med eleven medan specialpedagogens arbete ofta 

blir att planera verksamheten och se över de strategiska bitar som specialundervisning 

innebär.  

    Vidare talar respondenterna om inkludering som en viktig del i skolan men också att 

inkludering inte endast behöver ses som rumslig. Strävan efter att alla elever ska vara 

delaktiga men också att eleverna måste få tillåtas att ta till sig kunskapen på sitt eget sätt. 

Ibland sker detta i helklass, ibland enskilt och ibland tillsammans med specialpedagogen. I 

frågan kring valet av undervisningsmetod är eleverna en naturlig del där deras åsikt har en 

betydande roll.  

    Undervisningsmetoderna inom skolan varierar men genomgående visar resultatet att 

undervisningsmetoder inte längre är den centrala delen i undervisningen utan snarare valet 

av hjälpmedel. Den teknik som uppdagats och numera finns tillgänglig i skolorna ger lärarna 

och specialpedagogerna möjlighet att i sin tur dela med sig av verktygen till eleverna. Detta 

ger också eleverna möjlighet att ta del av kunskap utanför skolan då tekniken i form av ipads 

och appar kan användas på deras egna telefoner och datorer. 
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Diskussion 

Inför arbetets sista del följer nedan en diskussion kring studien som helhet och det resultat 

som redovisats. Under denna rubrik kommer studien också att knytas ihop för att återkoppla 

till studiens syfte och problemformulering för att tydliggöra vad som framkommit.  

Pedagoger i skolan 

Som en del i studien har det getts utrymme åt att definiera specialpedagogen som yrke och 

hur denna skiljer sig jämfört med en speciallärare i deras olika utförande och uppdrag i skolan. 

Detta med anledning av att specialpedagogerna svarar för att vara respondenter i studien och 

för att förtydliga för läsaren vilka av skolans pedagoger som studien är gjord tillsammans 

med. 

    Det som framkommit i studien är att pedagogernas roll och uppdrag i skolan är mycket lika 

både till deras rollbeskrivningar men också om frågan kommer till specialpedagogerna själva. 

Utbildningen till speciallärare har tagits bort 1990 men återinrättades efter nästan 15 år igen 

varpå båda utbildningarna nu finns på universitetsnivå (Gustavsson, Forslund Frykedal, & 

Samuelsson, 2016; Vernsson, 2007). Eftersom att utbildningen tagits bort men sedan återinförts 

så anses regering och utbildningsnämnd ha gjort en avvägning där de bedömt att båda 

utbildningarna behövs men frågan som ändå kvarstår blir om det då inte skulle behöva se över 

deras respektive roller i skolan och förtydligade dessa. Det blir tydligt att även 

specialpedagogerna själva upplever att deras roll i förhållande till skolans andra pedagoger 

emellanåt upplevs otydlig.  

    En av respondenterna i denna studie hade önskemål och en vision om att det skulle göras 

en tydligare uppdelning för att inte skapa osäkerhet bland personalen ute på skolorna. Helt 

enkelt för att tydliggöra vad som förväntas av och av vem. Hens vision var att speciallärarna 

skulle arbeta men barnen i de lägre åldrarna för att ge de så mycket stöd som möjligt i de låga 

åldrarna för att de inte ska behöva hinna med att misslyckas i skolan vilket också stödjs av 

Tumner och Greaney (2010). Därmed har eleverna större möjlighet att behålla motivationen 

även om det ibland möter motstånd. Specialpedagogens roll skulle då bli huvudsaklig 

handledande och utredande och inte att arbeta direkt med eleverna i rent undervisningssyfte, 

en och en.  

     

Verktyg och undervisningsmetoder 

Att tekniken gjort underverk inom skolan när det kommer till att hitta verktyg för eleverna 

råder det inget tvivel om. Den har tillgängliggjort och effektiviserat stora delar av 

undervisningen för alla elever men kanske främst för de elever som har inlärningssvårigheter, 

specifika läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi. Detta då de dels inte längre behöver vara 

annorlunda från övriga i klassen vid användande av rättstavningsprogram eller ljudböcker 

istället för traditionell läsning vilket också gör att risken för att anses som annorlunda och 

avvikande minskar (Goffman, 1963). Tekniken möjliggör även att skolan och eleverna kan ta 

hjälp av föräldrarna och träna utanför skolan om så behövs vilket också går hand i hand med 

skolans uppdrag, att främja lärandet (Skolverket, 2015).  
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    Sammanfattningsvis kan tekniken och hjälpmedlen lyftas fram som mest använda inom 

skolan idag framför rena undervisningsmetoder för sig (Svensson, 2013). Dessa ligger numera 

som en grund för hur verktygen ska användas och vid vilka tillfällen men inte så mycket som 

egna fristående metoder. De verktyg som framstår att användas mest frekvent är 

rättstavningsprogram så som in to words och pages vilka båda är skrivprogram som är 

utrustande med mer komplexa rättstavningsprogram samt med en uppläsningsfunktion. 

Pages har dessutom en funktion som presenterar ordförslag samt rättar eventuella syftningsfel 

i texten. De är också vanligt förekommande att specialpedagogerna använder sig av 

pedagogiska appar i de lägre åldrarna där barnen kan leka fram stavelser i hur ord är 

uppbyggda samt lösa lättare korsord för att utöka sitt ordförråd och på så sätt underlätta 

skrivandet vid andra uppgifter.  

    En annan teknik som har blivit en naturlig del i elevernas undervisning är möjligheten till 

att lyssna på böckerna i ljudboksformat istället för att läsa texten på traditionellt sätt. Inom 

den valda kommunen har dessutom alla elever tillgång till tjänsten inläsningstjänst AB där 

nästan alla av skolans läromedel samt även en del skönlitterära verk finns. Detta gör att de 

elever som är i behov av extra stöd inte behöver utmärka sig när de väljer att använda sig av 

hjälpmedel eftersom att det är tillgängligt för alla och fritt att välja den metod som eleven själv 

tycker passar bäst. Samtidigt finns ändå samma fokus kvar som tidigare forskning visar på 

där vikten ligger på att framhäva den framgångsrika i att eleven ska lära sig tillsammans med 

andra (Duran, 2016; Sencibaugh & Sencibaugh, 2015; Sharan, 2016). Även om eleverna 

använder sig av tekniken möjliggör den också att eleverna fritt kan interagera och lära sig 

tillsammans med sina klasskamrater båda i och utanför skolan. 

    Något som dock tåls att diskuteras är hur denna tekniska förändring påverkar eleverna som 

har problematik, om de inte syns lika tydligt då de själva har tillgång till att välja andra 

alternativ. Kommer fler elever att hamna mellan stolarna och aldrig genomgå en utredning för 

att deras brister inte upptäcks i skolan och är detta i såna fall nödvändigtvis en nackdel? Då 

syftet med skolan är att förbereda eleverna för arbetslivet behöver det inte vara en nackdel att 

fler slinker igenom obemärkta. En av respondenterna i denna studie vars upplevelse var att 

fler barn hamnar mellan stolarna i och med tekniken, var också övertygad om att om de klarar 

sig själva genom hela skolgången med godkända betyg så är det inte någon nackdel. Snarare 

en fördel att de hittat metoder som de själva kan använda sig av för att underlätta sin 

undervisning själv och som de förhoppningsvis då tar med sig.  

Inkludering 

Att som elev vara inkluderad i skolan och i sin klass är av vikt för elevens självkänsla och 

möjligheter att lyckas men också då detta är inskrivet i skollagen (2015) att undervisningen 

ska anpassas och sträva efter att vara inkluderande (Cederlund & Berglund, 2014; Thornberg, 

2016). Det blir tydligt att de verktyg som tillhandahålls och som presenterats tidigare i studien 

möjliggör för elever med problematik att ändå vara en del av klassen när hjälpmedlen numera 

tillgängliggörs för alla elever och inte endast de som upplevs behöva. Detta är en satsning som 

den aktuella kommunen gjort för att underlätta undervisningen för samtliga elever och som 
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ger de en möjlighet att själva välja hur de vill ta till sig kunskapen. Detta medför också att 

elever med problematik kan välja att inte använda sig av de verktyg som finns utan studera 

på traditionellt sätt utan tekniska hjälpmedel om de så önskar.  

    Det som inte berörs i denna studie gällande inkludering är hur denna tekniska utveckling, 

som ändå i ett sekundärt skede blir en pengafråga, är hurvida det ökar exkluderingen för de 

elever som inte har egna ipads eller smartphones. Detta skulle medföra att elever med sämre 

ekonomisk ställning i samhället skulle riskera att bli stigmatiserade utanför skolan om de inte 

har samma möjlighet att kommunicera med sina klasskamrater eller dela den sociala 

gemenskap som de tekniska verktygen kan utgöra. 

Slutsats 

Studiens kvalitativa ansats gör att resultatet som presenterats ovan inte kan generaliseras till 

varken specialpedagogerna som yrkesgrupp eller skolan som enhet (Bryman, 2011). Det 

resultat som framkommit visar dock att specialpedagogernas roll i skolan ser väldigt olika ut 

beroende på storlek på skola samt tillgång till andra pedagogiska resurser så som kollegor och 

tekniska hjälpmedel. Specialpedagogernas val av åldersgrupp att arbeta med är kanske det 

som utgör det största skillnaden i hur deras arbete är upplagt beroende på om eleverna 

behöver lästräning eller coachning och hjälp att lägga upp studierna på ett lämpligt sätt. 

    De slutsatser man kan dra är dock att denna kommuns satsning på att tillgängliggöra både 

tekniska verktyg, pedagogiska appar och en ljudboksbank är mycket positivt mottaget från 

specialpedagogerna som deltagit för just denna studie. Det blir också tydligt att rena 

undervisningsmetoder inte längre ligger är en primär del av deras arbete utan ligger mer som 

grund i arbetssättet, även vid användandet av de tekniska verktygen.   

    För elevernas inkludering har de tekniska verktygen möjliggjort att de kan vara inkluderade 

i klassen och skolan även om de väljer att använda sig av hjälpmedel för att underlätta 

undervisningen. Den rumsliga exkluderingen finns fortfarande kvar men anses inte som något 

negativt varken från eleverna eller specialpedagogerna. Dock sker denna rumsliga 

exkludering inte längre i någon större omfattning och inte heller enbart till elever med 

bekräftad problematik utan tillgängliggörs för samtliga elever som upplever svårigheter inom 

något ämne samt under kortare, intensiva perioder.  
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Framtida studier 

Då teknikens framfart de senaste 10-15 åren har varit revolutionerande på många sätt vore det 

intressant att se hur tekniken påverkar eleverna i lärandet i det långa loppet. Det faktum att 

specialpedagogerna och klasslärarna har övergått från att använda sig av papper och penna 

till att skriva uteslutande på dator och samtidigt har möjlighet att lyssna på större delen av 

studiematerialet, hur detta påverkar eleverna när de senare går över till arbetslivet där denna 

möjlighet ännu inte finns i samma utsträckning. Vidare vore det också intressant att undersöka 

hurvida resultatet i denna studie kan återfinnas i övriga kommuner runt om i Sverige för att 

sedan jämföra detta med skolresultat i länder som har liknande undervisning som Sverige. 

     Då denna kommun valt att ha ett avtal med tjänsten Inläsningstjänst AB för att ge alla elever 

tillgång till studielitteraturen på ljudfiler vore det också intressant att undersöka dels om det 

är så att fler kommuner använder sig av denna tjänst men också vad de använder sig av istället. 

Att göra en kvalitativ studie för att täcka en större grupp specialpedagoger samt se om valet 

av metoder och hjälpmedel går att generalisera till resten av Sverige.  
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Bilaga 1 

 

Missiv 

 

Hej!  

Som student vid Mitt Universitet är jag, Charlotte Nyberg, nu inne på min sista termin. Jag 

läser beteendevetenskapliga programmet med inriktning på pedagogik och har därför valt att 

skriva min uppsats om specialpedagogers pedagogiska arbete för barn med dyslexi.  

För att fördjupa mig inom ämnet har jag tagit del av aktuell forskning inom området för 

specialpedagogik och utbildningsmetoder och vill även ta del av yrkesverksamma 

specialpedagogers syn på saken. Jag vänder mig därför till dig för att fråga om du vill delta i 

min studie? Den består av en intervju som beräknas ta mellan 30-45 min och består av 12 

stycken frågor. Intervjun kommer att spelas in med en app i telefonen för att kunna återge 

korrekt information när jag sedan använder mig av den i min studie. Det inspelade materialet 

kommer således att transkriberas från ljudfil till skrivet material för att lättare kunna 

genomföra analysen som följer.   

   Vid intervjun kommer jag att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer 

gällande konfidentialitet, nyttjande, information samt samtycke. Detta innebär att deltagandet 

är frivilligt och om du skulle vilja kan när som avbryta intervjun och därmed ditt deltagande. 

Ditt deltagande kommer att behandlas konfidentiellt och innebär att ditt namn och ålder samt 

verksam kommun inte kommer presenteras i studien utan endast skolans storlek, utbildning 

samt antal verksamma år. Resultatet kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

   Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta mig eller min 

handledare för mer information eller eventuella funderingar. 

 

Med vänlig hälsning 

Charlotte Nyberg 

XXXXXXXXX@gmail.com 

070-XXX XX XX 

 

Handledare: 

 

Marcus Sundgren 

010-142 82 62 

marcus.sundgren@miun.se

mailto:XXXXXXXXX@gmail.com


Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

1. Ålder? 

2. Typ av utbildning? 

3. Antal verksamma år? 

4. Vilket åldersspann har du på dina elever i dagsläget? 

- Har du arbetat med andra åldersspann tidigare? 

5. Ungefär hur många/hur stor del av dina elever har diagnostiserats med dyslexi? 

6. Vilka utbildningsmetoder använder du dig främst av för att underlätta barnens 

utbildning? (exempelvis kamratläsande, situerat lärande, learning-by-teaching, direkt 

undervisning, individuellt lärande) 

7. Vilken av ovan föredrar du? 

- Varför?  

8. Använder ni er ofta av olika verktyg för att underlätta undervisningen? (ex.emeplvis 

rättstavningsprogram, datorer, ljudböcker, digitala appar) 

9. Vad skulle du säga är den största skillnaden i ditt arbete som specialpedagog vs 

speciallärarnas arbete? 

10. Föredrar du att ha eleverna kvar i klassrummet eller att ta dem till ett eget klassrum? 

- Varför? Fördelar/Nackdelar? 

11. Upplever du att valet av undervisningsmetod påverkar barnets inkludering i 

klassen? 

- Hur märks detta? 

12. Påverkar det barnets förmåga att ta till sig den extra undervisningen om denna är 

inkluderad i övriga klassen eller inte? 

- Anser du att det har ett samband – Inkludering och förmågan att ta till sig kunskap? 

Hur märks detta? 


