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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete 

för att främja läsinlärningen. Nutidens samhälle kräver en god läs- och skrivförmåga. Det 

innebär en utmaning för pedagoger och speciallärare i skolan att verkligen se till att samtliga 

elever får de verktyg som är nödvändiga för att nå såväl en god läsförståelse som en god 

avkodningsförmåga. Under de senaste åren har det skrivits om Finlands goda resultat vad 

gäller läsning hos elever i grundskolan. Det fick oss som speciallärarstuderande att undra över 

vilka de finska framgångsfaktorerna var. Även olika orsaker till elevers svårigheter gällande 

läsutveckling tas upp samt speciallärarnas roll för att möta hinder i läsinlärningen. Finska och 

svenska styrdokument lyfts. För att genomföra studien har ett kvalitativt perspektiv använts 

med semistrukturerade intervjuer som metod. Fokus för undersökningen har varit att 

undersöka hur fjorton speciallärare i Finland och Sverige 1beskriver sitt arbete med att 

identifiera elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning samt hur de beskriver sitt 

dagliga arbete med elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning. Även likheter och 

skillnader som framträtt i dessa beskrivningar belyses. Resultatet har analyserats utifrån en 

fenomenografisk analysmodell med utgångspunkt i studiens frågeställningar samt utifrån ett 

komparativt perspektiv. Ett par slutsatser som kan dras av studien är att det framkom en likhet 

som innebar att samtliga informanter hade elevens behov i fokus samt en skillnad mellan 

informanterna som berörde informanternas utbildningsbakgrund.  

Nyckelord: fenomenografi, Finland, läsinlärning, tidiga insatser, speciallärarrollen, Sverige 

 

                                                           
1 De finska informanterna har alla en speciallärarutbildning och hade en speciallärartjänst. Med finska 
speciallärare avses finska speciallärare verksamma i svensktalande skolor i Finland.  Två av de svenska 
informanterna hade speciallärarutbildning och två hade specialpedagogutbildning. Tre av de svenska 
informanterna studerade till speciallärare. Alla svenska informanter hade tjänst som speciallärare. Samtliga 
svenska informanter benämns som svenska speciallärare. Benämningarna gäller genom hela studien.  
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Inledning 

 

Att kunna läsa och skriva är för de flesta människor idag en självklarhet. För elever i de yngre 

åldrarna är det inte det. Lärande sker inte av sig självt. Speciallärare som arbetar med de 

yngre eleverna i deras läsutveckling måste stimulera alla elever på olika sätt för att väcka 

deras intresse till att lära sig läsa och skriva. Fälth (2013) påtalar att dagens samhälle kräver 

en god läs-och skrivförmåga. Hon menar att det innebär en utmaning för pedagoger i skolan 

att verkligen se till att samtliga elever får de verktyg som är nödvändiga för att nå såväl en 

god läsförståelse som en god avkodningsförmåga. Själva utmaningen utgörs enligt Fälth av att 

kunna ringa in var varje enskild elev befinner sig i sin läsutveckling. Det är viktigt för att 

därefter fånga upp eleven precis där den just då befinner sig. Målet är att varje elev ska kunna 

använda läsningen självmant med varierande syften. Fälth efterfrågar även mer kunskap om 

vilka interventioner och vilka insatser som är effektiva för vilka elever. Hon menar att en 

förutsättning för att ett interventionsbaserat arbetssätt ska fungera är att undersöka effekterna 

både av innehåll och form i olika läspedagogiska interventioner. 

 

Under de senaste åren har det skrivits om Finlands goda resultat vad gäller läsning hos elever 

i grundskolan. Det väckte vår nyfikenhet som speciallärarstuderande och fick oss att undra 

över vilka framgångsfaktorerna i Finland kunde vara. Sahlberg (2015) lyfter fem anledningar 

till varför Finland är en såväl relevant som intressant källa till inspiration för andra länder som 

vill förbättra sina utbildningssystem. Några av de skäl han nämner är Finlands fokus på 

professionalitet, tillit, ansvar, det finska samhällssystemet samt det finska 

utbildningssystemet.  

 

I Sverige tycks specialpedagogik, tidiga insatser och specialundervisning gällande det svenska 

skolsystemet ha fått en negativ klang (Westling Allodi, 2016). Det finns dessutom ett 

motstånd bland lärare att påvisa vilka elever som behöver stöd till skillnad från hur det tycks 

vara i grannländerna enligt Westling Allodi. Detta gav oss infallsvinkeln att titta närmare på 

och få en fördjupad förståelse för hur finska och svenska speciallärare arbetar med 

kartläggning och tidiga insatser. Vi funderade även över om de båda ländernas olika 

skolresultat kunde ha något samband med speciallärarens roll och tidiga insatser.  
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Bakgrund  

 

I juni 2015 beslutade regeringen om en särskild utredning för att undersöka förutsättningarna 

för att införa en läsa, skriva, räkna garanti för elever i den svenska skolan. I september 2016 

kom betänkandet av utredningen. I betänkandet står det bland annat att det finns tydliga 

resultat som visar att alla barn kan lära sig att läsa men att barnen kan behöva olika mycket tid 

och stöd för att lyckas. Förebyggande undervisning om läsningens grunder ska ge eleverna en 

god bas att bygga vidare på. För elevernas läsutveckling är det viktigt att de får möjlighet att 

utveckla sin fonologiska medvetenhet och sitt ordförråd.  

 

Språkmiljö och undervisning under uppväxten har enligt Bååth (2016) stor betydelse för hur 

effekterna av de genetiska faktorerna blir. Det är centrala områden i den förebyggande 

undervisningen enligt Statens offentliga utredningar (SOU, 2016). Det är enligt utredningen 

särskilt viktigt att hitta de elever som behöver mer hjälp för att ge dem adekvat stöd. Med 

adekvat stöd menar SOU att eleven får träna på rätt saker, får rimliga utmaningar samt att 

eleven ges miljö- och gruppmässiga förutsättningar. Liberg (2008) påtalar att de pedagogiska 

insatserna bör förnyas när det gäller elever i de yngre åldrarna. Majoriteten av dagens elever 

har redan utvecklat sin läs- och skrivförmåga innan de börjar skolan. Spannet mellan 

elevernas kunskaper och förutsättningar kan vara mycket stor. Liberg skriver att pedagogernas 

stora utmaning blir att skapa undervisningssituationer där alla förmågor och förutsättningar 

får möjlighet att utvecklas tillsammans. Myrberg (2001) lyfter däremot vikten av att 

komponenterna föräldrastöd, klassrumsklimat, arbetsmetod och inte minst lärarskicklighet 

måste finnas med för att alla elever ska få möjlighet att lära sig läsa och skriva. Han anser att 

läsutveckling, till skillnad från talspråksutveckling, inte är någon naturlig process och att det i 

de allra flesta fall krävs ett stort arbete av eleven och ibland även av personer i dess närhet.  

 

Botting, Simkin och Conti-Ramsden (2006) skriver att lära sig läsa har visat sig ha ett starkt 

samband med elevers tidiga språkkunskaper, särskilt gällande den fonologiska 

bearbetningsförmågan. Avkodning och språklig förståelse utvecklas oftast hand i hand. Elever 

med bristande motivation, artikulation och ordförråd riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter. Wolff (2011) utgår från att läsning är en komplex aktivitet som grundas på 

förståelse och ordavkodning. Eleven behöver också en viss grammatisk kunskap och ett 

tillräckligt ordförråd. Wolff skriver vidare att eleven behöver ha ett flyt i sin läsning samt 
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kunna göra inferenser. Elevens intellektuella vanor och sociala förutsättningar kan också vara 

orsaker till att en elev lyckas eller inte lyckas erövra en god läsfärdighet och läsförmåga 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008). 

 

Det engelska begreppet Reading Literacy beskriver läsningens komplexitet och är ett 

innehållsligt bredare begrepp än termerna läsfärdighet och läsförmåga. Det innefattar också 

elevens förhållningssätt till texten och hur eleven kan använda färdigheterna i praktiken 

(Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2008). Alatalo (2011) beskriver läsningen som en 

ekvation där resultatet blir noll om antingen avkodningen eller språkförståelsen fallerar. 

Utöver de två faktorerna har även motivation ansetts vara en mycket betydelsefull komponent. 

 

Druid Glentow (2006) anser att det är viktigt att utgå från elevernas starka sidor i arbetet med 

läsning och skrivning och att inte enbart sätta elevens svårigheter i centrum utan att även 

försöka bygga upp självkänslan. Hon nämner även vikten av att ta till vara elevens egna 

erfarenheter samt vikten av att få eleverna att känna sig trygga både med språkets form och 

innehåll. Det är även viktigt att lära ut ett arbetssätt som främjar metakognition och att träna 

eleverna i att ta ett eget ansvar för sitt lärande menar Druid Glentow. 

 

Jones (2016) menar att skolan inte ska vänta och se tiden an utan istället arbeta intensivt med 

elever i behov av särskilt stöd för att öka deras möjligheter att lyckas med läs- och 

skrivutvecklingen. Om en elev trots detta inte knäckt läskoden i slutet av höstterminen i 

årskurs ett är det en signal som säger oss pedagoger att vi måste vara vaksamma och 

undersöka om skolan verkligen har lyckats anpassa undervisningen för eleven och att synfel 

och hörselfel är uteslutna. I det läget menar Jones att skolan behöver fråga sig vad den måste 

förändra genom att fundera över vad som fungerar och vad som inte fungerar samt se över 

lärmiljön och de anpassningar som är gjorda. Jones påpekar även att det visserligen finns 

elever som lär sig långsamt och därför behöver mer tid men att det är viktigt att skolan inte 

lutar sig tillbaka och enbart ser tiden an. Hon menar att skolan snarare bör sätta in fler 

pedagogiska insatser och anpassningar. Jones menar även att det är viktigt att utröna om det är 

läs- och skrivsvårigheterna som är den huvudsakliga svårigheten eller om det i själva verket 

handlar om exempelvis koncentrationssvårigheter. 

 

Vad gäller Finland skriver Sahlberg (2012) att den finländska skolan har lyckats utbilda barn 

till att bli ovanligt goda läsare redan i låg ålder. Han tror att det beror på såväl pedagogiska 
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som sociokulturella orsaker. Ytterligare ett skäl anser Sahlberg är att läsundervisningen i 

skolorna grundar sig på elevernas individuella inlärningstakt och individuella utveckling i 

högre grad än på en undervisning som alltid ser likadan ut. Enligt Sahlberg är förmågan att 

snabbt förstå texter samt att besitta en god läsförståelse viktiga faktorer för att prestera bra på 

PISA-testet då uppgifterna där kräver en god förmåga att förstå beskrivande text.  

 

Både Khami och Catts (2014) och Fouganthine (2012) skriver om de olika stegen i barns 

läsutveckling. Första nivån i läsutvecklingen kallas oftast för pseudoläsning när barn 

exempelvis låtsasläser genom att härma och försöker efterlikna läsande personers läsning. 

Den andra nivån kallas logografisk läsning. Den nivån kännetecknas genom att barnet känner 

igen exempelvis skyltar och logotyper. Barnet känner inte till ordet utan enbart logotypen. 

Nivå tre är den alfabetiska-fonologiska läsningen där barnet kan barnet ljuda ett ord och kan 

läsa det. Barnet har då knäckt den alfabetiska koden och har nu kunskapen och förmågan att 

se sambandet mellan fonem och grafem. Den sista nivån kallas ortografisk och morfologisk 

läsning. Barnet kan då avkoda utan ljudning. Då har barnet förmågan att läsa och förstå ordet 

men inte alltid förmågan att tolka innebörden i rätt sammanhang. Otaiba, Kosanovich och 

Torgesen (2014) skriver om vikten av att tidigt börja arbeta med elevernas fonologiska 

medvetenhet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt när det gäller läsinlärning.  

 

Orsaker till elevers svårigheter i språk-, skriv- och läsutveckling kan enligt Sandström (2014) 

förklaras med att eleven själv har bristfälliga komponenter vilket Sandström benämner som 

ett kategoriskt perspektiv. De komponenterna kan vara av psykologisk, biologisk och 

neurologisk karaktär. Om orsakerna till en elevs svårigheter i språk-, skriv- och läsutveckling 

istället beror på brister i undervisningen benämns det utifrån ett relationellt perspektiv. Där 

har miljön och människor i elevens omgivning stor betydelse. Sandström nämner även ett 

tredje perspektiv – dilemmaperspektivet som berör de olika dilemman speciallärare kan 

hamna i när det gäller hanteringen av elevers olikheter och svårigheter. Det kan vara olika 

åsikter om hur vi bäst kan stötta och hjälpa en elev med sina svårigheter. Sandström vill 

försöka hitta lösningar, svårigheter och dilemman och skriver om ett kommunikativt 

perspektiv vilket hon föreslår kan användas som ett verktyg när det gäller att hitta orsaker och 

lösningar till elevers svårigheter vad gäller språk-, skriv- och läsutveckling. Det 

kommunikativa perspektivet har fokus på lärandet. Lärandet gynnas enligt perspektivet om 

olika komponenter, värderingar, erfarenheter och kunskaper diskuteras samt förtydligas och 
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förstås i en kommunikation med alla berörda parter. Att skapa en dialog där de olika parterna 

förstår den andres perspektiv är viktigt utifrån det kommunikativa perspektivet.  

 

Ytterligare ett perspektiv är det intra-individuella perspektivet som har fokus på individen. 

Perspektivet riktas mot de biologiska, psykologiska samt neurologiska områdena när det 

gäller språk-, skriv- och läsutveckling. Teorier om den fonologiska förmågan och 

medvetenheten har där en central plats. Det inter-individuella perspektivet ser på utvecklingen 

i ett helhetsperspektiv som är riktat mot hur läsande och skrivande lärs in samt hur det 

utvecklas i olika kulturer och i det samhälle vi lever i. Perspektivet tar även upp hur vi 

använder oss av språket, läsningen och skrivandet i olika situationer samt vilka funktioner det 

fyller i en våra liv (Personlig kommunikation, G. Sandberg, 2015-09-04).  

 

Metoder för läsinlärning     

Det finns flera olika metoder för läsinlärning. I detta avsnitt följer en beskrivning av några av 

de metoderna. Den läsmetod som utgår från delarna, exempelvis bokstäver och ljud, kan 

beskrivas som den syntetiska metoden som även kallas phonics, bottom-up eller 

ljudningsmetoden. Metoden innebär att eleven först lär sig delarna innan man kopplar dessa 

delar till helheten. Man börjar med avkodningen och de minsta enheterna och fortsätter sedan 

med större enheter. Lästekniken betonas mer än läsförståelsen i den inledande läsinlärningen. 

Den syntetiska ljudmetoden utgår från isolerad färdighetsträning där orden och texterna inte 

kopplas till elevernas egna språk och erfarenheter. Detta kan resultera i att elever lär sig att 

läsa utan att förstå innehållet i texten (Myrberg, 2009b). Elever med språkstörning eller 

munmotoriska svårigheter stöter på hinder direkt i sin läs- och skrivinlärning i den syntaktiska 

metoden eftersom det lätt kan bli fel ljud eller fel avkodning. Risken är att de eleverna blir 

goda avkodare utan förståelse eftersom de inte får någon förförståelse för helheten. 

Motivationen och självkänslan sätts enligt Myrberg på prov när eleverna inte förstår nyttan av 

avkodningen. 

 

Analytisk metod som även kallas helordsmetoden, ordbildsmetoden, whole language eller top 

down modellen är begrepp som beskriver när man går från helheten till delarna vid 

läsinlärning. Den analytiska metoden inriktar sig på inlärningsprocessen och betonar 

läsförståelsen. Förståelsen betonas mer än lästekniken eftersom man med detta synsätt menar 

att förståelsen är drivkraften till fortsatt läsning. Det innebär att den första läsinlärningen 

måste knyta an till elevens eget språk och erfarenhet. Metoden innebär att man först börjar 
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med helheten och utgår från texten i sin helhet. Först därefter går man vidare till delarna och 

bryter ner texten till meningar. Meningar blir ord, ord blir stavelser och stavelser blir till 

fonem. Till sist kopplar man detta tillbaka till helheten (Myrberg, 2009b). Elever som har 

svårigheter med ordförståelse, ordförråd, ordmobilisering samt att minnas kan stöta på stora 

hinder med den analytiska metoden. Elever som riskerar eller har läs- och skrivsvårigheter 

behöver nötning och längre tid för att lära. Motivationen och självkänslan kan här sättas på 

prov enligt Myrberg.  

 

En kombinerad, balanserad metod benämns som en interaktiv metod (Kamhi & Catts, 2014, 

Myrberg, 2009b). Vikten av en kombinerad, varierad undervisning samt vikten av en pedagog 

med rätt kompetens är en förutsättning för att skapa möjligheter för att kunna stödja och 

undervisa varje enskild elev på bästa möjliga sätt enligt Myrberg. Hedström (2009) poängterar 

att forskningen visar att de elever som inte har läs- och skrivsvårigheter lär sig oberoende av 

metodval. För elever med svårigheter krävs det däremot en pedagog som både i teori och 

praktik kan anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Undervisningen 

bör innehålla både syntetiska och analytiska inslag om eleverna ska lyckas i språk-, läs- och 

skrivinlärning enligt Hedström. Wolff (2009) hävdar att det finns forskningsresultat som 

pekar på att just den enskilda intensivträningen av det som varje barn behöver öva på är en 

lyckad insats för läs- och skrivutvecklingen hos de elever som har svårt med olika moment 

inom just läs-och skrivutvecklingen. 

 

Hinder som kan uppstå i elevers läsutveckling 

Fouganthine (2012) beskriver hur det går till när vi lär oss läsa utifrån modellen The simple 

view of reading. Läsning delas upp i komponenterna avkodning och språkförståelse och 

uttrycks L= A x F där läsning är lika med avkodning och förståelse. Komponenterna är 

nödvändiga var för sig men är även beroende av varandra. För att kunna läsa flytande måste 

en rad komponenter flätas samman. Om förståelsen är bristfällig blir det som att läsa en text 

på främmande språk. I vår förståelse ingår det att ha en bra förförståelse, ett bra ordförråd, en 

verbal förståelse, en textförtrogenhet samt att förstå språkliga strukturer. Om avkodningen är 

bristfällig kan det liknas vid att mötas av underliga krumelurer. För att avkodningen ska 

fungera måste eleverna vara fonologiskt medvetna, kunna avkoda rätt samt ha 

ordigenkänning. Fischbein (2014) menar att det kan vara många samverkande faktorer som 

kan påverka elevers avkodningsförmåga och förståelse, vilket i sin tur leder till svårigheter i 
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språk, skriv- och läsinlärningen. Hon skriver om att det ofta finns ett samspel mellan 

biologiska och psykologiska faktorer som tillsammans har en negativ inverkan på inlärningen. 

Kamhi och Catts (2014) och Fouganthine (2012) tar upp yttre och inre faktorer som påverkar 

barns inlärning. Yttre faktorer kan vara elevernas fysiska miljö och undervisningens innehåll 

samt pedagogens kunskap. Inre faktorer kan vara den enskilde elevens behov, känslor, 

förväntningar och tidigare erfarenheter som påverkar deras inlärning.  

 

De övergripande orsakerna till språk, läs- och skrivsvårigheter kan enligt Jacobssons modell 

(Personlig kommunikation, G. Sandberg, 2015-09-04) vara barns arv och miljö. De påverkar 

alla de andra faktorerna som kan vara orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Samhälleliga och 

pedagogiska faktorer kan på olika sätt, både positivt och negativt, påverka hur allvarliga läs- 

och skrivproblemen blir och hur de uppfattas och uppmärksammas. Brister i undervisningen, 

avsaknad av språklekar, brister i inlärningsmiljön och avsaknad av stimulerande miljö för läs- 

och skrivintresse är enligt Fischbein (2014) hinder i elevers språk, läs- och skrivintresse. 

 

Orsaker hos den enskilda eleven kan vara språkliga faktorer där barn med försenad 

språkutveckling, speciellt när det gäller ordförråd, syntax och större uttalssvårigheter, riskerar 

att få läs- och skrivsvårigheter. Begåvningsfaktorer kan vara ytterligare en faktor som 

påverkar så till vida att barn med utvecklingsförsening kan knäcka läskoden men att de oftast 

lär sig läsa senare än jämnåriga kamrater. Det huvudsakliga problemet rör då förståelsen av 

det lästa (Wolff, 2009). Fischbein (2014) skriver om hur även sociala faktorer kan påverka 

barnets inlärning och utveckling såväl positivt som negativt. De olika faktorerna kan vara 

olika miljöer såsom gruppklimatet i skolan och privat samt den socioekonomiska bakgrund 

barnet befinner sig i. Emotionella faktorer är ytterligare en faktor som kan vara ett hinder. 

Dåligt självförtroende och dålig självbild kan också vara en stark orsak till att inlärningen inte 

går bra. Swalander (2009) nämner även motivation i samband med självbild och självkänsla 

som en faktor som kan påverka inlärningen negativt. Hörsel och synnedsättning nämns också 

som en faktor som påverkar inlärningen negativt. Barn med dessa funktionsnedsättningar lär 

sig oftast också att läsa och skriva men oftast tar det mycket längre tid. Jacobsson (2009) 

nämner även att mediciner kan påverka barns inlärningsförmåga.  

 

Barns olika intellektuella mognad vid skolstart kan även det vara en faktor enligt Fischbein 

(2014). För lite övning kan också vara en orsak till bristande inlärningsförmåga. Elever som 

övar för lite har sämre förutsättningar än elever som övar enligt Jacobsson.   
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Neuropsykiatriska svårigheter anses också vara ett hinder i inlärningen. Barn med 

neuropsykiatriska svårigheter har en lägre koncentrationsförmåga som påverkar 

läsförståelsefaktorn enligt Jacobsson. Som ett stort hinder nämner bland annat Jacobsson 

(2009) och Kamhi och Catts (2014) fonologiska faktorer. Elever med fonologiska brister har 

svårare att uppfatta språkljud, hantera ordningsföljden mellan språkljuden samt att koppla 

samman ljud och bokstav. Fouganthine (2012) beskriver dyslexi som en biologiskt grundad 

störning i vissa språkliga funktioner. Det kan vara fonologiska bearbetningssvårigheter såsom 

fonetisk perception, fonologisk medvetenhet, fonologisk omkodning, lexikal åtkomst samt 

verbalt korttidsminne. Enligt Hyltenstam (2014) kan svenska som andraspråk också vara en 

orsak till språk-, läs- och skrivsvårigheter där även kulturella eller sociokulturella faktorer kan 

påverka.   

 

Speciallärarens roll för att förebygga och möta hinder i läsutvecklingen  

Alatalo (2011) visar på yttre faktorer som kan påverka läs- och skrivinlärningen både positivt 

och negativt. Arbetsmaterial, kompetens hos personal, fördelning av personal och 

gruppstorlek är faktorer som nämns. Utformning av undervisningsmiljön är också en yttre 

faktor som kan påverka undervisningen. Alatalo skriver även att stor arbetsbörda och tidsbrist 

också är yttre faktorer som skolans organisation har ansvar för. Enligt Fälth (2013) är skolans 

pedagogiska kunskap viktig för elevernas läsutveckling. Fälth anser att det är av vikt att den 

pedagogiska beredskapen på en skola verkligen inkluderar resurser för att vid behov faktiskt 

kunna erbjuda en-till-en undervisning eller undervisning i mindre undervisningsgrupp för de 

elever som redan visat sig ha svårigheter med läsinlärningen men även för de elever som 

riskerar att annars få svårigheter med läsningen. Tjernberg (2016) lyfter den sociala miljöns 

betydelse för inlärning. Att lyfta fram och bygga på elevernas förmågor och styrkor har stor 

påverkan på hur undervisningen lyckas menar hon. Att ha ett naturligt förhållningssätt till 

olikheter främjar alla elever i gruppen. Fälth (2013) menar att en kulturell miljö både i skolan 

och i hemmet kan ha positiv inverkan på kunskapsinlärningen men nämner även att brist på 

densamma kan vara en bidragande orsak till att svårigheter uppstår. 

 

Speciallärarens roll är enligt Jones (2016) att ha ett övergripande ansvar för läs- och 

skrivutvecklingsarbetet på en skola. Det ska ske i samband med skolans rektor som har det 

yttersta ansvaret. Specialläraren eller specialpedagogen kan ha en handledande roll både till 

elever och pedagoger på skolan. Specialläraren kan vara verksam i klassrummen men då inte 

agera undervisande pedagog utan handleda och stötta elever och pedagoger. Jones skriver 
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även att det är viktigt att alla pedagoger har specialpedagogisk kunskap för att kunna göra ett 

bra arbete med samtliga elever i gruppen. Hon påpekar dock att det är specialläraren som har 

spetskompetensen som sätts in när svårigheterna föranleder extra insatser som inte kan 

genomföras i elevens vardagliga undervisning. Enligt Alatalo (2011) är den undervisande 

pedagogens kompetens mycket viktig för att elever ska kunna lyckas i sin läs- och 

skrivutveckling. Druid Glentow (2006) skriver att en skicklig pedagog lyckas skapa miljöer 

där elevernas inre drivkrafter som nyfikenhet, identifikation, ömsesidighet och kompetens får 

råda så att eleven får bra förutsättningar för inlärning. Tjernberg (2013) menar att det råder 

enighet om att lärares kompetens är avgörande för framgångsrik läs- och skrivpedagogik och 

att lärarskicklighet fordras. Det som avgör om arbetet är framgångsrikt är hur läraren 

praktiserar metoder och hur de omsätts i undervisningen och i interaktionen mellan pedagog 

och elev. Utmärkande för undervisningen är att den är såväl ämnesövergripande som 

individanpassad. Undervisningen bör även vara balanserad enligt Tjernberg. Både elever och 

lärare ingår i det didaktiska fältet vilket innebär att vilka lärare som finns på en skola påverkar 

utformningen av undervisningen på en skola (Arfwedson & Arfwedson, 2002). 

 

Herrlin och Frank (2016) hänvisar till att en övertygande forskning visar att träning av 

fonologiska övningar har stora effekter på såväl den fonologiska medvetenheten som den 

efterföljande läs- och skrivutvecklingen. De skriver även att tonvikten i det förebyggande 

arbetet bör läggas på att få eleverna att förstå kopplingen mellan fonem och grafem. Att arbeta 

med elevers fonologiska förmåga i kombination med läsförståelse är enligt Fälth (2013) ett 

bättre arbetssätt än vanlig traditionell specialundervisning. Tjernberg (2016) skriver att den 

balanserade undervisningen utmärks av en pedagog som medvetet och på ett funktionellt sätt 

varvar teori och praktik i sin undervisning vilket hon kallar handlingsorienterad kunskap.  

Otaiba et al. (2014) påtalar även att positiv feedback, uppmuntran och entusiasm från 

pedagogen kan göra att eleven anstränger sig mer och känner större motivation till sitt eget 

lärande. Att skapa ett bra samspel med eleven har stor betydelse för att utvecklingen ska 

lyckas enligt Otaiba et al. Druid Glentow (2006) hävdar att pedagoger även behöver komma 

åt elevens inre drivkrafter såsom nyfikenhet, identifikation, kompetens och ömsesidighet för 

att undervisningen ska vara positiv. Bååth (2016) nämner att man som pedagog inte behöver 

arbeta utifrån någon speciell metod eller modell för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

Fälth (2013) menar att åtgärder som riktas mot att förbättra läsförmåga och motivation har lett 

till att elever förbättrat sin läsning avsevärt. Forskning betonar enligt Tjernberg (2016) att 

pedagogens kunskap och kompetens, oavsett metoder, har mycket stor betydelse för elevers 
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läs- och skrivlärande. Det innebär att pedagogen behöver kunna identifiera vart varje elev 

befinner sig i sin utveckling för att kunna inspirera och motivera dem till att ta nästa steg. Det 

kan göras med hjälp av scaffolding för elever med svårigheter. Vid scaffolding fokuseras 

lärandet till den proximala zonen. Den proximala zonen finns mellan barnets utvecklingsnivå 

och den nivå han eller hon kan uppnå med assistans. Genom scaffolding kan pedagoger stötta 

och vägleda eleverna mot deras mål. Genom att samtala med eleven om lärandemål, skapa 

delmål och få tillgång till elevens förkunskaper, kan pedagogerna vara stöttande och ge 

feedback under arbetets gång samt ge exempel på hur uppgiften kan genomföras enligt 

Tjernberg och även enligt Westby (2014). Persson (2016) menar till och med att det i nästan 

alla avseenden går att träna elever med svag läsförståelse eller bristande strategianvändning. 

Det viktiga är att först ta reda på vad som brister hos den enskilde eleven eftersom problemen 

inte är lika hos alla elever med svårigheter. Både Persson och Fälth skriver att de flesta elever 

mår bra av allsidig och varierad träning.  

 

RTI, Response To Intervention, är en metod som enligt Fälth (2013) kan ge pedagoger nya 

ledtrådar som kan leda till ett mer flexibelt tänkande när det gäller åtgärder för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Beroende på hur eleven svarar på de första åtgärderna som bygger på 

kartläggning och screening, utformas nya åtgärder för att hitta den mest optimala åtgärden för 

varje enskild elev. Att använda RTI som en metod att utvärdera både alternativa verktyg och 

mer traditionella lästräningsmetoder kan vara ett sätt att specificera den enskilde elevens 

behov enligt Fälth. Såväl Druid Glentow (2006) som Fälth skriver att i en-till en-undervisning 

kan man kartlägga och bemöta eleven på den nivå där eleven är och sedan leda eleven framåt 

för att därefter låta eleven klara liknande uppgifter på egen hand. Det ska ske under en 

tidsbegränsad period. Det är viktigt att eleven ska uppleva att det finns ett mål och ett slut på 

träningen men framförallt ska pedagogen eller specialläraren vara lyhörd för hur eleven 

uppfattar sitt eget behov och formen av träning samtidigt som pedagogen eller specialläraren 

behöver värna om elevens självförtroende enligt Fälth. Druid Glentow pekar även på vikten 

av att eleven ska få uppleva känslan av att behärska något och att eleven själv känner att den 

är delaktig i sin undervisning. Om en elev inte svarar på interventioner som har gjorts efter 

grundligare utredning bör insatserna istället riktas in mot kompenserande åtgärder enligt 

Druid Glentow.  
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Tidiga insatser och specialundervisning i Finland och Sverige  

När grundskolereformen genomfördes på 1970-talet i Finland valde Finland att satsa på tidiga 

förebyggande åtgärder för att stötta elever i behov av särskilt stöd.  I de lägre klasserna i 

grundskolan blir elever i Finland som är i behov av särskilt stöd också verkligen erbjudna ett 

intensivt stöd (Sahlberg, 2012). Stödet riktar enligt Sahlberg in sig på såväl räkning, skrivning 

som läsning och finns till för alla de barn som behöver detta stöd oavsett om svårigheterna är 

omfattande eller mindre omfattande. Det gör enligt Sahlberg att antalet elever som får 

specialundervisning under de första åren i grundskolan i Finland relativt sett är högre än i 

flertalet andra länder. Antalet elever i finska grundskolan i behov av särskilt stöd minskar 

dock i slutet av lågstadiet för att sedan öka något när eleverna börjar högstadiet enligt 

Sahlberg. År 2011 infördes trestegsmodellen i Finland (Utbildningsstyrelsen, 2014).  

 

När den svenska skolan fick nya styrdokument 2011 förändrades bestämmelserna kring 

arbetet med särskilt stöd. Skolverket har arbetat fram allmänna råd för att stödja rektorer, 

lärare och övrig skolpersonal i deras arbete med särskilt stöd. Råden reviderades efter att 

bestämmelserna ändrades i juli 2014. Vad som styr arbetet med extra anpassningar, särskilt 

stöd och åtgärdsprogram regleras genom Skollagen och Läroplanen. Råden är 

rekommendationer om hur rektorer, lärare och övrig skolpersonal kan eller bör göra för att 

uppfylla kraven i bestämmelserna. Råden följs av kommentarer som syftar till att underlätta 

förståelsen av råden och ska vara ett stöd i arbetet med dem (Skolverket, 2014).  

 

Finska och svenska styrdokument  

Det finns många likheter i de båda läroplanerna Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet 2011 i Sverige och Grundläroplanen för den grundläggande utbildningen 

2004 i Finland. I båda läroplanerna finns benämningarna mål och centralt innehåll. Den 

svenska läroplanen har även benämningarna syfte och kunskapskrav medan den finska 

läroplanen har profiler för goda kunskaper i de ämnen som förekommer i läroplanerna 

(Skolverket, 2016, Utbildningsstyrelsen, 2014). I det centrala innehållet under rubriken 

Svenska i Lgr-11 finns underrubrikerna läsa och skriva, tala, lyssna och samtala, berättande 

texter och sakprosatexter, språkbruk samt informationssökning och källkritik (Skolverket, 

2016). I det centrala innehållet i Grundläroplanen under rubriken Svenska som modersmål 

finns underrubrikerna kommunikation, textförståelse, skriva och tala, informationssökning, 

språk samt litteratur och kultur (Utbildningsstyrelsen, 2014). Båda läroplanerna har kriterier 

att utgå från för att bedöma elevernas kunskaper i alla ämnen. I Lgr-11 står det att 
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undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar sina kunskaper genom samspel med andra. 

Skolan ska även ge förutsättningar för eleven att utveckla tilltro till sin egen språkliga 

förmåga. Lgr-11 betonar även fem förmågor som eleven ska utveckla under sin skolgång. 

Förmågorna är att kunna kommunicera i tal- och skrift, att kunna läsa och analysera 

skönlitteratur och andra texter för olika syften, att kunna anpassa språket efter olika syften, 

mottagare och sammanhang samt att urskilja språkliga strukturer och att följa språkliga 

normer och söka information från olika källor och värdera dessa (Skolverket, 2016).  

I Grundläroplanen står det bland annat att undervisningen ska bygga på en inlärningssyn där 

lärandet ska ses som en individuell och social process där eleven bygger upp färdigheter och 

kunskaper enskilt och i samspel med andra i en mångsidig pedagogisk miljö. Den omgivande 

verksamhetskulturen har stor betydelse för lärandet. Undervisningen ska vara varierad och 

omväxlande inlärningsmetoder ska användas. Undervisningen ska väcka elevens intresse, 

stärka elevens identitet, utveckla elevens tänkande, utveckla elevens kreativitet och förmåga 

till etiskt ställningstagande samt utveckla förmågan att kommunicera (Utbildningsstyrelsen, 

2014). 

 

Den finska modellen för specialundervisning  

Enligt den finska lagen om grundläggande utbildning har eleven rätt att få undervisning, 

handledning och stöd för sitt lärande direkt när ett behov uppstår. Redan i förskolan har 

eleven rätt till förebyggande stöd för sitt lärande. Stödet ska grundas och anpassas efter 

elevens utvecklingsnivå och behov. Stödet som kan sättas in definieras i tre nivåer, allmänt, 

intensifierat och särskilt stöd. I den grundläggande utbildningen betonas att stödet skall vara 

grundligt, flexibelt, kontinuerligt och utgå från elevens behov. Eleven ska få stöd på rätt nivå 

och vid rätt tidpunkt genom allmänt, särskilt eller intensifierat stöd. Pedagogers sakkunskap är 

viktig vid bedömning av behov av stöd. Bedömningen görs främst av elevens lärare. Om 

behov finns kan även sakkunniga delta i bedömningen. Intensifierat stöd grundar sig på en 

pedagogisk bedömning. Elevvårdsgruppen behandlar ärendet och en plan görs sedan upp om 

intensifierat stöd och stödet ges därefter. Om stödet inte är tillräckligt görs en pedagogisk 

utredning och ett förvaltningsbeslut för särskilt stöd tas. Vid beslut om särskilt stöd arbetas en 

individuell plan för lärandet, en IP. I planen beskrivs hur undervisning och stöd ska 

organiseras (Utbildningsstyrelsen, 2014). 
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Den svenska modellen för specialundervisning  

Enligt skollagen är det skolans uppgift att ge alla elever ledning och stimulans i sitt lärande 

och i sin utveckling. Skolans verksamhet ska organiseras på individ-, grupp- och skolnivå för 

att alla elever ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina olika förutsättningar. Det innebär att 

en elev kan ges stöd även om eleven uppnår kunskapskraven. Utöver den ordinarie 

undervisningen kan elever vara i behov av ytterligare stöd. Rådet är att först se över 

organisationen kring eleven, exempelvis resursfördelning, pedagogiska metoder, 

elevgruppens status samt hur lärmiljön ser ut. Förändringar i organisationen kan ibland vara 

tillräckliga. Extra anpassningar och särskilt stöd kan sättas in om en elev är i behov av mer 

individinriktade stödinsatser. Extra anpassningar är oftast möjliga att genomföra inom ramen 

för den ordinarie undervisningen och genomförs av lärare och övrig skolpersonal. Formella 

beslut om extra anpassningar behövs inte. Särskilt stöd är insatser som inte är möjliga att 

genomföra av lärare eller övrig skolpersonal inom den ordinarie undervisningen. Insatserna är 

mer ingripande och är av större omfattning och varaktighet. Rektor beslutar om stödinsatsen 

särskilt stöd ska sättas in. Beslutet ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram (Skolverket, 2014). 

 

Syfte 
 

Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete 

för att främja läsinlärningen.  

 

Frågeställning 
 

Hur beskriver några speciallärare i Finland och Sverige sitt arbete med att identifiera elever i 

behov av särskilt stöd gällande läsinlärning?  

 

Hur beskriver några speciallärare i Finland och Sverige sitt dagliga arbete med elever i behov 

av särskilt stöd gällande läsinlärning?  

 

Vilka likheter och skillnader framkommer mellan de finska och svenska speciallärarnas 

beskrivningar? 
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Metod 
 

Backman (2008) anser att en kvalitativ forskningsansats innebär stora möjligheter till 

variation eftersom den är såväl dynamisk som flexibel. Syftet med kvalitativ forskning är att 

via analys förstå det som studerats och inte som i den kvantitativa ansatsen som snarare 

försöker förklara ett visst fenomen (Fejes & Thornberg, 2014). Denna undersökning har en 

kvalitativ ansats. Valet föll på en kvalitativ ansats just på grund av en önskan att genom 

intervjuerna samla in informanternas uppfattningar om sin egen verklighet (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). Wallén (1996) menar att inlevelseorienterad forskning skulle 

kunna innebära en kvalitativ metod. Forskning kan genomföras utifrån ett inifrånperspektiv 

eller ett utifrånperspektiv där en forskare har olika roller. Forskningen med ett kvalitativt 

fokus representerar inifrånperspektivet som står för en närhet till det undersökta (Olsson & 

Sörensen, 2001).  

 

Olika metoder används ofta för insamling och analys av data beroende på vilken 

forskningstradition det gäller. Fokus i den kvalitativa forskningstraditionen är ofta människors 

subjektiva upplevelser av verkligheten. De olika forskningstraditionerna har samband med 

olika kunskapsteoretiska traditioner (Carlström & Carlström Hagman, 2006).  Fenomenografi 

är en metodologi för en viss form av kvalitativ analys (Kroksmark, 2007). Den 

fenomenografiska forskningstraditionen har sitt fokus på att skapa en förståelse ur ett rent 

mänskligt perspektiv för hur något kan uppfattas. Fenomenografin har en beskrivande ansats 

och har därför inte för avsikt att tala om hur något är. Fenomenografin är även induktiv något 

som betyder att forskningen rör avgränsade områden där olika uppfattningar blir till generella 

slutsatser om det område som har undersökts (Kroksmark, 2007).  Den verklighet en forskare 

kan nå blir då den som går att nå via olika informanter. Det gör att kvalitativ forskning passar 

väl för studier som fokuserar på subjektiva upplevelser. Människors berättelser hamnar då i 

centrum och forskaren blir mer av ett redskap för att samla in och beskriva olika berättelser 

samt att tolka dem (Carlström & Carlström Hagman).  

 

Inom den kvalitativa forskningstraditionen är forskaren själv en del av den sociala 

verkligheten och kan därför inte vara neutral. Då blir det extra viktigt att som forskare 

verkligen granska den egna förförståelsen av det område som studeras samt hur den 

förförståelsen kan komma att påverka resultatet av studien. Det innebär att forskningen då blir 

mer teorigenererande än teoriprövande (Carlström och Carlström Hagman). Syftet med denna 
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studie var att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares didaktiska och 

specialpedagogiska arbete och strategier för att främja läsinlärningen. Då lämpade sig en 

kvalitativ ansats väl. Avsikten med vår studie var att försöka nå en fördjupad förståelse av 

syftet. Det låter sig bäst göras genom att ha ett begränsat antal informanter i studien enligt 

Kvale och Brinkmann (2009), vilket vi har haft i åtanke i vår studie.  

 

I arbetet med studien har vi låtit oss inspireras av fenomenografin som passar denna studies 

syfte väl för att ge en beskrivning av hur människor förstår fenomen i sin omvärld. 

Fenomenografin intresserar sig för variationen mellan individer i hur de uppfattar omvärlden 

mer än likheterna. Fenomenografin utgår från att olika personer upplever saker på olika sätt 

samt att dessa företeelser enbart kan betraktas på ett visst antal sätt. En uppfattning om något 

blir inom fenomenografin ett sätt att uppleva något eller att förstå något. Olika uppfattningar 

blir då kvalitativt olika sätt att uppleva något. Utfallsrummet för en sak eller händelse är de 

olika sätt att förstå något som man får om man frågar några olika personer hur de uppfattar 

något. Det är inte alls säkert att man som forskare stöter på alla olika sätt att uppfatta något 

under en undersökning. Forskningsfrågorna inom fenomenografin behöver ha sitt fokus på 

hur informanterna upplever något. Inom fenomenografin används halvstrukturerade 

intervjuer. Det är inom fenomenografin även viktigt att forskaren får så fullständiga svar som 

möjligt och att intervjuerna spelas in för att sedan kunna läsas igenom och bearbetas 

(Dahlgren & Johansson, 2014).  

 

Metodval 

 

Augustsson (2012) menar att det är viktigt att verkligen försöka skildra den metod som 

forskaren har använt i sin undersökning såväl som det material som har använts. Det är något 

som vi har haft i åtanke vid planeringen och genomförandet av denna studie. Intervjuerna har 

haft för avsikt att försöka förstå svenska och finska speciallärares didaktiska och 

specialpedagogiska arbete och strategier för att främja läsinlärningen. Genom en 

fenomenografisk ansats önskar vi även att det ska framstå tydligt vilka skillnader och likheter 

som finns hos speciallärarna. Litteratur som belyser såväl svenska som internationella studier 

utgör undersökningens referensram. Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att 

forskaren även ska redovisa sin egen syn på generaliserbarheten i den studie forskaren 

genomfört. Resultatet av denna studie kan inte generaliseras till andra grupper än till de som 

ingår i just den här undersökningen (Trost, 2010).  
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I Missivbrevet som hör till vår studie framkom att även vi som intervjuare inom kort kommer 

att vara färdigutbildade speciallärare. Det var svårt att säkert avgöra huruvida den 

informationen kan ha påverkat informanternas svar så att de exempelvis inte ville uttrycka 

något negativt om speciallärarens insatser i den tidiga läsundervisningen. 

 

Urval 

 

I vår studie ingick 14 yrkesverksamma speciallärare varav sju arbetade på finska grundskolor 

i Finland och sju arbetade på svenska grundskolor Sverige. Samtliga informanter var kvinnor. 

De finska informanterna arbetade på sex olika skolor i fem olika kommuner där två av 

informanterna arbetade på samma skola. De svenska informanterna arbetade på sju olika 

skolor i sex olika kommuner. Anledningen till att det inte blev sju olika kommuner i Sverige 

var två sena bortfall då två av de svenska informanterna var tvungna att avbryta sitt 

deltagande i studien på grund av sjukdom. De 14 informanterna valdes ut utifrån ett 

strategiskt urval som innebar att vi först ringade in några variabler som ansågs vara viktiga för 

studien. Därefter valde vi ut ett antal informanter för varje variabel (Trost, 2010). 

Informanterna valdes även ut utifrån ett jämförelseurval för att deras beskrivningar skulle 

kunna jämföras med varandra (Carlström & Carlström Hagman, 2006). 

 

För att få kontakt med finska speciallärare i Finland, valde vi att skicka ett mail med en 

önskan om kontaktuppgifter till några finska speciallärare som arbetade med tidig läsinlärning 

i Finland. De läs- och skrivforskare vi kontaktade har förekommit i form av författare till viss 

kurslitteratur under vår utbildning till speciallärare. De svenska speciallärarna kom vi i 

kontakt med via personliga kontakter. Därefter kontaktade vi informanterna vi mail med en 

förfrågan om att delta i studien. Nio av de tolv kontaktade svenska speciallärarna visade 

intresse för att delta i studien. Av de tio kontaktade finska speciallärarna i Finland var sju 

intresserade av att delta i vår studie.  

 

De finska speciallärarna hade alla en magisterutbildning samt en speciallärarutbildning. De 

svenska speciallärarna hade alla en grundskollärarutbildning. Av dem hade två dessutom en 

speciallärarutbildning med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och två hade 

specialpedagogutbildning men arbetade som speciallärare. Det var tre som arbetade som 

speciallärare och studerade parallellt på speciallärprogrammet. 
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Ett viktigt urvalskriterium i vår studie var att informanterna antingen redan hade en 

speciallärar- eller specialpedagogutbildning eller att de studerade till speciallärare eller 

specialpedagog parallellt med arbetet. Det var viktigt för att öka möjligheten att informanterna 

hade en vetenskaplig grund att utgå från i sina svar. Ytterligare ett urvalskriterium var att de 

svenska informanterna inte arbetade på skolor där vi själva arbetar. Det var viktigt för att 

försöka undvika att respondenternas svar på något sätt skulle kunna påverkas av att intervjun 

genomfördes av någon som informanterna hade en personlig relation till, exempelvis en 

kollega eller vän. Samtliga informanter utom en i vår studie arbetade med elever i de tidiga 

skolåren, i spannet förskoleklass till årkurs fem. Den informant som inte gjorde det arbetade i 

årskurs fem och uppåt.  Samtliga informanter hade arbetat minst två år som speciallärare och 

den som hade arbetat längst hade arbetat cirka 15 år som speciallärare.  

 

Procedur 

 

Vi konstruerade en intervjuguide som vi testade genom att genomföra en pilotintervju med en 

speciallärare i Sverige. Carlström och Carlström Hagman (2006) hävdar att man tar lärdom av 

att genomföra pilotintervjuer genom reflektion av resultat av dem. I vår studie kom det att 

innebära att vi omkonstruerade frågeguiden från direkta frågor till att istället använda några 

temaområden med underrubriker i frågeguiden. Syftet med förändringen var att få 

informanterna att berätta mer fritt om temaområdena istället för att svara på direkta frågor. 

Därefter påbörjades intervjuerna som var cirka 45 – 60 minuter långa och som samtliga 

spelades in på mobiltelefon. Via Skype genomfördes sex intervjuer, fem finska och en svensk 

intervju. De övriga åtta intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser. Inom 

ramarna för denna studie fanns det av tidsskäl möjlighet att åka till Finland en gång för att 

genomföra intervjuer på informanternas arbetsplatser. Det resulterade i att vi fick möjlighet att 

besöka en finlandssvensk skola där två av våra informanter arbetade. Det är viktigt att spela in 

intervjuerna i en undersökning för att säkerställa att dokumentationen av intervjuerna blir rätt 

enligt Carlström & Carlström Hagman. Samtliga informanter har fått Missivbrevet, bilaga 1, 

via mail innan intervjuerna genomfördes. En av informanterna önskade att få ta del av 

frågeguiden, bilaga 2, innan intervjun genomfördes. Den skickades då till informanten via 

mail. Övriga informanter har inte uttryckt någon önskan om att få ta del av intervjuguiden 

innan intervjun skulle genomföras.   
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För att få så god kvalitet som möjligt på samtliga intervjuer valde både vi som intervjuare och 

informanterna att sitta så ostört som möjligt och genomföra intervjuerna. Alla intervjuer i 

studien genomfördes i form av enskilda intervjuer med en av oss som intervjuare förutom de 

två finska intervjuerna som genomfördes på informanternas arbetsplats i Finland. Vid 

genomförandet av de två intervjuerna i Finland var vi två intervjuare med en speciallärare åt 

gången. Samtliga intervjuer genomfördes på dagtid inom eller utanför ramarna för 

informanternas arbetstid. Arbetet med det självständiga arbetet anser vi att vi har fördelat lika 

mellan oss. Det gäller för samtliga delar i det självständiga arbetet. Skrivandet har skett till 

övervägande del gemensamt. 

 

Datainsamling 

 

Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns flera olika sorters intervjuformer och att det 

just därför är viktigt att den som intervjuar först analyserar vilken intervjuform som är mest 

lämplig utifrån syftet med den aktuella studien. Det är något som vi har beaktat i denna studie. 

Carlström och Carlström Hagman (2006) påpekar att det som forskare är viktigt att öppet 

redogöra för sina motiv till val av metod för att möjliggöra för läsaren att själv kunna 

analysera valet av datainsamlingsmetod. Det är även viktigt att som forskare tydliggöra hur 

studien genomförts. Detta för att stärka resultatets tillförlitlighet. För att samla in det 

empiriska materialet i denna studie har semistrukturerade intervjuer att använts som 

datainsamlingsmetod. Intervjun är den metod som passar bäst för att uppnå en så djup 

kännedom som möjligt om något enligt Kvale och Brinkmann. I vår studie var avsikten att 

rikta fokus mot informanternas undervisning i den tidiga läsundervisningen i Sverige och i 

svensktalande skolor i Finland. Ytterligare ett intresseområde är hur elever i behov av särskilt 

stöd identifieras och vilka insatser och åtgärder som erbjuds. Dessutom ville vi ta del av 

informanternas tankar om att undanröja hinder i läsutvecklingen. Valet föll då på 

semistrukturerade intervjuer som ett försök att underlätta jämförelsen av resultaten. Det är 

lättare att jämföra resultatet av semistrukturerade intervjuer än helt ostrukturerade intervjuer 

enligt Carlström och Carlström Hagman. De beskriver även semistrukturerade intervjuer som 

ett slags kvalitativ intervju där frågeområdena är bestämda i förväg och även som en intervju 

som inte innehåller alltför många frågor vilket är något som vi har försökt ta i beaktande i vår 

studie. Kvale och Brinkmann poängterar att intervjufrågor bör vara kortfattade och enkla. 

Även hur frågorna är formulerade är av betydelse och frågorna behöver anpassas till 

intervjuns syfte eftersom det sätt på vilket en fråga är formulerad kan påverka svaret.  
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Trovärdighet  
 

Denscombe (2004) menar att det är viktigt att den som tar del av en forskningsstudies resultat 

kan lita på att studien bygger på relevant data och väl genomförda tolkningar. Det finns några 

frågor som forskaren kan använda för att stärka trovärdigheten i sin studie enligt Fejes och 

Thornberg (2014). De frågorna berör hur en forskare förhåller sig till andra tänkbara 

tolkningar, hur tolkningar är situations- eller tidsbundna samt miljöns inverkan på tolkningen. 

Ovanstående frågor har beaktats och redovisats i denna studie. I övrigt menar Fejes och 

Thornberg att frågorna handlar om hur tolkningen förhåller sig till tidigare forskning och 

litteratur utifrån studiens inriktning. Detta har vi tagit i beaktande i vår studie. Övriga frågor 

handlar om huruvida texten har ett logiskt samband samt om det finns några delar av texten 

som säger emot huvudlinjen i texten och som i så fall skulle kunna tillföra en djupare 

tolkning. I texten i vår studie går det att se ett logiskt samband och tolkningen av texten är 

möjlig att koppla till tidigare forskning. Inga direkta motsägelser mot textens huvudlinje har 

framkommit i denna studie. Ett tecken på bristande trovärdighet i vår studie skulle eventuellt 

kunna vara att informanterna inte har uppfattat frågorna på samma sätt samt att vi som 

intervjuare kan ha ställt frågorna på olika sätt, något som är svårt att fastslå.  

 

I den fenomenografiska analysen är det möjligt att utföra en gruppanalys som ett sätt för att 

validera resultatet av en studie. I en gruppanalys tillfrågas en eller flera övriga forskare att 

läsa igenom det empiriska materialet med syfte att kunna påvisa skillnader och likheter samt 

även att döpa de olika kategorierna och därefter jämföra sina resultat (Dahlgren & Johansson, 

2014). Detta sätt att stärka studiens trovärdighet har vi i viss mån använt oss av i tolkningen 

och analysen av det insamlade materialet i studien genom att vara två som har lyssnat och läst 

igenom samtliga intervjuer ett flertal gånger.  

 

Tillförlitlighet 
 

Gustavsson (2004) påtalar att det är viktigt att definiera i vilken mån den information som 

framkommer i en intervju är oberoende av den kontext där den uppstod, vilket han menar är 

validitet. Gustavsson lyfter även frågan om i vilken utsträckning forskaren som genomför en 

studie har hittat sanningen, validitet. Enligt Gustavsson är det möjligt att testa validitet och 

reliabilitet genom att undersöka sanningshalten i utsagorna via andra källor. En förutsättning 

för en forskare att hävda god validitet är att forskaren kan visa att såväl den insamlade datan 
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som analysen av den insamlade datan grundar sig i något relevant och verkligt så att läsaren 

kan lita på att forskningen verkligen baserar sig på såväl relevanta data som noggrant 

genomförda tolkningar. Enligt Creswell (2013) och Larsson (2005) är validitet att man som 

forskare avser att mäta det som är relevant i sammanhanget medan reliabilitet är det man som 

forskare mäter på ett tillförlitligt sätt. Målet ska alltid vara att sträva efter hög validitet och 

reliabilitet. Kvale och Brinkmann (2009) skriver att reliabilitet för samman 

forskningsresultatens konsistens och tillförlitlighet. De anser att reliabiliteten är god om en 

annan forskare skulle kunna genomföra undersökningen vid en annan tidpunkt. De skriver 

även att i en studie med kvalitativ ansats arbetar man som forskare med validiteten och 

reliabiliteten kontinuerligt under hela forskningsarbetet, vilket vi har försökt beakta i 

genomförandet av vår studie. I en kvalitativ studie berör forskaren enligt Kvale och 

Brinkmann begreppen validitet och reliabilitet både under datainsamlingen och i analysen av 

det insamlade datamaterialet vilket vi genomgående har haft i åtanke i vår studie. Den 

insamlade datan är möjlig att använda för att påvisa frågeställningarna i studien, något som 

bidrar till en hög tillförlitlighet. Ett urval av teman har gjorts innan intervjuerna genomfördes. 

Dessa teman har berörts i samtliga intervjuer. Vi som intervjuare har dessutom ansträngt oss 

extra mycket för att verkligen fokusera på vad informanterna faktiskt har sagt inom de olika 

temaområdena i intervjun. Vi har dessutom varit noggranna med att ställa relevanta 

följdfrågor där vi uppfattade att informantens svar behövde fördjupas eller förtydligas för att 

minska felmarginalerna i våra tolkningar av informanternas intervjusvar.  

 

De flesta intervjuer var av god ljudkvalitet och alla intervjuer är dessutom genomlyssnade 

minst en gång av var och en av oss intervjuare. Allt detta sammantaget bidrog till att 

intervjuerna blev möjliga att återge i skrift på ett så korrekt sätt som möjligt samt att det gav 

oss som intervjuare en djupare förståelse av informanternas svar. Det har stärkt 

tillförlitligheten i studien.  

 

Etiska överväganden 

 

Det svenska Vetenskapsrådet har utarbetat vetenskapsetiska regler och principer för 

samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Vetenskapsrådet, 2011). Samtliga studier 

innehåller etiska överväganden, inte minst när studien inkluderar människor (Carlstöm & 

Carlström Hagman, 2006). De menar att all forskning måste förhålla sig till att det finns en 

gräns för när en person faktiskt kan komma till skada. Enligt Vetenskapsrådet behöver två 
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krav alltid vägas mot varandra vid en forskningsstudie varav det första är forskningskravet 

som innebär att kunskaper ska fördjupas och utvecklas och att metoder ska förbättras.  

Det andra kravet handlar om individens behov av skydd, något som exempelvis innebär att det 

inte bör finnas någon otillbörlig insyn i en specifik persons livssituation. Även själva 

transkriberingen av inspelade intervjuer innebär etiska överväganden då skriftspråk och 

talspråk är två olika saker och en situation därför kan uppstå där en intervju exempelvis kan 

framstå som osammanhängande när den är transkriberad ordagrant (Kvale & Brinkmann, 

2009). Carlström och Carlström Hagman menar att det kan fungera trygghetsskapande för 

informanterna att erbjudas möjlighet att i efterhand få ta del av den transkriberade intervjun 

där informanten själv har deltagit och att även få möjlighet att vid behov komma med 

kommentarer till sin egen intervju. Det ökar såväl tillförlitligheten som trovärdigheten i en 

studie. I vår studie ville en av informanterna i Finland ha en utskrift av sin egen intervju för 

att ha möjlighet att göra tillägg samt att komma med kommentarer till den.  

 

Det finns i Vetenskapsrådets rekommendationer (2001) några huvudkriterier som tillsammans 

ska utgöra grunden för en granskning av en studies utformande. De utgörs av 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra 

utgör tillsammans det grundläggande individskyddskravet.  

 

Det första kravet, informationskravet, innebär att en forskare alltid ska informera alla berörda 

om syftet med studien. Dessutom behöver alla deltagare i studien ha klart för sig vilken som 

är deras uppgift i den specifika studien samt vilka olika moment som ingår i studien. Att 

deltagandet i studien är frivilligt är även det en information som deltagarna i studien måste få. 

I vår studie blev därför samtliga informanter informerade om studiens syfte innan de fattade 

beslut om att delta eller inte. Den informationen gavs på två sätt, dels muntligt innan varje 

enskild intervju startade men även skriftligt i Missivbrevet, bilaga 1. Det andra kravet, 

samtyckeskravet, handlar om att informanterna ska ha informerats om att de när som helst har 

rätt att avbryta sitt deltagande i studien utan att det för med sig några negativa följder för dem. 

Detta krav innebär också att informanterna inte får vara utsatta för påtryckningar och att det 

heller inte får finnas något beroendeförhållande mellan informanterna och forskaren. I vår 

studie fick informanterna muntlig information om samtyckeskravet innan varje intervju 

startade samt som skriftlig information via Missivbrevet, bilaga 1. Det tredje kravet rör 

konfidentialitet och innebär framför allt att all information om deltagarna i en studie ska 

behandlas med fullständig konfidentialitet. Det betyder bland annat att informanternas 
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personuppgifter måste förvaras på ett säkert sätt. I vår studie fick informanterna enbart 

information om konfidentialitetskravet muntligt innan varje intervju påbörjades. Det fjärde 

kravet handlar om att datan som samlats in från den enskilda informanten enbart får användas 

för forskningsändamål. Den informationen fick informanterna i vår studie muntligt innan 

intervjustart (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

Dataanalys 
 

Som grund för denna studie finns 14 intervjuer som tillsammans utgör cirka 12 timmars 

inspelat material och cirka 200 sidor transkriberat material. Intervjuerna har transkriberats 

fortlöpande av oss. För att göra materialet rättvisa samt för att hitta kategorierna, har vi 

ansträngt oss att vara så öppna som möjligt inför materialet, något som har betydelse inom 

fenomenografin där de olika kategorierna inte kan bestämmas i förväg. När samtliga 

intervjuer var genomförda påbörjades analysarbetet (Dahlgren & Johansson, 2014).  

 

Vid analysen av insamlad data i denna studie har vi att låtit oss inspireras av den 

fenomenografiska analysmodellen i sju steg som Dahlgren och Johansson skriver om. Alla sju 

steg har gåtts igenom vid databehandlingen av materialet. Det var viktigt att avsätta tid för att 

verkligen sätta sig in de transkriberade intervjuerna genom att föra anteckningar parallellt 

med genomläsningen. Det var dessutom viktigt att försöka ringa in betydelsefulla stycken i 

det insamlade materialet. Ett stycke innebär i detta fall en del av en intervju med en 

informant, flera meningar. Sedan kom steg tre där vi jämförde de olika styckena för att hitta 

likheter och skillnader i materialet. Därefter har vi grupperat skillnaderna och likheterna i 

intervjusvaren för att försöka hitta eventuella samband. I nästa steg har vi försökt hitta kärnan 

i de olika kategorierna. Påföljande steg innebar att namnge de olika kategorierna utifrån dess 

innehåll. Det sista steget innebar att alla styckena gicks igenom ytterligare en gång och även 

jämfördes med varandra med syfte att utröna om de hörde hemma under mer än en kategori. 

Eftersom varje kategori måste vara unik, behövde vi slå ihop flera kategorier till ett färre antal 

kategorier. Slutligen har de olika kategorierna bildat ett resultat, ett utfallsrum. De stycken 

som då framkom kom sedan att kortas ned till citat som i sin tur kom att få representera varje 

kategori. Steg fyra till sju har upprepats flera gånger. Det är nödvändigt att gå igenom 

samtliga steg i metoden enligt Dahlgren och Johansson för att göra rättvisa åt såväl metoden 

som det insamlade materialet. Vid analysen av insamlad data i denna studie har vi låtit oss 
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inspireras av den fenomenografiska analysmodellen i sju steg där sex olika kategorier 

framkommit (Dahlgren & Johansson, 2014). 
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Resultat 

 

Resultatet presenteras först i form av tre olika huvudrubriker utifrån frågeställningarna med 

syfte att behandla frågeställningarna. Resultatredovisningen förtydligas med beskrivningar 

och citat. Under varje huvudrubrik presenteras två olika kategorier som har framkommit i 

analysen av insamlad data. Dessa sex kategorier kommunikation, screeningmaterial, 

pedagogiska strategier, material för läsinlärning, vision för läsinlärning och utbildning, utgör 

tillsammans ett utfallsrum. Ett utfallsrum innebär inom fenomenografin att undersöka 

relationer mellan beskrivningskategorier (Dahlgren & Johansson, 2014). Varje kategori 

tydliggörs med hjälp av beskrivningar och citat från studiens informanter. 

Resultatredovisningen är uppdelad utifrån respektive land, Finland och Sverige. I 

presentationen av resultatet benämns informanterna med en bokstav och en siffra. Bokstaven 

F står för Finland och S står för Sverige. Siffran står för att skilja informanterna åt i respektive 

land. Därefter kommer en sammanfattande analys och tolkning av insamlad data.   

 

Samtliga deltagare i studien var kvinnor. I genomsnitt hade de finska speciallärarna arbetat 

10–15 år i yrket. De svenska speciallärarna hade i genomsnitt arbetat mindre än fem år i yrket. 

Alla informanter i studien arbetade i grundskolan med elever inom åldersspannet sex till tolv 

år. Samtliga speciallärare i Finland hade en magisterexamen i specialpedagogik. Av de 

svenska informanterna hade två speciallärarexamen, två specialpedagogexamen och tre höll 

på att slutföra sin speciallärar- eller specialpedagogutbildning. Alla informanter utom två hade 

tidigare arbetat som lärare inom grundskolan innan de började arbeta som speciallärare. De 

finska informanterna hade alla en fast undervisningsskyldighet och i övrigt en icke reglerad 

arbetstid. De svenska informanterna hade reglerad arbetstid och en viss förtroendearbetstid. 

Bilaga 3 utgörs av en tabell över studiens 14 informanter varav hälften är verksamma i 

Finland och hälften i Sverige.  

 

Hur några speciallärare i Finland och Sverige arbetar med att identifiera elever i behov 

av särskilt stöd gällande läsinlärning 

 

Under denna frågeställning framkom kategorierna kommunikation och screeningmaterial.  
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Kommunikation      

Kategorin kommunikation beskriver hur kommunikation angående elever i behov av särskilt 

stöd i sin läsinlärning sker med specialläraren på skolan. De flesta finska informanter 

uttryckte att det var vanligt att de fick sina uppdrag på ett informellt sätt från föräldrar, klass- 

eller ämneslärare. Den kommunikationen kunde ske på raster eller i lärarrummet och detta 

kunde ske med kort varsel. ”Jag vill att det ska vara en kommunikation mellan mig, 

klassläraren och föräldrarna. /…/ Processen behöver inte gå via elevhälsoteamet.” (F1)  

 

Det framkom att speciallärarna satte eleven i fokus i alla lägen och därför alltid ordnade en 

möjlighet för de elever som behövde särskilt stöd att få det. Informanterna beskrev att de då 

alltid försökte ta sig an uppdraget som även kunde innebära att uppdragen hamnade utanför 

informanternas undervisningsskyldighet som i Finland är reglerad. ”Ja, lärarna ger ofta, 

väldigt ofta uppdrag, till exempel just de här killarna som skulle göra det här finska provet så 

lärarna skickade what’s up-meddelande att hej hur har du det imorgon? Kan du ta de här 

killarna?” (F7)  

 

Flera av de finska speciallärarna berättade att kommunikation även kunde ske skriftligt via 

trestegsstödet. De uttryckte att innehållet i dokumentationen var innehållsrik och betydelsefull 

men att arbetet med dokumentationen i trestegsstödet kunde upplevas som tidskrävande. 

”…så kan de lyfta upp dem i trestegsstödet som vi har i Finland /…/ så där finns ju redan en 

viss dokumentation innan de kommer till oss i skolan.” (F1) 

  

Hos de finska informanterna framkom även en bild av att speciallärarna till största del lade tid 

på kommunikation i form av möten på eftermiddagstid, efter lektionstid. ”Jag sitter ju förstås 

med i elevteamet, vi har ju möten, det är ju mycket möten, expertgrupper och 

planeringsmöten. Jag handleder ju både klasslärare, lärarassistenter och förskolepersonal, jo 

så mycket möten är det på eftermiddagarna.” (F1) 

 

De svenska informanterna beskrev att deras uppdrag ofta gavs av skolans elevhälsoteam som i 

sin tur fick uppdraget från klasslärare, förskollärare eller föräldrar. ”Ja, ofta är det klasslärarna 

som säger att åh, jag tycker inte att det går bra för…så…så kan det också vara. /…/ ”Det har 

också hänt att föräldrar har varit oroliga och…” (S2) 
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En informant beskriver att arbetsgången från att oro har väckts för en elev till beslut om 

åtgärder i elevhälsoteamet och att särskilt stöd sätts in, kunde vara tidskrävande. Detta 

beskrev informanten som något som kunde ha en negativ inverkan på elevernas resultat.  

 Jag tror på att vi i teamet behöver komma in i arbetslagen så att det sker snabbare och 

 effektivare. Det ska förhoppningsvis göra att vi träffar berörda lärare och får en korrekt bild av 

 ärendet istället för som nu kan information komma i andra och tredje hand! (S6) 

   

Det framkom i studien att även de svenska speciallärarna satte eleven i fokus men att möten, 

övriga uppdrag samt olika administrativa uppgifter gjorde att de hade mindre tid till 

förfogande än de finska speciallärarna för att undervisa. ”Det är många, många möten som 

ligger under elevernas skoldag, exempelvis EHT-möten och egen handledning.  Eftersom 

skoldagen på lågstadiet också slutar så tidigt, gör det att det i praktiken inte blir så många 

lektioner.” (S7) 

 

Screeningmaterial  

Kategorin screeningmaterial visar på vad speciallärarna screenade, hur de arbetade med 

screeningmaterialet samt när testerna genomfördes när det gällde läsinlärning. De finska 

informanterna beskrev att de alltid påbörjade en kartläggning av samtliga elever i årkurs ett 

direkt vid skolstart. Kartläggningen var omfattande och innehöll en bedömning av flera olika 

färdigheter där kartläggning av elevernas läsförmåga var en stor del. 

Ja, ettorna nu då så när ettorna börjar på hösten så träffar jag dem och kollar pennhållning och 

 talstatus, jag kollar korttidsminnet, arbetsminnet, jag kollar grundläggande matematiska 

 färdigheter, deras språkliga fonologiska medvetenhet, bokstavskännedom förstås, deras motorik 

 både fin och grovmotorik. Perception, gestaltning, visuellt minne, alltså vi försöker ringa in 

 alltihop, vi gör det för att få veta var vi har barnen och få reda på vilka eventuella behov som 

 finns. (F1) 
  

Det framkom i vår studie att alla de finska speciallärarna poängterade vikten av att stödet 

sattes in omgående i årkurs ett så snart screeningen var avklarad och sammanställd.  

”Vi har nämligen en princip att vi kartlägger samtliga elever. /…/ Två, tre månader i början av 

läsåret så går två tredjedelar av tiden till ettorna, förstaklassarna.” (F6)  

 

Flera av de finska informanterna nämnde att deras kommun hade en gemensam screeningplan 

som skolorna i kommunen följde. I resultatet av denna studie går det att utläsa att alla finska 

informanter screenade samtliga elever i årskurs ett omgående vid skolstart på höstterminen. 

Av informanternas beskrivningar av arbetet med screening, framgår det att screeningen var 

omfattande och testade flera olika färdigheter. Det framkom även att uppföljning av 
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screeningen skedde kontinuerligt. ”Vi har inom X stad, kommunen så har vi gjort ett schema 

för vilka olika tester som ska genomföras i årskurserna ett till sex. Och det följer vi.” (F3) 

 

De svenska informanterna beskrev att samtliga elever i årkurs ett kartlades utifrån Skolverkets 

Bedömningsstöd i svenska som i Sverige är obligatoriskt för samtliga elever någon gång 

under årskurs ett. I första hand genomfördes Bedömningsstödet av ansvarig klasslärare.  

”Kartläggningar, där använder vi Bedömningsstödet i årskurs ett eftersom det är obligatoriskt. 

Sedan kommer vi eventuellt på våren testa om de elever vi känner att vi behöver testa 

om.”(S7) 

 

Informanterna i Sverige nämnde att speciallärarnas uppgift vad gäller arbetet med 

Bedömningsstödet i svenska i årskurs ett endast var att genomföra ytterligare kartläggningar 

av de elever som påvisade ett behov av vidare kartläggning. Då används enligt informanterna 

olika typer av material utifrån vilka svårigheter eleven uppvisade. Några av informanterna 

berättade även att de kartlade elever via testet Fonolek eller LUS. ”Sen så började jag och 

hjälpa den ena läraren att LUSA barnen för att hon ville det och då märkte jag väldigt, väldigt 

snabbt att oj, här har vi barn som behöver…en puff”. (S3) 

 

Några av de svenska speciallärarna gav uttryck för att de via observation som 

screeningmetod, ringade in vilka elever som inte tycktes hänga med i den ordinarie 

undervisningen i klassrummet. ”I ettan märker jag om de inte klarar av att börja läsa. Då är 

det ju någonting.”(S1) 

 

Några informanter påtalade att de hade en egen utarbetad screeningplan på skolan som fanns 

med i skolan pedagogiska årshjul. Vår tolkning är att de svenska informanterna själva 

utformade en plan för hur och när arbetet med screening skulle utföras på skolan.  

 

Hur några speciallärare i Finland och Sverige arbetar med elever i behov av särskilt 

stöd gällande läsinlärning 

 

Under denna frågeställning gällande hur speciallärarna arbetade med elever i behov av särskilt 

stöd gällande läsinlärning, framkom kategorierna pedagogiska strategier och material för 

läsinlärning.  
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Pedagogiska strategier 

Pedagogiska strategier innebär i vår studie speciallärarnas övergripande strategi vad gällde 

arbetet med elever i behov av särskilt stöd i sin läsinlärning. Kategorin pedagogiska strategier 

visade att speciallärarnas fokus riktades mot att eleverna verkligen utvecklades i sin läsning 

oberoende av tillvägagångssätt. De finska speciallärarna såg som en av sina huvudsakliga 

arbetsuppgifter att skapa en god självkänsla hos eleven. Det skapades bland annat genom en 

trygg miljö där nyfikenhet och lekfullhet rådde. ”Jag är väldigt mån om självkänslan, att det 

ska kännas bra. Det ska kännas roligt. Det ska kännas yes jag fixar det här! Jag jobbar ju 

mycket med att väcka nyfikenheten och väcka deras intresse.” (F1) 

 

Strategier som speciallärarna berättade att de använde var ofta kombinerade för att 

individanpassa läsinlärningen på bästa sätt. ”/…/och då finns det också en trygghet i att jobba 

med sådant som du vet att du kan anpassa till situationen. Du måste både kunna den där 

eleven och så måste du kunna hur du arbetar”. (F6)  

 

De svenska informanterna beskrev att det inte fanns någon universallösning för läsinlärning 

som passar alla barn utan att de använde sig av olika pedagogiska strategier för att lära barnen 

att läsa. ”Jag tänker så här, det som fungerar är bra! Det spelar ingen roll vad jag gör, bara 

ungen lär sig läsa.” (S2)  

 

En informant betonade särskilt vikten av att som speciallärare implementera aktuell forskning 

om läsinlärning i sitt dagliga arbete. ”Det finns en fara i att bara använda sig av det man har i 

ryggsäcken, det är att man inte tittar på den senaste forskningen, vad den säger och det är det 

jag tycker man ska göra.” (S1) 

 

Material för läsinlärning 

Kategorin material för läsinlärning påvisar med vilket material speciallärarna arbetade. Det 

framkom att alla informanter arbetade kombinerat genom att använda praktiskt material i 

kombination med teoretiska övningsmaterial. En av de finska informanterna berättade att hon 

tog avstamp i vetenskapen vid val av material.  

Min utgångspunkt är just det här vad vetenskapen säger om hur, vilken ordning man gör och sen 

använder man det material som passar till det här. /…/ Jag använder klossar och jag använder 

bildkort och jag använder vissa saker som jag bara använder i all oändlighet. Jag vet hur jag ska 

handskas, och sen hela tiden vara lyhörd med elever så spelar det egentligen inte någon sjuttons 

roll vad det är för material jag har. (F6)  
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Flera informanter beskrev att de kombinerade olika material för att hitta ett material som 

passade varje enskild elev.  

 Vi kombinerar nog lite av varje för att hjälpa alla elever med det de behöver. /…/ De använder 

 också en kombinerad metod ute i klasserna. Vi får välja hur vi ska arbeta med eleverna, det finns 

 inget som styr oss uppifrån när det gäller metoder. (F3) 

 

Flera av informanterna beskrev även att tyngdpunkten i deras arbete med läsinlärning var 

användningen av material som övade den fonologiska förmågan.   

              Jag lägger mer tid på den fonologiska biten än de gör i klassen. Samma metod används nog även 

 i klass, men då kanske en del elever drömmer sig bort och inte är med vid de gemensamma 

 aktiviteterna. Men hos mig är de tvungna att hänga med och vara vakna. Jag finns ju där mitt 

 framför näsan på dem då. Det blir ett djupare arbete hos mig. (F2) 

  

Vad gällde material för läsinlärning uttryckte de finska informanterna att de hade ett stort eget 

inflytande över val av material för läsinlärning. Materialet de arbetade med var oftast ett 

kombinerat, individanpassat material som i stor utsträckning hade fokus på fonologiska 

aspekter. Det förefaller som att de finska speciallärarna hade goda förutsättningar vad gäller 

kategorin material för läsinlärning då de själva uttryckte att de hade ett stort inflytande över 

allt som rör material för läsinlärning.  

 

De svenska informanterna beskrev att de arbetade mycket med material som övade 

avkodning. ”Ja, jag jobbar ju nästan bara med avkodning med eleverna. Det kan även bli 

läsförståelse någon gång men den mesta tiden ägnar vi till avkodningsträning på olika 

sätt.”(S5) 

 

En informant nämnde att hon i stor utsträckning använde sig av bilder som material i samband 

med läsinlärningen. ”Många elever lär sig att koppla ljuden till bilderna med hjälp av just 

bilderna. Det är väl det jag gör mest.”(S4)   

 

Material anpassat för att öva och nöta vissa moment kopplade till läsinlärningen användes av 

flera informanter. De informanter som upplevde att de inte hade tillräcklig formell kunskap 

om läsinlärning, beskrev att de experimenterade sig fram genom exempelvis traderad kunskap 

från erfarna kollegor.  

Ja, jag är ju en sån person som är utbildad 4–9-lärare, så jag har ju egentligen inte läsinlärning i 

min utbildning så jag är glad att jag nu läser läs-och skrivinlärning vilket jag också är tacksam 

för, för att arbeta med läsinlärning kräver stor kunskap. Så jag experimenterar väl och provar 

mig fram. (S7) 
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Något som framkom var att flera av informanterna beskrev att de ansåg sig ha gott om 

material att arbeta med i samband med läsinlärning.  

 

Likheter och skillnader som framkommer i speciallärarnas beskrivningar 

 

I frågeställningen om vilka likheter och skillnader som framkom i speciallärarnas 

beskrivningar framkom kategorierna vision för läsinlärningen som den största likheten mellan 

speciallärarna i de båda länderna. Den största skillnaden mellan de finska och svenska 

informanterna återfanns i beskrivningarna av informanternas utbildning.  

 

Vision för läsinlärning  

I kategorin vision för läsinlärning, framkom att det var viktigt att behålla elevernas motivation 

och intresse genom att det gavs tillräckligt med tid för att skapa god kvalitet på 

undervisningen. De finska informanterna beskrev att tid, såväl till eleverna som till 

handledning av lärare och skolgångsbiträden, vilket vi i Sverige skulle benämna som 

resursperson för en klass, var något som samtliga önskade sig mer av. Några informanter 

nämnde även att de hade en vision om att även ha möjlighet att hjälpa de starka eleverna att 

fortsätta utvecklas i sin läsinlärning. ”Ibland känner jag att tid till planering tillsammans med 

klasslärarna blir alltid för lite. Hade vi mer tid tillsammans skulle vi säkert kunna utveckla 

ännu mer hur vi tillsammans kan jobba med alla elever”. (F3)  

 

Flertalet informanter beskrev även en önskan om att göra det möjligt att låta eleverna mogna i 

sin egen takt samt att stödja eleverna i att hitta motivation till läsinlärning. ”Vi kan inte kräva 

att barnen ska lyfta 100 kg när de har klarat 50 utan låta dem mogna i den takt de gör det för 

det är ju så viktigt att de har fått det här intresset också.” (F1) 

 

Ytterligare en faktor som gick att utläsa var att motivation hos speciallärarna själva samt hos 

deras elever hade stor betydelse för hur utvecklingen av elevens läsutveckling skulle 

fortskrida. ”Ju längre tid du jobbar desto ödmjukare man blir men det här just att så ett litet frö 

någonstans så att det någon gång kanske liksom att det… är det viktigaste.” (F7) 

 

De svenska informanterna beskrev att deras vision för läsinlärning var att på olika sätt stötta 

och hjälpa eleverna att ta sig över de hinder som eleven mötte genom att berömma, puffa samt 
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uppmärksamma eleverna så att de känner sig lyckade. ”Man undviker det som är svårt genom 

att bygga en liten mur. Man måste få barnet att våga klättra över den muren.” (S1) 

 

Informanterna beskrev också att det är av vikt att få eleven att uppmärksamma sina egna små 

steg framåt i sin läsutveckling.  

”För mig är det så viktigt att de här eleverna som jag jobbar med får känna sig lyckade, får 

känna att de blir trodda på, får känna att de får beröm, får känna att någon ser dem. I alla de 

bitarna känner jag att fyller en väldigt stor funktion.” (S3) 
 

En informant berättade att hennes vision var att samtliga elever verkligen skulle knäcka 

läskoden.”Det spelar ingen roll vad jag gör, bara ungen lär sig läsa. /…/ Om jag så ska stå på 

händer bara för att de ska klara det här, ja då får jag väl göra det då.” (S2)  

 

Utbildning   

Vid analysen av beskrivningarna av informanternas information gällande deras utbildning, 

framkom den största skillnaden mellan de finska och svenska speciallärarna. Redan i 

informanternas beskrivningar av valet av utbildning sågs en skillnad mellan de finska och 

svenska speciallärarna. Bland de finska informanternas svar framkom ett mer medvetet val av 

utbildningen till speciallärare. Bland de svenska informanterna framträdde en bild som visade 

på att valet av utbildning ibland var av något mer slumpmässig karaktär.  

Då gick jag någon slags utbildning som inte var hela programmet utan en kortare variant. Den 

hette specialpedagogik och kommunikation. Då fick jag samtidigt jobba i särskolan på den skola 

där jag var, för att liksom få prova på det. Då tyckte jag att det var så roligt. /…/ Så på den vägen 

liksom rullade jag in i den typen av jobb utan att ha den utbildningen men sen kände jag att jag 

ville ändå ha en examen på specialpedagogprogrammet. (S3) 

  

Resultatet påvisar att samtliga finska informanterna hade en magisterexamen i 

specialpedagogik. ”För att vara behörig lärare i Finland, vanlig lärare eller speciallärare, så 

behöver du avlägga en magisterexamen.” (F5) 

 

Det framkom att utbildningen till speciallärare på svenska i Finland var bred. Den innehöll 

läs- och skrivinlärning, matematik och kommunikation, utbildning om försenad talutveckling, 

artikulation, talträning, hjälpmedel samt utbildning om beteendemässiga och socioemotionella 

utmaningar. ”Man har ju allting här som artikulation och försenad talutveckling och sådana 

saker också så det ingår liksom i hela den här baletten också och det är ju en femårig högre 

högskoleexamen.” (F6)  
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Några av de finska speciallärarna hade disputerat och arbetade både som speciallärare, 

forskare och föreläsare parallellt. En informant berättade att hon arbetade deltid som 

speciallärare och att hon dessutom arbetade med ett läsprojekt samt som doktorand.  

Ett resultat som framkom var att de finska speciallärarna var välutbildade och att de hade en 

bred kompetens angående läsinlärning. De svenska informanterna bestod av fyra utbildade 

speciallärare och specialpedagoger. Bland informanterna fanns även tre grundskollärare som 

studerade till speciallärare eller specialpedagog parallellt med arbetet. Samtliga informanter 

var anställda som speciallärare. ”Jag arbetade som speciallärare under utbildningstiden till 

speciallärare.” (S5) 

 

En av informanterna som studerade till speciallärare hade ingen utbildning alls inom tidig läs- 

och skrivinlärning i sin utbildning till grundskollärare. I informanternas beskrivningar 

framkom en bild av att den svenska speciallärarutbildningen var mer uppdelad mot 

specialiseringar. Majoriteten av de svenska informanterna hade läst speciallärarprogrammet 

med inriktning språk-, skriv- och läsutveckling. Den svenska speciallärarutbildningen 

innehåller en fördjupad kunskap inom vald specialisering. Utbildningen ska ge kunskap om 

sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet. I utbildningen ingår dessutom kunskap 

om specialpedagogiska perspektiv, kvalificerade samtal, teori och metod i specialpedagogisk 

forskning samt ett självständigt arbete inom vald specialisering. ”När jag kom ut och jobbade 

som speciallärare ganska hands on med elever och lärde dem att läsa, då kände jag att jag 

saknade en läs- och skrivutbildning”. (S7)  

 

Sammanfattning av resultat  

 

Nedan följder en sammanfattande analys och tolkning av studiens resultat. Den 

sammanfattande analysen och tolkningen har studiens syfte, som är att fördjupa förståelsen av 

finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen, som utgångspunkt. Den 

sammanfattande analysen görs inom ramen för ett komparativt perspektiv som är en av 

utgångspunkterna i denna studie. Det centrala i studien har varit speciallärarnas beskrivningar 

av deras arbete med att främja läsinlärningen. I resultatet har det komparativa perspektivet 

synliggjorts genom citat från informanterna i såväl Finland som Sverige. Citaten och 

beskrivningarna av informanternas svar är uppdelade utifrån de tre frågeställningarna, de sex 

kategorierna samt vilket land informanterna arbetade i.  
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Studiens resultat påvisar både likheter och skillnader i speciallärarnas beskrivningar. En likhet 

som framkom gällande kommunikation var att alla speciallärare i studien hade elevens behov 

i fokus oavsett kommunikationsväg. Ytterligare en likhet mellan de finska och de svenska 

informanterna var att de flesta speciallärare hade någon form av screeningplan för den 

enskilda skolan eller för kommunen. I kategorin pedagogiska strategier framkom att alla 

informanter i de båda länderna använde sig av kombinerade strategier i sitt dagliga arbete med 

elever i behov av särskilt stöd gällande läsinlärning. Många informanter beskrev att trygghet, 

nyfikenhet och lekfullhet var viktiga strategier vid läsinlärning. När det gällde användning av 

material gällande läsinlärning, framkom att samtliga speciallärare arbetade med 

individanpassat material. Flera speciallärare berättade att de använde egentillverkat material 

för att ytterligare kunna individanpassa undervisningen. En mycket stor likhet 

utkristalliserades i speciallärarnas beskrivningar gällande sin vision med arbetet med 

läsinlärning. Samtliga informanter var måna om elevens mående och ville stötta och hjälpa 

alla elever utifrån deras förutsättningar. Vad gällde informanternas utbildning var den 

gemensamma nämnaren att samtliga arbetade som speciallärare.  

 

En skillnad mellan länderna vad gällde kommunikation var tidsramen, det vill säga från att en 

fråga om stödbehov väckts tills att det särskilda stödet sattes in. Flera skillnader framkom 

mellan de finska och svenska informanterna i kategorin screeningmaterial. En skillnad mellan 

länderna i studien var även vid vilken tidpunkt screeningarna genomfördes samt om 

screeningplanen var gemensam för kommunen eller inte. Vad gällde pedagogiska strategier 

framkom inte några större skillnader i speciallärarnas beskrivningar.  Ytterligare en skillnad 

mellan de finska och de svenska informanterna var att de finska informanterna gav uttryck för 

att vara mycket trygga i valet och användandet av material. Några av de svenska 

informanterna beskrev att de provade sig fram vad gällde material och att de även i vissa fall 

tog hjälp av mer erfarna kollegor. Vad gäller vision för arbetet med läsinlärning visade det sig 

vara svårt att påvisa någon tydlig skillnad. I kategorin utbildning däremot framkom en mycket 

tydlig skillnad mellan informanterna från de båda länderna. De finska informanterna hade alla 

en likvärdig och bred speciallärarutbildning. I de finska informanternas beskrivningar av 

speciallärarutbildningen framkom att den innehöll utbildning inom flera olika områden som 

yrkesrollen som speciallärare kan komma att innehålla. I de svenska speciallärarnas 

beskrivningar framkom att det finns två program, speciallärarprogrammet samt 

specialpedagogprogrammet. Av dessa två program har speciallärarprogrammet flera olika 

specialiseringar. Samtliga finska speciallärare i studien hade avslutat sin utbildning till 
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speciallärare. De svenska informanterna hade alla en anställning som speciallärare även om 

några av dem hade en specialpedagogexamen. Det framkom även att några av informanterna 

ännu inte hade någon formell speciallärarutbildning. De informanterna arbetade och studerade 

till speciallärare eller specialpedagog vid studiens genomförande.  
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Diskussion 

 

I följande kapitel jämförs och diskuteras resultatet utifrån studiens syfte som är att få en 

fördjupad förståelse av finska och svenska speciallärares arbete för att främja läsinlärningen. 

Metodavsnittet diskuteras först. Sedan följer en diskussion av resultatanalysen kopplad till 

relevant litteratur. Diskussionsdelen avslutas med avslutande reflektioner och vidare 

forskning.  

 

Metoddiskussion 

 

Det är av stor vikt att verkligen försöka åskådliggöra den metod och det material som har 

använts i studien (Augustsson, 2012).  Under arbetet med studien har detta beaktats 

kontinuerligt. Avsikten med intervjuerna har varit att belysa speciallärarnas beskrivningar av 

att främja läsinlärningen. I studien har vi låtit oss inspireras av fenomenografin i kombination 

med ett komparativt perspektiv. Det har i denna studie bidragit till att belysa skillnader och 

likheter i speciallärarnas dagliga arbete med att främja elevers läsinlärning. Litteratur som 

inkluderade både finska, svenska och internationella studier utgjorde studiens teoretiska 

bakgrund. Det var ingen svårighet att hitta finsk och övrig internationell litteratur samt artiklar 

som var aktuella utifrån studiens syfte. Litteratur baserad på svensk forskning, angående den 

svenska specialundervisningen, visade sig vara svårare att hitta. Det är inte möjligt att 

generalisera resultatet av denna studie till andra grupper än de som ingår i just denna studie 

(Göransson & Nilholm, 2009).  

 

Urval 

Intervjuerna i denna studie är alla utförda med informanter som är verksamma på skolor där vi 

själva inte arbetar på eller har arbetat. Bakgrunden till urvalet av informanter var att i 

möjligaste mån försöka undvika att få svar som på något sätt skulle kunna vara anpassade till 

informanternas relation till oss. Informanterna kände dock till vår bakgrund som intervjuare 

via vårt missivbrev. Den informationen kan ha påverkat informanternas svar till att snarare 

skönmåla än svartmåla speciallärarnas arbete med att främja läsinlärning. Informationen kan 

även ha lett till att informanterna upplevde samförstånd och trygghet i det faktum att vi, i vår 

roll som studerande, var intresserade av att få ta del av kärnan i speciallärarnas uppdrag med 

att främja läsinlärning. Det visade sig efter intervjuernas genomförande att några av de finska 
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informanterna arbetade eller hade arbetat som forskare parallellt med arbetet som 

speciallärare. Bland de finska informanterna hade majoriteten andra kompletterande 

utbildningar inom närbesläktade områden. De finska informanternas breda 

utbildningsbakgrund kan ha påverkat resultatet exempelvis genom att de var måna om att ge 

oss en positiv bild av den finska specialundervisningen. De var även mycket villiga att delta i 

vår studie vilket kan ha berott på att de var positivt inställda till forskning. De gav alla uttryck 

för att de självklart prioriterade deltagandet i studien trots att de redan hade fulla agendor. I en 

kvalitativ studie är syftet ofta att uppnå en så stor variation som möjligt i svaren. 

Förutsättningar som resurser och tid har dock varit avgörande för antalet deltagare i studien. 

Kvaliteten på intervjuerna var dock viktigare än antalet genomförda intervjuer (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). Det visade sig vid intervjutillfällena att inte alla de svenska 

informanterna hade formell speciallärarutbildning. Några av de svenska informanterna 

studerade till speciallärare eller specialpedagog parallellt med sitt arbete som speciallärare. 

Några av de svenska informanterna hade också en annan utbildningsbakgrund. 

 

Procedur och datainsamling 

Eftersom frågeguiden omkonstruerades från direkta frågor till temaområden efter 

genomförandet av pilotintervjun, blev det möjligt att få bredare och djupare svar från 

informanterna. Det bidrog på ett positivt sätt till den insamlade datan genom att informanterna 

fritt fick uttrycka sin utifrån temaområden istället för att svara på en direkt fråga. Enligt 

Dahlgren och Johanson (2014) är fenomenografiska intervjuer halvstrukturerade och 

tematiska. De hävdar även att det är mycket viktigt att intervjuaren får ett så innehållsrikt och 

uttömmande svar som möjligt. Carlström och Carlström Hagman (2006), skriver att 

intervjuresultat kan påverkas negativt om intervjun upplevs inklämd och stressig. Intervjuerna 

genomfördes vid den tidpunkt som passade informanterna bäst och var samtliga cirka 45–60 

minuter långa. Intervjuerna genomfördes i form av enskilda intervjuer och relativt ostört 

vilket också var viktigt för intervjuernas kvalitet. Flera avbrott under en intervju kan enligt 

Carlström och Carlström Hagman göra att båda parter tappar fokus. De 14 intervjuer som 

ingick i studien genomfördes antingen via Skype eller på informanternas arbetsplatser. Att 

intervjua via Skype gjorde det möjligt att genomföra fler intervjuer än om alla intervjuer 

skulle ha genomförts på informanternas hemort, framför allt gällande de finska informanterna. 

En fördel med Skype visade sig också vara att intervjuerna upplevdes personliga, såväl av oss 

som av informanterna eftersom kommunikationen skedde både via ljud och bild. En nackdel 

var dock att kvaliteten på uppkopplingen var något varierande vilket i ett par fall bidrog till att 
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intervjun blev extra tidskrävande. De intervjuer som genomfördes på informanternas 

arbetsplatser var samtliga av god kvalitet men några var något negativt påverkade av såväl 

snäva tidsramar som olika störande moment från den pågående verksamheten i närheten. 

Såväl Kvale och Brinkmann (2009) som Carlström och Carlström Hagman skriver att det är 

mer tillförlitligt att spela in intervjuerna än att enbart föra anteckningar och förlita sig till sitt 

minne. Enligt Dahlgren och Johansson är det av stor vikt att spela in fenomenografiska 

intervjuer för att möjliggöra ett grundligt och tillförlitligt analysarbete. Intervjuerna i vår 

studie har transkriberats och sedan analyserats av oss. Kvale och Brinkmann hävdar att det är 

en stor fördel att man som forskare själv transkriberar insamlad data eftersom analysarbetet då 

påbörjas redan under transkriberingen av intervjuerna. Det ledde till att vi omgående kunde 

kontakta några av informanterna via mail och be om kompletterande information där något 

saknades eller behövde förtydligas.  

 

Fördelningen av arbetet med studiens samtliga delar har varit jämn. Vi har träffats 

regelbundet och tillsammans sökt material, läst, tolkat och diskuterat. Därefter har vi även 

gemensamt formulerat samtliga delar i det självständiga arbetet. Det täta samarbetet anser vi 

har haft en positiv inverkan på det självständiga arbetets kvalitet och bidragit till arbetets 

kvalitet. Creswell (2013) hävdar att en kvalitativ studie har ett tolkande perspektiv. Under 

hela arbetet med studien har vi haft i åtanke att det är vår tolkning av informanternas 

beskrivningar som åskådliggörs. Larsson (2005) menar att en forskares förförståelse påverkar 

tolkningar av resultatet. Han påtalar att det är viktigt med en tydlig perspektivmedvetenhet i 

kvalitativa studier när det gäller tolkningar av en studies resultat. I vår studie har vi 

genomgående haft i åtanke att vår egen förförståelse kunde påverka vår tolkning av studiens 

resultat.  

 

Trovärdighet 

I texten i vår studie är det möjligt att se ett logiskt samband och det är också möjligt att 

tolkningen av texten går att koppla till tidigare forskning. Enligt Fejes och Thornberg (2014) 

är det en viktig del för studiens trovärdighet. Ytterligare en faktor som bidragit till ökad 

trovärdighet i resultatredovisningen är att vi har varit två som lyssnat, läst och tolkat 

intervjuerna tillsammans flertalet gånger, vilket Denscombe (2004) och Fejes och Thornberg 

anser vara viktigt för studiens trovärdighet.  
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Tillförlitlighet  

Creswell (2013) och Larsson (2005) betonar vikten av att man som forskare mäter det som 

avses i studien samt att det som mäts också är relevant i sammanhanget, något som innebär 

god validiet. Vid urvalet av informanternas beskrivningar kopplade till de olika kategorierna 

framkom det att vissa informanters svar återgavs i större utsträckning i form av citat. Det kan 

ha påverkat tillförlitligheten på ett negativt sätt eftersom alla informanter inte har blivit 

citerade i resultatredovisningen. Genom att följa de sju stegen i den fenomenografiska 

analysmodellen har tillförlitligheten i studiens resultat stärkts. Intervjuaren bör vara 

uppmärksam och inlyssnande även för kroppsspråk, tonfall och ansiktsuttryck. Därför är det 

viktigt att den som intervjuar ställer följdfrågor för att ge informanten möjlighet att vid behov 

förtydliga sina beskrivningar (Trost, 2010). Detta är något som togs i beaktande under 

genomförandet av denna studie. Genom att följa fenomenografins sju steg i analysarbetet av 

insamlad data i vår studie har tillförlitligheten i resultatet stärkts.  

 

Resultatdiskussion      

 

Den här studiens avsikt har varit att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares 

arbete för att främja elevers läsinlärning. Resultatet diskuteras utifrån studiens frågeställningar 

och de sex olika kategorier som framkommit i intervjustudien. Kategorierna diskuteras i 

förhållande till relevant litteratur och utifrån ett komparativt perspektiv.  

 

Hur beskriver några speciallärare i Finland och Sverige sitt arbete med att identifiera elever i 

behov av särskilt stöd gällande läsinlärning?  

En likhet som framkom i vår studie var att både de finska och svenska speciallärarna uttryckte 

att kommunikation var en viktig del i att identifiera elever i behov av särskilt stöd gällande 

läsinlärning. Jones (2016) betonar vikten av att skolans speciallärare har ett bra samarbete 

med såväl vårdnadshavare som ansvariga pedagoger. Att alltid ha eleven i fokus var även det 

en betydelsefull gemensam faktor i vår studie. Alla informanter beskrev ett stort intresse för 

att vilja hjälpa elever som har påvisat svårigheter i sin läsinlärning. Sahlberg (2012) skriver att 

i Finland är några kriterier i ansökningsförfarandet till lärarutbildningen, förutom bra betyg, 

även en positiv personlighet, mycket goda sociala färdigheter samt ett stort engagemang för 

den kommande yrkesrollen. Innan antagning sker får toppkandidaterna bland annat förklara 

anledningen till sitt yrkesval.  
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En av de största skillnaderna som framkom i vår studie gällde processen från identifiering till 

att det särskilda stödet sattas in. Bland de finska beskrivningarna framkom det i stor 

utsträckning att processen utgjordes av en informell kommunikation mellan klasslärare eller 

ämnslärare och speciallärare. Det var direkta överenskommelser som inte behövde grundas på 

några formella beslut. Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) skriver att 

specialundervisningen är lättillgänglig för elever i Finland då inga formella beslut behöver tas 

innan stödet sätts in. Eleven deltar i specialundervisning under en begränsad tid. De svenska 

informanterna beskrev att processen ofta kunde vara tidskrävande och formell eftersom stödet 

grundades på beslut i flera steg. En bild som kan urskiljas i resultatet av vår studie är därför 

att i Sverige ägnas mer tid åt urvalsprocessen än i Finland. I vår studie framkom enligt de 

finska informanterna att elever i behov av särskilt stöd i sin läsinlärning fick tidig hjälp och 

stöttning av speciallärare. I Finland är första nivån i trestegsstödet tillgängligt för samtliga 

elever och den ingår i den ordinarie undervisningen. Det innebär att det stödet mycket snabbt 

och enkelt kan sättas in direkt vid behov (Utbildningsstyrelsen, 2014). I Sverige är rådet från 

Skolverket att först se över organisationen kring en elev som misstänks ha behov av särskilt 

stöd. Därefter är rådet att extra anpassningar ska göras. Om anpassningarna inte ger avsedd 

effekt är rådet att beslut om särskilt stöd ska sättas in ska fattas (Skolverket, 2014). En slutats 

blir att den svenska modellen fram till beslut om att sätta in särskilt stöd är betydligt mer 

tidskrävande än den finska.  

 

Hos flera av de finska informanterna kunde vi se att det fanns en screeningplan för den 

enskilda svensktalande skolan eller en gemensam screeningplan för kommunens 

svensktalande skolor. Planen bestod av angivna kartläggningsmaterial samt tidsangivelse för 

när kartläggningarna skulle genomföras. Några av de finska informanterna uppgav att det 

inom kort skulle utges ett särskilt screeningmaterial anpassat för finska elever.  De finska 

speciallärarna i studien välkomnade detta då de ansåg att det förelåg ett behov av ett sådant 

material som var anpassat för finska elevers behov.  Ingen av de svenska informanterna 

uppgav att det fanns någon gemensam screeningplan för kommunen. De svenska 

speciallärarna gav däremot uttryck för ett behov av en gemensam screeningplan i kommunen. 

Eftersom en sådan plan inte fanns uppgav informanterna även att det hade lagts mycket tid på 

att utforma en lokal screeningplan på respektive skola. Alla informanter verkade måna om att 

screena eleverna vilket stämmer överens med Lundberg (2010) som menar att för att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att en kartläggning och analys av elevernas 

läsutveckling genomförs i årskurs ett för att möjliggöra att korrekta åtgärder sätts in så snart 
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som möjligt. Lundberg förespråkar följaktligen ett diagnosticerande arbetssätt. Han menar att 

ett sådant arbetssätt innebär ökade möjligheter att identifiera elever i behov av hjälp och stöd 

med sin läsinlärning. Kamhi och Catts (2014) skriver att det inte räcker med att upptäcka 

elevernas svårigheter. Det måste även finnas kunskap både om hur pedagoger och 

speciallärare ska arbeta med elevernas svårigheter. Herkner (2011) betonar vikten av att det 

finns rutiner på skolorna för att diagnostisera samtliga elever samt att det även finns en 

handlingsplan för de specialpedagogiska insatserna. Myrberg och Lange (2006) menar att det 

förändrade styrsystemet i den svenska skolan, som infördes i och med kommunaliseringen, 

har varit en bidragande faktor till att läs- och skrivtester har blivit viktigare. De menar att 

syftet med storskalig screening är att upptäcka vilka elever som har svårigheter med läsning 

och skrivning. Skolans begränsade resurser har enligt Jakobsson (2002) inneburit behov av att 

identifieringen stärks av en motivering för att eleven ska få tillgång till särskilt stöd.  

 

Hur beskriver några speciallärare i Finland och Sverige sitt dagliga arbete med elever i behov 

av särskilt stöd gällande läsinlärning?  

Samtliga finska och svenska speciallärare i vår studie uttryckte vikten av att använda sig av 

olika pedagogiska strategier i sitt arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin läsinlärning. 

Vikten av flexibilitet vid valet av pedagogiska strategier ansågs mycket viktigt för att kunna 

individanpassa undervisningen i läsinlärning. Fälth (2013) skriver om en pedagogisk strategi 

som hos många elever har haft en positiv effekt nämligen interventionsundervisning där 

träningen är intensiv och strukturerad. Hon nämner även att en del elever också behöver 

fortsatt kontinuerligt stöd i sin läsutveckling. Enligt Fälth får de elever som får en kombinerad 

undervisning bäst resultat och utveckling. Enligt Savolainen (2009) har det finska 

skolsystemet blivit ett av de främsta i världen och har även lyckats minska gapet mellan de 

svagaste och de starkaste elevernas resultat. I Finland ligger fokus i specialundervisningen på 

stöd i läs- och skrivundervisning. Detta är inte lika tydligt beskrivet i svenska styrdokument 

som i de finska styrdokumenten enligt Takala och Ahl (2014).  

 

Både de finska och svenska speciallärarna beskrev att de hade material att använda i sin 

undervisning när det gällde läsinlärningsträning. Det material som speciallärarna nämnde var i 

stor utsträckning detsamma i de båda länderna. Om informanterna saknade material, beskrev 

många att de tillverkade eget material för att ytterligare individanpassa på bästa sätt. Ännu en 

likhet som framkom i studien var att det material som speciallärarna i båda länderna använde 

sig mest av i sitt dagliga arbete i stor utsträckning hade fokus på fonologiska färdigheter. 
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Taube, Fredriksson och Olofsson (2015) menar att för barn som har förhöjd risk att få 

svårigheter med läsningen är det särskilt viktigt att deras fonologiska medvetenhet stimuleras. 

De hävdar vidare att pedagogiska insatser under de första skolåren kan påverka elevers 

fonologiska medvetenhet positivt. De skriver att störst effekt har övningarna när fokus ligger 

på fonemnivå och övningarna är systematiska. De finska informanterna uppgav att de i stor 

utsträckning använde sig av svenska läsläror eftersom det länge har saknats en finlandssvensk 

läslära att använda sig av i undervisningen.  

 

Vilka likheter och skillnader framkommer mellan de finska och svenska speciallärarnas 

beskrivningar? 

Den största likheten som framkom i vår studie återfanns i informanternas beskrivningar kring 

deras vision för sitt arbete. Samtliga informanter gav uttryck för ett brinnande intresse för att 

hjälpa och stötta elever i behov av stöd med sin läsinlärning. I informanternas beskrivningar 

av sin vision för sitt arbete som speciallärare framkom det hos de finska informanterna en 

ytterst medveten anledning till att utbilda sig till speciallärare. Samtliga informanter nämnde 

vikten av att uppmärksamma och medvetandegöra eleven på de små framstegen som den 

enskilda eleven gjorde. De förväntningar lärare har på sina elever tenderar att bli 

självuppfyllande profetior (Fibaek Laursen, 2005). Vi kunde i denna studie se att samtliga 

informanter hade höga förväntningar på eleverna.  

 

Takala, Pirttimaa och Törmänen (2009) menar att rollen som speciallärare inte enbart handlar 

om att undervisa utan att eleverna ofta behöver uppmuntran, samtal och ett stöttande 

förhållningssätt. En gemensam vision hos informanterna var även att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för läsinlärning genom att först skapa trygghet och förtroende hos eleven. 

Syftet med det var att sträva efter ett ökat självförtroende hos den enskilde eleven. En 

finlandssvensk informant uttryckte att man som speciallärare aldrig kan lyckas till hundra 

procent med alla elever i behov av särskilt stöd. Hennes förhoppning var att hennes arbete 

som speciallärare ändå kunde ha stor betydelse för elevens framtid.  

 

Den kategori som utkristalliserade sig som den största skillnaden mellan de finska och 

svenska speciallärarna var kategorin utbildning. En bild som framkom var att de finska 

speciallärarna beskrev sin utbildning till speciallärare som bred och innehållsrik. Uljens 

(1997) menar att själva grunden för lärarkompetensen utgörs av undervisningsskickligheten 

som i sin tur bygger på en solid teoretisk kunskap om undervisning samt egna erfarenheter av 
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undervisning. Kroksmark (1989) tar upp olika idéer till lärarkompetensens grund där en idé är 

att studerande i sin utbildning till lärare kan tillägna sig en repertoar av olika praktiska 

tillvägagångssätt, olika sätt att undervisa samma innehåll. Det var något som framkom i vår 

studie hos de finska speciallärarna som samtliga gav uttryck för att anse sig vara väl rustade 

både från sin lärarutbildning samt från utbildningen till speciallärare. En skillnad på den 

svenskspråkiga utbildningen till speciallärare i Finland och speciallärarutbildningen i Sverige, 

var att de finska speciallärarna kunde utbilda sig till speciallärare direkt efter sin 

gymnasieutbildning. I Sverige krävs en lärarexamen samt yrkeserfarenhet som lärare på minst 

tre år för att kunna påbörja speciallärarprogrammet. Flera av de svenska informanterna hade 

vid studiens genomförande ännu inte avslutet sin utbildning till speciallärare och hade därför 

svårt att dra slutsatser om den utbildningen. Göransson, Lindqvist, Klang, Magnusson och 

Nilholm (2015) skriver att många specialpedagoger och speciallärare i Sverige dessutom 

arbetar inom delar av skolan som de inte har behörighet att arbeta som lärare inom. De menar 

även att av de som arbetar som specialpedagog eller speciallärare i grundskolan har endast 

drygt hälften en grundskollärarutbildning i grunden.  

 

Ett flertal av de finska informanterna i vår studie hade disputerat eller var doktorander samt 

lärarfortbildare parallellt med arbetet som speciallärare. Deras fokusområde var läsinlärning i 

grundskolans tidiga årskurser. Sahlberg (2012) påpekar att lärarutbildningen i Finland är känd 

för att ha en forskningsbaserad och systematisk struktur. Sahlberg menar att Finland har 

lyckats integrera didaktik, praktik ämnesteori och forskning i sina lärarutbildningsprogram på 

ett mycket lyckat sätt. Takala påtalar såväl skillnader i den finska och den svenska 

speciallärarutbildningen samt i yrkesrollen som speciallärare.   

”Jag tror att en utbildning på mastersnivå här i Sverige skulle hjälpa professionen att få den 

uppskattning och den lönebild som den så väl förtjänar även här. Men jag måste samtidigt också 

få tillägga att Finland har att lära av Sverige också. Sverige har nått längre när det gäller 

inkludering, samarbete mellan kolleger och inte minst i det konsultativa och vägledande 

arbetssättet som speciallärare och specialpedagoger har. Det går alltså att konstatera att Finland 

och Sveriges kan lära av varandra när det gäller både specialundervisning och lärarutbildning.”  

(Johansson, K., 2017, s. 15) 

 
 

Avslutande reflektion         

Undersökningens syfte var att fördjupa förståelsen av finska och svenska speciallärares arbete 

för att främja läsinlärningen. Fokus för denna studie har varit speciallärarnas beskrivningar av 

sitt arbete. Det är inte möjligt att utläsa några generella slutsatser ur resultatet av vår studie. 

Däremot har studien lett fram till en djupare förståelse för informanternas dagliga arbete med 
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att främja läsinlärningen. Den största likheten som framkom i vår studie gällde visionen för 

arbetet med läsinlärning. Samtliga informanter betonade vikten av att väcka intresse, lust och 

motivation hos eleven även om det ibland kunde utgöra en pedagogisk utmaning. Borgström 

(2006) skriver att det är viktigt att som speciallärare ha förmågan att läsa av hur mycket 

eleven orkar och klarar av samt på vilken nivå undervisningen bör ligga. En iakttagelse i vår 

studie är att majoriteten av informanterna använde sig av egentillverkat material för att 

tillgodose varje elevs förutsättningar. Informanterna beskrev även vikten av att som 

speciallärare ha tilltro till materialet. Även Fridolfsson (2008) anser att eftersom elever är 

individer med olika individuella förutsättningar och behov, bör inte standardlösningar 

användas vid läsinlärning.  

 

I vår studie framkom även en bild av att statusen i läraryrket skiljde sig åt mellan Finland och 

Sverige. Arfwedson och Arfwedson (2002) menar att i Sverige tyckts arbetet som lärare eller 

speciallärare mer ha karaktären av ett traditionellt arbete med medelklasstatus. De menar att 

på vissa platser i Sverige kan den sociala position som lärarna innehar vara relativt hög och på 

andra platser kan den vara ganska låg relativt sett. Oftast föreligger dock små skillnader i 

Sverige mellan den sociala positionen i samhället för en lärare respektive elevernas föräldrar. 

I Finland däremot menar Sahlberg (2012) att läraryrket betraktas som ett prestigefyllt och 

ädelt yrke som han anser vara nära besläktat med den status som advokater och läkare har. 

Sahlberg beskriver läraryrket i Finland som något av ett kall med nära kopplingar till moral 

mer än ett yrke med karriärmöjligheter grundat på materiella intressen. Sahlberg (2007) 

skriver att i Finland är skolorna ansvariga för resultatet av undervisningen och de myndigheter 

som handhar utbildning är ansvariga för att möjliggöra skolornas arbete. Han menar att en 

anledning till att den strategin fungerar är det som han kallar för ”a culture of trust” (Sahlberg 

2007, s. 157). Sahlberg menar att i det finska skolsystemet anser både politiker och de 

myndigheter som ansvarar för utbildning att kommuner, rektorer, lärare och föräldrar vet hur 

de ska ge eleverna bästa möjliga utbildning. Som avslutning kan följande citat beskriva vår 

tolkning av informanternas gemensamma beskrivning av sitt arbete med att främja elevers 

läsinlärning.  

Om läsning handlar om att gå på inre upptäcktsfärd så handlar läsundervisning om att  

utrusta resenärerna, visa hur man använder en karta, ge dem nycklar till äventyret och sagan, 

stödja dem när de far vilse och tar omvägar tills barnet klarar sig på egen hand med kartan.  

(Keene, E.O. & Zimmermann, S. 2003 s. 48).  
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Fortsatt forskning  

Det skulle vara mycket intressant att utöka studien till att innehålla även skolledare och 

elevers beskrivningar av sin syn på speciallärares arbete med läsinlärning. En annan intressant 

infallsvinkel skulle kunna vara att bredda studien till att innefatta samtliga nordiska länder för 

att även påvisa skillnader och likheter länderna emellan vad gäller speciallärares arbete för att 

främja läsinlärning.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Missivbrev 

Missivbrev                                                                                                       2017-01-20 

Hej! 

Vi går Speciallärarprogrammet med inriktning mot språk- skriv- och läsutveckling på 

Mälardalens högskola i Västerås, Sverige. Under den sista delen av utbildningen kommer vi 

att genomföra en intervjustudie som en del i ett självständigt arbete, en magisteruppsats. Vi 

som genomför studien heter Louise Arbstig Holm och Ulrika Hedman Norén. Louise arbetar 

som grundskollärare i åk 3 och Ulrika arbetar som speciallärare i åk 1 och 4. Intervjun 

kommer att handla om dina tankar om speciallärares undervisning i den tidiga 

läsundervisningen och om tidiga insatser i samband med den tidiga läsundervisningen.  

Vi hoppas att intervjustudien ska ge oss en fördjupad kunskap om såväl metoder som insatser 

i den tidiga läsundervisningen hos några speciallärare på sex skolor i Finland och sju skolor i 

Sverige. 

Vi beräknar att en intervju kommer att ta ca 45 minuter. Intervjun kommer att spelas in på 

Ipad/mobiltelefon för att därefter transkriberas av oss som genomför intervjuerna. 

Samtliga intervjusvar kommer att behandlas med full konfidentialitet, något som innebär att 

identiteten på enskilda deltagare och skolor aldrig kommer att röjas eller missbrukas. 

Resultaten av studien kommer du sedan att ha möjlighet att få ta del av i det färdiga 

självständiga arbetet som vi kommer att skicka till dig. 

Vi är mycket tacksamma för din medverkan!  

 

Med vänlig hälsning, 

Louise Arbstig Holm och Ulrika Hedman Norén, 

studerande på Mälardalens högskola, Västerås 

 

Ulrika: unn12001@student.mdh.se                         073-741 32 14 

Louise: lhm14002@student.mdh.se                        072-589 51 13 

 

Du är välkommen att kontakta oss eller vår handledare om du har några frågor om studien. 

Vår handledare för det självständiga arbetet är: Gunilla Sandberg 

gunilla.sandberg@mdh.se, tel. 021-10 73 43. 
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Bilaga 2  

Frågeguide 

 

Bakgrund 

- Anledning till val av yrke  

- Utbildning 

- Pedagogisk inriktning/intresseområde  

- Tidigare erfarenheter  

 

Arbetsbeskrivning 

- En vanlig dag 

- Skolan 

- Ansvarsområden och uppgifter  

- Arbete på olika nivåer: organisation-, grupp-, individnivå 

- Stöd och samarbete 

 

 Läsinlärning 

- Vision  

- Arbete 

- Undervisning 

- Inkludering/exkludering  

- Samarbete 

- Metod  

- Material     

 

Insatser och åtgärder 

- Tidigare dokumentation 

- Kartläggningar 

- Förberedelser  

- Samarbete med berörda parter  

- Stöd och åtgärder  

- Avsaknad av förutsättningar 
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Bilaga 3 

Tabell över informanterna i studien  

 

 

 

Informanter Kön Antal år som 

lärare 

Pedagogisk 

utbildning 

Antal år som 

speciallärare 

Arbetar med elever 

i åldrarna 

F1 K 0 klasslärare, 

speciallärare 

<10 6–10 

F2 K 0 speciallärare <10 7–12 

F3 K <5 klasslärare, 

speciallärare 

<5 7–8 

F4 K <20 klasslärare, 

speciallärare 

<15 7–10 

F5 K >5 klasslärare, 

speciallärare 

<5 7–12 

F6 K >5 klasslärare, 

speciallärare 

<25 6–12 

F7 K >5 förskollärare 

(Sverige), 

specialpedagog 

(Sverige), 

speciallärare 

<20 11–18 

S1 K <10 grundskollärare 

sv/so 1–7, 

specialpedagog 

<5 7–12 

S2 K <30 lågstadielärare 

1–3, 

speciallärare 

>5 6–10 

S3 K <15 grundskollärare

språkinriktning 

1–7, 

specialpedagog 

>5 7–11 
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S4 K <10 grundskollärare

sv/eng/ma 1–5, 

studerar till 

specialpedagog 

>5 6–12 

S5 K <10 grundskollärare

ma/no 1–7, 

speciallärare 

>5 6–9 

S6 K <30 lågstadielärare, 

1–3, 

kommunal SL-

utbildning, 20 p, 

studerar till 

speciallärare  

<5 6–11 

S7 K <10 grundskollärare

sv/eng/sv2 4–9, 

studerar till 

speciallärare 

>5 6–12 

 

Figur 1, Tabell med information om de 14 informanterna i studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


