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Abstract 
The aim of this study is to examine what prevention to obviate obstacles and difficulties in 

pupils’ reading- and writing progress can imply. Focus is on the role of the special education 

teacher. The study intends to answer questions regarding classroom teachers’ and special 

education teachers’ descriptions of prevention, collaboration to prevent, how to seize the 

competence of the special education teacher in prevention and what factors may affect 

prevention. To answer these questions, qualitative interviews with four classroom teachers 

and three special education teachers in elementary school have been implemented.  

To analyze and interpret the data collection sociocultural theory has been used, together with 

former research and literature regarding the subject.  

From a sociocultural perspective the importance of finding pupils’ proximal zone of 

development, the use of mediating tools and the use of scaffolding is shown to be significant 

in prevention. The result shows that prevention can be done in many different ways, for 

instance by early interventions, by organizing tuition, by creating participation and by giving 

pupils a positive self-image. Both classroom teachers and special education teachers describe 

the concept prevent as seldom used. The result also shows that collaboration including 

discussions is needed. This is a way to seize competence from both professions. At the same 

time the result indicates that collaboration seldom take place, which shows that factors 

regarding organization may affect the result of prevention. Furthermore the result indicates 

that the special education teacher can contribute in prevention on basis of a critical approach. 
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Sammanfattning 
Arbetets syfte är att undersöka vad ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och 

svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling kan innebära. Fokus ligger på speciallärarens 

roll i detta arbete. De frågor som undersökningen besvarar är hur klasslärare och speciallärare 

kan beskriva ett förebyggande arbete, hur samarbetet kan se ut, hur man kan tillvarata 

speciallärarens kompetens samt vilka faktorer som kan ses påverka. För att besvara 

frågeställningarna har kvalitativa intervjuer med fyra klasslärare och tre speciallärare i 

grundskolan genomförts.  

För att analysera och tolka de data som insamlats har ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

använts, tillsammans med tidigare forskning och litteratur kopplad till ämnet. 

Ur ett sociokulturellt perspektiv framträder kunskapen om elevers proximala utvecklingszon, 

samt användandet av medierande redskap och scaffolding som betydelsefullt för ett 

förebyggande arbete. Resultatet för undersökningen visar att förebyggande arbete kan ske på 

flera olika sätt, exempelvis genom tidiga insatser, genom att organisera undervisningen, 

genom att skapa delaktighet och genom att ge eleverna en positiv självbild. Både klasslärare 

och speciallärare beskriver dock att ordet förebygga sällan används. Det framkommer även att 

ett samarbete mellan klasslärare och speciallärare behövs där man kan diskutera och tillvarata 

varandras kompetens vad gäller förebyggande arbete. Samtidigt visar resultatet på att ett 

sådant samarbete oftast inte sker. Här synliggörs att organisatoriska orsaker kan påverka 

utfallet av arbetet. Resultatet tyder också på att specialläraren kan bidra med ett kritiskt 

förhållningssätt i ett förebyggande arbete för elevers läs- och skrivutveckling.    

Nyckelord 
Förebyggande arbete, läsutveckling, skrivutveckling, klasslärare, speciallärare  
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1. Inledning 
Som studerande på speciallärarprogrammet, med inriktning mot språk-, läs- och 

skrivutveckling, har jag funderat över min framtida yrkesroll och min medverkan i ett 

förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i elevers lärmiljö. Jag har också 

funderat över om det inom skolan finns en självklar uppfattning om vad förebyggande arbete 

för elevers läs- och skrivutveckling innebär. Min upplevelse är att vi inom skolan ägnar en hel 

del tid till att diskutera åtgärder när elever hamnat i läs- och skrivsvårigheter, men mera sällan 

lyfter fram hur vi förebygger för att de inte ska hamna där.  

När man ser till det förebyggande arbetet och olika styrdokument kan man i 

examensordningen för speciallärare bland annat läsa att studenten vad gäller färdighet och 

förmåga ska ”visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och 

medverka i förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer”(SFS 2011:186). Detta stämmer väl överens med Skollagen 2 kap. 25§ där man 

beskriver att ”elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande” (SFS 2010:800) 

och det faktum att det i elevhälsan ”ska finnas tillgång till personal med sådan kompetens att 

elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (SFS 2010:800). Detta tänker 

jag är en skrivning som överensstämmer med speciallärarens kompetens. När man ser till 

läroplanen, Lgr11 (Skolverket, 2011), skriver man bland annat att ”alla som arbetar i skolan 

ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan 

till en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s.14). Detta innefattar 

samverkan mellan olika lärarkategorier, exempelvis klasslärare och speciallärare. I Lgr11 

(Skolverket, 2011) står således att man ska ge stöd till de elever som är i behov av detta. Där 

står däremot inget om det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i 

olika lärmiljöer, alltså det arbete som i bästa fall kan leda till att ett stödbehov ej uppstår. 

Själva begreppet förebygga förekommer i läroplanen endast i samband med diskriminering 

och kränkande behandling.  

När man ser till speciallärarens roll i det förebyggande arbetet beskriver Nilholm (2012) att 

den traditionella speciallärarrollen främst innebar arbete med elever i svårigheter, enskilt eller 

i grupp. Han ställer också frågan om den nya speciallärararutbildningen inneburit en 

förändring av yrkesrollen och om de nya speciallärarna får möjligheten att arbeta med hela 

lärmiljön. Jag tänker att svaret på den frågan säkert kan se olika ut beroende på vilken 

kommun och vilken skola man väljer att undersöka. Dock kvarstår det faktum att det 

förebyggande arbetet är ett arbete där specialläraren är tänkt att vara delaktig för att medverka 

till att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer.  

Jag kommer i arbetet undersöka vad ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och 

svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling kan innebära, med fokus på speciallärarens 

roll i detta arbete. För att genomföra undersökningen har jag valt att ta del av beskrivningar av 

ett förebyggande arbete från klasslärare och speciallärare i grundskolan. Min förhoppning är 

att kunna ge en tydlig bild av vad förebyggande arbete kan innebära, och undersökningen kan 

utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv vara intressant för både klasslärare och speciallärare.  
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1.1 Bakgrund 
Nedan beskrivs speciallärarens roll i ett kortare historiskt perspektiv samt orsakerna till den 

nya speciallärarutbildningens införande, detta för att man som läsare ska kunna få en bild av 

hur utvecklingen och inriktningen för yrkesgruppen speciallärare sett och ser ut.   

1.1.1 Speciallärarens roll i ett historiskt perspektiv 
Enligt Egelund, Haug och Persson (2006) startade man redan i mitten av 1920-talet 

specialkurser för hjälpklasslärare i både Stockholm och Göteborg. Jag har i min 

bakgrundsbild dock valt att beskriva utvecklingen från 1962 och framåt, eftersom det var då 

ett förstatligande av speciallärarutbildningen skedde utifrån ett krav på en formell utbildning 

för de som arbetade inom specialundervisning (Vernersson, 2007). Utbildningen som infördes 

1962 var ettårig och Egelund, et al. (2006) beskriver hur specialundervisningen en tid efter 

detta ökade kraftigt under en tioårsperiod, räknat i antalet veckotimmar per elev, samtidigt 

som undervisningen utsattes för kritik då allt fler elever misslyckades i skolan. De beskriver 

också hur man under samma period minskade specialundervisningen i hjälpklass då man 

införde vad som kallades samordnad specialundervisning. I Läroplan för grundskolan 1969 

(Skolöverstyrelsen, 1969) finns inskrivet att samtliga elever så långt det är möjligt ska 

undervisas inom klassens ram, vilket enligt Vernersson (2007) ställde krav på att det 

specialpedagogiska arbetet på skolan skulle samordnas med klassundervisningen. Hon skriver 

vidare att det under perioden som följde blev vanligt med klinikundervisning, där man 

exempelvis tränade läsning. Enligt Vernersson (2007) upphörde sedan organisationen för 

specialklasser nästan helt på 1980-talet då man i Lärolplan för grundskolan 1980 

(Skolöverstyrelsen, 1980) betonade skolans ansvar för de elever man beskrev hade särskilda 

behov. Inriktningen på skolans möjligheter och skyldigheter att motverka att svårigheter 

uppstår uppmärksammades. Specialläraren gick nu, från att ha varit en självständig lärare i 

exempelvis hjälpklass eller klinik, till att vara en del av ett arbetslag med uppgiften att ingå 

som samordnare, rådgivare och resursperson (Vernersson, 2007). Skolöverstyrelsen (1984) 

skriver dock i sin rapport att den specialundervisning som gavs under den här tiden ofta 

saknade syfte, och att det sällan förekom diskussioner där man tog tillvara på bland annat 

speciallärarens fördjupade kunskaper för att förhindra att elever hamnade i svårigheter. Detta 

innebar, enligt Egelund, et al. (2006), ett kritiserande av både specialundervisningen och 

speciallärarutbildningarna och en expertgrupp tillsattes, vilket ledde till ett förslag om en 

utbildning ”med inslag som handlade om att påverka den vanliga undervisningen och dess 

lärare på ett sådant sätt att färre elever skulle komma att behöva specialpedagogiskt stöd” 

(Egelund, et al. 2006, s.65-66). 1989 fattade riksdagen beslut om att 1990 starta en 

specialpedagogisk påbyggnadsutbildning, och den tidigare speciallärarutbildningen togs då 

bort (Egelund, et al, 2006).  

1.1.2 Den nya speciallärarutbildningen 
Efter avskaffandet av speciallärarutbildningen som utbildningsform 1989 dröjde det till 2007 

innan den då sittande regeringen beslutade att återinföra speciallärarutbildningen. Syftet med 

återinförandet var bland annat att skapa en utbildning vilken skulle ge fördjupad kunskap om 

språkutveckling och om effektiva metoder för att tidigt stimulera elevers förmåga att läsa, 

skriva och räkna (Pressmeddelande 21 april 2007 Utbildningsdepartementet, 

http://www.regeringen.se/sb/d/9076/a/81477 ). Lars Leijonborg, dåvarande 

utbildningsminister, uttalade sig i pressmeddelandet om att man nu rättat till det felaktiga 

beslut den tidigare regeringen tagit om en nedläggning av utbildningen för speciallärare. 

http://www.regeringen.se/sb/d/9076/a/81477
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Leijonborg menade vidare att följden av detta blivit att lärare utan tillräcklig kunskap 

undervisade elever med de största behoven. I pressmeddelandet står också att 

speciallärarutbildningen kommer att ha fokus på det direkta elevarbetet. I juni samma år 

tillkännagavs att nio lärosäten fått uppdraget att börja utveckla utbildningen, vilken 

planerades starta höstterminen 2008 (Pressmeddelande 28 juni 2007 

Utbildningsdepartementet, http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/85098 ). För vidare 

beskrivning av examensordning för den nya speciallärarutbildningen, se bilaga 1. 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka vad ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter 

för elevers läs- och skrivutveckling kan innebära. Fokus kommer att ligga på speciallärarens 

roll i det förebyggande arbetet.   

1.2.1 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

utifrån min önskan att ta del av klasslärares och speciallärares beskrivningar. 

 Hur kan klasslärare och speciallärare beskriva ett förebyggande arbete för att 

undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling?  

 Hur kan klasslärare och speciallärare beskriva samarbetet vad gäller ett förebyggande 

arbete för att undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling? 

 Hur kan speciallärarens kompetens tillvaratas i ett förebyggande arbete för att 

undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling? 

 Vad i klasslärares och speciallärares beskrivningar kan ses som faktorer vilka påverkar 

ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och 

skrivutveckling? 

  

http://www.regeringen.se/sb/d/9205/a/85098
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
Följande forsknings- och litteraturgenomgång innehåller tidigare forskning och litteratur 

knuten till min undersökning. Den forskning jag refererar till har genomgått peer review, 

vilket innebär att en kollegial granskning av innehållet gjorts. Kapitlet inleds med en 

beskrivning av läs- och skrivutveckling. Sedan följer ett förtydligande av begreppet 

förebyggande arbete samt en bild av det förebyggande arbetet ur ett inkluderingsperspektiv, 

då jag ser detta som betydelsefullt ur en demokratisk aspekt. Kapitlet fortsätter med en 

beskrivning av förutsättningar för ett förebyggande arbete och efter det följer en indelning av 

det förebyggande arbetet i olika teman. De teman jag valt ska inte ses som att de är de enda 

teman, vilka har betydelse för det förebyggande arbetet. De är valda utifrån att de varit de 

teman som tydligast framträtt i den forskning och litteratur jag valt att använda. Valet av 

forskning och litteratur är gjort utifrån en önskan om att ge en så bred bild som möjligt av 

begreppet förebyggande arbete. Ett annat forsknings- och litteraturval hade kanske, eller 

troligtvis, utmynnat i andra teman och rubriker. Jag är också medveten om att olika teman 

tangerar varandra, men har ändå valt att dela upp dem utifrån min önskan att försöka ge en 

överskådlig översikt. Uppdelningen i olika teman har medfört att rubrikerna i översikten är 

många, vilket kan upplevas allt för omfattande. Jag har ändå valt att hålla kvar vid antalet 

rubriker utifrån min önskan att tydliggöra att ett förebyggande arbete kan ses utifrån flera 

olika aspekter. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I texten förekommer begreppen 

elever och barn. I den forskning och litteratur jag läst används begreppen olika av olika 

författare, ibland kan man läsa om barn i skolåldern och ibland används begreppet elever. Jag 

har valt att använda begreppet barn när texten uppenbart avser barn som inte börjat skolan och 

elever när det handlar om barn som uppnått skolålder. I den forskning och litteratur jag 

redogör för förekommer ibland både begreppen läs- och skrivutveckling, ibland endast 

läsutveckling eller endast skrivutveckling. Jag har bedömt innehållet som relevant för min 

undersökning oavsett om det berört båda områdena eller inte.  

2.1 Läs- och skrivutveckling 
För att ge en bild av läs- och skrivutveckling har jag valt att använda mig av Libergs (2010) 

beskrivning. Hon utgår från att ”Läsande och skrivande innebär att man befinner sig och rör 

sig i ett meningsskapande i skriftspråket” (Liberg, 2010, s. 215) och menar att läs- och 

skrivlärandet inte är en enskild företeelse, eftersom man samtidigt som man lär sig läsa och 

skriva lär sig något om det man läser och skriver. Man kan därför inte säga att ”man först ska 

lära sig läsa och skriva för att sedan läsa och skriva för att lära” (Liberg, 2010, s.215). Enligt 

Liberg (2010) visar tidigare forskning att två viktiga grundpelare i den fortsatta läs- och 

skrivutvecklingen är att eleverna får erfarenheter av att läsa och skriva tillsammans med andra 

och att de har fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet innebär att man är medveten 

om att ”bokstävernas ljudmässiga motsvarigheter är ljud som finns i det talade språket” 

(Taube, 2007, s.33).  

Liberg (2010) beskriver att det första läsandet, eller förberedandet till läsande, kallas 

preläsande vilket innebär att barnet återberättar en text någon läst eller hittar på något som 

skulle kunna stå i en text. Nästa fas kallas situationsläsning och innebär att barnet är med och 

läser i olika situationer där de, utifrån situationen, lär sig att känna igen ord. Detta kan 

exempelvis vara när barnet läser ordet mamma vid skylten ovanför mammas handduk i 

badrummet. När barnet sedan börjar känna igen samma ord i olika sammanhang har det nått 

det som benämns logografisk läsning. När man ser till skrivandet finns här liknande stadier 
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där de första krumelurerna, preskrivandet, ses som förberedelse till skrivande. Efter följer 

situationsskrivande, där barnet försöker efterlikna viktiga ord i omgivningen genom att skriva 

av. Det logografiska skrivandet innebär sedan att barnet kan plocka fram dessa ord ur minnet 

och inte behöver se dem för att kunna skriva dem. Liberg (2010) menar att med erfarenhet 

utvecklas sedan både skrivandet och läsandet på olika sätt för olika barn. Ett tillvaratagande i 

skolan av elevers olikhet är att vara medveten om att alla elever inte är intresserade av att läsa 

eller skriva på egen hand. Därför är det viktigt att ge tillfällen för elever att tillsammans med 

andra samtala, läsa och skriva.  

Liberg (2010) skiljer mellan läsande och skrivande på global nivå och på lokal nivå. Här 

menar hon att barnet både vid preläsande och vid preskrivande befinner sig på global nivå när 

det går in i rollen som läsare och skrivare, då syftet med läsande och skrivande förstås men 

barnet egentligen inte kan läsa eller skriva. Senare i utvecklingen växlar fokus till att försöka 

förstå vad som står i den text de läser och skriver, och läsning och skrivning sker då på en mer 

lokal nivå. Den globala nivån finns dock med, eftersom läsande och skrivande är kopplat till 

att förstå det andra skrivit och skriva så att andra förstår. I den fortsatta utvecklingen kan man 

beskriva att den globala nivån specificeras, man läser och skriver för mer specifika syften. 

Detta ställer högre krav på den lokala nivån, att förstå det man läser och hitta formsidan för 

det man ska skriva. Här kan svårigheter uppstå i att samordna den globala och lokala nivån 

(Liberg, 2010). 

2.2 Begreppet förebyggande arbete 
För att ge en generell förklaring till vad begreppet förebyggande arbete syftar på väljer jag att 

använda Göranssons (2011) definiering ” åtgärder som syftar till/…/ att så många elever som 

möjligt ska nå målen utan att bli föremål för särskilda stödinsatser ” (Göransson, 2011, s.34).  

2.3 Förebyggande arbete ur ett inkluderingsperspektiv 
Det förebyggande arbetet för elevers läs- och skrivutveckling kan ses ur ett 

inkluderingsperspektiv. Begreppet inkludering definieras av Persson (2007) som att man 

aktivt anpassar en verksamhet för att den ska ge eleverna möjlighet att känna delaktighet och 

meningsfullhet i skolan, vilket också innebär att elever inte exkluderas från det som är 

gemensamt och gemensamhetsskapande. Vernersson (2007) anser att man med ett 

inkluderande förhållningssätt ser elever i svårigheter som en naturlig variation i gruppen. 

Normen för specialpedagogiska insatser blir, när man utgår från inkludering, att de ska sträva 

mot att vara förebyggande och gärna vara generella. Generella åtgärder kan ses som ett sätt att 

utveckla undervisningen för alla elever. De kan också innebära en minskad risk för 

kategorisering av elever, en kategorisering som skulle kunna leda till stigmatisering och även 

till stämplingseffekter (Lutz, 2013). 

Savage (2006) har studerat forskning som berör ämnet inkludering i förhållande till effektiv 

och tidig läsundervisning. Enligt honom har man, när man studerat mönster för exkludering, 

det vill säga motsatsen till inkludering, kunnat se att det finns ett starkt samband mellan de 

elever som får svårigheter i läsning och de elever som av olika anledningar löper risk att bli 

exkluderade i skolan. Stöd för detta finns också i en forskningsartikel av Geoffreda, Clyde 

Diperna och Pedersen (2009), där man hänvisar till olika studier vilka bland annat visar att 

bristande läsförmåga kan leda till begränsningar i skolprestationer och även begränsningar att 

lyckas vidare genom livet. Begränsningarna, menar de, kan i sin tur kopplas ihop med flera 

olika sociala problemområden, exempelvis kriminalitet. Savage (2006) påvisar, genom att 
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hänvisa till studier genomförda i Storbritannien, att risken för exkludering kan förebyggas. 

Han menar att man i dessa studier har kunnat se att det genom tidiga riktade insatser med 

strukturerad evidensbaserad undervisning är möjligt att nå även elever med bristande 

läsförmåga. Utifrån ett socialt rättviseperspektiv finns en självklar koppling mellan 

inkluderingsmålet och en evidensbaserad läsundervisning (Savage, 2006). 

Savage (2006) menar att en utmaning för inkludering är åsikten att vissa elever behöver 

interventioner, det vill säga riktade insatser, i form av en-till-en-undervisning. Ett antagande 

om att en-till-en-undervisning kan ses som särskilt framgångsrik grundar sig enligt Savage 

(2006)  på idén att elever som hamnar i lässvårigheter behöver få tillgång till en mer intensiv 

undervisning vad gäller förhållandet mellan ljud och bokstav, samt förmågan att reflektera 

över språket för att kunna utveckla en åldersadekvat läsning. Savage (2006) hänvisar i sin 

artikel till en engelsk forskningsöversikt, vilken påvisar att tekniker som används inom 

specialundervisning inte behöver vara mer speciella än de som används i den ordinarie 

undervisningen. Savage (2006) hänvisar även till en longitudinell studie där man menar att 

elever, genom att delta i enskild läsundervisning, presterar sämre vad gäller skrivande och 

intellektuell förmåga jämfört med övriga elever. I den longitudinella studien kunde man också 

påvisa en korrelation mellan tiden som tillbringats i enskild undervisning och prestationen i 

skrivande och intellektuell förmåga, ju längre tid desto sämre förmåga. I motsats till 

ovanstående framhåller Myrberg (2007), utifrån Konsensusprojektet 2001-2005, att en-till-en-

undervisning ska ses som en av de utmärkande egenskaperna för god pedagogik för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Savage (2006) däremot lyfter istället fram vikten av att man, för att 

nå en inkluderande läs- och skrivundervisning, måste se till att lärarutbildningen vilar på 

evidensbaserad grund och att lärare ute på skolorna kontinuerligt får support. 

2.4 Förutsättningar för ett förebyggande arbete 
För att kunna genomföra ett förebyggande arbete kan man tänka att det behövs förutsättningar 

för att klara uppdraget. Nedan har jag valt att beskriva de förutsättningar som jag, genom att 

ta del av tidigare forskning och litteratur, sett kan ha betydelse. 

2.4.1 Organisation 
Persson (2007) skriver att rektor har en viktig roll när det handlar om den specialpedagogiska 

kunskap som behövs på flera nivåer i lärmiljöerna och menar att rektor kan ge arbetslag 

mandat att förfoga över resurser för att utnyttja kompetensen där den bäst behövs. Detta, 

menar Persson (2007), kräver i sin tur en analysförmåga hos arbetslagen att se orsakssamband 

bakom elevers svårigheter. Krüger, Witziers och Sleegers (2007) betonar rektors betydelse för 

skolorganisationens kvalitet, och menar att rektors vision har stor påverkan för vilka strategier 

och vilket bemötande som används. Samstämmighet i kollegiet om vilka mål som ska uppnås 

och hur man bedömer att de uppnåtts är en förutsättning för det förebyggande arbetet 

(Göransson, 2011).  

Det finns indikationer som visar på att skolor som arbetar mer traditionsutmanande oftare 

arbetar mer förebyggande, jämfört med mer traditionsbundna skolor. Det förebyggande 

arbetet innebär då att man gör förändringar rörande lärandemiljöers uppbyggnad och 

förutsättningar. Man gör också anpassningar i förhållande till elevunderlaget (Lutz, 2013). 

2.4.2 Utbildning och fortbildning 
Myrberg (2003) menar att omfattande fortbildning är nödvändig för att nya evidensbaserade 

arbetssätt ska ge resultat i skolans verksamhet. Knight-McKenna (2009) beskriver, utifrån det 
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amerikanska utbildningssystemet för lärare, problemet som mer djupgående. Hon gör i sin 

artikel en koppling till lärares utbildning och menar att klasslärare olyckligtvis inte alltid är 

medvetna om den forskning som handlar om att förhindra lässvårigheter. Hon anser att de 

utifrån sin utbildning inte heller alltid har tillräckligt grundläggande kunskaper för att lära ut 

läsande. Detta kan i sin tur innebära stora konsekvenser för elever, särskilt de elever som inte 

har med läsupplevelser från hemmiljön. Hon beskriver det problem som uppstår när 

lärarutbildningarna inte tillhandahåller de studerande den kunskapsbas de behöver för att 

förstå hur man lär sig läsa, eftersom studenterna inte då heller kan förstå hur de ska kunna 

förebygga att eleverna hamnar i svårigheter. Knight-McKenna (2009) anser därför att man 

måste ge studenterna både en grundlig förståelse för forskning som handlar om att förebygga 

svårigheter samt låta dem få använda denna information tillsammans med framgångsrik läs- 

och skrivundervisning. Man behöver lägga mer fokus på att undervisa om det förebyggande 

arbetet för läs- och skrivsvårigheter jämfört med vad man gjort i tidigare i det amerikanska 

utbildningsprogrammet för lärare. Skolverket (2007) kan utifrån sin kunskapsöversikt se att 

även flera lärare i den svenska skolan saknar både redskap och kompetensutveckling vad 

gäller läs- och skrivundervisning och beskriver utifrån det att behovet av fortbildning är stort. 

2.5 Förebygga genom samarbete 

2.5.1 Samarbete mellan lärare 
Myrberg (2007) betonar, utifrån Konsensusprojektet 2001-2005, att samarbetet mellan 

klasslärare och speciallärare/specialpedagog spelar en avgörande roll för att elevers läs- och 

skrivutveckling ska bli framgångsrik. Ett sådant samarbete skulle kunna ske i ett projekt 

liknande det Göransson (2011) beskriver, där didaktiska samtal i kollegiet fungerar 

förebyggande utifrån att det blir ett sätt att skapa kollegial samstämmighet och 

problematiserande omkring kunskaper och mål.  

James och McCormick (2009) menar utifrån sin studie att för att samarbete mellan lärare ska 

ge utfall i verksamheten måste utrymme ges och man måste också skapa ett gott klimat inför 

samarbetet, annars finns en risk att det man är tänkt att diskutera och utveckla endast blir ytlig 

kunskap som inte ger något utfall i den egna praktiken. James och McCormick (2009) har i 

sin studie bland annat tittat på samarbetets betydelse när de undersökt vilka faktorer i skolan 

som understödjer utvecklandet av praktiker där man arbetar med att lära hur man lär. Lärares 

lärande genom nätverk på den egna skolan och kontakt med lärare på andra skolor visade sig 

vara viktigt. 

2.5.2 Samarbete mellan skola och hem 
Goda kontakter med hemmet är en av de faktorer som kan verka förebyggande för elevers läs- 

och skrivutveckling (Knight-McKenna, 2009; Taube, 2013). Skolan kan visa hur man hemma 

kan stimulera språkutveckling och läs- och skrivutveckling (Knight- McKenna, 2009). Taube 

(2013)  anser också att information om vilka krav läsinlärning ställer på eleverna, samt 

information om hur självbild och lärande hänger ihop, med fördel kan ges på föräldramöten. 

Hon framhåller även vikten av att skolan medverkar till att överföra positiva och realistiska 

förväntningar på den enskilda elevens förmåga. En synpunkt att beakta utifrån ovanstående är 

de fakta som Skolverket (2007) presenterar i sin rapport rörande frågan om ansvaret för 

elevers läsning, där de utifrån sin studie kunnat se att lärandet, särskilt under de tidiga 

skolåren, ibland delegerats till hemmet och till eleverna själva.  
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2.6 Förebygga genom tidiga insatser 
Tidiga insatser i form av ett förebyggande förhållningssätt är mindre kostsamt och långt mer 

effektivt för ökad läsförmåga, jämfört med ett förhållningssätt där man sätter in insatser i 

efterhand (Savage, 2006; Westling Allodi, 2005). Myrberg (2007) skriver, genom att referera 

till Konsensusprojektet 2001-2005, att man får bäst resultat av specialpedagogiska insatser om 

de ges tidigt i läs- och skrivutvecklingen, då eleverna är i sin mest formbara fas och inte 

hunnit fastna i läs- och skrivstrategier som inte är hållbara. Han skriver vidare att det är viktigt 

att inte först låta eleverna misslyckas för att sedan tillsätta särskilda insatser. Enligt Taube 

(2013) kan elevers upplevelse av den första tiden i skolan få en avgörande betydelse för 

lärandet. Det är svårare att bryta en ond cirkel än att förhindra att den uppstår från början.  

2.7 Förebygga genom screening och kartläggning 
Att kartlägga elevers kunskaper beskrivs i tidigare forskning och litteratur som ett sätt att 

arbeta förebyggande.  Här används både begreppen kartläggning och screening. Begreppet 

kartläggning kan ses både vid kartläggning av grupp och vid kartläggning av enskilda elever, 

medan screening används vid gruppdiagnostik. Jag väljer fortsättningsvis att använda 

begreppet screening när det syftar till att kartlägga grupper och begreppet kartläggning när det 

syftar till att kartlägga på individnivå.  

Geoffreda, et al. (2009) menar att en av pedagogikens mest kritiska punkter är försäkrandet 

om att elever i de tidiga skolåren tillägnar sig en ändamålsenlig grundläggande läsförmåga. 

De har i sin studie undersökt tillförlitligheten av ett screeningverktyg kallat DIBELS – 

Dynamic Indicators of Basic Early Litteracy Skills, vilket de beskriver kan vara ett sätt att 

identifiera elever i de tidigare skolåren vilka löper risk för framtida svårigheter. De anser att 

det finns ett behov av tillförlitlig diagnosticering av tidiga svårigheter samt ökad medvetenhet 

om tidiga läsinterventioner, det vill säga riktade insatser, och förordar därför förebyggande 

screening. Göransson (2011) menar dock att risken med screening som ett sätt att förebygga 

svårigheter är att man endast ser svårigheten hos den enskilda eleven, inte att det handlar om 

att utveckla skolverksamheten och undervisningen för att förebygga att eleven hamnar i 

svårigheter. Glentow (2006) framhåller kartläggning som ett sätt att se vilka specifika åtgärder 

man bör sätta in för de elever som hamnar i svårigheter i läs- och skrivutvecklingen. 

Kartläggningarna ska både ge riktlinjer för hur det pedagogiska arbetet ska läggas upp samt 

visa vilken effekt det pedagogiska arbetet har. Hon skriver vidare att 

speciallärare/specialpedagog bör vara delaktiga vid kartläggningar och tillägger att man vid 

behov av ytterligare fördjupad kartläggning även involverar hela elevhälsan, där även rektor, 

skolsköterska, kurator och skolpsykolog kan bidra utifrån sina kompetenser. 

Wedin (2010) menar att man som lärare måste vara medveten om att samtliga tester och 

bedömningar av elevers läsförmåga företräder en viss syn på språk, lärande och kunskap. Man 

behöver därför ha ett kritiskt förhållningssätt till de tester och bedömningar som genomförs. 

Hon betonar också att användandet av tester och bedömningar ställer krav på lärares 

bedömningskompetens. En av de konsekvenser detta får är att de tester som görs med elever 

med svenska som andraspråk måste genomföras av lärare med andraspråkskompetens. Det 

finns också en maktaspekt vid genomförandet av tester och bedömningar utifrån att elever 

vilka når ett lågt resultat utsätts för risken att särbehandlas. Detta kan i sin tur påverka deras 

självförtroende negativt. Maktaspekten gör sig även gällande för de elever som får en felaktig 

bedömning och riskerar att utsättas för åtgärder som inte är relevanta (Wedin, 2010).  
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2.8 Förebygga genom att organisera undervisningen 
Cameron, McDonald Connor, Morrison och Jewkes (2008) har i en amerikansk longitudinell 

studie bland annat undersökt vilken betydelse organiserandet av undervisningen har för 

elevers läsförmåga genom att observera undervisning under första skolåret och genom tester 

mäta elevers språk- och läsförmåga. De definierar begreppet organisera som den tid lärare 

använder för att informera och instruera eleverna om det som händer i klassrummet, vilket 

innebär att tydliggöra syfte för en aktivitet, att förklara hur man övergår från en uppgift till en 

annan och att visa på hur man slutför en uppgift på bästa sätt. Cameron et.al (2008) menar att 

elever på så sätt får tillfälle att delta i sitt lärande, inte endast lära sig det som presenteras.  

Studien visar att lärare som initialt under höstterminen ägnade mycket tid till att organisera 

klassrumsundervisningen skapade goda förutsättningar för att eleverna skulle lyckas i sin 

läsutveckling. De kunde senare under skolåret minska ner tiden för organiserandet och ändå 

bibehålla en positiv effekt. 

Avsaknaden av en genomtänkt och strukturerad metodik för läs- och skrivinlärning är ett 

exempel på en pedagogisk orsak till att elever hamnar i svårigheter (Glentow, 2006).  Myrberg 

(2003) varnar här för att en fixering vid särskilda material och metoder tillsammans med en 

avsaknad av kunskap om elevers behov och individuella utvecklingsnivå kan bidra till ett ökat 

stödbehov för elever. Han betonar vikten av att lärare har kunskap om de bakomliggande 

språkutvecklingsmekanismerna. Myrberg (2007) skriver också, utifrån Konsensusprojektet 

2001-2005, att utgångspunkten för undervisningen bör vara att bedöma var elevernas optimala 

utmaningsnivå ligger.  

När man ser till organiserandet av den tidiga skrivundervisningen menar Skjelbred (2009) att 

en av de centrala uppgifterna är att vägleda eleverna till skriftspråklighet. Hon betonar att 

skrivande är en kommunikativ aktivitet och menar att man i skrivundervisningen måste 

planera arbetet med en medvetenhet om mottagaren. Enligt Skjelbred (2009) måste man också 

i valet av läromedel vara uppmärksam på om läromedlet bygger vidare på det som eleverna 

redan kan och om det tar till vara på den kommunikativa kompetens eleverna har.  

I organiserandet av undervisningen för att förebygga hinder och svårigheter ingår också att 

skapa möjligheter till lärande genom att använda olika verktyg, som exempelvis datorer och 

läsplattor. Brodin och Lindstrand (2007) menar att ny teknik innebär att undervisningen och 

de metoder man använder måste förändras, vilket medför att utbildning och fortbildning 

behöver ges till de som ska handha verktygen.  

2.9 Förebygga genom delaktighet och sammanhang 
Man måste ge eleverna möjlighet till delaktighet i det som händer i undervisningen. 

Situationer där elever inte förstår instruktioner, inte hinner klart med sina uppgifter och inte 

känner att det som pågår i klassrummet berör dem påverkar dem negativt (Glentow, 2006).  

Detta stöds av Säljö (2000) som anser att man som pedagog bättre kan förstå det man 

uppfattar som inlärningssvårigheter genom att analysera de regler och traditioner för 

kommunikation som finns inom skolan, vilka eleverna kan ha svårigheter att identifiera sig 

med. Enligt Bergöö (2009) är det viktigt att man som pedagog frågar sig vad som i finns 

skolmiljön av elevernas erfarenheter, av deras intressen och frågor samt deras möjligheter till 

gemenskap. Även Antonovsky (1991/2005) beskriver att just en känsla av sammanhang 

påverkar vår möjlighet till välbefinnande och hälsa, vilket för eleverna innebär att de 

uppgifter de ställs inför behöver vara begripliga, hanterbara och meningsfulla.  
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2.10 Förebygga genom en god självbild  
Taube (2013) menar att den självvärdering elever gör av sin läsning och sitt skrivande kan ses 

som en kombination av elevens egna försök och eventuella misslyckanden, samt 

omgivningens reaktioner på elevens insats. Här anser hon att omgivningens reaktioner spelar 

den avgörande rollen för vilket självförtroende eleven får i sitt läs- och skrivlärande. Taube 

(2013) skriver vidare att när man som pedagog, och även som förälder, ser att en elev hamnar 

i svårigheter med att läsa och/eller skriva kan det innebära en förväntan att detta är en elev 

som fortsatt kommer att få det svårt. Både pedagoger och föräldrar riskerar då att överföra 

denna förväntan till eleven, kanske med både ord och kroppsspråk, med påföljden att eleven 

tänker att den inte kommer att klara de uppgifter den är satt att göra och därmed börjar 

underprestera. Det motsatta, menar Taube (2013) kan man se hos de elever som lyckas i den 

tidiga läs- och skrivundervisningen, och därigenom får både positiv respons och förväntningar 

om att det ska gå fortsatt bra från både pedagoger och föräldrar. När man ser till elevens risk 

för att möta misslyckanden betonar även Glentow (2006) att positiva förväntningar, 

tillsammans med tydliga instruktioner, arbete på rätt nivå och tillräckligt med tid för att klara 

uppgiften är avgörande för om elever ska lyckas eller inte.   

Misslyckanden i läs- och skrivutvecklingen påverkar inte bara kognitiva förmågor. Elever 

som upplever misslyckanden i sin första läs- och skrivinlärning kan utveckla osäkerhet och 

sviktande självtillit, vilket fortsättningsvis kan påverka både uthållighet och koncentration 

(Glentow, 2006). Detta stöds av Taube (2013) som beskriver hur låg självtillit kan innebära att 

eleven undviker en uppgift eller endast ägnar en begränsad del av uppmärksamheten till att 

lösa den. Den andra delen av uppmärksamheten ägnas till ängslan för att misslyckas. 

Uppfattningen om att man är dålig på att läsa och skriva kan ge en dålig självbild vad gäller 

hela skolsituationen, vilket i sin tur kan leda till en dålig självbild genom hela livet (Glentow, 

2006; Taube, 2013). 

2.11 Sammanfattning 
Det förebyggande arbetet har betydelse för hur vi kan skapa en inkluderande verksamhet. För 

att ett förebyggande arbete ska kunna genomföras på bästa sätt behöver förutsättningar finnas 

i form av bland annat en organisation där tillgång till mötesplatser finns, liksom ett klimat 

som främjar samarbete mellan olika yrkesgrupper. Man behöver även se över kompetens och 

behovet av eventuell fortbildning. I det förebyggande arbetet blir också kontakten med 

hemmet en viktig del, liksom arbetet med att hos eleven skapa en god självbild. 

Organiserandet av undervisningen och en känsla av delaktighet och sammanhang för eleven 

är också av betydelse. Tidiga insatser ger möjlighet att förhindra en negativ utveckling. Ett 

sätt att upptäcka i tid kan vara att använda screening och/eller kartläggning, med en 

medvetenhet om vilka eventuella sidoeffekter ett sådant användande kan få. I ovanstående 

sammanfattning har forskare och författare utifrån olika aspekter beskrivit ett förebyggande 

arbete och dess betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. I mitt sökande efter tidigare 

forskning och litteratur som rör ämnet saknas klasslärares och speciallärares beskrivningar av 

det förebyggande arbetet, vilket är utgångspunkten för min undersökning.  

3. Teoretisk utgångspunkt 
Synen på lärande kan få betydelse för vad ett förebyggande arbete för att undanröja hinder 

och svårigheter i elevers läs- och skrivutveckling kan innebära, liksom för hur speciallärarens 



 

11 

 

roll kan se ut. I följande del presenteras den teoretiska utgångspunkt jag valt, den 

sociokulturella teorin, vilken beskriver ett sätt att se på lärande. De begrepp som jag utifrån 

den sociokulturella teorin sedan kommer använda för analys av undersökningens resultat är 

interaktion och kommunikation, redskap, mediering, den proximala utvecklingszonen och 

scaffolding. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
En av de första att uttrycka tankar om ett sociokulturellt perspektiv var den ryske psykologen 

Lev Vygotskij (1896-1934). Hans utgångspunkt var att se människan som både en biologisk, 

kulturell, social och historisk varelse. Utifrån lärandet måste man sedan ta hänsyn till vilken 

roll dessa aspekter har och hur de samverkar. En central utgångspunkt för synen på lärande 

inom den sociokulturella teorin är också perspektivet att människans förmågor inte bestäms 

av biologiska förutsättningar. Vi kan istället utveckla och använda både språkliga och 

materiella redskap, vilket innebär att gränsen för våra förmågor och kunskaper inte stannar 

vid den egna kroppen. Med hjälp av redskap kan vi klara långt mer än vad endast våra 

medfödda förmågor ger oss möjlighet till (Säljö, 2015).  

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv ser man interaktion och kommunikation som vägar till 

utveckling och lärande, kunskapande är något vi deltar i (Säljö, 2012). För att studera lärande 

i ett sociokulturellt perspektiv måste man ta hänsyn till utvecklingen och användandet av de 

intellektuella och fysiska redskapen, samt kommunikationen och de olika sätt som finns för 

att utveckla former för samarbete i kollektiv verksamhet. Människors lärande kan aldrig 

handla om enbart metod eller teknik, vilket ibland kan vara uppfattningen inom skolan. Vår 

förmåga att lära ska ses i ett större perspektiv. Det handlar mer generellt om hur kunskaper 

återskapas i ett samhälle (Säljö, 2000). 

3.1.1 Språk och tänkande 
Centralt i den sociokulturella teorin är sambandet mellan språket och tänkandet. Tillägnandet 

av språket sker genom språkliga samspel och språket har till en början en social och 

kommunikativ funktion. Det kommer sedan även att få en individuell och intellektuell 

betydelse. Det är därför viktigt att uppmuntra barns och elevers interaktioner eftersom detta 

sedan leder till egna tankar, eller det som Vygotskij kallade för inre prat (Strandberg, 2006). 

Språket fungerar på två nivåer, både mellan människor och inom människor (Vygotskij 

1934/1999). 

3.1.2 Mediering 
Begreppet mediering (från tyskans Vermittlung som betyder förmedling) har även det en 

framträdande roll inom den sociokulturella teorin. Begreppet kan förklaras med att vi tolkar 

och hanterar omvärlden med hjälp av olika redskap (Säljö, 2013). Vygotskij menade att 

människan använder både språkliga och materiella redskap, vilka även kallas artefakter, för att 

förstå sin omgivning (Säljö, 2012). Här kan man tänka att språkliga redskap utifrån läsande 

och skrivande är bokstäver, symboler och begrepp kopplade till läsning och skrivning. 

Materiella redskap kan vara böcker, datorer, läsplattor och andra fysiska saker som används i 

anslutning till att läsa och skriva. Istället för att skilja mellan språkliga och materiella redskap, 

kan man använda uttrycket kulturella redskap, eftersom de oftast är en kombination av båda 

(Säljö, 2015). Språket är människans viktigaste redskap, eftersom det är genom 

kommunikation med andra som vi kan uttrycka oss (Vygotskij 1934/1999). 
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De kulturella redskapen fungerar medierande då de ger oss både möjlighet att kommunicera 

om världen och att förstå den. ”Mediering är en levande dimension av all mänsklig 

interaktion, vi samtalar, samtänker och samhandlar” (Säljö, 2015 s.99). Redskapen innebär 

ofta att vi kan spara både tankekraft och fysisk ansträngning då de ger oss möjlighet att ta 

genvägar. Nya uppfinningar och nya kulturella redskap innebär nya villkor för vad vi lär och 

hur vi lär det (Säljö, 2015). De medierande redskap som finns tillgängliga, samt den omvärld 

vi lever i, har betydelse för i vilken riktning vi utvecklas. Mediering underlättar dock inte 

alltid kommunikation, eftersom man kan stöta på medierande redskap som är abstrakta och 

svåra att ta till sig om man inte är förtrogen med dem (Säljö, 2013). Det kan exempelvis 

handla om att man som lärare eller elev inte förstår eller kan hantera ett program på datorn 

som är tänkt att underlätta lärande.  

3.1.3 Den proximala utvecklingszonen 
Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är ZPD (zone of proximal 

developement), vilket på svenska översätts till den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2015). 

Vygotskij beskriver att den proximala utvecklingszonen är avståndet mellan vad en individ 

kan klara utan stöd och vad den kan klarar tillsammans med en vuxen eller i samarbete med 

kamrater med ytterligare kunskap (Säljö, 2000).) Som pedagog måste man alltid kunna 

bestämma den lägsta tröskeln för inlärning, samtidigt som man också måste kunna se den 

högsta, eftersom det endast är mellan dessa två som inlärning kan ge resultat (Vygotskij, 

1934/1999). Vygotskij ville, med hjälp av begreppet utvecklingszon, betona potentialen hos 

den lärande, inte bara se till den kompetens denne redan kunde visa. Ofta kan det vara ett 

ganska stort avstånd mellan det man klarar av på egen hand och det man klarar tillsammans 

med någon annan, vilket är vanligt både i skolsammanhang och i elevers vardag (Säljö, 2000). 

Ett begrepp som kommit att förknippas med den proximala utvecklingszonen är scaffolding, 

vilket kan översättas med orden stöd eller byggnadsställning. Begreppet får i den 

sociokulturella teorin symbolisera det språkliga och/eller materiella stöd den lärande får under 

tiden den lär. Ju mer den lärande behärskar desto mindre behov av scaffolding har den. 

Processen att med tiden kunna utföra en handling på egen hand kallas inom den 

sociokulturella teorin för appropriering, vilken kan beskrivas inleds med en exponering av ett 

språkligt eller materiellt redskap för att sedan leda till att den lärande själv behärskar att 

använda det. Någon slutpunkt för själva approprieringen finns dock inte, eftersom vårt sätt att 

använda olika redskap ständigt kan utvecklas (Säljö, 2015). För att förstå hur man lär och 

utvecklas måste man också ta hänsyn till den situation lärandet sker i, det handlar inte om att 

enbart ha fokus på individen. Man måste analysera den aktivitet individen finns i och vilka 

erfarenheter individen gör utifrån aktiviteten, alltså hur individen skapar mening omkring det 

den upplever (Säljö, 2013). 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Metod 
Jag har för min undersökning valt att använda en kvalitativ metod. Trost (2010) menar att för 

frågeställningar som handlar om att förstå något eller om att hitta ett mönster passar en 

kvalitativ studie, medan man för frågeställningar som handlar om exempelvis antal och 

frekvens hellre ska välja att göra en kvantitativ studie. Mitt val av metodologisk ansats och 

metod är gjort utifrån mitt syfte och mina frågeställningar.  
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4.1.1 Kvalitativ forskningsintervju 
För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att använda mig av intervjuer, vilket enligt 

Kvale och Brinkman (2014) är att föredra när det handlar om att undersöka mänsklig 

erfarenhet. De menar också att syftet med en kvalitativ forskningsintervju kan vara att utifrån 

den intervjuades perspektiv förstå ämnen från den levda vardagsvärlden. Jag har genom att 

använda intervjuer försökt förstå ämnet utifrån några klasslärares och speciallärares 

beskrivningar.  

Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan forskningsintervjun beskrivas som en intervju där 

intervjuaren och den intervjuade skapar kunskap genom interaktion, vilket också innebär att 

det med en annan intervjuare kan ske en annan typ av interaktion och även skapas en annan 

typ av kunskap. Intervjun ska ses som en utveckling av det vardagliga samtalet, och att 

intervjua är således en social praktik. Författarna menar också att en väl genomförd intervju 

kan innebära att den intervjuade får nya insikter. Men även om forskningsintervjun kanske 

upplevs positiv och öppen måste man vara medveten om att den finns en maktasymmetri 

mellan den som intervjuar och den intervjuade. Maktasymmetrin gör sig gällande bland annat 

genom att det handlar om ett samtal där intervjuaren bestämt samtalsämne, är den som ställer 

frågorna och den som även tolkar det som blivit sagt. Intervjun ska inte ses som ett samtal 

mellan två jämbördiga (Kvale & Brinkman, 2014).  

Jag har inför min forsknings- och litteraturgenomgång försökt se på begreppet förebyggande 

arbete utifrån flera aspekter för att få en så bred och djup förståelse för ämnet som möjligt. 

Kvale och Brinkman (2014) betonar vikten av att man som intervjuare har goda kunskaper i 

det ämne man valt för intervjun. Goda ämneskunskaper tillsammans med ett aktivt lyssnande, 

både av det som sägs och det som förmedlas via kroppsspråket, innebär att man som 

intervjuare har möjlighet att ställa relevanta andrafrågor. Man kan som intervjuare också 

använda tystnaden för att föra intervjun framåt, då man i tystnaden som intervjuad får 

möjlighet att både reflektera och associera (Kvale & Brinkman, 2014).  

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) menar att en av den kvalitativa intervjuns fördelar är 

att man på kort tid kan ta del av flera personers egna reflektioner omkring ett specifikt ämne. 

Man bör dock vara medveten om att intervjun som form är begränsad utifrån att den är ett 

samtal vid en viss tidpunkt på en viss plats, och det som sägs där och då kanske syftar till 

något annat än vad intervjuaren förstår eller tänkt sig. Genom att komplettera med andra 

metoder, exempelvis observation och dokumentation, kan man få ett mer informativt material 

om det man valt att undersöka.  

För att en kvalitativ intervju ska räknas som god bör den, enligt Kvale och Brinkman (2014) 

ge uttryck för spontanitet. De menar att intervjun inte kan vara allt för planerad och 

intervjuaren bör i förberedelserna reflektera över när och hur denne ska avvika från bestämda 

planer och intervjuformer. Jag valde att genomföra halvstrukturerade intervjuer vilket, enligt 

Kvale och Brinkman (2014), innebär att man genomför intervjuer utifrån en intervjuguide 

som fokuserar på vissa teman och innehåller förslag på frågor. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2011) menar att en av fördelarna med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa frågor och 

frågornas ordning efter den situation man befinner sig i, jämfört med om man skulle använda 

ett färdigt frågeformulär. Min intervjuguide innehåller en översikt över de områden jag önskat 

täcka in. Områdena är valda utifrån det syfte och de frågeställningar undersökningen grundar 

sig på. Inom varje område finns frågor som är tänkta att fördjupa förståelsen för området. I 

framställningen av intervjuguiden valde jag att använda det som Eriksson- Zetterquist och 
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Ahrne (2011) beskriver som deskriptiva frågor; frågor där man ber den intervjuade berätta om 

saker, och strukturella frågor; frågor som handlar om hur den intervjuade organiserar sin 

kunskap.  

Jag anser att den kvalitativa forskningsintervjun som metod passar den teoretiska 

utgångspunkt jag valt då synen på lärande kan bli tydliggjord i samtal.  

4.2 Urval 
Urvalet för studien grundar sig på mitt syfte att undersöka vad ett förebyggande arbete för att 

undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling kan innebära, med fokus 

på speciallärarens roll i detta arbete. Då speciallärarens roll i det förebyggande arbetet är 

preciserad i den nya examensordningen för speciallärare (bilaga 1) var ett kriterium för 

urvalet av skolor att det på skolan fanns verksam speciallärare som genomgått den nya 

utbildningen. För att få en bredare bild av speciallärarens roll i det förebyggande arbetet valde 

jag att intervjua både speciallärare och klasslärare. Jag inledde urvalsprocessen med att genom 

telefonsamtal kontakta rektorer på fyra skolor i två kommuner i Mellansverige. Efter att ha 

fått konfirmerat att speciallärare, vilka genomgått det nya speciallärarprogrammet, fanns på 

skolorna samt fått tillstånd av samtliga rektorer att kontakta både speciallärare och klasslärare 

skickade jag ut mail till en speciallärare och en klasslärare på vardera skola. Mailet inleddes 

med en kort information om undersökningen samt förfrågan om deltagande, samtidigt som jag 

bifogade ett dokument med en utförligare beskrivning (bilaga 2). Jag hade utifrån 

undersökningens omfång som utgångspunkt att intervjua tre speciallärare och tre klasslärare, 

samt genomföra en pilotintervju inom respektive yrkesgrupp. Tre speciallärare och fyra 

klasslärare tackade ja till att delta i undersökningen. Jag valde att avstå att söka ytterligare en 

speciallärare som deltagare utifrån den tidsbegränsning som fanns för undersökningen, och 

genomförde därför endast en pilotintervju inom yrkesgruppen klasslärare. (För mer 

information om pilotintervju se nedan.)  Samtliga speciallärare jag intervjuat har utbildat sig 

inom det nya speciallärarprogrammet.  

I resultatdelen synliggörs de två yrkesgrupperna genom valet av namn. Speciallärarna har fått 

namn som börjar på S; Sara, Stina och Susanne. Stina arbetar på lågstadiet och Sara och 

Susanne arbetar på både låg- och mellanstadiet. Klasslärarna har fått namn som börjar på K; 

Karin, Kerstin, Kicki och Klara. Karin, Kerstin och Kicki arbetar på lågstadiet. Klara arbetar 

på mellanstadiet. Samtliga intervjudeltagare heter i verkligheten något annat. Jag har valt att 

inte göra en mer ingående beskrivning av intervjudeltagarna då jag bedömt att det inte är av 

betydelse för undersökningens resultat.  

4.3 Genomförande 
Efter att jag fått svar från fyra klasslärare och tre speciallärare om att de var villiga att delta i 

undersökningen upprätthöll jag mailkontakt med samtliga innehållande bokning av tider för 

intervju samt utskick av intervjuguide. För att neutralisera en del av den maktasymmetri en 

intervju skulle kunna innebära valde jag att genomföra samtliga intervjuer på de intervjuades 

arbetsplats, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011) är vanligt vid intervjuer som 

har anknytning till ett yrke. Intervjudeltagarna valde själva var intervjuerna skulle ske och 

detta innebär att de genomförts i klassrum, grupprum, arbetsrum eller på kontor. Vid några 

intervjutillfällen avbröts intervjuerna då någon knackade på för att se om rummet var upptaget 

eller för att fråga den intervjuade om något. Min uppfattning är att detta inte påverkade 

kvaliteten på intervjuerna nämnvärt. 
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Jag valde att göra ljudupptagning av intervjuerna genom att använda en Ipad som placerades 

på sidan av det bord vi satt vid, vilket jag informerat deltagarna om i informationsbrevet 

(bilaga 2).  Tidsåtgången för respektive intervju var ca 30-50 minuter. Jag hade vid den första 

kontakten uppgivit att tidsåtgången beräknades vara 30-45 minuter. Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne (2011) beskriver att det finns en risk med att tidsbegränsa intervjun då den intervjuade 

kan behöva mer tid och kan känna sig tvingad att avsluta för att tiden är slut. Mitt val att 

tidsbegränsa var utifrån min kunskap om den pressade arbetssituation många lärare beskriver, 

där de har svårt att få tiden att räcka till. En obegränsad intervjutid skulle ha kunnat innebära 

att man valt att inte delta. Vid intervjutillfället försäkrade jag mig även muntligt om att, 

utifrån ljudupptagningen, få citera respektive deltagare i undersökningens resultatdel. 

Samtliga deltagare gav sitt samtycke.  

Jag har vid samtliga intervjutillfällen utgått från en intervjuguide. Jag valde att göra en 

intervjuguide utifrån vardera yrkesgruppen klasslärare och speciallärare. Dock finns endast 

marginella skillnader i de olika guiderna. Skillnaderna handlar om formuleringar utifrån 

vilken yrkesgrupp jag intervjuat (se bilaga 3 och 4). För att intervjudeltagarna skulle ha 

möjlighet att förbereda sig valde jag att maila dem respektive intervjuguide cirka en vecka 

innan intervjutillfället. Min bedömning var att detta inte skulle påverka möjligheten till 

spontanitet vid intervjutillfället. Jag hade också en önskan om att intervjudeltagarna skulle få 

möjligheten att ge genomtänkta svar. Valet att förbereda sig var dock frivilligt. Jag 

informerade också om att intervjuguiden skulle användas som ett stöd i intervjun, inte som ett 

frågeformulär, och att ytterligare följdfrågor skulle kunna komma att ställas.  

För att undersöka relevansen av min intervjuguide valde jag att genomföra en pilotintervju. 

Pilotintervjun genomfördes med en klasslärare på samma sätt som beskrivet ovan. Efter att ha 

lyssnat på och transkriberat intervjun valde jag att hålla kvar vid samma frågeställningar även 

i efterföljande intervjuer. Klassläraren som deltog i pilotintervjun fick samma 

informationsbrev som övriga informanter. Då jag bedömt pilotintervjun som intressant för 

resultatet har jag även valt att använda den som en del av undersökningen.  

4.4 Databearbetning och analys 
Jag har transkriberat samtliga intervjuer i nära anslutning till respektive intervjutillfälle, detta 

för att även kunna återge saker från den sociala kontexten, exempelvis kroppspråk, vilket är 

svårt att uppfatta utifrån en ljudupptagning. Jag har gjort ordagranna transkriptioner där även 

pauser, skratt och liknande synliggörs. Enligt Kvale och Brinkman (2014) är detta ett vanligt 

förfarande vid kvalitativa intervjuer och de beskriver att den utskrivna texten tillsammans 

med ljudupptagningen blir ett underlag för analysen. I resultatdelen har jag vid citeringar av 

intervjudeltagarna gjort en språklig anpassning till skriftspråket för att göra texten mer lättläst. 

Vid analysarbetet har jag gjort vad som skulle kunna beskrivas vara en teoretisk tolkning av 

intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkman (2014) behöver man inte följa någon specifik metod 

i sitt analysarbete. De menar att det är möjligt att genom upprepade genomläsningar av sitt 

datamaterial teoretiskt reflektera över specifika teman som intresserar. Jag har läst igenom 

intervjuerna vid upprepade tillfällen för att på så sätt bli bekant med mitt material och sedan 

sammanfattat dem utifrån de teman som blivit tydliga. Här har jag både använt de teman som 

i intervjuerna kan knytas till ett förebyggande arbete och de specifika begrepp jag valt som 

analysverktyg utifrån den sociokulturella teorin. För att göra en sammanställning av mitt 

material har jag både skrivit en sammanfattande text utifrån varje intervju, samt gjort en 

schematisk jämförande analys av samtliga intervjuer där likheter och skillnader framträder.  
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4.5 Giltighet och tillförlitlighet  
Giltighet och tillförlitlighet ska genomsyra hela forskningsprocessen (Kvale & Brinkman, 

2014). För att uppnå detta har jag under hela arbetsprocessen försökt redogöra för samtliga 

delar på ett uttömmande och transparent sätt, vilket är tänkt att möjliggöra för läsaren att 

bedöma undersökningens kvalitet. 

Vad gäller undersökningens giltighet handlar det om huruvida metoden undersöker det som 

den påstås undersöka (Kvale & Brinkman, 2014). Mitt val att använda mig av kvalitativ 

intervju grundar sig på att jag vill förstå ämnet utifrån de intervjuades perspektiv och 

kvalitativ intervju är när det handlar om att undersöka mänsklig erfarenhet att föredra (Kvale 

& Brinkman, 2014). Jag är medveten om, precis som Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2012) 

påpekar, att det finns begränsningar med intervjun som metod då den sker vid ett specifikt 

tillfälle och endast ger en begränsad bild av fenomenet. I arbetet med data och analys blir 

dessutom intervjun beroende av min subjektiva tolkning av det som sägs. Mitt sätt att arbeta 

med data och analys; att transkribera i nära anslutning till intervjuerna och analysera genom 

att sammanfatta det som sagts i olika teman har, tillsammans med medvetenhet om min egen 

bias, det vill säga mina egna fördomar, förhoppningsvis hjälpt mig att förhålla mig till min 

egen subjektivitet.  

När man ser till tillförlitlighet kan man utifrån användandet av intervju som metod ställa sig 

frågan om resultatet skulle kunna reproduceras vid ett annat tillfälle av en annan forskare. Här 

behöver man som intervjuare ta hänsyn till saker som ledande frågor och sin egen bias (Kvale 

& Brinkman, 2014). I mitt val att använda intervjuguide tillsammans med en halvstrukturerad 

intervju försökte jag, i de fall jag ställde följdfrågor, vara medveten om risken att leda 

intervjudeltagaren genom att använda följdfrågor av typen ”Kan du berätta mer om…?” 

istället för att referera till min egen förförståelse och säga ”Tänker du på x när du pratar 

om…?”. Som jag tidigare berättat valde jag att i förväg lämna ut den intervjuguide jag hade 

för avsikt att använda i intervjun, med en tanke om att detta skulle ge en möjlighet till 

förberedelse och på så sätt ge informativa svar på mina frågor. Utifrån undersökningens 

tillförlitlighet skulle det kunna finnas en risk att intervjudeltagarnas svar blev mindre spontana 

och mer formade utifrån vad de trodde att jag förväntade mig att de skulle svara. Utifrån 

tankar om maktasymmetri kan man däremot tänka att denna minskat och bidragit till mer 

spontanitet, då intervjudeltagarna kunnat förbereda sig på det ämne jag ställt frågor omkring. 

Utifrån ovanstående kan man fundera över undersökningens generaliserbarhet. Kvale och 

Brinkman (2014) menar att en intervjustudie med resultat som bedöms vara tillförlitliga och 

giltiga också kan ställas inför frågan om den har resultat vilka kan räknas som generaliserbara. 

Är resultaten främst av lokalt intresse eller kan de överföras till andra situationer? Svensson 

och Ahrne (2011) menar att generaliserbarhet av kvalitativa metoder är något som av kritiker 

anses vara metodens svaghet, då inga sannolikhetskalkyler görs. Generaliseringsanspråket 

måste därför göras med en försiktig bedömning. Inledningsvis skriver jag att det är tänkbart 

att ett förebyggande arbete skiljer sig åt både vid jämförelse mellan olika kommuner och 

mellan olika skolor. I resultatet framkommer också både skillnader och likheter i det som 

beskrivs. Utifrån tillämpning är min tolkning att det som framkommit i den undersökning jag 

gjort ändå skulle kunna användas för att utveckla målinriktade insatser för ett förebyggande 

arbete inom skolans verksamhet. Dock måste man utifrån undersökningens generaliserbarhet 

vara medveten om att den genomförts med ett begränsat antal deltagare och att de intervjuer 

som gjort speglar det samtal som skett där och då utifrån mina tolkningar av vad som sagts.  
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4.6. Etiska överväganden 
Undersökningen utgår när det gäller etiska övervägande från Vetenskapsrådets (2002) 

grundläggande individskyddskrav, vilka kan delas in i fyra allmänna huvudkrav på forskning; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom att undersökningsdeltagare informeras om vilken uppgift 

de har i undersökningen och under vilka villkor de deltar. I det informationsbrev jag bifogade 

vid förfrågan om deltagande (bilaga 2) finns information om undersökningens syfte samt 

information om att deltagandet är frivilligt och att deltagaren har rätt att avbryta sin 

medverkan. Samtyckeskravet innebär att deltagare i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin medverkan. Inför kontakten med både speciallärare och klasslärare valde 

jag att kontakta rektor på respektive skola för att be om tillstånd att få tillgång till fältet. 

Avsikten var att informera om undersökningens syfte, samt låta rektor avgöra om det var 

lämpligt att kontakta personal på skolan utifrån verksamhetens bästa. I informationsbrevet 

(bilaga 2) nämns att tillstånd att ta kontakt beviljats av rektor. Något krav på att delta utifrån 

rektors beviljande finns inte. Konfidentskravet innebär att uppgifter om deltagare inte ska gå 

att spåra. Jag har i min studie avidentifierat kommuner, skolor och klasslärare respektive 

speciallärare. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in inte får användas i 

annat syfte än till min undersökning. I informationsbrevet (bilaga 1) får deltagarna 

information om att de data som samlats in kommer förstöras efter studiens genomförande. 

Under genomförandet har jag förvarat ljudfiler och transkriberade intervjuer oåtkomligt för 

obehöriga. Utifrån ovanstående ser jag samtliga huvudkrav som uppfyllda. Hänsyn har också 

tagits till det Vetenskapsrådet (2011) beskriver som uppförandekrav, där de bland annat lyfter 

fram vikten av att man talar sanning om det som framkommer, medvetet granskar och 

redovisar de utgångspunkter man har för undersökningen och öppet redovisar metoder och 

resultat. 
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5. Resultat och analys 
Undersökningen syftar till att undersöka vad ett förebyggande arbete för elevers läs- och 

skrivutveckling kan innebära, med fokus på speciallärarens roll. I följande kapitel redogörs 

för undersökningens resultat och analys utifrån syfte och frågeställningar. Redogörelsen av 

resultatet utgår inledningsvis från de huvudområden som tidigare presenterats i 

litteraturgenomgången när det handlar om att beskriva förebyggande arbete för att undanröja 

hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling, då detta var områden som även 

blev synliga under intervjuerna. Jag har även valt att lyfta fram sådant som inte framgår som 

förebyggande, eller står i relation till det förebyggande arbetet, utifrån den 

litteraturgenomgång jag gjort, men som likväl är av betydelse ur intervjudeltagarnas 

perspektiv. Efter detta följer en presentation av resultatet med fokus på speciallärarens roll, 

samt det som framkommit i intervjuerna gällande själva begreppet förebygga. Resultatet 

illustreras med citat från intervjusamtalen. Kapitlet avslutas med analys utifrån den 

sociokulturella teorin. De begrepp jag utifrån teorin valt som analysverktyg är interaktion och 

kommunikation, redskap, mediering, den proximala utvecklingszonen och scaffolding.  

5.1 Förebyggande arbete 

5.1.1 Organisation 
Det framkommer i intervjuerna att skolans organisation har betydelse för att det förebyggande 

arbetet ska fungera. Intervjudeltagarna beskriver också hur detta kan se ut genom att prata om 

ledarskap, handlingsplaner, rutiner, övergångar, helhetstänk, arbetsbelastning och 

speciallärarnas uppdrag. Sara och Klara beskriver att det behövs en tydlig ledare. Sara nämner 

att en handlingsplan på skolan för elever i behov av stöd behövs för att kunna arbeta 

förebyggande. Hon säger ”Att vi håller oss till gemensamma rutiner på skolan. Att det vi 

säger, att vi står för det”.  Stina, Kerstin och Klara uttrycker att det i ett förebyggande arbete 

är viktigt att organisera bra övergångar mellan stadier och ta tillvara på den kunskap som 

personalen på det tidigare stadiet har. Susanne pratar utifrån olika stadier om ett helhetstänk 

och säger: 

                 Jag tycker… att vi jobbar lite för mycket i klumpar med förskoleklass för sig och sen blir det låg och 

                 mellan. Här skulle jag vilja se ett annat tänk. Det tror jag skulle kunna vara ett sätt att jobba  

                 förebyggande, att ha ett mer helhetstänk från förskoleklass och uppåt. 

Stina och Kerstin pratar om att en rimlig arbetsbelastning för både klasslärare och 

speciallärare är en förutsättning för att det förebyggande arbetet ska fungera. 

Intervjudeltagarna säger också att det behövs mer resurser och mer tid för att kunna arbeta på 

ett bättre sätt. Den deltagare som inte nämner detta är Kicki. Hon har stöd av speciallärare i 

klassen varje förmiddag och mötestid ett tillfälle varje vecka. Hon beskriver att detta ger 

möjlighet till ett flexibelt arbetssätt och säger ”så det är inte statiskt så att bara den och den 

ska få utan det beror lite på behov… just för tillfället”.  

Klara pratar om hur speciallärarna är organiserade och säger: 

                 Det känns som att, det låter konstigt, men det känns som att de gör sin organisation själva på något 

                 sätt. Och då beror det så mycket på hur de vill jobba. 
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5.1.2 Utbildning och fortbildning 
Utbildning och fortbildning nämns främst av speciallärarna som ett sätt att arbeta 

förebyggande. Även vikten av att ta del av forskning framkommer i speciallärarnas 

beskrivningar. När det handlar om utbildning pratar Sara om att det behövs mer utbildning 

och kunskap om elever i svårigheter och säger ”för vi sätter ibland elever i svårigheter på 

grund av oss”. Susanne nämner att ett hinder är att klasslärare ibland inte har tillräcklig 

kunskap för att kunna förebygga att elever hamnar i svårigheter. Hon beskriver också att man 

behöver öka kunskapen om vad som händer på andra stadier, inte bara se till det stadie man 

själv arbetar på.  

Stina och Susanne pratar om att vara påläst och ta del av forskning. Stina säger: 

                 Jag har alltid varit intresserad av… forskning och forskningsresultat och vad som sägs. Jag tycker  

                 också det är en del i att förebygga. Det är att vara påläst och veta och ha vetenskaplig grund för det 

                 man säger.  

Susanne nämner att man måste tänka på att kunskap behövs för att kunna hantera de 

alternativa verktyg och hjälpmedel som finns i skolan.  

Kerstin är den av klasslärarna som pratar om fortbildning och hon säger: 

                 Det skulle vara jättekul att kanske gå en kurs, för ofta när man går en kurs tänker man på elever som  

                 man har just nu. Det finns ju säkert massor av bra idéer man skulle kunna göra med de här. 

Kerstin berättar att ett hinder i det förebyggande arbetet är att hon saknar kompetens att möta 

elever som har lite kunskaper i det svenska språket. Hon säger ”Jag känner att min kompetens 

är sämre. Jag är sämre på att hjälpa dem”. 

5.1.3 Samarbete mellan lärare 
I intervjuerna med både klasslärare och speciallärare framkommer samarbetet mellan 

klasslärare och speciallärare som något avgörande i det förebyggande arbetet. Stina säger 

”samarbete är a och o”. Här är det dock endast Kicki som beskriver att en mötesplats med 

specialläraren finns varje vecka där man kan diskutera saker som det förebyggande arbetet, 

vilket hon säger har betydelse för möjligheten att förebygga. Övriga nämner att det är svårt att 

få till regelbundna möten och Karin säger ”sen har vi inget samarbete direkt idag av 

organisatoriska orsaker”. Sara säger ”Vi för ju det i elevhälsan, många diskussioner om elever 

hur vi ska göra, men tillsammans med lärarna gör vi det sällan i syfte att bara prata 

specialundervisning”. Hon säger också senare i intervjun ”Jag saknar lite av det här att man 

sitter ner och pratar om just den här eleven som jag har jobbat med eller ska jobba med. Det 

tas i korridoren.”  

Utifrån ovanstående kan man se att det samarbete man framhåller har stor betydelse för att 

kunna arbeta förebyggande faktiskt sällan blir av utifrån organisatoriska orsaker.  

5.1.4 Samarbete mellan skola och hem 
I intervjuerna framkommer från både speciallärare och klasslärare att kontakten med föräldrar 

är ett sätt att förebygga att elever hamnar i svårigheter. Här pratas om tydlighet från skolans 

sida vid enskilda möten med föräldrar, samt betydelsen av goda relationer. Susanne pratar att 

man måste få med föräldrarna och Sara säger ”Upptäcker vi måste vi prata klarspråk med 

föräldrar… hur vi kan jobba tillsammans för att få dem att gå framåt”. Klara säger att det är 

viktigt ”att man har bra relation till sina elever och till föräldrar”. Karin beskriver här hur hon 
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kompenserar för de elever där föräldrastödet av olika orsaker inte fungerar, genom att själv 

möta upp dessa elever några kortare stunder under veckan. 

5.1.5 Tidiga insatser 
Att tidigt upptäcka beskrivs av både klasslärare och speciallärare som betydelsefullt i det 

förebyggande arbetet för att undanröja hinder och svårigheter. Som exempel på 

tillvägagångssätt för att tidigt upptäcka nämns i intervjuerna observationer, screening, 

speciallärare inkopplad mot klassen från år 1, intervjuer med elever och lärare och 

tillvaratagande av information vid övergångar.  

När det handlar om specialläraren riktad mot år 1 säger Kicki: 

                 Sen har vi en speciallärare… som bara jobbar nästan emot årskurs 1. Och det fungerar faktiskt väldigt 

                 bra, för just då när man märker… då kör man lite extra med dem med bokstavsträning och den där  

                 biten.  

Klara säger när det handlar om tidiga insatser i samband med övergångar mellan stadier: 

              Om man såg de eleverna redan på lågstadiet, då skulle man ju kunna försöka jobba förebyggande där  

                 så att de inte hamnar i de här problemen på mellanstadiet, att de inte hinner med då för att det blir för 

                 mycket text. 

Stina nämner här tillvaratagande av den kompetens som finns hos lärarna i förskoleklass. Hon 

säger: 

              Det finns mycket kunskap att hämta hos förskollärarna. Det behöver vi ta tillvara på. Där känner jag 

                 att där behöver man göra mer än en klassisk överlämning bara. Jag tror att det finns mycket där. 

Speciallärarna pratar också om att verksamheten i förskoleklass fyller en viktig funktion när 

det handlar om tidiga insatser. Här pratar man om undervisningen och språklekarnas 

betydelse, och om att se elever som riskerar att hamna i svårigheter. Sara säger: 

                 Tidiga insatser redan i förskoleklass… Att man uppmärksammar hur de uppfattar språket.  

                 Tillexempel om hur de uppfattar om man sitter i samlingar och har språklekar om de märker att elever  

                 inte är med. Att jag som speciallärare får reda på det tidigt och kan … gå in och förebygga eventuella  

                 hinder i ettan. 

5.1.6 Screening och kartläggning 
Speciallärarna nämner screeningar eller avstämningar som ett sätt att arbeta förebyggande för 

att undanröja hinder och svårigheter. I intervjuerna framkommer att de är positiva till att 

kontinuerligt göra screeningar på grupper. Stina nämner också kontinuerlig kartläggning av 

enskilda elever. Sara reflekterar över risken med att testa elever när hon säger ”Sen blir 

väldigt många elever som man träffar slagna av nationella proven och tester över huvud taget. 

Ytterligare ett kvitto på att jag inte duger”.  

Sara och Stina beskriver att man ska se de tester och screeningar man gör som en utvärdering 

och feedback på undervisningen. Susanne nämner att hon ser en risk i att man inte alltid tar 

tillvara på det som framkommer i analysen av de tester eller screeningar man gjort. Även 

Karin funderar över tillvaratagandet av det som framkommer. Hon pratar om att specialläraren 

kan göra kartläggningar med enskilda elever för att förebygga och beskriver att hon själv kan 

göra enkla former av screeningar, exempelvis skrivuppgifter, där hon säger att hon ”ser 

väldigt fort var de ligger” och fortsätter med att säga ”Men sen är det ju att fånga upp dem där 

då, och jobba vidare med det”.  Även Kerstin och Kicki pratar om att se var elever befinner 

sig genom tester och diagnoser som ett förebyggande arbete. 
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5.1.7 Organisera undervisningen 
När man ser till att hitta sätt att organisera undervisningen för att arbeta förebyggande är det 

något som det pratas mycket om i intervjuerna. Här framkommer saker som användandet av 

strategier och alternativa verktyg, utvärdering av undervisningen, träning och samtal.  

Både klasslärare och speciallärare nämner undervisande av olika strategier kopplade till läs- 

och skrivundervisning som ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter. 

Klasslärarna beskriver här ingående strategier för att bland annat arbeta med att utveckla 

elevernas läsförståelse och skrivande.  

Klasslärarna nämner användandet av alternativa verktyg i den dagliga undervisningen som ett 

sätt att förebygga. Kicki säger ”Nu har vi paddorna som är bra hjälpmedel också, med 

talsyntes till. Det är ju också ett förebyggande… Och en hjälp till de som har det lite svårare”. 

Även Susanne pratar om alternativa verktyg och beskriver att det är viktigt att de blir en 

naturlig del i undervisningen.  

Speciallärarna nämner utvärdering av undervisningen som ett sätt att arbeta förebyggande. 

Susanne säger: ”Frågeställningar att ställa kring sin undervisning tror jag kan behövas”.  Hon 

pratar också om att man måste vara kritisk till både undervisningen och de läromedel man 

använder. Sara och Susanne nämner att man måste lyfta fram det som fungerar i 

undervisningen. I intervjuerna med klasslärarna nämns inte utvärderingen av undervisningen 

som ett sätt att förebygga att elever hamnar i svårigheter.  

Susanne och Kicki pratar om att ge eleverna tillfällen i undervisningen att träna olika moment 

inom läsning och skrivning för att på så sätt förebygga.   

Klasslärarna nämner i samband med hur de organiserar undervisningen betydelsen av samtal 

mellan lärare och elever och mellan elever. Karin säger: 

                 Även det här samtalet, att man berättar för varandra och pratar med varandra. Att barnen också pratar  

                 med varandra. Att de berättar sina historier… för att sedan kunna gå hem och berätta och återberätta. 

Kicki säger ”Vi sitter ju två och två och jobbar med paddorna. Den ena säger och den andra 

skriver och sen blir det ju en diskussion om orden”.  

Klasslärarna pratar här också om högläsning och att man där lyfter fram och tillsammans med 

eleverna diskuterar ord och begrepp. I intervjuerna med speciallärarna nämns inte 

interaktionen mellan lärare och elev eller elev och elev specifikt som ett sätt att förebygga.  

5.1.8 Delaktighet och sammanhang 
När det handlar om delaktighet och sammanhang framkommer i intervjuerna med klasslärarna 

saker som att ta vara på elevers erfarenheter, att ge eleverna förförståelse och meningsfullhet i 

det de gör och att skapa delaktighet i klassrumsundervisningen. Kicki pratar om hur hon i ett 

förebyggande syfte kopplar till elevers erfarenheter och säger ”Om vi läser en text tillexempel 

med tandläkaren… Har du varit hos tandläkaren? ...  Någonting som är bekant för dem 

själva… och därifrån prata och berätta”. Karin säger att hon tänker mycket på att förbereda 

eleverna för exempelvis skrivuppgifter som ska komma för att deras tankeprocess ska få 

möjlighet att gå igång. Hon beskriver att arbetet inte ska komma som en överraskning.  

Klara pratar om delaktighet och säger: 

                 Nu tar vi ju ut elever… som tränar lite skrivning… Men man kanske måste göra så också ibland… Det 

                 bästa är ju att jobba i klassen, för ska de gå iväg och göra någonting annat… Då missar de ju alltid 

                 något som vi gjorde när de försvann. 
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Av speciallärarna är det Stina som pratar om delaktighet för eleverna i 

klassrumsundervisningen. Hon gör detta i samband med att hon nämner vad hon skulle kunna 

bidra med utifrån sin yrkesroll. Hon säger ”Jag kan ge stöd, handledning hur man skulle 

kunna hantera det här inom klassens ram faktiskt”. 

5.1.9 God självbild 
Begreppet självförtroende nämns tillsammans med motivation av Kerstin som ett sätt att 

arbeta förebyggande. Hon beskriver genom att säga ”Jag försöker anpassa uppgifterna så att 

alla barn ska kunna lyckas… Det är väldigt viktigt annars tröttnar de ju”. I övriga intervjuer 

nämns inte elevers självbild eller självförtroende när det handlar om att förebygga för att 

undanröja hinder och svårigheter.  

5.1.10 Trygghet 
Begreppet trygghet är något som kommer upp i intervjuerna med Karin och Kerstin som en 

del av ett förebyggande arbete, men som inte nämns i den forsknings- och 

litteraturgenomgång jag gjort. De pratar om skapandet av en lugn och trygg arbetsmiljö. Karin 

säger: 

                 Det är ju mycket också runt det här för att få en lugn och trygg arbetsmiljö för att sen kunna ta in. Då 

                 är det ju mycket sådant man gör med, möta upp i korridoren och se till att alla har en plats där de 

                 alltid är på. En pratar och man lyssnar och så. 

5.2 Speciallärarens roll i ett förebyggande arbete 

5.2.1 Speciallärarnas beskrivning 
När speciallärarna beskriver vilken roll de kan ha i det förebyggande arbetet för att undanröja 

hinder och svårigheter nämns handledning, att vara en företrädare för elever i behov av stöd, 

perspektivvidgande funktion, kunskapsbärare, informationsbärare, att arbeta med struktur och 

tydlighet samt systematiskt kvalitetsarbete. Sara beskriver att det ingår i hennes uppdrag att 

här vara en företrädare för de elever som har eller kan tänkas få svårigheter. Stina säger att det 

handlar om att öka medvetenheten hos klasslärarna och även bekräfta dem i det de ser. 

Susanne beskriver att hon ser sin roll som en hjälp till klasslärarna att se andra möjligheter, 

och nämner också att det ingår i elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande. Hon säger:  

                 Att vara någon slags liten hjälp till att faktiskt hitta andra möjligheter. Att ändra om eller se 

                 på ett annat sätt… Att vara med där som en liten motor i det arbetet. 

Susanne säger också att det utifrån ett förebyggande arbete ingår i rollen som speciallärare att 

vara påläst vad gäller forskning och litteratur. 

När man ser till speciallärarens roll kopplad till undervisning beskriver Sara att hennes roll i 

det förebyggande är att arbeta för tydlighet och struktur. Stina säger att hon kan bidra genom 

att undervisa ur en annan synvinkel och att hon har en kunskap om att anpassa 

undervisningen. Hon beskriver att hon här har ett uppdrag utifrån sin kompetens. Susanne 

säger att det utifrån ett förebyggande arbete är viktigt att få in det som kan vara till hjälp för 

eleverna i den vanliga undervisningen, inte bara se anpassningar som ett särskilt stöd.  

Sara nämner sin roll i det systematiska kvalitetsarbetet som viktig i det förebyggande arbetet, 

med innebörden att hon ger lärarna stöd genom att tillhandahålla avstämningar och 

screeningar, samt är delaktig i analyser av dessa. Hon beskriver också att hennes uppdrag 

innefattar att ta emot information från personalen i förskoleklass för att kunna förebygga i 

skolår 1. 
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När Sara och Susanne beskriver vilka förväntningar de tror att klasslärarna har på dem i det 

förebyggande arbetet överensstämmer detta inte med den roll de själva beskriver att de kan 

ha. Sara svarar på frågan om förväntningar: 

                 Den är jättesvår. För jag tänkte först ingen aning. Men jag tror att… en del tänker att man ska göra de  

                 här traditionella testerna som alltid speciallärare har gjort med klasser och att man också ska ta ut de  

                 elever som inte de vet vad de ska göra med, som inte jobbat färdigt… Jag tror att det finns kvar i vissa 

                 och jag känner att det är svårt att förklara rollen som speciallärare för alla klasslärare. 

Susanne beskriver att synen på specialläraren från klasslärarnas perspektiv inte är som den 

förebyggande. Hon säger att det handlar mer om att ge stöd och kompensation. Stina 

beskriver däremot att hon tror att klasslärarna förväntar sig att hon ska bidra med kunskap och 

vara rådgivande, samt att hon ska bekräfta klasslärarna i det de ser när det handlar om elever 

de beskriver vara i riskzonen för att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Stina nämner också att 

hon har specifika kunskaper inom området läs- och skrivsvårigheter, vilket hon säger har 

betydelse för det förebyggande arbetet.  

5.2.2 Klasslärarnas beskrivning 
När klasslärarna pratar om speciallärarens roll i det förebyggande arbetet och vilka 

förväntningar de har kan man se att det handlar om handledning, konkreta råd, 

tillhandahållande av exempelvis material och program för att underlätta i elevernas lärande, 

kunskap om screening och kartläggningar och att stärka dem som klasslärare i sin yrkesroll, 

vilket kan ses överensstämma med det speciallärarna säger sig kunna bidra med. Klasslärarna 

ger inte bilden av en önskan om den traditionella specialläraren, vilken kan ses redovisad för i 

speciallärarnas beskrivningar.  

Klara säger: 

                 Den kan hjälpa mig att hitta sådana här knep som jag kan använda. Den behöver ju inte jobba så 

                 mycket direkt med barnen egentligen när det gäller det. Det måste ju mer ligga i att den kan undervisa 

                 mig hur jag ska göra, för alla barnen har ju nytta av det.  För om jag kan göra det i klassen, då behöver         

                 de ju inte gå någonstans eller bli utpekade. 

Klara nämner här att hon som klasslärare skulle kunna ta del av speciallärarens kompetens 

och på så sätt skapa förutsättningar för en god lärmiljö i klassrummet för alla elever.  

Karin säger att specialläraren kan ”hjälpa till med material. Vad är lämpligt för den här eleven 

att jobba med för att det ska gå så bra som möjligt?”. Även Kicki och Klara pratar om det stöd 

de förväntar sig utifrån tillhandahållande av material och alternativa verktyg. Klara beskriver 

att hon förväntar sig och ser en vinst i att specialläraren här har ett övergripande ansvar för 

och kunskap om de alternativa verktyg som finns på skolan.  

När det handlar om screeningar och kartläggningar säger Kicki: ”Bedöma eleverna utifrån lite 

tester … specifika saker så att här ser man bristerna… Att de har andra verktyg så sett”.  

Karin beskriver att hon har förväntningar på specialläraren som ett komplement till sig själv i 

det förebyggande arbetet, någon att bolla med som visar engagemang för eleverna. Kerstin har 

liknande tankar och säger att specialläraren utifrån sin kompetens kan stärka henne och bidra 

med sin erfarenhet, ”titta om den ser samma sak som jag, på ett proffsigare sätt”. Kerstin 

nämner också speciallärarens medverkan i samtal med föräldrar som ett sätt att använda sig av 

kompetensen och säger att hon själv lär sig mycket under dessa samtal.  
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5.3 Om begreppet förebyggande arbete 
Under intervjuerna förekommer reflekterande över användandet av själva begreppet 

förebyggande arbete. Begreppet framträder i intervjuerna på olika sätt. Det framkommer 

bland annat att det pratas för lite om att förebygga. Karin säger: 

                 Vi gör det för lite… Man tänker ofta nu har jag ett problem. Hur ska vi lösa det? Inte hur ska vi göra   

                 nu så att vi inte får några problem? ...Vi pratar om hur vi ska jobba, men inte i termer om att  

                 förebygga. Det kanske vi behöver tänka på. 

Susanne pratar om vilken betydelse det skulle kunna ha för yrkesrollen: 

              Vi borde använda det mer… Säger man det så får det liksom en annan tyngd… I min roll så tror jag att  

                 de (klasslärarna, min anm.) kan se det på ett annat sätt om jag använder ordet faktiskt… i en 

                 handledningssituation eller vad det än kan vara. 

Stina beskriver däremot att begreppet används, men säger också ” Det kan vara svårare när 

man kommer uppåt femman sexan för då är det ju någonstans det här förebyggande inte har 

fungerat väl ut”.  

I intervjuerna framkommer också att det har känts svårt innan intervjun att veta vad man ska 

säga. Kerstin säger: 

                 Jag blev alldeles förskräckt när jag såg frågorna, så man var ju tvungen att sätta sig och tänka lite… 

                 Men sen klarnade det lite. När man läste frågorna många gånger så blev det ju lite lättare...Men  

                 framför allt får det ju en att tänka till det här med förebyggande. Kan jag göra mer?  

Kicki pratar om begreppet när hon reflekterar över innehållet i intervjun. Hon säger:  

                 Dels få bekräftelse på att jag kanske gör visst förebyggande arbete… För det tänker man kanske inte  

                 på i vardagen. Men nu fick jag ju lite bekräftelse nu att jag kanske gör en del förebyggande. 

Klara reflekterar över intervjusamtalet. Hon säger ”Nu när vi pratar om det så här… så känner 

jag ju att jag skulle vilja bli bättre på det, på att veta vad jag ska göra.” 

5.4 Dilemma  
I intervjuerna framkommer ett stort engagemang och en stor ambition att vilja arbeta på bästa 

sätt för att förebygga att elever hamnar i svårigheter. Det framträder samtidigt beskrivningar 

av att ett förebyggande arbete kanske inte är så enkelt. Kerstin säger: 

                 Ofta ligger man ju steget efter egentligen. Man kan ju inte göra något förrän man märker att en elev 

                 har tappat… Man förbereder ju i hela förskolan och förskoleklass och sen försöker man hitta en  

                 arbetsmetod som ska vara bra för så många som möjligt. 

Stina säger: 

                 Du hamnar i ett pedagogiskt dilemma… Hur du än gör ibland så tror jag du som pedagog hamnar i gör 

                 jag si blir det inte bra och gör jag så blir det inte heller bra. Då måste du hitta någon form av gyllene 

                 medelväg kanske, eller göra så att det blir bäst för den eller bäst för den i perioder. 

5.5 Sammanfattning med teoretisk förankring 
Nedan följer en sammanfattande analys utifrån vad som framkommit i ovanstående resultat. 

Som teoretisk utgångspunkt för analysen används ett sociokulturellt perspektiv. De 

analysverktyg jag utifrån teorin valt att använda är interaktion och kommunikation, redskap, 

mediering, den proximala utvecklingszonen och scaffolding.  
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Utifrån resultatet gör jag tolkningen att det med utgångspunkt i både klasslärarnas och 

speciallärarnas beskrivningar är betydelsefullt att i ett förebyggande arbete ha kännedom om 

elevers proximala utvecklingszon, vilken utifrån ett sociokulturellt perspektiv beskriver den 

kunskapsnivå en elev kan uppnå i samarbete med någon annan och som sedan leder till något 

den kan göra på egen hand.  I resultatet framträder, i klasslärarnas beskrivningar, screeningar 

och kartläggningar som ett sätt att hitta barnets kunskapsnivå, att veta var de ligger. Syftet 

med begreppet proximal utvecklingszon är att visa på den potential till lärande eleven har, inte 

bara konstatera den kompetens den redan visar. Jag menar att en av riskerna med framförallt 

screeningar som sker på gruppnivå är att de kan innebära att det blir ett konstaterande av det 

eleven kan eller inte kan, inte att man synliggör den potential eleven faktiskt har. Screeningar 

tenderar att visa den lägsta nivån men väldigt lite eller ingenting alls om den högsta, vilken 

man utifrån ett sociokulturellt perspektiv som lärare måste vara medveten om. Speciallärarna 

beskriver screeningar och kartläggningar som ett sätt att utvärdera undervisningen, vilket jag 

tolkar kan ses som ett sätt att analysera hur väl undervisningen möter eleven utifrån den 

proximala utvecklingsnivå den befinner sig. Jag menar att en medvetenhet även här bör finnas 

om att andra analyseringsmetoder kan behövas för att hitta den högsta nivån för utveckling. I 

resultatdelen framkommer observationer och intervjuer med elever som ett sätt att förebygga, 

vilket jag tolkar kan vara ett verktyg för att även hitta den högsta nivån.  

I resultatet framkommer även ett annat sätt att få kunskap om elevernas proximala 

utvecklingszon, nämligen att man tar tillvarata den kunskap om lärande som finns hos eleven 

vid övergångar mellan stadier, exempelvis vid övergång mellan förskoleklass och år 1. I 

klasslärares beskrivning framträder också en strävan efter att eleven ska behålla en god 

självbild. Min tolkning utifrån ett sociokulturellt perspektiv är att även detta kan kopplas 

samman med en strävan att hitta den proximala zonen för utveckling, liksom att som lärare ha 

en kännedom om de redskap som fungerar medierande. Om elever lyckas i undervisningen 

kan det betyda att man hittat rätt utvecklingsnivå och redskap för lärande. Klasslärare 

beskriver också att specialläraren är den som kan hjälpa dem att se detta.  

Strategier för skrivande och läsande, vilka i stycket om att organisera undervisningen beskrivs 

som förebyggande, kan ur ett sociokulturellt perspektiv tolkas som en form av scaffolding. 

Strategierna blir utifrån intervjudeltagarnas beskrivningar viktiga byggställningar i elevernas 

läs- och skrivutveckling. Även användandet av alternativa verktyg framträder när det handlar 

om att organisera undervisningen. Dessa verktyg kan utifrån den sociokulturella teorin förstås 

som redskap som, förutsatt att användarkunskap finns, fungerar medierande med betydelsen 

att de blir ett stöd att hantera och tolka verkligheten. Det framkommer i en av speciallärarnas 

beskrivningar att i ett förebyggande arbete är medierande redskap en naturlig del av 

undervisningen. I klasslärarnas beskrivningar framträder även det språkliga samspelet när de 

beskriver samtalet mellan elev och lärare och elev och elev som ett sätt att förebygga. Med en 

sociokulturell utgångspunkt framkommer här betydelsen av interaktion och kommunikation 

som en väg till lärande. Speciallärarna framhåller också utvärdering av undervisningen som 

ett sätt att förebygga. Detta kan ur ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att man måste 

fundera över om de strategier och de alternativa verktyg som används blivit tillgängliga för 

eleverna, om mediering har skett. I förlängningen har detta också betydelse för 

approprieringen, det vill säga om eleverna tillägnat sig ett intellektuellt redskap som de kan 

använda sig av i liknande situationer. Min tolkning utifrån de beskrivningar som klasslärare 

och speciallärare gör är att scaffolding och medierande redskap har betydelse för 
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organiserandet av undervisningen i ett förebyggande arbete. Klasslärare ser även här 

interaktion och kommunikation som ett sätt att förebygga. 

Betydelsen av elevers delaktighet och vikten av sammanhang framträder främst i klasslärares 

beskrivningar. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är kunskapande något vi deltar i, 

interaktion och kommunikation betonas. När man ser till klasslärarnas beskrivningar av 

delaktighet och sammanhang kan man göra tolkningen att de medvetet försöker förebygga 

genom att skapa situationer där eleverna ska kunna delta utifrån sina förutsättningar och ges 

möjlighet att interagera och kommunicera. Det framkommer även i klasslärares beskrivningar 

en medvetenhet om att elever riskerar att hamna i svårigheter genom att de inte är delaktiga i 

det som sker i klassrummet när de lämnar gruppen för att träna enskilda moment.  

När man ser specifikt till speciallärarens roll utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkar jag 

utifrån resultatet att den får betydelse när det handlar om att analysera den aktivitet eleven 

befinner sig. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv framhålls just betydelsen av att analysera 

denna aktivitet, liksom att vara medveten om vilka erfarenheter eleven gör utifrån aktiviteten. 

Genom att anlysera detta kan man synliggöra elevens proximala utvecklingszon. Man kan 

även analysera om den scaffolding och de medierande verktyg man använder fyller sitt syfte. 

Utifrån ett förebyggande arbete menar jag att detta får stor betydelse då analysen kan innebära 

ett undanröjande av hinder och svårigheter i elevers läs- och skrivutveckling. Min tolkning av 

det som framkommer i resultatet är att analyserande samtal mellan de klasslärare och 

speciallärare som möter eleverna sällan sker, vilket jag menar skulle kunna betyda att man 

riskerar att inte vara medveten om elevernas proximala utvecklingszon när man möter dem i 

undervisningen. Det kan också innebära att man inte vet om de redskap man använder 

fungerar medierande, eller om den scaffolding man ger får den effekt man tänkt. När det 

handlar om samarbete mellan lärare och de samtal som intervjudeltagarna beskriver sällan 

sker, kopplar jag utifrån ett sociokulturellt perspektiv även till lärares lärande. Ett samarbete 

mellan lärare där möjlighet finns att utbyta tankar skulle kunna innebära ett tydliggörande av 

den gemensamma kunskap som finns, och på så sätt utgöra en proximal utvecklinszon för 

tankar och strukturer man som lärare sedan kan använda på egen hand. Klasslärarna beskriver 

i undersökningen specialläraren som en bärare av kunskap vad gäller redskap som för elevers 

läs- och skrivutveckling kan fungera medierande. Klasslärarna beskriver också att 

specialläraren kan bidra med kompetens, vilken kan öka deras egen förståelse för elevers 

lärande och bekräfta det de ser vad gäller elevernas proximala utvecklingszon. I 

undersökningen relaterar speciallärarna utvärdering av undervisning till ett förebyggande 

arbete. Utifrån ovanstående menar jag dock att det samarbete, vilket i undersökningen nämns 

som bristfälligt, måste ske för att speciallärarens roll ska kunna påverka.  

Utifrån ovanstående analys av undersökning ur ett sociokulturellt perspektiv drar jag 

slutsatsen att kunskap om elevers proximala utvecklingszon framträder som betydelsefull i ett 

förebyggande arbete för att undanröja hinder och svårigheter i elevers läs- och 

skrivutveckling. Användandet av scaffolding och medierande verktyg framträder också ha 

betydelse. Specialläraren kan bidra i ett förebyggande arbete genom att utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt analysera den scaffolding som sker och de medierande redskap som används, 

förutsatt det finns ett etablerat samarbete där diskussioner och reflektioner sker.  
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6. Diskussion 
Avsnittet inleds med en metoddiskussion där tillvägagångssätt för undersökningen diskuteras i 

förhållande till det resultat som framkommit. Sedan följer en resultatdiskussion, vilken har sin 

utgångspunkt i undersökningens syfte och frågeställningar. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattande och reflekterande del som visar på vad vi kan lära av den undersökning som 

gjorts samt en del vilken ger förslag på forskning som kan ge ytterligare förståelse för fältet. 

6.1 Metoddiskussion 
För att genomföra undersökningen användes kvalitativ forskningsintervju. Ett mer tillförlitligt 

resultat hade man troligtvis kunnat uppnå genom att använda sig av triangulering, det vill säga 

att ta hjälp av ytterligare en undersökningsmetod som är kvantitativ, exempelvis enkät (Trost, 

2010). Detta hade dock krävt mer utrymme tidsmässigt än vad jag ser varit möjligt inom 

ramen för arbetet. Jag har istället genomfört sju intervjuer under en relativt kort tidsintervall. 

En av den kvalitativa intervjuns fördelar är just att under en kort period ha möjlighet att ta del 

av flera intervjudeltagares reflektioner omkring ett specifikt ämne (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2011). De kvalitativa intervjuer som genomförts har varit enskilda intervjuer. Det är 

möjligt att intervjuer genomförda i grupp, exempelvis i arbetslag med flera klasslärare och 

speciallärare, hade gett ytterligare fördjupad kunskap om ett förebyggande arbete. 

För att kunna beskriva vad ett förebyggande arbete kan innebära, med fokus på 

speciallärararens roll i detta arbete, valde jag att intervjua två yrkesgrupper; klasslärare och 

speciallärare. I resultatdelen framkommer att det finns faktorer som påverkar det 

förebyggande arbetet, vilka har med skolans organisation att göra. För att ge ytterligare en 

dimension till undersökningen hade man även kunnat tänka sig att intervjua rektorer, vilka 

Persson (2007) beskriver har en betydande roll när man ser till hur den specialpedagogiska 

kompetensen används. Ett annat intressant perspektiv hade varit att synliggöra elevernas 

röster, hur de kan tänkas uppleva att ett förebyggande arbete fungerar när man ser till skolans 

förmåga att undanröja de hinder och svårigheter de kan tänkas möta. Detta blir när man ser till 

både elevers möjlighet till inkludering (Savage, 2006) och delaktighet och känsla av 

sammanhang (Antonovsky, 1991/2005) en viktig kunskap.  

Jag upplever att mitt arbete med litteraturgenomgången och min ambition att försöka få en så 

bred bild som möjligt av begreppet förebyggande arbete hjälpt mig både i intervjuerna och i 

den efterföljande bearbetningen av mitt datamaterial. Det är viktigt att man som intervjuare 

har en god kunskap i det ämne man valt för intervjun (Kvale & Brinkman, 2014). Jag har i 

intervjuerna försökt att medvetet använda min tystnad, vilket enligt Kvale & Brinkman (2014) 

kan vara ett sätt att föra intervjun framåt. I flera av intervjuerna förekommer ett antal långa 

passager där jag inte hörs, och det är oftast i sådana passager den intervjuade gör reflektioner 

och ställer frågor till sig själv. 

Som teoretisk utgångspunkt för att förstå mitt resultat har jag använt den sociokulturella 

teorin, vilken beskriver en syn på lärande. Jag har utifrån teorin valt ut begrepp vilka 

representerar de analysverktyg jag använt. Min upplevelse är att teorin hjälpt mig i min 

förståelse av resultatet och det syfte jag haft, då den synliggjort vad som får betydelse för 

klasslärare och speciallärare utifrån elevers lärande. Jag kan samtidigt se att det hade varit 

möjligt att använda andra teoretiska utgångspunkter. Jag hade exempelvis kunnat göra en 

kulturanalys, vilken kan beskrivas analysera hur likheter och skillnader i synsätt, värderingar 
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och erfarenheter påverkar människors möjlighet att kunna förstå varandra och att kunna 

samarbeta.  

Jag behöver också ställa mig frågan hur jag själv utifrån de metoder jag valt är delaktig till 

produktionen av mitt resultat. För att svara på den frågan väljer jag att inledningsvis titta på de 

intervjuguider jag skapat utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Här har jag använt 

metoden att skapa områden utifrån det ämne jag önskat undersöka, och sedan skapat frågor 

med syfte att fördjupa förståelsen för respektive område. Jag kan i efterhand se att det finns en 

risk för att både frågor och svar kan hamna på en allmän nivå, utifrån de frågeställningar jag 

konstruerat. Genom att i guiden istället vända mig till de intervjuades erfarenheter, med 

uppmaningar av typen ”Berätta om dina erfarenheter av…”, hade jag kanske än mer fått fatt i 

beskrivningar med ursprung i de intervjuades egna erfarenheter. Jag gjorde även ett aktivt val 

att i förväg lämna ut min intervjuguide, med påföljden att jag riskerade konstruerade svar 

utifrån att detta var vad intervjudeltagarna trodde jag ville att de skulle svara. Mitt val att 

lämna ut guiden kan också ha bidragit till att maktasymmetrin i samtalet minskade, då 

deltagarna fick möjlighet att förbredda sig. Möjligheten till förberedelse kan också ha bidragit 

till det rika datamaterial som intervjuerna resulterade i. Jag behöver även fundera över det 

faktum att jag som intervjuare företräder både en yrkesgrupp och en utbildning, vilket kan ha 

påverkat svaren. Det finns en risk att det hos intervjudeltagarna finns en önskan om att svara i 

enlighet med det som framträder inom samtida forskning och litteratur, även om mitt syfte 

aldrig har varit att kontrollera att ett förebyggande arbete utifrån samtida forskning och 

litteratur genomförs. Här har jag en medvetenhet om att resultatet i kvalitativa intervjuer ska 

ses som kopplat till vad som framkommit i interaktionen mellan den intervjuade och 

intervjuaren vid en viss tidpunkt på en viss plats. Med en annan intervjuare hade en annan typ 

av interaktion kunna ske, och en annan typ av kunskap hade kunnat skapas (Eriksson- 

Zetterqvist & Ahrne, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Den tolkning jag gjort av det som 

framkommit i intervjuerna har också betydelse för min delaktighet i produktionen av 

resultatet, då det som sagts vid intervjutillfällena kan ha syftat till något annat jämfört med 

vad jag tänkt eller förstått (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2011). Här kan min egen bias ha 

påverkat produktionen. 

6.2 Resultatdiskussion 
I kommande del diskuteras det som tidigare framkommit i resultat och analys i förhållande till 

den forsknings- och litteraturgenomgång som gjorts. Resultatdiskussionen presenteras utifrån 

undersökningens frågeställningar. Den resultatdiskussion som förs ska ses utifrån att det är 

min tolkning av vad som framkommit vid intervjuerna. Utifrån vad som framkommit i 

resultatet bör här också föras en diskussion om vad som redan funnits givet i frågorna utifrån 

de intervjuguider jag använt. Jag har i intervjuguiderna använt övergripande frågeställningar 

rörande ett förebyggande arbete och initialt framhållit att det handlar om att undanröja hinder 

och svårigheter. Jag har också använt fördjupande frågor utifrån individ-, grupp och 

organisationsnivå. Detta kan ha påverkat och styrt de svar som framkommit. 

6.2.1 Förebyggande arbete 
När man ser till själva begreppet förebyggande arbete framkommer i intervjuerna att det är 

något som inte direkt används. Det framkommer också att man pratar för lite om att 

förebygga. Utifrån resultatet funderar jag över om det finns ett samband utifrån det som skrivs 

i Lgr11 (Skolverket, 2011), där man inte specifikt nämner ett förebyggande arbete i 

förhållande till elevers lärande. Däremot står att ”alla som arbetar i skolan ska 
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uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till 

en god miljö för utveckling och lärande” (Skolverket, 2011, s.14). När jag sätter detta i 

relation till Göranssons (2011) definiering av begreppet vilket lyder ” åtgärder som syftar 

till/… /att så många elever som möjligt ska nå målen utan att bli föremål för särskilda 

stödinsatser ” (Göransson, 2011, s.34) funderar jag över om det förebyggande arbetet är något 

som skulle behöva preciseras även i läroplanen. Eller är uppdraget så uppenbart att det inte 

behöver preciseras? Enligt Knight-McKenna (2009) behövs en utbildning med ett riktat fokus 

mot ett förebyggande arbete och även Skolverket (2007) beskriver att de rätta redskapen och 

kunskaperna inte alltid finns hos lärarna. Frågan är hur ett förebyggande arbete synliggörs. Är 

det genom att skriva in det i läroplanen? När jag ser till yrkesgruppen speciallärare finns en 

koppling till begreppet i både examensordning (SFS 2011:186) och skollag (SFS 2010:800). 

Det nämns också i en av intervjuerna att man som speciallärare genom att använda ordet 

eventuellt skulle kunna ge en tyngd till det man gör, vilket jag tänker även skulle kunna gälla 

andra yrkesgrupper inom skolan. Utifrån min tolkning styrker det som framkommit i 

intervjuerna min egen uppfattning om att ett förebyggande arbete sällan benämns. När man 

ser till tidigare forskning och litteratur finns i den genomgång jag gjort inget som 

framkommer om betydelsen av att i skolpraktiken aktivt använda begreppet. 

Att begreppet inte används aktivt innebär dock inte enligt intervjudeltagarna att det inte sker 

ett förebyggande arbete för elevers läs- och skrivutveckling. I den resultatdel som tidigare 

redogjorts för framkommer både sådant som utifrån klasslärarnas och speciallärarnas 

beskrivningar redan sker i förhållande till ett förebyggande arbete, men även sådant de 

beskriver skulle behövas ytterligare, vilket jag menar tyder på en medvetenhet om att insatser 

behöver göras för att elever inte ska hamna i svårigheter. Orsaken till denna typ av svar 

kopplar jag till de frågeställningar jag konstruerat i intervjuguiderna där jag inte specifikt 

efterfrågar hur man arbetar förebyggande, utan riktar frågan mot vad ett förebyggande arbete 

kan innebära. I intervjuerna synliggörs en bred bild av det förebyggande arbetet, vilken täcker 

in både tidiga insatser i form av screening, kartläggning, speciallärarinsatser och 

tillvaratagande av information från tidigare stadier liksom samarbete mellan lärare och hem, 

samt organiserandet av undervisningen. Här nämns också en god självbild och betydelsen av 

trygghet, liksom det faktum att det förebyggande arbetet kanske inte alltid är enkelt och 

självklart. Jag kommer nedan att diskutera dessa olika områden. 

Screening och kartläggning nämns inom båda yrkesgrupperna som ett sätt att arbeta 

förebyggande, vilket också lyfts fram av Geoffreda et al. (2009) och Glentow (2006) som ett 

sätt att förebygga genom att man då har möjligheten att identifiera de elever som riskerar att 

hamna i svårigheter. I resultatet kan man dock se skillnaden att speciallärarna beskriver att 

screening och kartläggning är ett sätt att utvärdera undervisningen, vilket inte framkommer i 

klasslärarnas beskrivningar. Hos klasslärarna finns istället beskrivningar av att man önskar 

finna elevens nivå. Göransson (2011) menar att det finns en risk med att man i testning av 

elever hamnar i att endast se deras svårigheter. I intervju med speciallärare framkommer 

också ett kritiskt förhållningssätt i förhållande till de tester man gör, något som Wedin (2010) 

lyfter fram som viktigt ur ett elevperspektiv. Min tolkning är att ovanstående kan, utifrån 

speciallärarnas svar, ses som förväntat när man ser till speciallärarens yrkesroll och 

examensordning (SFS 2011:186) där ett kritiskt förhållningssätt till både undervisning och 

testning framträder.  

Betydelsen av tidiga insatser framkommer både i klasslärarnas och i speciallärarnas 

beskrivningar, liksom betydelsen av samarbete mellan skola och hem. När det handlar om 
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tidiga insatser handlar svaren bland annat om övergångar mellan olika stadier och om att sätta 

in tidiga insatser i förskoleklass. En koppling görs här av klasslärarna till övergången mellan 

lågstadiet och mellanstadiet, vilket jag tolkar som att tidiga insatser behövs när den globala 

nivån av läsande specificeras, samtidigt som större krav ställs på den lokala nivån (Liberg, 

2010). Speciallärare pratar om förskoleklassens roll och kopplar till att uppmärksamma 

elevers erfarenheter av språket, vilket jag menar kan knytas till begrepp som fonologisk 

medvetenhet (Taube, 2007) och medvetenheten om läs- och skrivutveckling med 

utgångspunkt i preläsande, preskrivande, situationsbundet läsande och skrivande samt 

logografiskt läsande och skrivande (Liberg, 2010). När man ser till betydelsen av ett gott 

samarbete mellan skola och hem i förhållande till förebyggande arbete är det främst relationen 

till enskild förälder och elev som framkommer. Taube (2013) menar att information om 

sambandet mellan lärande och självbild med fördel kan ges på föräldramöten, liksom 

information om vilka krav som ställs på eleverna i lärprocessen. Min tolkning är att det som 

framkommer utifrån ovanstående kan ses som förväntade beskrivningar av ett förebyggande 

arbete, då jag upplever att tidiga insatser är ett vanligt förekommande begrepp inom skolan 

och kontakten mellan skola och hem är ett uppdrag tydligt förknippat till yrkesrollerna. 

Organiserandet av undervisningen framhålls också av båda yrkesgrupperna som ett sätt att 

arbeta förebyggande. Här kan man se att strategier för läsande och skrivande samt 

användandet av alternativa verktyg i undervisningen är något som lyfts fram, något som Säljö 

(2012; 2013; 2015) menar har betydelse utifrån att vi genom dessa får möjlighet att tolka och 

förstå omgivningen. I intervjuerna görs också en koppling till att kunskap måste finnas för att 

kunna hantera de alternativa verktyg som finns, vilket stämmer väl överens med det Brodin 

och Lindstrand (2007) skriver om behovet av utbildning och fortbildning vid införandet av ny 

teknik. När det handlar om organiserande av undervisningen nämner klasslärarna samtalet 

mellan elev och lärare och elev och elev som en viktig del i det förebyggande arbetet, något 

som Liberg (2010) beskriver som en viktig grundpelare i elevers läs- och skrivutveckling. 

Elevers erfarenheter av att läsa och skriva tillsammans med andraframträder inte i 

speciallärarnas beskrivningar som ett sätt att arbeta förebyggande. Min tolkning är att det är 

viktigt att vi diskuterar ett förebyggande arbete ur flera aspekter, och att diskussioner och 

reflektioner om ett förebyggande arbete kan leda till att man som lärare får möjlighet till ett 

bredare perspektiv av fenomenet. När man ser vidare till organiserande av undervisningen 

framträder i speciallärarnas beskrivningar betydelsen av att utvärdera undervisningen. Min 

tolkning är att man utifrån utvärdering även här kan koppla beskrivningarna till 

yrkesuppdraget och examensordningen (SFS 2011:186), utifrån förmågan till ett kritiskt 

förhållningssätt. Klasslärarna nämner inte i något sammanhang utvärdering, vilket jag menar 

ytterligare understryker vikten av att tillsammans diskutera det förebyggande arbetet. Det som 

framkommit vad gäller utvärdering väcker hos mig också frågan om utvärdering av 

verksamheten är en naturlig del av arbetet för de olika yrkesgrupper som finns inom skolans 

organisation, då ett kritiskt förhållningssätt inte endast kan ses vara speciallärarens uppdrag 

även om en särskild kompetens finns utifrån utbildningen. 

Betydelsen av delaktighet och sammanhang för eleven som en del av ett förebyggande arbete 

framträder tydligast i klasslärarnas beskrivningar. En koppling kan här göras till Perssons 

(2007) beskrivning av inkludering, där man som lärare aktivt arbetar för att anpassa 

verksamheten för att elever ska få möjlighet till delaktighet och meningsfullhet. Savage 

(2006) menar även att det finns en koppling mellan just elevers läsutveckling och möjlighet 

till inkludering i ett längre perspektiv. I klasslärarnas beskrivningar framkommer hur man 
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genom att göra uppgifterna begripliga och meningsfulla möjliggör en känsla för sammanhang 

vilket Antonovsky (1991/2005) och Glentow (2006) menar är ett sätt att förebygga. Även 

förebyggande arbete genom en god självbild är något som i resultatdelen synliggörs utifrån 

klasslärare. Glentow (2006) och Taube (2013) framhåller att en god självbild och positiva 

förväntningar kan vara avgörande för läs- och skrivutveckling i ett längre perspektiv. Det vi 

förmedlar till eleverna både genom ord och genom kroppsspråk vad gäller deras förmåga 

påverkar vilken syn de får på sig själva. I speciallärarnas svar framkommer inte betydelsen av 

delaktighet och sammanhang med samma tydlighet som man kan se i klasslärarnas svar. 

Betydelsen av en god självbild nämns inte av speciallärarna. I intervjuer med två av 

klasslärarna framkommer också ett för arbetet nytt begrepp vilket kan beskrivas vara 

förebyggande när man ser till elevers läs- och skrivutveckling, nämligen trygghet. Jag ser 

begreppet som ytterligare en viktig pusselbit i ett förebyggande arbete för att undanröja hinder 

och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling. Min tolkning av ovanstående resultat är 

återigen att det är viktigt att ta del av varandras syn på ett förebyggande arbete. I diskussioner 

och reflektioner rörande ett förebyggande arbete handlar om att se fenomenet utifrån olika 

infallsvinklar. I diskussionerna finns också möjlighet till ett tillvaratagande av varandras 

kompetenser.  

I resultatdelen synliggörs även att ett förebyggande arbete ibland kan medföra att man som 

lärare upplever ett dilemma, att det inte alltid kanske är så enkelt som det först kan verka. Min 

tolkning är att klasslärarnas och speciallärarnas beskrivningar här visar på den komplexitet 

läraryrket innehåller. 

6.2.2 Speciallärarens roll i ett förebyggande arbete 
När man ser till de speciallärare som deltagit i undersökningen och deras syn på sin egen roll i 

ett förebyggande arbete framkommer att de ser det förebyggande arbetet som ett av sina 

uppdrag, vilket också tydligt beskrivs i examensordningen (SFS 2011:186). Den tolkning jag 

gör utifrån intervjuerna är att de ser sig ha en kompetens där de kan vara ett stöd till 

klasslärarna. Här nämns av dem själva även att de har kunskap utifrån forskning och kan ge 

ett perspektivvidgande både i handledning och i direkt undervisning. Dock framkommer 

också i intervjuerna att synen på speciallärarens roll inte alltid är tydlig och att den fortfarande 

skulle kunna ha betydelsen av att vara mer traditionell, viket i så fall skulle överensstämma 

med det Nilholm (2012) ställer sig frågande till; används dagens speciallärare i arbetet med 

hela lärmiljön? Min tolkning är att man i skolans organisation behöver synliggöra yrkesrollen 

speciallärare. Med ett tydligt uppdrag ökar chansen att tillvarata en kompetens, den blir tydlig 

för alla och då kan förväntningar från övriga lärare också tydliggöras. När jag ser till 

klasslärarnas beskrivningar av sin syn på speciallärarens roll och deras förväntningar i det 

förebyggande arbetet stämmer den väl överens med det speciallärarna beskriver att de kan 

bidra med. Här syns inte förväntningarna på den traditionella specialläraren, vilket jag 

ytterligare menar visar på betydelsen av att synliggöra yrkesrollen i organisationen. Enligt 

min mening kan detta kan vara ett sätt att undvika att specialläraren blir den som kommer in i 

elevers läs- och skrivutveckling först när svårigheter uppstått. 

6.2.3 Samarbete för att arbeta förebyggande 
Vad gäller samarbetet mellan klasslärare och speciallärare är min tolkning att intervjuerna 

visar en samstämmig bild av att det måste finns ett upparbetat sådant för att det förebyggande 

arbetet ska fungera på bästa sätt. Myrberg (2007) beskriver samarbetet mellan klasslärare och 

speciallärare/specialpedagog som avgörande för att elevers läs- och skrivutveckling ska nå 
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framgång. Utifrån resultatet framkommer samtidigt bilden av att samarbetet oftast inte sker 

utifrån organisatoriska orsaker eller att tiden inte finns. Mötesplatser och tid efterfrågas.  I det 

fall i resultatet där ett etablerat samarbete beskrivs framkommer också att det får betydelse för 

möjligheten att förebygga. Min tolkning är att resultatet kan ses som förväntat utifrån det som 

ofta beskrivs om lärares arbetssituation, där arbetstiden inte förefaller täcka in alla de uppdrag 

lärare förväntas göra. Jag menar att denna bild är bekymmersam då ett förebyggande arbete 

för att undanröja hinder och svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling kräver tid för 

diskussion och reflektion. 

6.2.4 Tillvarata speciallärarens kompetens i ett förebyggande 

arbete 
Utifrån de intervjuer jag gjort gör jag tolkningen att man för att tillvarata både speciallärares 

och klasslärares kompetens inom ett förebyggande arbete måste prata om den. Jag anser att 

man också behöver prata samma språk och nämna saker vid deras rätta namn, förebyggande 

arbete för vad det är, annars finns risken att man inte förstår vad den andre pratar om. Med 

tanke på det som framkommit vad gäller beskrivningar av vad ett förebyggande arbetet kan 

innebära kan jag också se att det handlar om att tillvarata varandras kompetens, men för att 

kunna diskutera och ta tillvara kompetensen måste mötesplatser finnas. Här menar jag att man 

kan man fundera över hur speciallärarrollen har förändrats över tid utifrån Skolöverstyrelsens 

(1984) beskrivning, där man rapporterade att diskussioner där ett tillvaratagande av 

speciallärarens kompetens uteblev och att en förändring behövde ske. Avsaknaden av 

diskussioner nämns av flera intervjudeltagare i den undersökning jag gjort, och nu har vi 

2015. Kanske uteblir de idag av andra orsaker jämfört med tidigare, men likväl framkommer i 

min undersökning att de oftast inte blir av. Detta skulle kunna innebära att kompetensen 

riskerar att inte tillvaratas. Utan diskussioner och reflektion, där samtal mellan lärare istället 

kanske stannar vid korta meningsbyten i korridorer, finns stor risk för att det lärande som sker 

hos lärare endast blir ytlig kunskap. Detta är något som också James och McCormick (2009) 

belyser utifrån den studie de genomfört om vilka faktorer i skolan som stödjer utvecklandet av 

praktiker där man arbetar med att lära hur man lär. Jag menar att både speciallärares och 

klasslärares kompetens riskerar utifrån detta bli en tyst kunskap, vilket i ett längre perspektiv 

kan innebära att elever hamnar i svårigheter som hade kunnat undvikas.  

6.2.5 Faktorer som kan påverka ett förebyggande arbete 
När jag ser till faktorer som i intervjuerna kan kopplas till att påverka ett förebyggande arbete 

nämns av både klasslärarna och speciallärarna skolans organisation och behovet av rektors 

tydlighet, vilket också Krüger, et al. (2007) och Persson (2007) menar har betydelse. Min 

tolkning är att det utifrån intervjudeltagarnas beskrivningar är betydelsefullt för ett 

förebyggande arbete hur skolan organiserar sig. Ett förebyggande arbete för att undanröja 

hinder i elevers läs- och skrivutveckling är inte något som endast berör den direkta 

undervisningen. En annan faktor som, utifrån intervjuerna med speciallärarna, kan ses 

påverka är lärares utbildning och fortbildning.  Här framkommer också i speciallärarnas 

beskrivningar att man för att kunna arbeta förebyggande behöver ta del av ny forskning om 

elevers läs- och skrivutveckling. I intervjuer med klasslärarna framkommer ett behov av 

kompetens utifrån att möta elever med svenska som andraspråk och användning av alternativa 

verktyg. En koppling kan här göras till Knight-McKenna (2009) och Skolverket (2007) vilka 

menar att lärare ibland saknar grundläggande kunskaper och redskap. Det är möjligt att 

speciallärares svar kan ses som kopplade till examensordningens (SFS 2011:186) beskrivning 

av speciallärares förmåga, vilken bland annat innebär att kunna analysera de behov som finns 
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i lärmiljön för att kunna arbeta förebyggande och att ha insikt i den aktuella forskning som 

finns på området. 

6.3 Sammanfattning och lärdomar 
Arbetets syfte har varit att undersöka vad ett förebyggande arbete för att undanröja hinder och 

svårigheter för elevers läs- och skrivutveckling kan innebära. Fokus har att legat på 

speciallärarens roll i ett sådant arbete. De beskrivningar som min undersökning bygger på 

tyder, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, på att man för att kunna arbeta förebyggande 

behöver ha kunskap om elevers proximala utvecklingszon. Utifrån beskrivningarna 

framkommer att man genom att använda screening, kartläggning, elevintervjuer och 

observationer skulle kunna få denna kunskap. I beskrivningarna framträder också 

lässtrategier, modeller för skrivande, samtal och alternativa verktyg som ett sätt att förebygga, 

vilket utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan ses som att scaffolding och medierande 

redskap har betydelse. Resultatet tyder också på att specialläraren, utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt, kan bidra i analysen av den scaffolding som sker och de medierande redskap 

som används. I beskrivningarna framkommer också att ett förebyggande arbete kan ske på 

flera olika sätt, även om själva begreppet förebygga sällan används. Här synliggörs också att 

både klasslärarna och speciallärarna ser samarbete som betydelsefullt för att kunna förebygga. 

Resultatet tyder på att man i ett samarbete skulle kunna tillvarata varandras kompetens 

rörande ett förebyggande arbete. Samtidigt blir det tydligt att ett samarbete innehållande 

diskussioner och reflektioner sällan sker utifrån organisatoriska faktorer, vilket jag menar 

skulle kunna innebära att kompetensen inte tillvaratas. Slutligen framträder att specialläraren i 

diskussioner rörande bland annat screening och utvärderande av undervisningen kan bidra 

med ett kritiskt förhållningssätt i syfte att arbeta förebyggande. Resultatet överensstämmer till 

större del med det som tidigare framkommit i forskning rörande ett förebyggande arbete. Här 

beskrivs organisationens betydelse (Krüger, et al., 2007) och betydelsen av samarbete mellan 

lärare (James & McCormick, 2009), liksom olika sätt att arbeta förebyggande för elevers läs- 

och skrivutveckling. Detta kan exempelvis ske genom organiserande av undervisningen 

(Cameron, et al., 2008), genom screening (Geoffreda, et al., 2009) och genom goda kontakter 

med hemmet (Knight-McKenna, 2009). I den forsknings- och litteraturgenomgång jag gjort 

finns inget som överensstämmer med resultatet vad gäller speciallärararens bidrag i ett 

förebyggande arbete utifrån att ha ett kritiskt förhållningssätt. Dock är detta något som kan 

kopplas till examensordningen, där det framgår att specialläraren ska visa förmåga ”att kritiskt 

och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i förebyggande arbete” (SFS 

2011:186).  

När man ser till undersökningens generaliserbarhet och ska svara på frågan om resultatet 

främst är av lokalt intresse eller om det kan överföras till andra situationer, behöver man göra 

det med en medvetenhet om den kvalitativa intervjuns begränsningar (Svensson & Ahrne, 

2011). Jag menar att resultatet ändå kan ses som intressant i ett verksamhetsperspektiv. Med 

en medvetenhet om det som framkommit skulle man eventuellt kunna påverka hur väl man 

lyckas i ett förebyggande arbete. Genom samarbete där diskussioner äger rum blir det möjligt 

att tillvarata båda professionernas kompetens, när man tydliggjort att det är ett förebyggande 

arbete som diskuteras. Där kan man också ta tillvara speciallärarens förmåga vad gäller ett 

kritiskt förhållningssätt, vilket jag menar är av betydelse för att förstå och utveckla 

verksamheten. För att detta ska komma till stånd måste samarbetet organiseras, och där har 

skolans ledning ett stort ansvar. Det som framkommit i den undersökning jag gjort skulle 

inom skolans verksamhet kunna användas i ett utvecklingsarbete med målinriktade insatser 
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för ett förebyggande arbete. Frågeställningar vid en utvärdering av verksamheten skulle kunna 

konstrueras av typen ”Hur ser förutsättningarna ut för att arbeta förebyggande?”, ”Vilka tidiga 

insatser görs för att förebygga?” och ”Vad kan vi göra ytterligare?”. Specialläraren skulle här 

bland annat kunna bidra utifrån att ha ett kritiskt perspektivtagande i de diskussioner som förs.  

6.4 Framtida forskning 
Jag har tidigare diskuterat att den undersökning jag genomfört endast varit riktad mot 

klasslärares och speciallärares beskrivningar av ett förebyggande arbete. Det vore även av 

intresse att ta del av rektorers beskrivningar, då betydelsen av skolans organisation är något 

som framträder i den undersökning som genomförts. Även ett tillvaratagande av elevers 

upplevelser av hur vi inom skolan förmår förebygga för att undanröja hinder och svårigheter 

för deras läs- och skrivutveckling skulle kunna ge en fördjupad förståelse för fenomenet.  

Något jag också ser skulle kunna utveckla området ytterligare är att undersöka om ett aktivt 

användande av begreppet förebyggande arbete skulle påverka i en positiv riktning, vad gäller 

verksamhetens förmåga att förebygga hinder och svårigheter i elevers läs- och 

skrivutveckling.   
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Bilaga 1 – Utdrag ur Speciallärarexamen med inriktning språk-, skriv- och 

läsutveckling 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/)  

Omfattning 

Speciallärarexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 90 högskolepoäng. 

Det ställs krav också krav på avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, 

yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. 

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling krävs att den tidigare avlagda examen 

omfattar ämnesstudier i svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv och läsutveckling. 

Om examen inte omfattar nämnda ämnesstudier, krävs istället att studenten har kompletterat 

sin utbildning med motsvarande kunskaper. 

Mål 

För speciallärarexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att 

självständigt arbeta som speciallärare för barn och elever i behov av särskilt stöd. 

Kunskap och förståelse 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och 

utvecklingsarbete samt kunskap om relationen mellan vetenskap och beprövad 

erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, 

- visa kunskap om barn och elever i behov av särskilt stöd i ett historiskt perspektiv,  

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers språk- och begreppsutveckling och 

stimulans av denna,  

- visa fördjupade kunskaper om bedömningsfrågor och betygssättning, och 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och språk- skriv- och 

läsutveckling.  

Färdighet och förmåga 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa förmåga att kritiskt och självständigt ta initiativ till, analysera och medverka i 

förebyggande arbete och bidra till att undanröja hinder och svårigheter i olika 

lärmiljöer, 

- visa förmåga att delta i arbetet med att utforma och genomföra åtgärdsprogram för 

enskilda elever i samverkan med berörda aktörer samt förmåga att stödja barn och 

elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer, 

- visa förmåga att vara en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i frågor som rör 

barns och elevers språk-, skriv- och läsutveckling, 

- visa förmåga att självständigt genomföra uppföljning och utvärdering samt leda 

utveckling av det pedagogiska arbetet med målet att kunna möta behoven hos alla barn 

och elever, 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Hogskoleforordning-1993100_sfs-1993-100/


 

 

- visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt genomföra pedagogiska 

utredningar och analysera svårigheter för individen i de lärmiljöer där eleven får sin 

undervisning och vistas under förskole- eller skoldagen, och 

- visa fördjupad förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av 

särskilt stöd. 

- visa förmåga att kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och 

elevers språk- skriv och läsutveckling. 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa självkännedom och empatisk förmåga 

- visa förmåga att inom det specialpedagogiska området göra bedömningar med hänsyn 

till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av 

de mänskliga rättigheterna, 

- visa förmåga att identifiera etiska aspekter på eget forsknings- och utvecklingsarbete 

- visa insikt om betydelsen av lagarbete och samverkan med andra skolformer och 

yrkesgrupper, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och fortlöpande utveckla 

sin kompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 2 - Informationsbrev                                                                                                     

2015-01-25 

 

Till klasslärare/speciallärare 

 

Jag heter Camilla Axelsson och går sista terminen på speciallärarprogrammet 

vid Karlstads universitet. Anledningen till detta brev är att jag skriver ett 

examensarbete inriktat på speciallärarens roll i det förebyggande arbetet för 

elevers läs- och skrivutveckling. Jag är därför intresserad av hur du som 

klasslärare/speciallärare ser på det förebyggande arbetet och skulle gärna vilja 

ställa ett antal frågor till dig runt detta i en intervju. Jag har för avsikt att 

intervjua 3 klasslärare och 3 speciallärare. Materialet från intervjuerna kommer 

sedan att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att man inte kommer att kunna 

härleda svaren till dig och din skola. Examensarbetet kommer, efter att ha blivit 

godkänt, finnas tillgängligt på www.diva-portal.org. De data som samlas in 

under studiens gång kommer efter genomförandet förstöras. Deltagandet är 

frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan under studiens 

genomförande.  

Intervjun tar ca 30-45 min. och jag kommer göra en ljudupptagning för att sedan 

kunna transkribera intervjun. Om du väljer att delta kommer jag till din 

arbetsplats och genomför intervjun under v. 7 eller 9 på en tid som passar dig. 

Jag har varit i kontakt med rektor för din skola som godkänt att jag tar kontakt 

med dig med förfrågan om din medverkan. 

Med denna information som bakgrund är min fråga till dig om du skulle kunna 

tänka dig att delta i mitt examensarbete. Om så är fallet, vänligen svara på detta 

mail senast 4 februari 2015, så kontaktar jag dig för att boka en tid för intervju. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Camilla Axelsson 
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Bilaga 3 – Intervjuguide klasslärare 

I flera av frågeställningarna förekommer begreppet förebyggande arbete. 

Begreppet innebär i samtliga frågor där det förekommer det förebyggande 

arbetet för att undanröja hinder och svårigheter för elevers- läs och 

skrivutveckling. 

 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som klasslärare? 

Hur ser ditt uppdrag ut idag? 

 

Förebyggande arbete 

Vad innebär förebyggande arbete för dig? Berätta. 

 

Förebyggande arbete – speciallärarens roll 

Vilken kompetens tänker du att specialläraren kan bidra med i det förebyggande 

arbetet utifrån sin yrkesroll? 

Vilka förväntningar har du på specialläraren i det förebyggande arbetet? 

Hur skulle du beskriva samarbetet med det förebyggande arbetet mellan dig och 

specialläraren? 

 

Förebyggande arbete - förutsättningar 

I vilka sammanhang upplever du att man pratar om det förebyggande arbetet på 

den skola du arbetar? 

Vilka möjligheter kan du se på din skola att arbeta förebyggande? 

På organisationsnivå? På gruppnivå? På individnivå? 

Upplever du att det finns hinder på din skola för att arbeta förebyggande? Vilka 

är hindren i så fall? 

Vad tror du är viktigt för att det förebyggande arbetet ska fungera så bra som 

möjligt?  På organisationsnivå? På gruppnivå? På individnivå? 

 

  



 

 

Bilaga 4 – Intervjuguide speciallärare 

I flera av frågeställningarna förekommer begreppet förebyggande arbete. 

Begreppet innebär i samtliga frågor där det förekommer det förebyggande 

arbetet för att undanröja hinder och svårigheter för elevers- läs och 

skrivutveckling. 

 

Bakgrund 

Vilken utbildning har du? 

Hur länge har du arbetat som speciallärare? 

Hur ser ditt uppdrag ut idag? 

 

Förebyggande arbete 

Vad innebär förebyggande arbete för dig? Berätta. 

 

Förebyggande arbete – speciallärarens roll 

Vilken kompetens tänker du att du kan bidra med i det förebyggande arbetet 

utifrån din yrkesroll? 

Vilka förväntningar tror du klasslärarna har på dig som speciallärare i det 

förebyggande arbetet? 

Hur skulle du beskriva samarbetet med det förebyggande arbetet mellan dig och 

klasslärarna? 

 

Förebyggande arbete - förutsättningar 

I vilka sammanhang upplever du att man pratar om det förebyggande arbetet på 

den skola du arbetar? 

Vilka möjligheter kan du se på din skola att arbeta förebyggande? 

På organisationsnivå? På gruppnivå? På individnivå? 

Upplever du att det finns hinder på din skola för att arbeta förebyggande? Vilka 

är hindren i så fall? 

Vad tror du är viktigt för att det förebyggande arbetet ska fungera så bra som 

möjligt?  På organisationsnivå? På gruppnivå? På individnivå? 

 

 


