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Bakgrund: Elever med läs- och skrivsvårigheter är ett debatterat område både inom 
forskning och inom media. Svårigheter med läsning och skrivning skapar i förlängningen 
snävare gränser för både utbildning, social status och personlig utveckling. För att förebygga 
läs- och skrivsvårigheter behöver pedagoger ha didaktiska och pedagogiska kunskaper om hur 
de ska möta dessa elever. Forskarna betonar vikten av kartläggning och test för att inte missa 
några elever, samt för att ringa in de specifika svårigheterna. Det är också av stor vikt att 
insatser sätts in så tidigt som möjligt.  
 
Syfte: Studien syftar till att undersöka hur pedagoger i år 1-3 identifierar elever med läs- och 
skrivsvårigheter, samt vilka faktorer som påverkar val av arbetssätt för att hjälpa och stödja 
dessa elever.  
 
Metod: Jag har valt att undersöka detta genom kvalitativa forskningsintervjuer med 6 
kvinnliga pedagoger i år 1-3. Tre av dem har arbetat mer än 20 år i yrket, medan övriga tre 
inte arbetat i yrket mer än 3 år. Både utbildningsort och arbetsställen skiljer sig åt. Detta för 
att se om det finns likheter/skillnader vad det gäller identifikation, kunskap, stöd till 
pedagoger och barn, samt arbetssätt.  
 
Resultat: Alla informanter gör någon form av identifiering för att fånga upp elever med läs- 
och skrivsvårigheter, men vikten av kartläggning skiljer sig åt, mellan de olika informanterna. 
Några gör fonologiska test redan i förskoleåldern, medan andra gör bokstavskontroll, 
allteftersom bokstavsinlärningen fortlöper i årskurs 1. Alla informanter tycker att de fått för 
lite kunskap om elever med läs- och skrivsvårigheter i sin grundutbildning. Däremot har de 
flesta läst specialpedagogik som valbar kurs på högskolan. De informanter som utbildade sig 
för mer än 20 år sedan anser däremot att de i sin grundutbildning fått mer kunskap om 
metoder för läs- och skrivundervisning. Pedagogerna anser att erfarenhet och kunskap om 
elever med läs- och skrivsvårigheter är av stor betydelse, både för identifikation men också 
för val av arbetssätt. Det stöd de får för egen del, vad det gäller elever med läs- och 
skrivsvårigheter, till exempel genom dialog med specialpedagog/speciallärare och kollegor, 
anses värdefull. Däremot tycker de flesta att de får för lite stöd, i form av resurstid, till flera av 
dessa elever. Både erfarenhet, kunskap och stöd för egen del samt resursstöd till eleven är alla 
faktorer som påverkar val av arbetssätt. De arbetssätt som pedagogerna framhåller som 
viktiga för elever med läs- och skrivsvårigheter är inlärning genom intresse, lust och 
uppmuntran, samt att eleverna känner att de lyckas. Vidare behöver dessa elever mer tid, mer 
struktur samt intensivträning. 
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Inledning 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har alltid funnits. Under åren har skolans arbetssätt för 
att hjälpa och stödja dessa elever förändrats. Att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och 
använda texter har blivit en av skolans viktigaste uppgift och är idag mer angelägen än 
någonsin menar Lundberg & Herrlin (2005). Skriftspråket har fått en allt större betydelse i 
arbetslivet och samhället. Idag kräver nästan alla arbeten god läsfärdighet och alltfler arbeten 
kräver också återkommande fortbildning. 
 
Om en elev har svårigheter och behöver mer hjälp än andra är det viktigt att skolan 
uppmärksammar detta och så tidigt som möjligt sätter in de åtgärder som kan behövas. Då 
minskar risken för att problem förvärras genom att eleven känner sig misslyckad och i värsta 
fall ger upp (Skolverket, 2003, b). 
 
Problemet med elever som har läs- och skrivsvårigheter har aktualiserats vid ett flertal 
tillfällen i både vetenskapliga artiklar, fackpress och massmedia. Elever med läs- och 
skrivsvårigheter nonchaleras av många lärare. Denna slutsats kommer från Myrberg & Langes 
rapport ”Identifiering, diagnostik samt specialpedagogiska insatser för elever med läs- och 
skrivsvårigheter”, den andra och avslutande rapporten i ”konsensusprojektet”. Syftet med 
projektet var att skapa en samstämmighet kring frågor om dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter. I konsensusrapportens första del, som kom 2003 behandlades lärarens roll. 
Här talade man om att det är lärarens skicklighet som är avgörande i läs- och skrivinlärningen 
samt att elever måste få den tid och det stöd de behöver redan första skolåret. I den andra 
delen i ”konsensusrapporten” menar forskarna att ”vänta-och-se-pedagogiken” är utbredd i 
svenska skolor samt att lärare tror att misslyckanden i läs- och skrivinlärningen ska mogna 
bort. Därför blir många barn, helt i onödan, utan hjälp i rätt tid. Man skjuter problemet 
framför sig, vilket ger bekymmer för eleven senare i livet. För elever med dyslexi kräver 
skolor att eleven har en dyslexidiagnos för att sätta in extra resurser (Dzedina, A. 2006,a). 
 
Martin Ingvar, professor i neurofysiologi, menar att skolan sviker mängder av barn med läs- 
och skrivsvårigheter för att de inte får hjälp i tid. Han säger också att lärarna abdikerar inför 
läs- och skrivsvårigheter. Han är kritisk till lärarutbildningarna och tycker att pedagogerna 
inte får de verktyg som behövs för att lära ut läsning och skrivning. Vidare säger han att 
elever kan öva upp sin förmåga om de får rätt träning i tid (Dzedina, A. 2006,b). 
 
Att jag valt att skriva om elever med läs- och skrivsvårigheter beror på att mitt intresse för 
dessa elever alltid har varit stor betydelse. För mig innefattar ”Elever med läs- och 
skrivsvårigheter”, alla barn som på något sätt har svårigheter med läsning och skrivning, både 
de som har stora svårigheter, men även de som klarar skolan ganska bra men ändå behöver en 
”extra skjuts på färden”. 
 
Som förälder har jag också personliga erfarenheter och upplevelser av hur det kändes när mitt 
barn inte gick ”den raka vägen framåt”, när det gällde läs- och skrivinlärningen, och 
frustrationen när ingen visste vad det berodde på. Först när min son gick i klass 3 fick jag 
kontakt med en optiker som specialiserat sig på barn med läs- och skrivsvårigheter. Orsaken 
visade sig vara att min sons samseende inte fungerade, och han var i behov av glasögon. 
 
 
 

 4



Som snart färdig grundskollärare känner jag mig illa till mods av dessa anklagelser på min 
blivande yrkeskår. Skulle pedagoger strunta i elever med läs- och skrivsvårigheter? Detta 
ställer jag mig frågande till. Funderingar och tankar kring detta ämne samt att komma till 
insikt om hur pedagoger bemöter, samt arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter, 
har lett till fram till att jag valt att göra en studie på detta område.  
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Syfte och frågeställningar 
 
 
Syfte: 
 
Studien syftar till att undersöka hur pedagoger i årskurs 1-3 identifierar elever med läs- och 
skrivsvårigheter samt vilka faktorer som påverkar val av arbetssätt för att hjälpa och stödja 
dessa elever.  
 
 
 
Frågeställningar: 
 

1. Hur identifierar pedagoger i år 1-3 elever som har läs- och skrivsvårigheter?  
 

2. Hur beskriver pedagoger sin egen kunskap om elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 

3. Vilket stöd anser pedagoger att de får för att hjälpa och stödja dessa elever? 
 

4. Vilka faktorer menar pedagoger påverkar de val av arbetssätt som utformas efter det 
att elever med läs- och skrivsvårigheter har identifierats? 
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Forskningsbakgrund – teoretiska utgångspunkter 
 
Tidigare forskning 
 
Läs- och skrivkommitén betonar i sin rapport, Att lämna skolan med rak rygg (SOU 
1997:108), att barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter behöver tre saker: en 
stimulerande och trygg arbetssituation inom gruppens eller klassens ram, särskilt stöd kring 
det som är svårt och tillgång till särskilda hjälpmedel. De betonar lärarens roll som oerhört 
viktig samt att lärarna i sin grundutbildning behöver en tydligare styrning mot läs- och 
skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. De behöver ha förståelse för de komplicerade 
och varierade orsakssamband av biologisk, social och pedagogisk natur som kan förekomma. 
Kommittén betonar också vikten av kartläggning och observationer av dessa elever, vilket ska 
leda till pedagogiska konsekvenser för det inre arbetet. De framhäver vikten av tidiga insatser, 
på förskolenivå, för att stödja barnens språkutveckling. Både i förskolan och skolan måste 
pedagoger skapa dialogiska rum, dvs. sådana läromiljöer där barn och unga utifrån sina olika 
erfarenheter får rika tillfällen till muntlig och skriftlig kommunikation. Det är av stor vikt att 
barnen blir medvetna om språkets formsida. Detta kan göras genom olika språklekar bl a rim 
och ramsor, korta och långa ord, där barnen ska bortse från ordets innehåll och se till formen. 
Det är också viktigt att ställa frågor till barnen hur de tänker för att de ska bli medvetna om 
sitt eget tänkande.  
 
Skolverket har gjort en temabild om kunskapen och situationen för elever i behov av särskilt 
stöd. Den bygger på resultat och erfarenheter från Skolverkets uppföljningar, utvärderingar 
och tillsynsverksamhet, men också på forsknings- och utvärderingsrapporter gjorda av andra 
institutioner. Skolverket menar att stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter bör sättas in 
så tidigt som möjligt. De lyfter fram vikten av lärarens kompetens samt en god 
inlärningsmiljö som bygger på elevens starka sidor samt väcker lust och nyfikenhet att lära. 
De är kritiska mot besparingarna i skolan och ser andelen elever med läs- och skrivsvårigheter 
öka. En förklaring till ökningen anser de är samhällsförändringar. Kraven på människors läs- 
och skrivkunnighet har ökat i samhället och därmed också i skolan. Psykiska och 
psykosociala problem bland vuxna har ökat och detta leder till att uppväxtvillkoren för många 
barn är svåra. Här tas också upp att diagnoserna har ökat och de sätter detta i samband med 
resurser och att många gånger leder inte diagnosen till att andra insatser sätts in än de som 
redan står till buds. De menar att forskning ger belägg för vikten av att undvika stämpling och 
särskiljande av elever samt att särskilda stödinsatser bör så långt som möjligt ges inom den 
ordinarie klassens ram (Skolverket, 2003, a). 
 
En annan rapport som tar upp detta problemområde är Identifiering, diagnostik samt 
specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter, skriven av Mats 
Myrberg och Anna-Lena Lange, Lärarhögskolan i Stockholm 2005. Rapporten består av citat 
från intervjuer med forskare som disputerat på något av områdena läsinlärning, läs- och 
skrivsvårigheter och läs- och skrivpedagogik i Sverige och belyser deras uppfattningar, vad 
det gäller identifikation och diagnos av läs- och skrivsvårigheter, samt deras syn på 
specialpedagogiska arbetssätt. Forskarna betonar här vikten av kartläggning och test som ska 
användas i en pedagogisk process som syftar till att ringa in och förklara läs- och 
skrivproblem. Tolkningsunderlaget måste också innefatta omgivningsfaktorer som kan bidra 
till att lösa problemen, samt att insatserna sätts in så tidigt som möjligt. De menar att det är 
förödande att invänta någon så kallad ”läsmognad” eftersom dessa barn i regel behöver mer 
tid för att komma igång med sitt läslärande. 
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En annan viktig aspekt som tas upp i rapporten är lärares yrkesskicklighet och attityder. 
”Lärarens kompetens (både erfarenhet och teoretisk kunskap) är en avgörande faktor för 
elevers framgång i skolan. Lärares yrkesskicklighet består bl a i förmågan att bedöma var 
eleven befinner sig i sin läsutveckling och därifrån bygga vidare så att eleven känner en 
säkerhet i nyfunna kunskaper” (Myrberg & Lange 2006, s.62). Något som forskarna också 
tycker är av stor vikt är att pedagogerna måste fokusera på elevens starka sidor.  
 
 
 
Läs- och skrivutveckling 
 
För att förstå elever med läs- och skrivsvårigheter är det betydelsefullt att även ha teorier och 
kunskap om hur läsningen normalt utvecklas. När läsutvecklingen startar i småbarnsåldern, 
innan barnen i konventionell bemärkelse klarar att läsa på egen hand, är det just 
läsupplevelsen och nyfikenheten som står i centrum. Vi får inte glömma bort detta perspektiv 
i vår bild och förståelse av vad läsning egentligen handlar om. Utvecklingen kan delas upp i 
fyra olika steg: 
 

1. Pseudoläsning: På denna första utforskande nivå kan barnen ”läsa” namn på matvaror, 
skyltar och låtsasläser böcker som de har stor erfarenhet av. De läser emellertid 
omgivningen och inte själva texten eller skriften. De läser av en hel bild t ex 
mjölkkartongen, vilket visar att detta handlar om en icke-alfabetisk läsning. 

2. Logografisk läsning: Nu avkodas ord som visuella minnesbilder. Det enskilda ordet 
känns igen på sin form och längd, men det är bara bekanta ord som kan läsas, t ex det 
egna namnet. Barnet har ännu inte kunskap om sambanden mellan bokstav och 
språkljud. 

3. Alfabetisk-fonologisk läsning: Barnen uppnår nu en ny utvecklingsnivå när de lärt sig 
namnet och formen på bokstäverna, kan dela upp orden i olika ljud och kan inse 
sambandet mellan bokstav och språkljud. De har ”knäckt läskoden” och klarar nu att 
läsa en okänd text.  

4. Ortografisk läsning: På denna sista nivå har de börjat registrera större delen av orden 
och inte bara bokstäverna. Avkodningen är nu automatiserad, det vill säga att läsaren 
inte medvetet analyserar de enskilda delarna i ett ord. Denna läsning kallas också för 
helordsläsning. Den automatiserade avkodningen gör att man kan lägga energin på 
förståelse och tolkning av budskapet i texten (Asmervik m.fl., 2001). 

 
 
 
Ett språkpedagogiskt förhållningssätt 
 
Det är viktigt att ägna sig åt mycket högläsning och gemensamt skrivande och på olika sätt 
anknyta barnens läs- och skrivupplevelser till deras egna tankar och erfarenheter. Naturliga 
följder av textläsningen är fortsatta samtal, gemensamt skrivande, laborerande med språket 
och utforskande av t ex nya ord samt arbete med drama och rörelse, bild- och formskapande 
och musik. Den sociala samvaron är viktig eftersom under dessa gemensamma 
inlärningssituationer lär sig barnen att klara av saker med hjälp av en stödjande omgivning, 
vilket ger trygghet och befrämjar deras upplevelse av att lyckas och kunna. Vad det gäller 
skrivning är det viktigt att barnen själva får försöka skriva och utveckla sina tankar på papper 
utan att bli korrigerade (Björk & Liberg, 2002). Skriftspråksanvändningen är en social 
aktivitet som ska introduceras i ett meningsfullt sammanhang och i en social gemenskap.  
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En stimulerande läsmiljö är viktig och att det finns varierade böcker efter barnens intressen 
som byts ut kontinuerligt (Dahlgren m.fl., 1999). 
 
Att läsa och skriva befruktar varandra, både under utvecklingen och när man väl kan det. 
”Finns det ingen som kan skriva kommer det inte att finnas några texter att läsa, och finns det 
ingen som kan läsa det som skrivs blir det meningslöst att skriva”, (Allard, Rudqvist och 
Sundblad 2002, s.7). På samma sätt som skrivning stimulerar läsinlärningen stimulerar 
läsning skrivutvecklingen (Björk & Liberg, 2002). 
 
 
 
 
Sociokulturellt lärande 
 
Under de senaste årtiondena har ett mer sociologiskt inriktat synsätt på människors lärande 
vuxit fram, vilket är baserat på Lev Vygotskijs sociohistoriska teorier. Vygotskij menar att 
lärandet och språkutvecklingen är beroende av flera faktorer och måste ses ur ett 
utvecklingsperspektiv som kulturellt, historiskt och socialt. I det sociokulturella 
förhållningssättet fokuseras det på kommunikation, sammanhang och den omgivande 
kulturen. Språket och kommunikationen ses som ett grundvillkor för att lärande och tänkande 
ska kunna ske. Vygotskij menar att språket har stor betydelse för allt lärande och det leder 
barnets utveckling framåt. Barnet måste därför få många tillfällen till att samspela och samtala 
med vuxna och barn i olika åldrar. Enligt Vygotskij har även samarbete stor betydelse. Det 
barnen inte klarar på egen hand klarar de tillsammans med andra och på så sätt lär de sig så 
småningom själva (Vygotskij, 2001). 
 
 
 
 
Läsprocessen 
 
De kunskaper och erfarenheter man har är avgörande för att förstå det man läser. När en text 
ska läsas har förförståelsen stor betydelse. Den styr avläsningen och ger struktur år den 
tankemässiga bearbetningen. Det ögat ser vid avläsning är mer än bara bokstäver. Det är 
också ett samspel mellan tänkandet och ögat. Tillsammans ger avläsningen och den 
tankemässiga bearbetningen läsförståelsen. När läsningen inte ger någon läsförståelse har man 
hamnat i mekanisk avläsning utan läsförståelse. Det är viktigt att tänka på att läshastigheten 
aldrig kan användas som ett kriterium på läsförmågan eftersom den alltid är beroende av 
förförståelsen. Efter att ha läst några rader har man en uppfattning eller bild av innehållet i 
texten. Man tolkar, förstår och föreställer sig innehållet utifrån sina kunskaper och 
erfarenheter. Redan efter att ha läst en mening ger förförståelsen material åt läsförståelsen. 
Om en mening till exempel börjar, ”Det var en gång…”, så vet man att det är en saga.  Ju 
rikare förförståelsen är desto lättare går läsningen. Man kan få hjälp med att bygga upp en god 
förförståelse genom att berätta om innehållet i en bok eller läsa första kapitlet tillsammans 
osv. Detta är av stor vikt för barn och vuxna som har begränsad läserfarenhet. För att sluta 
läsprocesscirkeln så bidrar läsandet till ökade kunskaper och erfarenheter, som i sin tur ökar 
förförståelsen (Allard m.fl., 2002). 
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Automatisering 
 
När man läser och är mitt uppe i processen, tänker man inte på att man läser. Fungerar allt 
som det ska tänker man på innehållet. Detta fenomen, att något går av sig själv utan att man 
behöver tänka på det, brukar betecknas som en automatiserad process. Den centrala frågan för 
läsundervisningen blir då hur man når dithän. 
  
 Läsningens avkodningssida är en ”färdighet”, vilken kan liknas vid  
 andra färdigheter som pianospelning. tennis, bilkörning osv.  
 Det som utmärker färdigheter av detta slag är att de kräver mycken  
 och lång träning för att automatiseras, ”ofta stora doser av överinlärning”. 
 (Lundberg, 1984 i Allard m.fl., 2001, s.39) 
 
 
 
 
Läsinlärningsmetoder 
 
 
Syntetiska metoden 
 
Ljudmetoden har varit den dominerande läsundervisningsmetoden i Sverige under många år. 
Inlärningen är strukturerad och innebär att man går från del till helhet. Man börjar med att 
foga ihop delar (bokstäver) som motsvarar ljud som till slut bildar en större enhet (ordet). Ett 
ljud åt gången lärs in och förknippas med sin symbol. Man utgår från språkets delar, fonemen, 
innan man övergår till att försöka läsa hela ord och meningar. Med ljudmetoden börjar man 
med två ljud (ej bokstäver), en konsonant och en vokal, och bygger sedan på med ljud för ljud 
tills hela alfabetet är klart. Man arbetar också med sinnena genom att ljuda, klippa, måla, rita 
samt skriva bokstavens form. Det viktiga är att varje barn får tillräckligt lång tid på sig så att 
bokstavssymbol och ljud befästs (Fylking, 2003). Denna metod passar bra för språk som är 
förhållandevis ljudriktiga, det vill säga där stavning och uttal är lika (Asmervik m.fl., 1993). 
 
Wittingmetoden är den mest renodlade ljudningsmetoden i Sverige. I denna metod får 
eleverna först lära sig alla vokalerna och därefter konsonanterna l, s, och m. När eleverna lärt 
sig den första konsonanten, ljuds den samman med vokalerna och eleverna får arbeta sig fram 
igenom al, el, il, ol och så vidare (Asmervik m.fl., 1993). 
 
 
 
 
 
Analytiska metoden 
 
Helordsmetoden bygger på att man lägger huvudvikten på meningen och innehållet i vad man 
läser. Först därefter kommer man fram till beståndsdelarna i språket, alltså ljuden och 
bokstäverna genom att man analyserar ordet.  Inlärningsgången här är att man utgår från ordet 
som en given helhet. Denna metod används ofta som komplement till ljudmetoden, 
framförallt när det gäller att läsa ord som inte stavas som de låter, det vill säga icke ljudriktiga 
ord (Asmervik m.fl., 1993). 
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Läsning på talets grund, LTG, är den mest använda analytiska metoden i Sverige. LTG 
innebär att man utgår från en gemensam text, som elever och lärare gör tillsammans. Barnen 
hittar på meningar och läraren skriver ner dem. Därefter gör de tillsammans en ljudanalys av 
något enkelt ord till att börja med. I Helordsmetoden utgår man ifrån ord som fascinerar 
eleverna, så kallade ”laddade” ord såsom namn, leksaker eller djur (Fylking, 2003). Vilken 
metod som ska användas är väldigt individuellt. Många menar att det är bra att varva båda 
metoderna. I lärarutbildningen ska man få lära sig och bli djupt förtrogen med alla metoder. 
Man ska inte kunna en, man ska kunna alla.  Teknik med stort T finns inte, utan man ska 
använda sig av många, man ska ha ett helt ”smörgåsbord” (Myrberg & Lange, 2006). 
  
  
 
 
Skrivprocessen 
 
För att bli bra på att skriva behöver man först och främst förstå vilken funktion skrivandet 
fyller, och att man kan skriva på olika sätt beroende på vilket syfte. Man kan skriva för sig 
själv, både för att komma ihåg men också för att uttrycka känslor. Man kan också skriva för 
att förmedla något till andra. Eleven lär sig att skrift inte är detsamma som nerskrivet tal. 
Talströmmen måste delas upp i ord och dessa skiljs i skriften åt av ett mellanrum. Eleven får 
lära sig att skilja på stora och små bokstäver, samt att namn och ny mening börjar med stor 
bokstav m.m. När eleven börjar skriva är skrivandet riktat mot här och nu, samt sådant som är 
aktuellt. Den som läser texten kan då ha svårt att förstå det skrivna. Genom att samtala, 
berätta, läsa och skriva om det som är av intresse utvecklar eleven sina berättelser och andra 
skrivna texter mot allt högre kvalitet. Med ökad skicklighet och mognad utvecklas skrivandet 
mot där och då, samt börjar också ta hänsyn till läsaren. Eleven kan då förbättra sin egen text, 
lägga till eller stryka något, vilket visar att den kan se på sin text utifrån. Det är en upplevelse 
för eleven när den inser att det man skriver kan läsas av någon annan. Ju mer eleven skriver 
desto bättre blir kvalitén i det som skrivs. Det visar sig genom att eleven skapar sammanhang 
i berättelsen och utvecklar skrivandet genom reflektioner, samt även utvecklar sina tankar och 
idéer. Det är viktigt att de yngsta barnen får möjlighet att utforska språket och skriva utifrån 
lust, sina intressen och erfarenheter. Det är själva drivkraften för skrivutvecklingen 
(Skolverket, 2003, b). 
 
 
 
 
Läs- och skrivsvårigheter 
 
Definitioner och synsätt 
 
I läroplanen Lpo 94 (1998) står det att varje elev genom rika möjligheter att samtala, läsa och 
skriva ska få möjligheter att kommunicera och därmed också få tilltro till sin språkliga 
förmåga. Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande. Detta är anledningen till att skolan måste se till varje individ. 
”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå 
målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 
Lpo 94 1998, s.6). 
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Elever med läs- och skrivsvårigheter är i behov av extra resurs och stöd för att gå framåt i sin 
utveckling. Dessa elever räknas i skolan till den grupp elever som är i behov av särskilt stöd. 
Det finns ingen närmare definition av vad som menas med särskilda behov eller svårigheter. I 
skollagen kap. 2a, talar man om barn som behöver särskilt stöd. Elever som behöver särskilt 
stöd är de som av olika anledningar har svårt att nå målen för utbildning. Elever som behöver 
särskilt stöd har enligt lagstiftning och förordning en ovillkorlig rätt att få det (Skollagen kap. 
4 § 1). Stödet ska i första hand ges inom klassens ram, men särskilda undervisningsgrupper 
får också anordnas. Barn i behov av stöd är inte någon enhetlig eller klart avgränsad grupp. 
Problem hos barn kan vara tillfälliga och övergående (Skolverket, 2003). 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter användas som beteckning på att en elev av en eller annan 
anledning inte har de färdigheter i skriftspråket som man kan förvänta sig utifrån ålder och 
årskurs som eleven går i. Svårigheterna har ofta samband med generella svårigheter, 
omfattande språkliga problem eller andra faktorer som syn- och hörselproblem.  
 
Dyslexi är ett begrepp som används om elever med specifika läs- och skrivsvårigheter. 
Eftersom ämnet dyslexi är stort inom forskning har jag medvetet valt att inte fördjupa mig 
närmare på detta ämne. Det är ändå viktigt att få en definition av begreppet. Dyslexi anses 
vara ett språkligt grundat problem med fonologiska svårigheter som typiskt drag. Svårigheten 
med skriftspråket är det primära och det ska inte vara någon konsekvens av vare sig syn- och 
hörselsvårigheter eller sociala och emotionella faktorer (Asmervik m.fl., 2001). Dyslexi är 
lässvårigheter där det finns en klar avvikelse mellan läskunnighet och intelligensnivå.  
Perspektivet på dyslexi har under de senaste åren ändrats på grund av att öppenheten för 
kvalitativa forskningsmetoder blivit större. Man har fått en mer allsidig syn på dyslexi genom 
att människor med dyslexi får komma till tals och beskriva sina upplevelser. Forskningen ger 
mer och mer stöd för hypotesen om att dyslexi först och främst är en fråga om problem med 
ordavkodning, alltså att man har svårighet att identifiera skrivna ord, vilket beror på 
svårigheter att hantera språkets ljudmässiga formsida. De primära symtomen vid dyslexi är 
alltså problem med ordavkodning och rättstavning. De sekundära symptomen är dålig 
läsförståelse. Problem med matematik kan också uppstå som en följd av lässvårigheterna. 
Man har också kunnat observera dåligt självförtroende samt socioemotionella anpassnings- 
och beteendeproblem som en följd av dyslexin (Höjen & Lundberg, 2004). 
 
Många hävdar att elever med läs- och skrivproblem i våra skolor blir fler och fler. Det är dock 
knappast troligt att andelen individer med svag läs- och skrivförmåga ökar, däremot ökar 
kraven på eleverna. Ett exempel på detta är att inslaget av teoretiska ämnen i gymnasieskolan 
har blivit större och de tidigare rent praktiska linjerna inte finns kvar. På så sätt ökar samhället 
andelen elever med läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 1996). 
  
 
 ”Under de senaste 4-5 åren har kravnivån i vårt samhälle höjts i stort 
 sett inom alla verksamhetsgrenar. Att vara litterat är nu en förutsättning 
 för att få arbete. Det går inte längre att rekommendera skoltrötta  
 pojkar att söka fordonsprogrammet på gymnasiet. De klarar inte av det.  
 Det är antagligen inte allmänt känt, att när en bil kommer in på  
 märkesverkstad, så ansluts bilen först till en dator som läser av vad som  
 behöver göras och inte göras. Detta har redan förändrat fordonsprogrammet  
 och på motsvarande sätt de andra yrkesutbildningarna. Illitterata elever  
 klarar inte längre av gymnasieskolans yrkesutbildningar. 
 (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2002, s.52). 
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Orsaker 
 
Man antar idag att ca 15-20 procent av eleverna kämpar med att uppfylla de krav som ställs på 
deras skriftspråkliga färdigheter i skola och samhälle. Man har i skolsammanhang haft en 
tendens att fokusera på individuella orsaksförklaringar. I dag vet man att det finns ett samband 
mellan både inre och yttre faktorer som påverkar inlärningsbetingelser. Några orsaker kan 
vara biologiska, problemen tycks ”gå i arv”. Det kan även vara språkliga orsaker. Det är av 
stor vikt att eleverna bl a besitter en språklig medvetenhet. De kan också ha problem med 
minnet. En annan orsak kan vara perceptuell såsom störningar på hörsel och syn.  
Även om problem med minne, hörsel och syn inte verkar vara dominerande faktorer ska vi 
vara medvetna om att dessa problem kan förstärka läs- och skrivsvårigheterna. Det samma 
gäller motoriska svårigheter. Om ett barn måste lägga mycket av sin energi på motoriska 
funktioner, finns det inte så mycket kvar till skriftsspråksinlärningen och färdighetsträningen. 
Det kan också finnas miljöbetingade orsaker. Både hemmiljö och skolmiljö utövar inflytande 
på barnens inlärningsförutsättningar och på deras språkliga färdigheter. En dålig miljö kan 
medföra att läs- och skrivsvårigheter både uppstår och vidmakthålls (Asmervik m.fl., 2001). 
 
Orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan enligt Björk & Liberg (2002) bland annat bero på 
att: 
 

• Elever kan komma från sociokulturella förhållanden som inte stämmer överens med 
skolans miljö. De kanske inte fått några läs- och skrivförebilder och inte någon vana 
att läsa och skriva. 

• Elever har ett omedvetet förhållningssätt till skriftspråkets användning och har inte 
någon förståelse för varför de ska lära sig läsa och skriva.  

• Även fast en del barn växer upp med läsning klarar de inte att svara på frågor, vars 
svar ligger utanför texten eller sammanfatta det lästa. 

 
Den primära orsaken till att dessa barn utvecklat läs- och skrivsvårigheter är att skolans 
inlärningsmiljö inte har varit avpassad för deras förutsättningar och förmåga. Skolan har här 
förutsatt en mängd skriftspråklig kunskap och social kompetens som man inte kan eller bör 
räkna med att alla barn har med sig till skolan (Björk & Liberg, 2002). 
 
Fler orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara att elever tvingats byta skola eller lärare 
ofta och att de inte får stöd hemifrån. Andra orsaker kan vara sviktande självförtroende, 
emotionella problem, pressande hemmiljö och låg kamratstatus, svårighet att hantera 
skriftredskapen, bekymmer att koppla samman ögats och örats språk, perceptuella eller 
motoriska inlärningsproblem m.m. Ett litet antal elever har mycket stora problem med 
inlärandet och förståelsen av skriftspråkets betydelse. Primära orsaker kan då vara stora 
kognitiva inlärningsproblem och/eller grava avvikelser i hjärnans uppbyggnad (Björk & 
Liberg, 2002). 
 
Psykiska och psykosociala problem bland vuxna har ökat och detta leder till att 
uppväxtvillkoren för många barn är svåra och detta kan i sin tur leda till läs- och 
skrivsvårigheter. En annan orsak till elevers läs- och skrivproblem kan vara att okvalificerade 
lärare har ansvaret för elever som har de största problemen. Här säger forskarna att en vanlig 
lösning för elever i behov av stöd idag är att de får hjälp av en ”assistent” som inte har någon 
specialpedagogisk utbildning (Myrberg & Lange, 2006). 
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Identifiering  
 
Hur kan då problemen yttra sig för elever med läs- och skrivsvårigheter? För elever med läs- 
och skrivsvårigheter som har någon form av språkliga problem kan svårigheterna yttra sig t ex 
genom att de inte riktar uppmärksamheten mot språkets form utan bara ser till 
meningsinnehållet. De kan vara osäkra på vad ett ord egentligen handlar om och ha 
svårigheter med ordens gränser. De kan ha svårt att identifiera enskilda ord i en sats och 
registrera om orden är långa eller korta.  
De kan också ha svårigheter med att rimma, dela upp ord i språkljud (fonem), koppla ihop 
ljud med bokstavssymboler och att ljuda samman fonem till ord. Elever med språkliga 
problem har ofta sämre ordkunskap än man kan förvänta sig. De kan också ha problem med 
både korttidsminnet och långtidsminnet och båda dessa minnen påverkar läs- och 
skrivprocessen. Den läsning som elever med skriftspråksproblem utför kan uppfattas på två 
sätt. Den ena är att de har en försenad utveckling, dvs. att de går igenom alla faser i 
läsutvecklingen men i långsammare takt. Den andra är att de har svårigheter med övergången 
mellan den logografiska och alfabetiska nivån i utvecklingen. Lässvaga elever kämpar ofta 
med bearbetning av språkljuden till ett ord och med att koppla ihop ljud och bokstav 
(Asmervik m.fl., 2001, Ericson, 1996). 
 
Hur ska man som pedagog veta vilken hjälp som eleverna bäst behöver? Naturligtvis har 
pedagogens erfarenhet och kompetens stor betydelse. Den lärare som har huvudansvaret för 
eleven får försöka skaffa sig en samlad bild av sin elev. Det är viktigt att läraren gör sina 
iakttagelser vid olika tillfällen – inte bara för att följa utvecklingen utan också för att få en 
uppfattning om elevens förmåga i varierande situationer. Både lärare och elev behöver få en 
uppfattning om hur väl rustad eleven är för att t ex hantera en skriven text på olika sätt samt 
hur skrivförmågan utvecklas. Det är viktigt att ta reda på bristerna för att avhjälpa dem genom 
träning. Diagnosmaterial är en hjälp att systematisera iakttagelserna. Begreppet diagnos syftar 
till att visa det aktuella läget. För det vidare skolarbetet är det viktigt att ha en god bild av 
elevens aktuella situation (Skolverket, 2003, b). 
 
Forskarna framhåller vikten av att kontinuerligt följa upp barns språkutveckling i förskola och 
skola. De menar att läs- och skrivtest bör användas i större utsträckning än idag. ”Forskning 
har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och informella 
metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft åt detta” 
(Lundberg & Herrlin 2005, s. 5). Testen skall leda till en god uppfattning om 
undervisningsresultaten, men också fungera som en larmklocka om enskilda elever. Om man 
inte genomför systematiska bedömningar och kartläggningar för att tidigt upptäcka läs- och 
skrivproblem medverkar man till utslagning. De menar vidare att lärare bör ha kompetens att 
själv göra en bedömning av barns språkutveckling men att många lärare inte tror sig om att 
själva kunna göra tillförlitliga bedömningar. Ofta har de heller inte fått med sig denna 
kunskap i sin egen grundutbildning (Myberg & Lange, 2006). 
 
 
 
 
Olika former av stöd igår – idag 
  
Elever med läs- och skrivsvårigheter är inget nytt begrepp. Det har funnits med ända sedan 
folkskolan grundades 1842. För att hjälpa läs- och skrivsvaga, lät man dem gå om en eller 
flera klasser. En del kom aldrig längre än till småskolan.  
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Den första hjälpklassen i Sverige inrättades i Norrköping 1879. Många elever som hade läs- 
och skrivsvårigheter hänvisades till dessa hjälpklasser (Ericson 1996). Motståndarna menade 
att detta var fel och det blev en sortering av de normala i bättre och sämre begåvade barn. 
(Skolverket, 2003, a). Hösten 1938 startades de två första svenska läsklasserna i Stockholm. 
De var avsedda för barn på lågstadiet. Tidigare när man trott att problemen berodde på en 
medfödd eller förvärvad hjärnskada, var möjligheterna till hjälp att övervinna lässvårigheterna 
små. Under 1930-40 talet kom forskningsrapporter som visade andra orsaksfaktorer till läs- 
och skrivsvårigheter. Det kunde t ex vara dålig perception, dålig hälsa, dålig syn eller hörsel, 
dålig miljö, dålig skolundervisning m.m. Den första läskliniken startade 1949. Här tog man 
också emot elever från årskurs 1 och 2. Vanligen placerades elever med gravare läs- och 
skrivsvårigheter i läsklasser och deras undervisning var helt och hållet förlagd till läsklassen. 
Elever med lättare läs- och skrivsvårigheter hänvisades till läsklinik. Dessa elever tillhörde 
den ordinarie klassen som de lämnade några timmar/vecka för att få individuellt anpassad 
träning. Under 1950-70 talet låg en utredning av läs och skrivsvårigheter till grund för elevens 
placering i läsklass eller läsklinik (Ericson 1996). På 70-talet började man betrakta elevers 
olika typer av svårigheter i skolan som förorsakade av skolan själv (Stadler 1994 i Ericson 
1996). Som en följd av att skolan betraktades som boven i dramat avtog fastställandet av 
elevproblemens natur genom utredning och ordet diagnos blev rent av ett fult ord i 
lärarkretsar. 1978 avskaffades läsklasser och läskliniker. Elever som tillhört dessa klasser 
flyttades till vanliga klasser. Där fick de stöd och hjälp genom individualisering inom klassens 
ram och s.k. ”samordnad specialundervisning”, det vill säga att elever som var i behov av stöd 
skulle vara kvar i sin klass och få stödundervisning vissa timmar i veckan.  
Under 80- talet var en förklaring till läs- och skrivsvårigheter omognad och behandlingen av 
svårigheterna reducerades till en inväntan av mognad (Ericson 1996). Under 1990-talet 
övertog kommunerna ansvaret för skolans organisation. Det gav frihet att på kommunal nivå 
besluta hur de ekonomiska resurserna skulle fördelas. Ekonomiska svårigheter i många 
kommuner på 1990-talet resulterade i stora neddragningar i specialundervisningen. Drygt 40 
% av den resurs som fanns 1990 hade försvunnit i slutet av 1990-talet (Skolverket, 2005b se 
Myrberg & Lange 2006). En konsekvens av besparingarna blev att många skolar tog bort 
speciallärartjänster (Skolverket, 2003). Idag visar det sig att kommunerna satsar på elever i 
behov av särskilt stöd. Inför läsåret 2003/2004 fördelade Skolverket ca 3 miljarder kronor till 
289 kommuner som sökte det särskilda statsbidraget till personalförstärkning i skola och 
fritidshem. Pengarna har främst gått till rekrytering av specialpedagogisk kompetens och 
elevassistenter (Engqvist, 2006). Trots detta uttalar utbildningsinspektionen att skolorna 
fortfarande brister när det gäller att ge stöd till de elever som har störst behov av insatser. Vart 
fjärde inspekterat rektorsområde i grundskolan anser sig behöva förbättra sina insatser för att 
tillgodose behovet för elever med särskilt stöd (Isakson, 2006). Skolverket menar att stödet 
idag i första hand ska ges inom klassens ram, men särskilda undervisningsgrupper får också 
anordnas (skollagen, kap 2a). Här talar man i första hand om ”inkludering” som betyder att 
man ska delta i en helhet. Skolverkets motivering till detta är i första hand etiska argument. 
Den sociala gemenskapen och samvaron prioriteras högt, vilket de menar leder till att 
skillnader mellan barn mer accepteras och respekteras. Men inkludering stöds också av en rad 
forskningsresultat som visar på att detta arbetssätt, i synnerhet när det gäller elever vars behov 
inte är alltför uttalande, är det bästa. I detta perspektiv blir skillnaderna mellan 
specialundervisning och vanlig undervisning liten och i princip krävs det att all lärarpersonal 
har tillräckliga kunskaper för att undervisa alla barn (Skolverket, 2003). 
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Pedagogiska förhållningssätt 
 
 Barnet kan om det får insiktsfull handledning ledas förbi svårigheterna 
 och lära sig skriva och läsa utan att det egentligen uppstår några problem.  
 Vi vill påstå att den vuxne måste vara ytterst lyhörd för hur barnen utvecklas  
 och kunna hålla tillbaka både onödiga förklaringar och övertydlig undervisning  
 och istället sätta in just det stöd och ledning som varje enskilt barn behöver. 
 (Dahlgren m.fl., 1999, s.7) 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter ska undervisas på samma sätt som de elever som inte har 
svårigheter. De behöver bara mer tid, vägledning och struktur för att komma på läståget. För 
alla elever, men speciellt för elever med läs- och skrivsvårigheter, är det av stor vikt att 
pedagogerna fokuserar på elevens starka sidor. Det är betydelsefullt att eleverna upplever 
”jag-kan-känslan”. Det är också viktigt att framkalla lust, samt bygga på individens personliga 
intressen och strategier. Även tiden är viktig. Det måste finnas tid till att befästa kunskaper 
(Myrberg & Lange 2006). 
 
Det är av stor betydelse att dessa barn bemöts positivt och att deras intresse tas tillvara i 
undervisningen. Det är viktigt att eleverna tror på sig själva och sin förmåga. Viktig är också 
lärarens betydelse som samtalspartner och vägledare, en person som ger stöd och uppmuntran 
och engagerar sig i det eleverna håller på att lära. Lärarens positiva förhållningssätt stöder 
elevernas tro på sig själva och därmed lusten att lära (Kullberg, 2004, i Nielsen 2005). 
 
 Eleverna kommer inte till skolan som oskrivna blad. De kan redan 
 mycket när de samlas i skolan den första dagen. De har en mängd 
 erfarenheter med sig från hemmet och lokalmiljön. Det krävs av 
 läraren att han eller hon skapar det viktiga mötet mellan de redan 
 existerande erfarenheterna och skolans budskap. Om detta möte 
 kommer till stånd är utsikterna till inlärning goda. 
 (Tiller 1999, s. 21) 
 
En pedagogik som förebygger att läs- och skrivsvårigheter uppkommer kännetecknas av att 
undervisningen har tydlig struktur och är systematisk, och att tala, läsa och skriva ömsesidigt 
stöder varandra och utvecklas tillsammans. Läraren ska ha god metodkunskap och teoretisk 
förståelse. Stor vikt ska läggas vid meningsfullhet och sammanhang, god självbild och 
motivation. Viktigt är också att kommunicera i tal och skrift (Myrberg 2003, i Nielsen 2005). 
 
Det är av stor betydelse att dessa elever har tillgång till många lättlästa böcker med ett 
meningsfullt innehåll som intresserar dem, där svårigheterna stiger långsamt och att de får 
tillgång till mycket högläsning för att öka ordförrådet och motivationen. Är motivationen låg 
blir läsresultatet lågt eller lika med noll och det känns tungt, tråkigt och motigt att behöva läsa 
(Norberg, Ahlén,  2003). 
 
Lässtoffets visuella form (typografi, storlek, radlängd, styckeindelning och illustrationer) är 
av stor vikt för elever med lässvårigheter. Detta är det första eleverna lägger märke till i 
materialet och kan få dem att ställa sig avvisande eller bli motiverade att läsa det (Asmervik 
m.fl., 2001). 
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Metod 
 
Val av metod 
 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i år 1-3 identifierar elever med läs- och 
skrivsvårigheter samt vilka faktorer som påverkar val av arbetssätt för att hjälpa och stödja 
dessa elever.  
 
Jag valde att undersöka detta genom kvalitativa forskningsintervjuer med lärare i 
grundskolans tidiga skolår, år 1-3. Den kvalitativa intervjun är en unik, känslig och kraftfull 
metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld 
och arbetssituation. Genom intervjun kan informanterna förmedla sin situation till andra ur ett 
eget perspektiv och med egna ord. Huvudsyftet med den kvalitativa intervjun är att erhålla 
kunskap om det undersökta fenomenet (Kvale 1997). En kvalitativ metod studerar hur 
människan uppfattar och tolkar den omgivande verkligheten. Det kvalitativa synsättet riktar 
alltså intresset mot individen samt ger mig som intervjuare, genom samtalet, fler möjligheter 
till tolkning och analys (Backman 1998). I min studie gäller det pedagogers uppfattningar 
kring läs- och skrivsvårigheter. 
 
 
 
Urval 
 
Jag valde att göra intervjuer med 6 kvinnliga pedagoger, som arbetar med år 1-3. Några av 
informanterna var jag bekant med sedan tidigare, och några kände jag inte personligen. Jag 
tog personlig kontakt med mina informanter per telefon. Informanterna valdes efter 4 
kriterier. Mitt första kriterium var att söka efter informanter med olika lång erfarenhet inom 
yrket. Detta för att kunna se skillnader/likheter vad det gäller identifiering, kunskap och stöd 
samt arbetssätt mellan de som arbetat länge och de som är nyutbildade. Tre av pedagogerna 
har arbetat i yrket minst 20 år. I min undersökning är dessa pedagoger nummer 2, 4 och 5. 
Resterande tre pedagoger, nummer 1, 3 och 6, är relativt nyutexaminerade och har inte arbetat 
i yrket mer än 3 år. Det andra kriteriet var att de skulle ha fått sin utbildning på olika 
lärarutbildningar och lärarhögskolor. Detta för att se om de kunskaper informanterna fått från 
sina utbildningar och lärarhögskolor, om just elever med läs- och skrivsvårigheter, skiljer sig 
åt. I den kvalitiva undersökningen väljs informanter från andra än statistiska kriterier, allt i 
syfte att medge ökad förståelse och insikt (Backman 1998). Det tredje var att de arbetar i olika 
kommuner samt det fjärde kriteriet var att informanterna inte arbetar på samma skolor. Skälet 
till att jag valde flera olika kriterier var att få en så varierad bild som möjligt på området 
”Elever med läs- och skrivsvårigheter”. 
 
 
 
Dataproduktion 
 
Min intervjuguide utformades utifrån de fyra frågeställningarna. Dessa gjordes om till 
ämnesrubriker i intervjuguiden. Under varje ämnesrubrik skapade jag intervjufrågor. Jag har 
alltså använt mig av en halvstrukturerad intervju. Genom följdfrågor fanns möjlighet för mig 
att vidareutveckla, samt försäkra mig om att jag förstått informanten rätt, och eventuella 
oklarheter kunde på så vis klaras upp.  
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Först gjorde jag en provintervju för att se om frågeställningarna var relevanta och gav svar på 
det jag tänkt undersöka. Efter provintervjun gjordes några få justeringar i intervjuguiden. 
Efter detta började jag med intervjuerna. De tog i sin helhet ungefär 30-45 minuter per 
intervju. De har också i sin hela längd spelats in på MP3-spelare och skrivits ut i sin helhet.  
 
 
 
Bearbetning och analys 
 
Jag har valt att döpa mina informanter till pedagog 1-6. Jag har försökt att översätta 
intervjupersonernas muntliga stil till skriftlig form. Detta leder till att en viss redigering av 
intervjuerna har gjorts. Avbrutna meningar och ord som inte varit betydelsefulla har jag valt 
bort eller redigerat för läsbarhetens skull. Vissa utfyllnadsord har också tagits bort. Viktigt att 
påpeka är dock att innebörden i det som sagts inte har förändrats av denna redigering. Målet 
för intervjuforskaren är att efter sin undersökning förmedla en berättelse som ger rättvisa åt 
intervjupersonernas historier om sin livssituation och som också ger nya tankar och kunskaper 
till dem som lyssnar till eller läser berättelsen (Kvale, 1997). 
 
Jag har genom upprepande läsningar av alla intervjuer försökt få en känsla av helheten. 
Därefter har jag som analysmetod använt mig av det som Kvale (1997) benämner 
meningskoncetrering. Jag har försökt se vad som är gemensamt, samt vad som skiljer 
pedagogerna åt, vad det gäller både identifiering, kunskap, stöd och arbetssätt. Jag har 
strukturerat och kategoriserat det som varit av betydelse för syftet och frågeställningarna med 
min undersökning. För att få resultatet så överskådligt som möjligt, har detta lett fram till 3 
rubriker med 10 olika kategorier som beskrivs i mitt resultat. 
 
Vad det gäller analys och tolkning av min studie har den inslag av metodologin hermeneutik.  
Ett hermeneutiskt förhållningssätt innebär att lyssna till de många olika meningshorisonter 
som ryms i den intervjuades uttalanden. Jag har i min tolkning pendlat mellan del och helhet 
där de enskilda delarnas mening har förändrat meningen hos helheten som i sin tur har 
förändrat meningen hos de enskilda delarna osv. Detta benämner Kvale (1997) som den 
hermeneutiska cirkeln. Samtalet är här av stor vikt och min egen kunskap om det som 
studeras är av stor betydelse. Mina intervjuer har varit samtal om den mänskliga livsvärlden, 
där jag har tolkat och förstått det informanterna sagt, inte bara med ord utan även genom 
gester, och förvandlat det till en text i min uppsats. I intervjun har jag också försökt tolka det 
”dolda” i det som sägs, alltså försökt få fram vad den intervjuade egentligen menar (Kvale, 
1997). 
 
 
 
Etiska ställningstaganden 

      
Kvale (1997) hävdar att etiska frågor ska tas under övervägande från undersökningens början 
till slutrapporten. Han tar upp tre etiska riktlinjer för forskning om människor: informerat 
samtycke, konfidentialitet och konsekvenser. 
 
Den första kontakten med informanterna togs per telefon. Först berättade jag för dem om 
syftet med min studie och frågade därefter om de var intresserade att ställa upp på en intervju. 
Alla informanter gav samtycke och var positivt inställda till intervjun.  
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Jag träffade dem på deras respektive arbetsplatser. Jag berättade för informanterna att jag 
skulle spela in intervjuerna på MP3-spelare, och att det inspelade enbart skulle användas som 
material till min C-uppsats. Alla informanter gav även samtycke till att intervjuerna spelades 
in. Innan intervjun startade berättade jag återigen för dem om undersökningens syfte och hur 
den var upplagd. Jag informerade dem om att de deltog frivilligt i projektet och att de hade 
rätt att dra sig ur när som helst. Jag informerade också om att de skulle vara anonyma i min 
rapport. Privata data som på något sätt skulle identifiera intervjupersonerna skulle inte 
redovisas (konfidentialitet). Jag talade om för informanterna att namn på institutioner och 
kommuner inte skulle finnas med i min rapport. Jag har under hela arbetets gång haft i åtanke 
att fördelarna med projektet skulle överväga skaderisken för personerna som jag intervjuat. 
Som författare till denna studie har jag från arbetets början till slut tänkt på konsekvenserna, 
både de positiva men även de negativa t ex om det skulle föreligga några risker för 
informanterna, som skulle kunna leda till negativa konsekvenser. 
 
 
 
Reliabilitet och validitet 
 
I vanliga ordböcker förklaras ”reliabilitet” med tillförlitlighet och ”validitet” med giltighet. På 
vardagligt språk kan man säga att orden används för att diskutera sanningsvärdet hos det 
resultat som jag fått fram i min undersökning. 
 
Eftersom jag enbart gjort intervjuer med 6 pedagoger blir underlaget naturligtvis begränsat 
och resultatet inte generaliserbart. Sanningshalten i min rapport är inte upp till mig att bedöma 
utan det är upp till läsaren. Min förhoppning och önskan är att de som läser rapporten ska 
kunna känna igen mönster och bilder samt få idéer som kan ge ny näring till tänkandet. 
”Genom att specificera stödjande belägg och klarlägga argumenten kan forskaren göra det 
möjligt för läsaren att bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket” (Kvale 1997, s.211). 
Med tanke på detta ska jag här redogöra för hur jag gått tillväga för att få min undersökning så 
sanningsenlig som möjligt: 

 
• Jag har utgått från olika relevanta teorier i litteraturen samt även tidigare forskning 

som anknyter till ämnet och därifrån utformat mina forskningsfrågor. 
• Jag har under hela processens gång tänkt att det jag får fram i min undersökning ska 

gynna de som läser rapporten samt övervägt de negativa konsekvenser som kan följa 
av undersökningen för intervjupersonernas del. 

• Jag startade med en provintervju och gjorde efter denna små justeringar i min 
intervjuguide. 

• Vid själva intervjusituationen har jag vid oklarheter ställt följdfrågor för att kontrollera 
den information som jag fått. Hela intervjun har också spelats in på MP3-spelare.  

• Intervjun har skrivits ut i sin helhet på dator. I utskriften har jag försökt översätta 
talspråk till skriftspråk. Utskriften har redigerats något, men innebörden i det som 
sagts har inte förändrats.  

• För att styrka det som informanterna sagt om sina livsvärden har jag vid 
rapporteringen använt mig av citat i anslutning till texten.  

• Jag har under arbetets gång hela tiden utgått från syftet och frågeställningarna för att 
inte ”tappa bort” det avgörande för min undersökning. 
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Resultat      
 
Resultatet av min undersökning kommer att redovisas utifrån mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag har valt att dela in resultatet i tre huvudrubriker: 

• Identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
• Pedagogers kunskap och stöd 
• Pedagogers arbetssätt  

 
Under dessa tre rubriker finns resultatet i 10 olika kategorier. Till varje kategori finns citat 
från informanterna. 
 
 
 Identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
 
Test  
 
Gemensamt för alla informanter är att de från pedagogen i förskoleklassen får någon form av 
information, så kallad överlämning, om eleverna innan de ska börja klass 1. Pedagogerna ser 
det som en förmån att få denna information. Hur överlämningen ser ut skiljer sig från de olika 
informanternas arbetsplatser. På två skolor görs fonologiska test1 på eleverna i 
förskoleklassen. Dessa test är kopplade till LUS-schemat2 (Allard m.fl., 2001), ett 
läsutvecklingsschema som följer eleverna under hela skoltiden. 
 
       ”Här på skolan gör vi fonologiska test redan i förskoleklassen. Där försöker man fånga 
        upp barn som är språksvaga tidigt. Ser man att de har svårigheter med att dela upp ord  
        och leka med ord och rimma, så får de språkträning i förskoleklassen” (Pedagog 4). 
 
När eleverna börjat skolan testar många av informanterna hur många bokstäver och ljud 
eleverna kan. Detta görs också kontinuerligt allteftersom bokstavsinlärningen sker. Några 
informanter intervjuar också sina elever för att få elevens egen syn på läsning och vad de ska 
ha läsning till samt om föräldrar har läst sagor och böcker för dem hemma osv. 
 
Andra test som nämns är DLS (Diagnos i läsning och skrivning)3 och H4 test4. De skolor som 
använder DLS gör testet med elever i 2: an och 3: an. En av informanterna har också använt 
sig av kartläggningsövningarna i Lundberg & Herrlins bok ”God läsutveckling”5. Synen på 
testens betydelse skiljer sig ganska markant åt mellan de olika informanterna. Några anser 
dem vara väldigt betydelsefulla och tycker att det är en självklarhet att pedagoger ska följa 
upp alla barn, på olika sätt. De ser det som en stor fördel, när eleverna börjar skolan, att redan 
då veta om eleverna t ex kan rimma, eller om en elev har svårighet med att höra ut första 
ljudet i ett ord, för då vet de vad just denna elev behöver träna. Dessa pedagoger ser också en 
fördel i att ha någon form av kartläggning, där man checkar av på en lista vad eleven kan. 
Detta för att veta om man är på rätt väg, men också för att veta vilka insatser som ska sättas 
in. 

                                                 
1  Test där pedagogen ser var eleven befinner sig i sin språkliga utveckling. 
2  Läsutvecklingsschema där pedagogen kan se var eleven befinner sig i sin läsutveckling. 
3  Visar elevens kunskapsnivå i läsförståelse, rättstavning och ordförståelse. 
4  Test som visar hur många ord eleven kan läsa på en minut. 
5  Visar elevens kunskapsnivå inom fem olika dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse och läsintresse. 
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        ”Det finns stora fördelar, för när jag har så här många, så kan inte jag ha alla dessa i  
         huvudet. Skriver man inte ner så är det lätt att någon slinker emellan, som man missar. 
         Nackdelen kan vara att det tar lång tid att göra men man har nytta av det senare och 
         nu har jag full koll på var alla barn befinner sig” (Pedagog 6). 
 
Två av pedagogerna anser att kartläggning och tester är av mindre vikt.  
 
         ”Man behöver egentligen inte använda ett sådant material för oftast så vet man det ändå.  
         Men ibland kan man lura sig, speciellt när det gäller läsförståelse, och då kan de vara bra” 
         (Pedagog 1).  
 
Dessa pedagoger kan se en fara i att testen inte visar relevanta svar. De menar att eleverna kan 
ha en dålig dag. Detta måste man som pedagog då kunna se och förstå, så att eleven kan göra 
testet en annan dag. En pedagog säger också att testen måste vara relevanta till elevernas 
kunskaper och tycker att det är grymt att sätta ett test i handen på en elev, som hon på förhand 
vet, att eleven inte klarar. 
 
 
Vikten av samarbete med föräldrar 
 
När det gäller identifieringen av läs- och skrivsvårigheter tar några av informanterna upp 
vikten av att ett bra samarbete med elevens föräldrar oftast underlättar vid problem med 
läsning och skrivning. Detta samarbete är viktigt för alla elevers utveckling, men speciellt för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Om man kan få föräldrarna att förstå vikten av att de 
hjälper till med t ex lästräning i hemmet så kan detta vara en stor resurs för eleven. 
         
        ”Har eleven inte stöttning hemifrån med sina svårigheter, då kommer man ingen vart. 
         A och O är att de hjälper till hemma och tränar och tränar, och att barnen läser mycket.  
         Har de svårt för det så vill de inte läsa. Man måste hitta rätt nivå hela tiden och man har  
         inte den tiden i skolan att bara träna läsning, som man egentligen skulle vilja”  
        (Pedagog 5).  
 
 
 
Pedagogers kunskap och stöd 
 
Utbildning 
 
Ingen av informanterna, vare sig de som utbildat sig för länge sedan eller de som utbildat sig 
nyligen, har fått mycket kunskap om elever med läs- och skrivsvårigheter i sin 
grundutbildning. Flera av dem har däremot läst specialpedagogik i valbara kurser och alla är 
övertygade om att utbildning är av stor betydelse för att kunna hjälpa och stödja elever med 
läs- och skrivsvårigheter på ett adekvat sätt. De tycker själva att de i verksamheten haft stor 
nytta av den kunskap de fått från kurserna, däremot handlade inte kurserna enbart om elever 
med läs- och skrivsvårigheter, utan det var mer generellt om specialpedagogik. 
 
       ”Jag har läst 20 poäng specialpedagogik, varav 5 poäng läs- och skrivsvårigheter, och jag  
        kan nog säga att det var det bästa som jag gjort för då föll allt på plats, faktiskt” (Pedagog 3). 
 
Flera av informanterna tar upp vikten av att studenter som utbildar sig till lärare för yngre 
åldrar måste få bra kunskap om metoder för läs- och skrivinlärning.  
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Att ha kunskap om olika undervisningsmetoder anser de är av stor betydelse när man som 
pedagog ska hjälpa elever som har svårigheter med läsning och skrivning. När det gäller 
kunskaper om läs- och skrivutveckling, som informanterna fått på sin utbildning, skiljer det 
sig en del mellan de som utbildat sig för mer än 20 år sedan och de som utbildat sig nyligen. 
De äldre utbildade säger att de fick väldigt mycket metodik, om hur man lär ut, samt om olika 
inlärningsmetoder i sin utbildning. Två av de yngre utbildade har valt svenska som 
fördjupning och tycker i och med detta att de fått en hel del kunskap om läs- och 
skrivutveckling. Den informant som inte läst svenska som fördjupning skulle vilja ha fått mer 
kunskap om just detta.  
       
        ”Just allmänt om läs- och skrivutveckling tycker jag nu i efterhand att jag fått för lite” 
        (Pedagog 1). 
 
 
 
Erfarenhet 
 
De äldre informanterna talar om vikten av deras erfarenhet på området, eftersom de under 
årens lopp träffat många elever med läs- och skrivsvårigheter, samt samlat på sig en mängd 
material och olika arbetsmetoder. De säger att det är av stor betydelse att man som pedagog 
vågar prova nya arbetssätt eller att hitta andra lösningar. De menar att erfarenheten gör att 
man är mer trygg i sin yrkesroll, vilket leder till att man vågar vara mer flexibel och lägga 
undan en del annat, för att t ex träna läsning istället. Erfarenhet är något som de nyutbildade 
säger sig sakna. De är osäkra på om de valt ”rätt” arbetssätt och vill gärna diskutera detta med 
pedagoger med lång erfarenhet. Både de nyutbildade och de som arbetat länge anser dock att 
pedagogens eget intresse för både läs- och skrivinlärning samt intresse för elever med läs- och 
skrivsvårigheter är av stor betydelse. 
 
        ”Det beror mycket på om du har ett intresse för läsinlärning. För du får faktiskt lov att 
        att söka den kunskapen själv. Man går på kurser och föreläsningar, läser litteratur för att 
        fördjupa sig. Men erfarenheten är ovärderlig. Man gör en mix av all den kunskap man 
        har med sig” (Pedagog 4). 
 
Erfarenheten visar sig även vara en stor fördel när det gäller hur mycket planeringstid 
informanterna avsätter för elever med läs- och skrivsvårigheter i förhållande till övriga elever 
i klassen. De som arbetat länge tycker inte att de lägger ner mer planeringstid på dessa elever, 
utan alla får lika. Någon säger att periodvis t ex på hösten när en ny 1: a kommer kan de ta 
mer tid, när man ska plocka fram material eller göra nytt, men i slutändan så jämnar det ut sig. 
De nyutbildade tycker däremot att de avsätter mer planeringstid till dessa elever. De har alltid 
dem i åtanke och känner att de behöver mer hjälp och stöttning än övriga elever.   
 
        ”Man prioriterar planeringen för dessa elever framför planeringen i klassen. Fungerar det 
        för dessa elever så fungerar det för klassen i övrigt” (Pedagog 1). 
 
De nyutbildade pedagogerna tycker också att de lägger mer tid på dessa elever i klassrummet. 
De tycker det är viktigt med den extra tiden och stöttningen för att få dem ”på tåget” och 
menar att här får övriga elever sköta sig mer själva.  
De flesta av informanterna känner sig frustrerade att tiden i skolan inte räcker till för att hjälpa 
och stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Flera av dem tar som exempel upp att de 
skulle vilja sitta mer hos varje elev och lyssna på läsläxan. 
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 ”Jag känner att jag har så mycket tankar och idéer och vill så mycket, men när man är själv 
  med 25 elever så hinner man inte så mycket, och då får man lite dåligt samvete för  
  de här eleverna, för man skulle vilja ge mer. Det är ganska frustrerande faktiskt” (Pedagog 6). 

 
 
 
Stöd 
 
Specialpedagog/Speciallärare 
 
Hur ser då informanterna på det stöd som de själva får för att kunna hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter? Det skiljer sig något åt mellan de olika informanterna. De flesta 
informanter nämner dock att de har bra stöttning från antingen speciallärare eller 
specialpedagog eller/och kollegor. De som har tillgång till speciallärare/specialpedagog på 
skolan tycker att hon är ett bra stöd. Några pedagoger arbetar också väldigt nära denna person 
t ex i arbetslag. Vad som dock framkommit under intervjuerna är att två av informanterna tar 
upp vikten av att specialläraren/specialpedagogen på skolan har ”rätt” grundutbildning. De 
speciallärare/specialpedagoger som finns på deras skolor är i grund och botten 
mellanstadielärare och har i sin grundutbildning inte fått metoder för läs- och skrivinlärning. 
Pedagogerna tycker detta är en brist och att specialläraren/specialpedagogen på grund av detta 
inte räcker till. 
 
        ”Jag skulle vilja ha en specialpedagog som är grundskollärare eller lågstadielärare 
        i botten. Vår specialpedagog är mellanstadielärare. Hon har varit specialpedagog i 
        många år men ändå har hon inte vissa bitar underifrån. Hon är jätteduktig på de 
        äldre barnen på mellanstadiet och hon vet precis vad de behöver men inte vad de  
        yngre behöver med läsinlärning och så” (Pedagog 6). 
 
Fyra av informanterna har viss tillgång till specialpedagog som är anställd i kommunen. 
Denna specialpedagog kommer till dem vid behov, och kan även gå in som handledare och 
stötta personalen. Informanterna önskar dock att specialpedagogen skulle kunna komma 
oftare, men säger att hennes tid inte räcker till, eftersom hon är knuten till flera skolor i 
kommunen. 
 
 
Kollegor och rektor 
 
Fem av informanterna tycker att de får bra stöd och hjälp från sina kollegor. En av de 
nyutbildade pedagogerna har en mentor som hon träffar en timma i veckan och det upplever 
hon som väldigt positivt, men då diskuterar de allt, inte bara elever med läs- och 
skrivsvårigheter. De som arbetar i arbetslag ser också detta som en stor fördel. 
 
        ”Jag kan känna att jag har väldig stöttning i arbetslaget. Vi är två arbetslag här 
         och vi jobbar väldigt mycket tillsammans med kollegor” (Pedagog 3). 
 
Enbart en av informanterna nämner rektorn som ett stöd. Hon upplevde det som positivt att 
vid problem direkt kunna gå till rektorn för att berätta vad som hänt. Detta bidrog till att hon 
kunde slappna av och fortsätta arbetet. Flera av informanterna har ingen rektor tillgänglig på 
skolan, utan rektorn är placerad på annat ställe i kommunen, och detta anser de vara en brist. 
Någon tar också upp att hon inte söker stöd hos rektorn på grund av att han inte har den rätta 
kompetensen och kunskapen om läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. 
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Resursstöd 
 
Informanterna i min undersökning tycker att det är av stor vikt att hjälpen sätts in så tidigt 
som möjligt. Flera säger också att deras skolor lägger extra resurser på de lägre klasserna, just 
för att det är så viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter får stöd och hjälp så tidigt som 
möjligt. 
 
        ”Resursen ska sättas in med en gång. Vi har elever som får hjälp redan i förskoleklassen” 
        (Pedagog 5). 
 
En av informanterna säger dock att hon saknat resurshjälp under våren p.g.a. att 
specialpedagogen varit sjuk och ingen ersättare satts in. En av pedagogerna tycker att hon får 
den hjälp hon behöver. De andra däremot nämner att de gärna skulle vilja ha mer hjälp. En av 
informanterna som arbetat länge i yrket talar om skillnaden att få resurs nu, jämfört med på 
1980-talet. Om man behövde resurs eller extra hjälp på 1980-talet, så fick man det. Det var 
alltid någon som kunde ”släppa” timmar. Nu är det knappt från början och alla säger att de 
inte har en timma över. Som klasslärare är man idag tvungen att ta hand om vissa elever med 
läs- och skrivsvårigheter själv. Specialpedagogen arbetar med några elever i klassen, men 
sedan finns det en grupp elever som man förr också fick hjälp till, dessa elever får man idag 
som klasslärare ta hand om själv. 
 
Informanterna är eniga om att rektorn är den som i första hand fördelar resurserna i klasserna. 
Men oftast sker fördelningen i dialog mellan både speciallärare/specialpedagog på skolan, 
klasslärare och arbetslaget. Tillsammans försöker de fördela tiden så att de barn som har störst 
behov får hjälp. 
 
        ”Rektorn är inne från början och talar om hur många timmar som ligger på varje klass.  
          Det ska ju bli ungefär lika, men sedan löser vi ju det i arbetslaget” (Pedagog 2). 
 
Det finns speciallärare/specialpedagoger stationerade på alla skolor utom en. De har stort 
ansvar i valet av vilka elever som ska få extra stöd. På några av skolorna anser även 
klasslärarna att de har ett stort ansvar för resursstödet, eftersom de vet vilka elever i klassen 
som är i störst behov av stöd. Därefter sker en fördelning i dialog med 
speciallärare/specialpedagog och arbetslag. Fyra av informanterna har tillgång till en 
specialpedagog som är anställd i kommunen. Specialpedagogen tar skolorna kontakt med när 
de behöver handledning vid speciella svårigheter 
 
En av informanterna säger att för att kunna få extra resurs och stöd till en elev så måste eleven 
ha tagits upp på EVK (elevvårdskonferens)6. 
 
Vad det gäller vem som bestämmer vilket stöd som är det adekvata och bästa för eleven så är 
alla informanter eniga om att detta sker i samråd mellan både speciallärare/specialpedagog 
och klasslärare. Två av informanterna tycker också att rektorn har ett ansvar här.  
En av informanterna nämner också föräldrarnas betydelse och vikten av att alla som arbetar 
runt eleven måste diskutera, så det blir det bästa för eleven. 
 
 
 

                                                 
6 Ett möte där både pedagog, rektor, specialpedagog samt personal från elevhälsan är närvarande. 
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Pedagogers arbetssätt  
 
Lustbetonad inlärning 
 
När jag i min undersökning frågat informanterna om vilka arbetssätt de använder för att hjälpa 
elever med läs- och skrivsvårigheter har de mycket tydliga tankar om hur detta ska vara. Alla 
informanter betonar att man måste göra inlärningen lustbetonad samt att det är viktigt att 
eleven känner att den lyckas. För detta behöver pedagogen hitta alla möjliga sätt att 
entusiasmera och uppmuntra eleven för att öka dennes självförtroende. 
 
        ”Man ska inte älta och tjata för mycket, utan det viktigaste är att hålla glädjen igång. Att 
         hitta intresset hos barnet, tycker jag är min största uppgift som lärare” (Pedagog 2). 
 
 
Individuell inlärning med struktur 
 
Alla informanter säger att arbetssättet oftast blir väldigt individuellt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, eftersom svårigheterna kan variera väldigt från elev till elev. Här säger 
pedagogerna att variation av arbetssätt är ett viktigt och centralt begrepp. De menar att man 
som pedagog inte får vara enkelspårig, utan man måste vara flexibel och försöka att hitta 
andra vägar, om det inte fungerar. Ett strukturerat arbetssätt är också av stor vikt för dessa 
elever och att de får arbeta med små steg i taget samt får den tid de behöver för att bli färdiga 
med sina arbeten. 
 
Två av informanterna påtalar att elever kan få läs- och skrivsvårigheter av just fel arbetssätt i 
skolan. De framhäver att man kan få läs- och skrivsvårigheter på grund av att pedagogen 
arbetar med en metod som inte passar barnet och att detta då kan bidra till att eleven får 
svårigheter. 
 
        ”Visst finns det barn som har läs- och skrivsvårigheter, men det är inte alltid som det  
        beror på barnet. Det kan lika gärna bero på pedagogen och det arbetssätt som används” 
        (Pedagog 3). 
 
Två av informanterna pratade också mycket om mognad och mognadsprocessen. De menar att 
det kan vara svårt att veta vad som är ren ”omognad” och vad som kan vara läs- och 
skrivsvårigheter. Pedagogerna anser att dessa elever behöver mer tid på sig än övriga elever 
och att man inte ska stressa dessa elever, utan att man istället måste anpassa undervisningen 
till eleverna. 
 
       ”Det är svårt att komma underfund med vad som är ren omognad och som gör att barnet 
         kanske behöver lite mer tid på sig, det finns ingen oro egentligen. Det kan vara ett barn  
         som inte funderat så mycket på bokstäver och böcker. Detta måste man fort komma  
         underfund med för att kunna gå in och veta vad och hur man ska träna” (Pedagog 2). 
 
Jag tolkar alltså inte att pedagogerna väntar med inlärning utan istället försöker de anpassa 
arbetssätt som kan stödja och hjälpa dessa elever. Som alternativa arbetsmetoder ger de som 
förslag att man kan leka in t ex bokstavsinlärningen. De anser att man genom leken fångar de 
elever som har svårare för läsning och skrivning. Viktigt är att eleverna ska få uppleva 
bokstäverna på andra sätt än att enbart skriva dem t ex genom att de själva bildar formen av 
en bokstav eller att pedagoger klär ut sig till något som börjar på just den bokstaven. De 
använder sig också av andra slags lekmaterial och spel.  
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Intensivträning samt tid till läsning 
 
Något som flera av informanterna tog upp, angående arbetssättet, var att för att hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter är det väldigt betydelsefullt att de får intensivträning på det de 
har svårigheter med. De ska helst träna flera korta stunder varje dag. Denna träning menade 
informanterna är svår att uppnå på grund av bristen på tid och resurser. 
 
Flera av informanterna betonar vikten av att alla elever måste läsa mycket, både i skolan och i 
hemmet. Detta gäller naturligtvis också elever med läs- och skrivsvårigheter. För att stötta 
dessa elever, som oftast tycker att det är jobbigt att läsa, kan man som pedagog hjälpa dem i 
valet av bok så den inte blir för svår. Många elever tycker också att det är roligare att läsa 
skönlitterära böcker, istället för de traditionella läseböckerna, som finns på många skolor. 
Som pedagog behöver man också hjälpa dem med förförståelsen av handlingen i boken. 
 
        ”Vi läser mycket. Varje dag läser jag högt 10-15 minuter sedan läser barnen själva 20 
        minuter varje morgon och det har varit explosionsartat för många. Sedan försöker jag 
        hjälpa dem i valet utav böcker, så att de inte väljer för svåra böcker utan att det blir på 
        lagom läsnivå. Den boken de väljer tar vi också ”en liten promenad” igenom så att de 
        får lite förförståelse” (Pedagog 6). 
 
 
 
Stöd av hjälpmedel 
 
Vad det gäller arbetssätt så kan man underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter, 
genom att låta dem använda olika slags hjälpmedel. När det gäller hjälpmedel, så skiljer sig 
tillgången på dessa markant åt mellan de olika informanternas arbetsplatser. Exempel på 
hjälpmedel som informanterna tagit upp är datorer i klassrummet, bärbar dator samt speciella 
datorprogram som stödjer och underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter t ex Lexia. 
Daisyspelare, som är en bandspelare med bok till, på vilken man kan reglera hastigheten, samt 
där man stannar börjar bandet nästa gång. En penna som läser text, talböcker m.m. Som 
hjälpmedel nämner de också hörlurar och skärmar som kan sättas upp i klassrummet. Flera av 
pedagogerna nämner just det egna intresset och egna engagemanget för hjälpmedel som 
avgörande för hur mycket man har tillgång till. 
 
        ”Vad det gäller hjälpmedel så får man ju som lärare själv ta tag i det. Man måste hela tiden 
         vara alert och framme, samt veta vad man kan få tillgång till” (Pedagog 1). 
 
Fem av sex informanter använder datorn som hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Eleverna får skriva på datorn, men de använder sig också av speciella 
datorprogram som är gjorda för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
Tre av informanterna nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter även kan ha problem 
med att hantera datorn.               
 
       ”Har man svårt med hantverket, så att säga, så kan man lika gärna skriva på datorn. 
        Men jag kan säga att många inte har lättare att skriva på datorn, än att skriva för hand. 
        Det är finmotoriken som är svår och den är ju svår även på datorn, kan jag se”  
        (Pedagog 3). 
 
Antalet datorer i klassrummet skiljer sig också markant åt. På en av skolorna finns ingen i 
klassrummet, medan det på en annan skola finns 5 datorer som eleverna kan använda. 
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Tre av informanterna tycker att de får tillgång till de hjälpmedel som de vill ha. Behöver de 
extra dator, Daisyböcker eller speciella läromedel för att underlätta för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, så får de det. De tycker inte att ekonomin styr, utan behovet. Resterande 
informanter tycker att ekonomin styr på ett eller annat sätt. 
      
       ”Det som finns här på skolan, det får jag ju låna. Skulle jag behöva mer kan jag ringa 
        till resursenheten. Nackdelen kan vara att det tar sin lilla tid att få det man beställt, men 
        allt som kostar pengar tar tid” (Pedagog 6). 
 
 
 
Val av miljö      
 
Vad det gäller i vilken miljö som stödet ska ske, skiljer sig tankarna och uppfattningarna om 
vilken miljö som är bäst för eleven, mellan de som har arbetat några år i verksamheten och de 
som arbetat länge. De som bara arbetat några år är väldigt kluvna, om vilken miljö som är den 
bästa för eleven. De har i sin utbildning fått kunskap om att eleven i största möjligaste mån 
ska vara kvar i klassen för att inte utpekas. 
 
        ”I början tyckte jag inte om att ta ut dessa elever, utan jag tyckte att de skulle vara kvar  
        i klassen. När jag läste specialpedagogik på min utbildning var det ju så att man inte skulle  
        plocka ut dessa elever, för det pekar  ju ut dem lite, utan de skulle inkluderas” (Pedagog 3). 
  
De som arbetat länge har helt andra uppfattningar om vilken miljö som är bäst. De menar att 
eleven har störst möjlighet att utvecklas i enskild undervisning. 
 
        ”Vi vet att barn med läs- och skrivsvårigheter gör sitt optimala om det är enskild  
        undervisning. Det är vetenskapligt bevisat, men sedan är det svårt med enskild  
        undervisning för resurserna räcker inte till. De elever som har läs- och skriv- 
        svårigheter går till specialläraren i grupper från 2-6 barn” (Pedagog 4). 
 
De flesta pedagoger är dock överens om att en variation av de båda sätten är det bästa. De 
säger att ibland är det bra för vissa elever att lämna klassrummet, speciellt för de elever som 
har koncentrationssvårigheter. Andra skäl som de nämner, är när det kanske blir mycket 
diskussioner, och man stör övriga klassen. Pedagogerna säger också att många av eleverna 
gärna vill ha enskild undervisning och att de ofta ber om att få gå till t ex specialläraren. Den 
pedagog som inte tyckte om att eleverna skulle lämna klassrummet berättar att hon har en 
flicka i klassen, som inte vill läsa högt för henne i klassrummet. Hon tycker det är jobbigt när 
de andra hör, så hon går gärna ut. Sedan har hon andra elever i klassen som inte upplever det 
likadant, så det är väldigt individuellt. 
 
En av pedagogerna har tagit upp vikten av att elever med läs- och skrivsvårigheter kan stöttas 
och utvecklas tillsammans med de andra eleverna. 
 
       ”Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver vara med på alla genomgångar och allt  
       som de kan höra. De kan inte bara jobba med det egna. Det är ännu mer viktigt för  
       dessa barn att de är med i gemensamma samlingar så att de kan lyssna och lära av     
       andra” (Pedagog 5). 
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Sammanfattning och analys av resultat 
 
Syftet med min studie var att undersöka hur pedagoger i årskurs 1-3 identifierar elever som 
har läs- och skrivsvårigheter, samt vilka faktorer som påverkar pedagogernas val av arbetssätt 
för att stödja och hjälpa dessa elever.  
 
Alla pedagoger har någon form av överlämning från förskoleklassen. Informationen som fås 
om varje elev varierar från ställe till ställe. Några gör fonologiska test redan i förskoleklass, 
medan andra skolor inte gör tester och kartläggningar på eleverna förrän i klass 2. När 
eleverna börjat skolan, görs på alla arbetsplatser, någon form av bokstavstest för att upptäcka 
vilka elever som har svårigheter med de bokstäver som lärts in. Detta görs kontinuerligt 
allteftersom bokstavsinlärningen fortsätter.  
 
Pedagogerna anser att kunskap och erfarenhet om elever med läs- och skrivsvårigheter är av 
stor betydelse både för identifikation men också för val av arbetssätt. Flertalet av pedagogerna 
har läst specialpedagogik som valbar kurs, de har däremot inte fått mycket om detta ämne i 
sin grundutbildning. Här, menar de, har även det egna intresset för dessa elever stor betydelse. 
Det stöd de får för egen del, vad det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter, t ex genom 
dialog med specialpedagog/speciallärare och kollegor, tycker de flesta fungerar bra. Däremot 
tycker alla utom en, att de får för lite stöd, i form av resurstid, till flera av dessa elever. Vad 
det gäller resursstödet, och hur mycket tid man får, fördelas ofta tiden mellan 
klasserna/eleverna efter behov. Detta görs i samråd mellan speciallärare/specialpedagog, 
klasslärare och arbetslag.  
 
De arbetssätt som pedagogerna framhåller för elever med läs- och skrivsvårigheter är 
inlärning genom intresse, lust och uppmuntran samt att eleverna känner att de lyckas. Vidare 
behöver dessa elever mer tid, mer struktur samt intensivträning. Som hjälpmedel till elever 
med läs- och skrivsvårigheter anges först och främst dator. Det finns specialgjorda program 
som tränar läs- och skrivutvecklingen. Vidare nämns Daisybandspelare, penna som läser text, 
talböcker m.m. När det gäller miljö så är de flesta pedagoger överens om att en variation av 
miljön är det bästa. Ibland fungerar det bättre för eleven om den får lämna klassrummet och 
andra gånger passar det bättre att vara kvar. 
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Diskussion 

 
Syftet med min studie var att undersöka hur pedagoger i årskurs 1-3 identifierar elever som 
har läs- och skrivsvårigheter, samt vilka faktorer som påverkar pedagogers val av arbetssätt 
för att stödja och hjälpa dessa elever. I min diskussion har jag valt att diskutera några för mig 
intressanta delar från min undersökning. Dessa är indelade i 7 kategorier. Varje kategori 
börjar med en kort sammanfattning av det som framkommit i resultatet. 
 
 
 
Kartläggning och test – fördel eller nackdel? 
 
I mitt resultat visar det sig att alla informanter gör någon form av kartläggning över vilka 
bokstäver och ljud som eleverna kan under första klass. För flera av informanterna ligger 
dessa bokstavstest till grund för identifieringen av läs- och skrivsvårigheter hos eleven. Två 
av skolorna gör fonologiska test i förskolan. Dessa skolor kartlägger alla sina elever med 
läsutvecklingschemat LUS. Vikten av testens betydelse varierar väldigt mellan de olika 
informanterna. Några anser dem väldigt betydelsefulla, medan andra tycker de är av mindre 
vikt. Läs- och skrivkommittén (1997:108) hävdar att det är viktigt att pedagoger och lärare 
från början medvetet observerar och följer varje enskilt barns skriftspråkliga utveckling. De 
menar att detta är avgörande för hur förskolan och skolan ska lyckas med att hjälpa alla att 
utveckla god läs- och skrivförmåga. Även Lundberg & Herrlin (2005) menar att det inte är så 
lätt att upptäcka, att ett barn inte går vidare i den takt man kan förvänta sig, samt att det kan 
vara svårt att veta vilket stöd och vilken stimulans barnet behöver. De menar att pedagoger 
behöver ett redskap, t ex i form av ett kartläggningsschema, som gör det möjligt för dem att 
följa barns läsutveckling och individuellt hjälpa varje barn när det kört fast. 
För att de nyutbildade med liten erfarenhet av elever med läs- och skrivsvårigheter, ska veta 
vari svårigheten ligger och hur de ska göra för att hjälpa dessa elever på bästa sätt,  ser jag det 
som en nödvändighet att göra någon form av kartläggning. Genom kartläggningen kan man se 
var eleven befinner sig i sin utveckling. Man kan också se hur elevens utveckling går framåt, 
eller om den stannat upp. Det viktigaste med kartläggningen är att den täcker flera områden 
och att observationen sker kontinuerligt. Ett bra exempel på detta är det material som finns i 
Lundberg & Herrlins bok ”God läsutveckling”. Denna kartläggning bygger på fem olika 
dimensioner som samspelar med varandra: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse samt läsintresse. Till detta material finns också exempel på övningar 
som eleven kan göra för att träna det som är svårt. Det är naturligtvis viktigt att man inte testar 
enbart för testandets skull, utan att det leder till pedagogiska insatser för eleverna. Om 
pedagoger inte kartlägger sina elever, vad leder det då till i förlängningen? Precis som några 
av mina informanter sa, så kan det visa sig längre upp i åldrarna. Det kan finnas elever som 
läser bra, men som t ex inte har läsförståelsen. Med tidig kartläggning kan dessa elever fångas 
upp. Det räcker inte bara att göra bokstavstest eller läsa ett visst antal ord på tid. Flera olika 
delmoment måste observeras, vid ett flertal tillfällen, för att jag som pedagog ska kunna känna 
mig säker på att inte missa något i den skriftspråkliga utvecklingen hos varje elev. 
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Föräldrasamverkan 
 
Hjälpen från föräldrar med t ex läsning av läsläxa var något som flera av mina informanter 
beskrev som ovärderlig. Här är det viktigt att jag som pedagog verkligen får veta hur 
läsningen fungerar på hemmaplan. Fungerar det bra eller är lässtunden fylld med konflikter? 
Av egen erfarenhet, vet jag att läxläsning som inte fungerar, utan sker genom tvång, sliter 
fruktansvärt på förhållandet mellan förälder och barn.  
 
En lässtund som ska ta 15 minuter kan ta 1 timma och vara fylld med konflikter både innan 
och under läsningens gång, och detta är det inte värt. Här tror jag att vi pedagoger måste vara 
mer lyhörda, samt föra en diskussion med eleven och föräldrarna hur läxorna fungerar, samt 
vid problem hitta andra sätt. Även här behöver vi pedagoger vara uppfinningsrika och ge 
läxor som eleverna tycker är någorlunda intressanta, samt känner att de klarar av. Viktigt att 
tänka på är att alla kanske inte behöver få samma läxa. Har en elev svårt med läsning kan den 
läsa en sida medan de andra läser tre. En som har svårt med engelska glosor kan få 5 glosor i 
läxa istället för 10 m.m. Tanken finns ju att vid konflikter, i samråd med eleven och 
föräldrarna inte ge läxor, men som skolan ser ut idag på högstadiet så är det mycket läxor och 
prov. Därför är det värdefullt att få in träningen redan på låg- och mellanstadiet så det inte 
kommer som en överraskning för eleven när den kommer till de högre stadierna. Vi som 
pedagoger måste ändå hela tiden ha i åtanke, att föräldrarna är i första hand föräldrar, och ska 
så vara, och inte en resurs till skolan. 
 
 
 
Vikten av kunskap  
 
Alla informanter ansåg att de i sin grundutbildning fått för lite kunskap om, samt för lite 
metoder vad det gäller adekvata arbetssätt till elever med läs- och skrivsvårigheter. De som 
arbetat länge kände dock att de, genom sin erfarenhet, hade bättre kunskap om dessa elever än 
de som var nyutexaminerade. Erfarenheten gjorde bl a att de hade fler metoder att erbjuda 
elever med svårigheter, samt att de kände sig säkrare i valet av arbetssätt. Alla informanter 
menade också att kunskaper inom läs- och skrivutveckling har stor betydelse för att kunna 
hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på ett adekvat sätt. Här visade det sig också att de 
som utbildat sig för mer än 20 år sedan fått mer metodik i sin grundutbildning. Läs- och 
skrivkommittén (1997:108) påpekar att utbildningarna är otydliga och outvecklade när det 
gäller frågor om läs- och skrivutveckling och läs- och skrivsvårigheter. De anser att kunskaper 
om läs- och skrivsvårigheter, ska finnas i de ämnesteoretiska kurserna, så att alla blivande 
pedagoger på högskolan kan få del av dem, och inte som valbara kurser. De menar att det 
krävs goda didaktiska och pedagogiska kunskaper om hur hela verksamheten runt barnet ska 
utformas för att ge goda möjligheter för språkutveckling. Om bristen på metodik i dagens 
lärarutbildning, skriver en student i en debattartikel i lärarnas tidning. Hon menar att 
utbildningen måste ge goda förutsättningar för det praktiska arbetet och konkreta, metodiska 
verktyg, samt att studenterna i första hand ska utbildas till goda pedagoger, som vet hur de ska 
lära eleverna läsa, skriva och räkna (Grundahl, 2006). Flera av informanterna sa också att 
intresset för elever med läs- och skrivsvårigheter har stor betydelse för kunskapen. De som 
har intresse ”samlar” egen kunskap genom kurser, föreläsningar och litteratur m.m. 
 
Både Skolverket och Läs- och skrivkommittén påpekar att pedagoger måste ha bra kunskap 
om hur de ska möta elever med läs- och skrivsvårigheter. Med tanke på detta tycker jag det är 
anmärkningsvärt man idag får så lite om detta under sin utbildning till lärare för tidiga skolår. 
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Hur ska den nyutbildade pedagogen kunna ge dessa elever vad de behöver eftersom den själv 
fått så lite didaktiska och pedagogisk kunskaper om dem? Att jag valt att skriva om detta 
ämne i mitt examensarbete kanske därför inte är så konstigt. Det är viktigt att få kunskap om 
orsakerna till svårigheter, men också vilken hjälp man som pedagog kan vänta sig att få i form 
av stöd, både för egen del, men också till eleven. Det är också av stor betydelse att få kunskap 
om olika metoder och arbetssätt som man kan erbjuda dessa elever.  
 
På grund av att resurstiden minskat, så tror jag att det är ännu viktigare idag, än för 20 år 
sedan, att kunskap om elever med läs- och skrivsvårigheter ligger i grundutbildningen. Visst 
kan man läsa det i valbara kurser men det finns många kurser att välja på och många som man 
gärna vill gå.  
 
För att kunna möta elever med läs- och skrivsvårigheter på ett adekvat sätt, tycker jag också 
att det är av stor vikt att man i sin utbildning får kunskap om olika inlärningsmetoder i läs- 
och skrivutveckling och att man även har tid att befästa dessa. Skolverket skriver att idag får 
enbart de elever som har stora svårigheter hjälp genom resurs. De elever som har mindre 
svårigheter får jag som klasslärare ta ansvar för själv. Då krävs det av mig som pedagog, att 
jag har kunskaper både i läs- och skrivinlärning, men också om elever med läs- och 
skrivsvårigheter för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. 
 
Vad det gällde hur mycket planeringstid informanterna lade på elever med läs- och 
skrivsvårigheter, i förhållande till övriga elever i klassen, så gick åsikterna isär mellan de 
informanter som arbetat länge och de som var nyutbildade. Detta tycker jag är helt naturligt. 
Erfarenheten i yrket har stor betydelse, och kanske den främst visar sig när det gäller 
planering. Eftersom erfarenheten är så viktig så kan man ju fråga sig vad utbildningarna samt 
arbetsplatserna kan göra för att hjälpa studenter och nyutexaminerade? Vad gäller 
utbildningarna, så kanske man skulle få mer praktik under längre perioder.  På arbetsplatserna 
tror jag att det skulle vara av stor vikt att ha mentorer att samtala med och rådfråga. Även att 
arbeta i arbetslag, som man gör på många skolor idag, är av stor betydelse för dem som inte 
har så många yrkesår inom skolans värld. 
 
 
 
Vikten av stöd till pedagogen 
 
Stöd ser pedagogerna främst i speciallärare/specialpedagog samt kollegor/arbetslag. På alla 
skolor utom en finns det en speciallärare/specialpedagog anställd. Alla informanter anser att 
stödet från speciallärare/specialpedagog samt kollegor är väldigt värdefullt. De menar att det 
är av stor vikt att få tips och idéer eller att bara få diskutera med och rådfråga en annan 
pedagog, samt få feedback på om man gjort rätt eller fel. För de som var nyutexaminerade 
framkom önskemål om att få samtala med någon som arbetat länge och hade lång erfarenhet 
av elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivkommittén (1997:108) betonar  
speciallärarens/specialpedagogens uppgift som betydelsefull. De anser att hans/hennes 
kompetens är mycket viktig, både i att vidareutveckla kompetensen i arbetslaget, men också i 
hjälpen till de elever som har läs- och skrivsvårigheter. För den som är nyutbildad blir detta 
stöd av stor vikt. Det måste vara en enorm trygghet att arbeta med pedagoger som har 
specialkompetens på elever med svårigheter, både vad när gäller att få tips och idéer men 
också att kunna mötas i samtal om dessa elever. Som jag skrev tidigare så tror jag att det 
skulle vara mycket värdefullt för de nyutexaminerade att få en mentor som arbetat länge och 
har mycket erfarenhet.  
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Jag tror inte bara att det är givande för den nyutexaminerade pedagogen utan mötet/samtalet 
kan även vara givande för mentorn. Vi får heller inte glömma att ett visst ansvar ligger på 
pedagogerna att själva informera exempelvis rektor vad de önskar för utbildning under t ex 
kompetensutbildningsdagar. Här kan man ju önska kompetensutbildning på de områden som 
man känner sig osäker på. Vad som är mer positivt i skolans värld idag, mot förr i tiden, är att 
många pedagoger också arbetar i arbetslag och man kan på så vis stötta och hjälpa varandra.  
 
Enbart en av informanterna ser rektorn som ett stöd. Detta tycker jag är anmärkningsvärt. Jag 
tror det kan bero på att rektorns roll, i vissa kommuner, har förändrats under årens lopp. Från 
att ha varit den deltagande ledaren på skolan kan han/hon idag vara placerad på annan plats i 
kommunen. Detta ser jag som negativt, eftersom han/hon då inte finns närvarande på skolan 
när plötsliga behov av stöd och hjälp dyker upp, samt att den dagliga kontakten med 
pedagogerna försvinner. Rektorn har även fått större enheter med fler personal. Både att inte 
finnas på plats, samt ha ansvar för vad jag tycker allt för många pedagoger, har bidragit till att 
skolans pedagogiska ledare tycks ha svårt att ha en nära kontakt med sina anställda. 
 
 
  
Resursstöd till eleven 
 
Mina informanter var eniga om att resursstödet ska sättas in så tidigt som möjligt. Många 
lägger också extra stödundervisning i klass 1 och 2, men det förekommer även stöd till elever 
i förskoleklassen. I Lpfö 98 betonas också att förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera 
varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse för 
den skriftspråkiga världen. Elbro (2004) skriver att barn som erbjuds välstrukturerad lek med 
bokstäver och språkljud löper mycket mindre risk för att få allvarliga läs- och skrivsvårigheter 
än andra barn. Även Läs- och skrivkommittén (1997:108) menar att forskningen klart påvisat 
ett samband mellan bristande fonologisk utveckling i förskolan och senare läs- och 
skrivsvårigheter i skolan. De anser därför att det är betydelsefullt att testa alla barn tidigt, samt 
fånga in riskbarnen och sätta in förebyggande åtgärder i form av fonologisk träning. 
 
Eftersom jag arbetat som förskollärare i över 20 år så vet jag att många som arbetar i 
förskolan är medvetna om att stöd ska sättas in så tidigt som möjligt. Redan i förskolan kan 
man se vilka barn som kommer att få problem med att läsa och skriva. Förskolans personal 
har alltid varit medveten om vikten av samtal, högläsning samt rim och ramsor m.m. Men 
under de senare åren har ämnet om barns språkutveckling aktualiserats ytterligare, mycket 
kanske beroende på Lpfö 98. Detta har lett till att många förskolor arbetar ännu mer medvetet 
med den språkliga träningen. Viktigt att betona är dock att det pedagogiska arbetet ska vara 
lustbetonat och ske genom lek. Vad som vore intressant att veta är om pedagogerna i skolan 
märkt om denna medvetna träning lett till att barnen, när de börjar år 1 är mer språkligt 
medvetna idag än för 10 år sedan, samt om det lett till att elever med läs- och skrivsvårigheter 
minskat?  
 
 
 
Val av arbetssätt  
 
Pedagogerna är överens om att arbetssättet måste vara lustbetonat. Som pedagog är det viktigt 
att uppmuntra eleven och att han/hon får arbetsuppgifter som är på en sådan nivå att eleven 
känner att den lyckas.  
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De anser det också viktigt att variera arbetssätten och att eleven ska få ett individuellt 
arbetssätt för att gå framåt i sin utveckling. Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 
också mer tid, struktur och vägledning. Asmervik m.fl. (2001) säger att gynnsamma sociala 
och undervisningsmässiga faktorer i såväl skola som samhälle påverkar färdighetsträningen i 
läsning och skrivning. De menar att för de elever som har sämre individuella förutsättningar 
kan dessa faktorer bidra till att både förebygga samt utgöra ett skydd mot läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Att få eleven att behålla lusten till skolarbetet samt tycka att det är roligt att gå till skolan 
varje dag, tror jag är en av pedagogens viktigaste arbetsuppgifter, speciellt när det gäller 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag inbillar mig också att det är en av de svåraste. Här 
vill det ju till att pedagogen hittar en balansgång mellan det som är lustbetonat och nödvändigt 
för eleven att lära sig. Här kommer också vikten av variation av metoder samt de individuella 
arbetssätten in. För alla elever, men kanske främst för elever med läs- och skrivsvårigheter, är 
det av stor betydelse att de får lyckas. Som pedagog är det viktigt att hitta det som eleven är 
duktig på, de starka sidorna, för att bygga vidare på dessa. När eleven lyckas så ökar 
självförtroendet vilket också leder till att motivationen ökar, vilket i sin tur leder till att eleven 
vill lära sig mer. Man kan säga att det blir som en positiv spiral för lärandet. Taube (1997) 
säger att en framgång kan leda till ökad självvärdering inte bara inom området i fråga, utan 
även inom helt andra områden. På samma sätt kan misslyckanden inom för individen centrala 
områden leda till sänkt självvärdering, även i andra avseenden. Vad det gäller tid och struktur 
i arbetet vill jag påstå att alla elever behöver detta, inte bara elever med läs- och 
skrivsvårigheter. När jag varit på praktik upplever jag att tiden oftast är alldeles för knapp. Jag 
ser egentligen inget problem i detta. Vad skolan behöver är längre arbetspass, för att eleverna 
inte ska känna sig stressade, utan att de kan få den tid de behöver för att bli färdiga med sina 
uppgifter. Struktur tror jag också är bra för alla elever men för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter är det viktigt att ta mindre steg, för att känna att de lyckas. 
 
Jonsson (1997) menar att oavsett vilken form av undervisning som bedrivs så skall varje elev 
känna trygghet. Barn med större behov av hjälp har goda möjligheter att få sina behov 
tillgodosedda med ett individanpassat arbetssätt. Detta arbetssätt stärker barnets identitet 
genom att inlärningssituationen befrämjar känslan att kunna, duga och lyckas. Jag är 
övertygad om att trygghet känner de elever, som av pedagoger och klasskamrater, blir sedda 
och respekterade för dem de är. Det är viktigt att man som pedagog kontinuerligt och 
medvetet arbetar med EQ-övningar7 och motverkar all form av mobbning.  
 
Precis som flera av mina informanter påpekat tror även jag att ett individanpassat arbetssätt är 
bra för elever med läs- och skrivsvårigheter. Men jag tycker att det ska varieras med 
gemensamma samtal och diskussioner i hela klassen eller mindre grupper. Jag tror nämligen 
också på Vygotskijs tankar att den mest stimulerande inlärningen sker i relation till någon 
annan mer kompetent, som mycket väl kan vara en jämnårig kamrat (Bråten (red.) 1998). 
Undervisningen bör alltså innehålla både individuella delar men också delar med samarbete 
och samspel mellan eleverna. Som pedagog får man heller inte glömma bort att många elever 
lär av praktiskt arbete samt att man i undervisningen kan använda sig av andra uttrycksformer 
som skapande verksamhet, drama och musik.  ”Inlärning enbart med huvudet ramlar bort när 
bladet vänds. Låt känslan vara med och kunskapen finns där även när trycksvärtan bleknat. 
Jag ser, jag hör, jag känner, jag luktar, jag smakar – jag lär” (Jonsson 1997, s.14). 
                                                 
7 Emotional intelligens: Arbetssätt som tränar den egna emotionella intelligensen. Eleverna får lära sig att förstå 
och hantera sina egna och andras känslor, samt även ta ansvar för sina handlingar. Materialet innehåller också 
övningar i konflikthantering. 
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Flera av mina informanter tog upp vikten av tillgång till skönlitterära böcker samt betydelsen 
av att läsa mycket, gärna varje dag. Detta tror jag också är väldigt viktigt för att stimulera 
läsningen, samt att eleverna för att öka intresset för böcker, redovisar de böcker de läst för 
sina klasskamrater. För många barn är böckernas värld en okänd värld innan de kommer till 
skolan. Taube (1997) säger att det i klassrummet måste finnas tid till fri läsning och rik 
tillgång på böcker. Samarbete mellan lärare och bibliotekarier kan också öka möjligheterna att 
hitta rätt bok till varje barn. Elbro (2004) anser att om eleverna ska bli duktiga på att läsa 
måste de träna mycket och den mest optimala träningen fås genom individuell läsning. Om 
man som pedagog vill kontrollera elevernas precision i avkodning ska det göras genom 
högläsning individuellt eller i mindre grupp. Vid val av böcker kan det vara bra om 
pedagogen hjälper eleven i valet, så boken inte blir för svår. Av egen erfarenhet vet jag att det 
visuella intrycket hos en bok är av stor vikt.  För elever med läs- och skrivsvårigheter är det 
en fördel om texten i boken är skriven i en större storlek, samt med stort radavstånd. En fördel 
är också om det finns bilder, så att det inte är för mycket text på varje sida. Wingård (1994) 
betonar att om eleven väljer en tjock bok är risken att de knäcker sig. Då är det bättre att börja 
med sju tunna istället. Förutom att ge elever med läs- och skrivsvårigheter lättlästa böcker ska 
man också hjälpa dem med förförståelsen, kanske genom att läsa eller berätta vad boken 
handlar om. 
 
I min undersökning tycker jag själv, nu i efterhand, att skrivningen har kommit i skymundan. 
Detta kanske beror på att jag som intervjuare lagt mest fokus på läsningen. Det informanterna 
diskuterade var just tillgång till hjälpmedel, i form av dator, för de elever som har 
finmotoriska svårigheter. Jag vill ändå belysa detta ämne med några litteraturhänvisningar 
samt egna tankar. Det är viktigt att eleverna skriver mycket. Kraven på vacker handstil och 
korrekt stavning får inte drivas så hårt att lusten att skriva ner tankar, upplevelser och känslor 
dämpas eller försvinner. Skrivandet får inte upplevas som ett utifrån pålagt krav utan måste ha 
en funktion. Vid skrivning får man som pedagog ha i minnet att elever med läs- och 
skrivsvårigheter, som kanske har dåligt självförtroende, kan tappa lusten att skriva om 
pedagogen är alltför ivrig med rödpennan. De behöver feedback, men den kan delas ut på mer 
eller mindre positiva sätt. Man får aldrig glömma att de är på väg att utveckla sin 
skrivförmåga och att man måste skriva mycket för att göra framsteg (Taube 2000). För att bli 
duktig på att skriva gäller precis som vid läsning att träna mycket. Jag tror det är viktigt att 
eleverna inte bara läser varje dag, utan även skriver. Ett bra sätt att få igång skrivningen, är att 
eleverna har en dagbok som de skriver i varje dag. Denna bok behöver inte rättas av 
pedagogen, utan här ska eleverna skriva ner tankar och händelser som hänt under dagen. Att 
skriva kan hjälpa eleverna i tankearbetet, att få ”tänka med pennan” utan att det ställs krav på 
korrekthet. Det personliga skrivandet kan hjälpa dem att hitta tankar och erfarenheter de lagrat 
inom sig, därmed kan det också fungera som en brygga från det muntliga till det skriftliga 
uttrycket (Läs- och skrivkommittén 1997:108). 
 
 
 
Val av miljö 
 
De flesta informanterna tyckte att en variation, av i vilken miljö elever med läs- och 
skrivsvårigheter skulle få sin undervisning, var det bästa. Faktorer som påverkade miljön var 
elevens eget önskemål, elevens koncentrationssvårigheter i större grupp eller att man stördes 
eller själv störde klassen och därför lämnade klassrummet. Vad som skilde sig i uppfattning 
mellan de som arbetat länge och de nyutexaminerade var vilken miljö som var den mest 
optimala.  
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De nyutbildade hade uppfattningen att det bästa för eleven var att inkluderas medan de som 
arbetat länge tyckte att det optimala för eleven var enskild undervisning. Skolverket (2003) 
skriver att denna tendens att se särskiljande som en åtgärd för elevens bästa är genomgående i 
skolan – specialundervisning har alltid motiverats och motiveras alltjämt som en social 
förmån som eleven har rätt till och som ska bidra till att jämna ut skillnaderna mellan olika 
elever. Som jag tidigare skrev i bakgrunden, så har vilken miljö som är bäst för eleven, 
varierat under årens lopp. Naturligtvis påverkas man av den kunskap och de uppfattningar 
som hägrar under utbildningen. De som arbetat länge utbildade sig på 1970-talet och då var 
det så, att elever som tidigare varit placerade i läsklasser och läskliniker, skulle flyttas till 
vanliga klasser. Här skulle de få specialundervisning vissa timmar i veckan och denna 
undervisning skedde oftast hos speciallärare, alltså eleverna lämnade klassrummet. Nu 
däremot, får studenterna lära sig att eleverna ska inkluderas för att inte särskiljas från övriga 
elever. I Myrberg & Langes rapport (2006) behandlas hur specialpedagogiska insatser ska 
organiseras. Här menar de att undervisningen ska erbjudas både enskilt, i grupp och klassvis.  
Det är viktigt att alla elever känner sig inkluderade samt att insatserna anpassas till elevernas 
önskemål och behov i fråga om enskild undervisning eller i mindre grupp. Eleverna ska också 
ges möjlighet till eget ansvar i fråga om sin egen läs- och skrivutveckling. Även Hjörne & 
Säljö (2006) anser att skolan ska kritiskt granska lärandesammanhangen samt integrera 
elevens eget perspektiv på sin skolgång och i besluten på hur man ska lösa de problem som 
uppstått. 
 
Jag tror också att det ska finnas möjlighet till specialundervisning både enskilt, gruppvis eller 
i klassen tillsammans med vuxen (pedagog eller assistent). Ibland kanske den passar bättre 
enskilt och ibland kanske det optimala för eleven är att vara kvar i klassen. Det beror helt på 
vad eleven arbetar med. Är det så att eleven störs i sitt arbete är det kanske bättre att sitta 
enskilt. Det kan också vara så att eleven kan lära tillsammans med sina klasskamrater och då 
är det naturligtvis bättre att vara kvar i klassrummet. Något som jag tror att pedagoger kunde 
bli bättre på, det är att ha en dialog med eleven i vilken miljö den helst vill vara. Oftast tror 
jag att eleverna är väldigt medvetna om i vilken miljö de lär bäst. Elev och pedagog kan 
gemensamt försöka komma fram till den bästa lösningen. Jag ställer mig lite frågande till 
Skolverkets forskningsbakgrund om att eleven får en stämpel på sig när den måste lämna 
klassen. Jag tror inte att stämpling kommer från val av miljö. Stämpling kommer från klimatet 
i klassen och hur man som pedagog presenterar resursstödet samt förklarar varför vissa elever 
behöver extra hjälp. Informanterna i min studie uppfattade inte heller att elever som lämnade 
klassen kände sig segregerade. Istället kände sig övriga elever i klassen avundsjuka på de 
elever som fick lämna klassen för att gå till specialpedagogen. Nielsen (2005) hänvisar till 
Hakkarainen, Kovero och Lehto (2003) som gjort en studie om elevers uppfattning av 
exkludering. Det visade sig att enbart enstaka studenter hade upplevt att de fick en etikett som 
avvikande, men trots detta, uppfattade de stödundervisningen som en tillgång. 
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Slutord 
 
Under processens gång har jag kommit till insikt om att både kunskap och erfarenhet, samt 
det stöd man kan få för egen del av speciallärare/specialpedagog och kollegor är av stor vikt 
för att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på ett adekvat sätt. Naturligtvis är 
också det resursstöd man får till de elever som har svårighet med läsning och skrivning av stor 
betydelse. Men det som har allra störst betydelse är nog pedagogens engagemang och intresse 
för att hjälpa dessa elever och få dem att känna att de duger som de är, samt tycker att det är 
motiverande och roligt att gå till skolan. Läraren är nyckelpersonen när det gäller att skapa en 
kreativ och utvecklande miljö i skolan samt när det gäller att förmedla lusten och glädjen i 
lärandet. Som pedagog får man aldrig glömma att dagens skola är till för alla, och då måste 
också alla elever kunna få delta på sina villkor. 

 
 
 
 
 
Förslag till vidare forskning 
 
Som jag tidigare skrev i inledningen, tar min rapport enbart upp pedagogens perspektiv på 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Vidare forskning skulle kunna vara att ta in föräldrarnas 
perspektiv. Hur tycker föräldrar till elever med läs- och skrivsvårigheter att skolan bemöter 
dem och deras barn, samt är de nöjda med samarbetet och det arbetssätt och de arbetsmetoder 
som utformas? 
 
Förslag till vidare forskning är också vad förskolans medvetna språkliga träning ger barnen 
inför skolstarten. Är barnen, när de börjar skolan, mer språkligt medvetna än för 10 år sedan, 
samt har elever med läs- och skrivsvårigheter minskat på grund av denna medvetna träning?  
 
Vidare förslag på intressant forskning är också hur samarbetet fungerar mellan pedagogerna i 
förskolan och förskoleklassen samt pedagogerna i skolan. Hur mycket och vad görs för att 
underlätta för de elever som har svårigheter redan i förskolan? Motas ”Olle i grind” eller 
händer inget förrän barnen börjar skolan? 
  
 
Jag vill avsluta min rapport med några väl valda ord, som jag som pedagog hela tiden kommer 
att ha med mig, för att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt: 
 
 
 
 

Om barn är 
oförmögna att lära sig 

bör vi anta 
att vi ännu inte 

hittat det rätta sättet att undervisa dem. 
 

                               (Björk & Liberg 2002, s.159) 
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Tack 
 
Jag vill rikta ett stort tack till de sex pedagoger som tagit sig tid att delge mig av sina tankar, 
kunskaper och erfarenheter om elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Jag vill också rikta ett stort tack till min handledare Gunilla Levén som hjälpt och stöttat mig 
under processens gång, samt gett mig många goda råd. Du har inte bara ställt upp på dagtid 
utan även sena kvällar och helger. 
 
Tack också till Carolina Jansson och Anette Björk som läst rapporten och givit  reflektioner. 
 
Sist men inte minst vill jag tacka min familj som under arbetets gång gjort tappra försök att få 
mig social. Jag vet att jag vid ett flertal tillfällen, inte varit kontaktbar utan stängt in mig i min 
lilla ”bubbla”.  
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Bilaga 
 

 
Intervjuguide 

 
 
1. Hur identifierar pedagoger i år 1-3 elever som har läs- och skrivsvårigheter?  
 
a. Berätta för mig hur du ser på läs- och skrivsvårigheter? 
b. Hur gör du för att fånga upp de elever som har svårigheter med läsning och skrivning 

och hur går du tillväga för att hjälpa dem på bästa sätt? 
c. Vilka metoder/verktyg använder du?   
d. Kan du beskriva fördelar och/eller nackdelar med att använda dessa metoder/verktyg? 
 
 
 
2. Hur beskriver pedagoger sin egen kunskap om elever med läs- och 

skrivsvårigheter?   
 
a.   Vilken kunskap fick du om elever med läs- och skrivsvårigheter på din utbildning?   
b. Vilken betydelse har pedagogens utbildning och erfarenhet när hon/han ska hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter? 
c. Hur mycket planeringstid avsätter du för elever med läs- och skrivsvårigheter i 

förhållande till övriga elever i klassen?  
 
 
 
3.  Vilket stöd anser pedagoger att de får för att hjälpa och stödja dessa elever? 
 
a.   Berätta om det stöd du får, för din egen del, för att kunna hjälpa dessa elever? t ex   
      genom handledning, samtal med specialpedagog, rektor osv?                

 
 
 

4.  Vilka faktorer menar pedagoger påverkar de val av arbetssätt som utformas efter 
      det att elever med läs- och skrivsvårigheter har identifierats? 
 
a.   Berätta för mig om arbetsgången när elever med läs- och skrivsvårigheter 
      identifierats?   
b.   Vem ansvarar för fördelningen av resurstid? (rektor, arbetslag, klasslärare) 
c.   När sätts hjälpen/resursen in? Krävs det diagnos? 
d.   Vem ansvarar för resursstödet? (specialpedagog, klasslärare, assistent)  
e.   Hur utformas resursstödet? Vem avgör det adekvata stödet? 
f.    I vilken miljö får eleven resursstödet?  
g.   Får du tillgång till hjälpmedel för att underlätta för dessa elever?  
 
 
Jag har inga fler frågor. Är det något som du vill tillägga? 
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