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Abstrakt 

Det här arbetet handlar om elevers läs- och skrivsvårigheter i dagens skola och hur skolan 

och läraren/specialläraren kan förebygga, åtgärda och underlätta för eleverna. Vi 

intervjuade tre lärare och tre speciallärare i olika åldrar, både män och kvinnor. Resultatet 

visar att läs- och skrivsvårigheter är ett svårdefinierat begrepp även bland verksamma 

lärare. Men det visade också att det finns aktivt arbete ute på skolorna för att förebygga läs- 

och skrivsvårigheter och att man så tidigt som möjligt kan upptäcka eventuella svårigheter 

hos eleverna. Då läs- och skrivsvårigheter är ett aktivt samtalsämne i skolorna gör detta att 

det sker ett gediget arbete både i ett förebyggande syfte men det finns också ett utvecklande 

arbete för de elever där svårigheten redan har upptäckts. Vidare framkommer att läraren 

behöver ett engagerande och motiverande förhållningssätt för att det ska uppstå ett positivt 

klassrumsklimat där det skapas lust att lära. Som lärare ska man se alla elever och utgå från 

deras individuella behov vilket man bör göra för alla, med eller utan läs- och 

skrivsvårigheter. Elever med läs- och skrivsvårigheter har idag bra förutsättningar för att 

lyckas med sin läsning och skrivning om de har en lärare som tror på deras förmåga och 

skapar rätt förutsättningar för att lyckas. 

 

 

Nyckelord: förebygga, inkludering, läs – och skrivsvårigheter, speciallärare, underlätta 
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1. Inledning/bakgrund 

Redan 1593 bestämdes det i Uppsala att folket skulle lära sig läsa av den anledningen att de 

skulle kunna läsa Bibeln, och därmed följa Guds ord. Detta gjorde att det startades 

folkundervisning och det var föräldrarnas ansvar att barnen lärde sig läsa. Kravet på 

läskunnigheten har alltså funnits i hundratals år, men kravet på att kunna skriva kom inte 

förrän folkskolans uppkomst. Då som nu, är det alltså krav på oss människor att vi har 

förmågan att kunna läsa och skriva. Kraven blir allt högre på elevernas kunskaper och en 

förutsättning för att klara skolan och samhällets krav är att ha god läs- och skrivförmåga.  

 

Vi har därför valt att skriva om läs- och skrivsvårigheter för att det är ett aktuellt ämne i 

dagens skola. Lika viktigt som att utmana de duktiga eleverna, måste vi också få med oss 

de elever som behöver mer stöd i läs – och skrivinlärningen. Det är i de tidigare skolåren 

som eleverna lär sig att läsa och skriva och detta skapar förutsättningar för deras framtida 

skolgång. Vi tycker därför att detta är en av de viktigaste uppgifterna vi har som lärare, att 

ha kunskap om hur vi på bästa sätt får med oss de eleverna som behöver stöd i sin läs – och 

skrivinlärning i den ordinarie undervisningen och hur vi kan upptäcka dessa svårigheter hos 

eleverna. Bakgrunden till detta arbete handlar främst om hur lärare ser på läs – och 

skrivsvårigheter, hur det uppmärksammas och hur man gör för att underlätta 

undervisningsprocessen hos dessa elever. 

 

När vi varit ute och varit aktiva i olika verksamheter har vi upplevt att det inte finns en 

tydlig gräns när barn har läs- och skrivsvårigheter eller om pedagogen bara tycker att 

eleven är lat eller sen i sin utveckling. Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Skolverket, 2011) understryker betydelsen av att anpassa 

undervisningen till varje elevs individuella förutsättningar och behov samt främja ett 

fortsatt lärande och kunskapsutveckling (Skolverket, 2011).  

 

Vi har genom samtal med våra VFU- handledare och andra pedagoger fått känslan av att en 

del lärare känner sig vilsna när det uppmärksammas att en elev har läs – och 

skrivsvårigheter och hur man som lärare kan göra för dessa elever för att anpassa 

undervisningen i klassrummet efter deras behov och förutsättningar. Vi har sett ute på 

skolorna att det vanligaste är att man under flertalet tillfällen i veckan skickar iväg en eller 
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flera elever till en speciallärare istället för att låta specialläraren komma in i klassrummet. 

Kan detta arbetssätt, att skicka iväg eleverna till speciallärare, vara det bästa för dessa 

elever eller ska man försöka ha kvar dem mer i klassrummet? 

 

1.1 Syfte  

Syftet med vårt arbete är undersöka lärares respektive speciallärares uppfattning om hur 

elever med läs – och skrivsvårigheter uppmärksammas och hur undervisningen kan 

förebygga läs – och skrivsvårigheter samt hur man kan underlätta undervisningen för dessa 

elever. 

 

1.2 Frågeställningar 

Följande frågor formuleras utifrån syftet 

 Hur definierar lärare och speciallärare läs – och skrivsvårigheter?  

 Hur kan läs – och skrivsvårigheter förebyggas?  

 Hur ser lärare och speciallärare på inkludering och exkludering av elever med läs- 

och skrivsvårigheter? 
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Tidigare forskning 

Rygvold (2001) skriver att lärarna ofta använder sig av olika ord för att beskriva elever som 

har problem med att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter används som beteckning när 

en elev av någon orsak inte har de färdigheter i skrift eller läsning som förväntas utifrån 

ålder eller den årskurs som eleven går i.  

 

Det finns ett exempel på en undersökning i Norge som kallas Bergenstudien där cirka 3000 

elever i en årskull studerades under hela grundskolan. Gjessing som ledde denna studie och 

kom fram till att cirka tio procent av eleverna i en årskurs 3 befann sig i riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. 4-5 procent behärskade en läsfärdighet som låg på 

minimikraven för denna åldersgrupp. Lundbergs studie visade liknande resultat, där norska 

pedagoger kom fram till att var tionde elev i årskurs 3 har behov av särskilt stöd i läsning 

och skrivning. Andra undersökningar från andra länder visar ungefär liknande siffror 

(Rygvold, 2001).  

 

Det har forskats mycket om ämnet läs- och skrivsvårigheter och enligt Rygvold (2001) har 

mellan 5 och 30 procent av den svenska befolkningen inte tillräckliga läs- och 

skrivfärdigheter när de lämnat den obligatoriska skolan. Idag är det omkring 15-20 procent 

av eleverna i den obligatoriska skolan som kämpar för att uppfylla de krav som ställs i 

skolan på deras språkliga och skriftliga färdigheter. Det här visar att beräkningarna av hur 

många människor som har läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt i olika undersökningar. Att 

de skiljer sig åt beror på vad som inräknas i beteckningarna dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Förr i tiden trodde människor att elever som hade problem med läsning och skrivning var 

en medfödd eller förvärvad hjärnskada och dessa svårigheter sågs även som orsak till 

fattigdom och vårdslöshet (Egelund, Haug & Persson, 2006). Enligt Gillberg och Ödman 

(1995) började skolan intressera sig för begreppet läs- och skrivsvårigheter först vid mitten 

av 1900-talet för att underlätta inlärningen. Forskare började utveckla begreppet och det 

gjorde att synen på begreppet förändrades. Forskningen visade att det fanns många olika 

faktorer som orsakar läs- och skrivsvårigheter (Rygvold, 2001). 
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2.2 En historisk tillbakablick på läs- och skrivsvårigheter 

1842 infördes folkskolan och svenska folket var redan då duktiga på att läsa, men 

skillnaden blev att kommunerna tilldelades en skyldighet att inrätta en skola (Lundgren & 

Säljö (2010). Det var i slutet av 1800-talet som lässvårigheter först började 

uppmärksammas och det var av läkarna (Ericson, 2010). Det fanns då en läkare som ansåg 

att oförmågan att läsa var en sjukdom, och kallade detta för ”förvärvad ordblindhet”. 

Vidare refererar Britta Ericson (2010) till Egil Johansson som skriver att elevers 

lässvårigheter berodde på föräldrarnas fattigdom, okunskap och vårdslöshet. De åtgärder 

som sattes in för de läs- och skrivsvaga under den här tiden var att man lät eleverna börja 

om en eller flera klasser.  

 

1949 etablerades den första läskliniken i Sverige och hit skickades elever med lättare läs- 

och skrivsvårighet. Elever som hade svårare läs- och skrivsvårigheter gick i läsklass där de 

tillbringade all undervisningstid. Till skillnad från läskliniken där man istället gick ifrån 

den ordinarie klassen för att få individuell undervisning (Ericson, 2010). Ericson (2010) 

skriver också att i mitten på 1900- talet testades eleverna av klinikläraren med Lindahls 

högläsningsprov H4 och H5. Detta test gick ut på att eleverna inom en minut ska läsa ett 

antal ord. Det här testet avgjorde om eleverna var i fas eller om de var i behov av 

specialundervisning.  

 

Samhällets synsätt på elevers svårigheter förändrades på 1970- talet då man istället ansåg 

att det var skolan som förorsakade dessa svårigheter menar Stadler (Ericson, 2010). Det 

ansågs att skolan inte fungerade som den skulle om eleverna visade tecken på läs- och 

skrivsvårigheter och därmed upphävdes båda läsklass och läsklinik. Undervisningen skulle 

istället vara individualiserande (Ericson, 2010). Lundberg (2010) skriver också om en 

individualisering av undervisning och att lärarna nu skulle ”anpassa den till varje elevs 

förutsättningar” (Lundberg, 2010:93).  

 

Det var inte förrän 1992 som den första utbildningen kom i läs- och skrivsvårigheter och 

sedan dess är detta ett aktuellt ämne. Den senaste forskningen visar att läs- och 
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skrivsvårigheter beror på en mängd olika faktorer, i kombination eller enskilt (Ericson, 

2010).  

 

2.3 Vad är läs – och skrivsvårigheter? 

Läsningen är en komplex förmåga som vi människor behärskar på olika sätt och på olika 

nivåer. Gränser för när något kallas för svårighet blir ibland slumpmässig och gränsen för 

en svårighet blir olika i olika sammanhang. Läs – och skrivsvårigheter är en övergripande 

term som innefattar alla svårigheter med att läsa och/eller skriva (Fälth, 2013). 

 

När det gäller mer specifika problem relaterade till skolans ämnen utgör läs – och 

skrivsvårigheter den vanligaste orsaken. Många lärare och speciallärare använder sig av 

tester på eleverna för att se om det finns en svårighet med läs – och skrivinlärningen 

(Persson, 2013).  

 

Det kan finnas många olika anledningar till att en elev har läs – och skrivsvårigheter men 

Jacobson (2006) har presenterat en del faktorer i sin text Hur kan vi se på läs – och 

skrivsvårigheter? De faktorer som han har presenterat är språkliga faktorer (inkluderande 

elever som har annat modermål än svenska), begåvning, emotionella och sociala faktorer, 

mognad (fast denna faktor är mer framträdande i yngre åldrar), syn – eller 

hörselnedsättningar, medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, för lite övning i 

läsning samt fonologiska faktorer (Jacobson, 2006). 

 

Snow & Juel (1998) identifierar tre fundamentala orsaker till läs – och skrivproblem. Det 

är: 1) problem med kopplingen mellan fonem och grafem, 2) avsaknad av 

läsförståelsestrategier samt 3) brist på motivation för läsning. Läsningen blir jobbig och 

svår eftersom eleven saknar förståelse av ords fonologiska uppbyggnad. Följden blir att 

avkodningen tar all energi i anspråk så att läsförståelsen går förlorad (Torgesen, 2007). 

Eleven kan även ha svårt med ortografisk läsning som betyder att eleven har svårt att 

identifiera ord med ett ögonkast vilket är avgörande för att uppnå en god 

avkodningsförmåga (Adams 1990; Torgesen 2007).  
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En framgångsrik nybörjarläsare läser gärna ofta och mycket och på så sätt ökar han eller 

hon sitt ordförråd, sin genrekunskap och sitt läsflyt. De elever som i början får problem 

med läsningen tenderar däremot att halka efter sina kamrater alltmer (Myrberg, 2003). 

Enligt Stanovich (1986) förs problem i läs – och skrivinlärningen vidare och förstärks i den 

fortsatta läs – och skrivutvecklingen. Det innebär att de elever som har ett sämre 

utgångsläge läser mindre, väljer bort skriftspråkliga aktiviteter, får en sämre utveckling 

medan elever med bättre utgångsläge alltmer utvecklar sin skriftliga förmåga. För att 

automatisera sin läsning och bygga upp sitt ordförråd är det nödvändigt med träning, 

påpekar Adams (1990). Torgensen (2007) skriver att de elever som inte läser ofta får ett 

begränsat antal ord som de direkt kan identifiera. För att kunna läsa flytande är man 

beroende av de ord i texten man kan identifiera vid ett ögonkast. Antalet ord som man stött 

på tidigare i text är således betydelsefullt. Föregående författare konstaterar även att utifrån 

flera studier är att karakteristiskt för elever med lässvårigheter är just att de har begränsat 

förråd av ord som direkt kan identifieras. En grundläggande orsak till detta är att de sällan 

läser och därmed inte får tillräcklig läserfarenhet (Torgenson 2007, Adams 1990). 

 

2.4 Hur läs - och skrivsvårigheter visar sig 

Om en elev har läs- och skrivproblem kan det visa sig genom att eleven läser ovanligt 

långsamt och att eleven har svårt att hinna med sina klasskamrater i den vanliga 

klassrumsundervisningen. Eleven kan bland annat läsa väldigt hackigt, eleven stannar gärna 

upp, läser om eller tappar bort sig i texten. De vanligaste kroppsliga symtom är att eleven 

ofta blir trött, får ont i huvudet eller ont i ögonen. Andra vanliga saker som en elev med 

lässvårigheter gör är att eleven läser för fort, gissar orden och kastar om bokstäver och 

bildar nya ord. Eleven kan läsa fel på lätta frekventa små ord, göra utlämningar och tillägg 

av bokstäver, blanda ihop och kan vara osäker på bokstävernas ljud (relationen grafem-

fonem). En elev med lässvårigheter kan även ha svårt att minnas ordningsföljden i 

alfabetet, vilket kan leda till svårigheter med uppslagsbok, ordlista och telefonkatalog 

(Druid-Glentow, 2006). 

 

Skrivsvårigheter kan visa sig om eleven har svårt med ordbehandling, svårt att skilja mellan 

tal- och skriftspråk, osäkerhet på bokstävernas form, spegelvändning av bokstäverna, 

osäkerhet på bokstävernas ljud, sammanblandning av stora och små bokstäver och otydlig 
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handstil. Eleverna skriver orden som de låter, utelämnar vokal eller konsonant, utelämnar 

händelser, glömmer prickar och ringar och gör tillägg. Felstavningar av icke 

fonografologiska stavade ord och felstavningar vid dubbelteckning av konsonant är också 

vanligt förekommande. Om en elev har flera av dessa svårigheter kan det leda till att ett ord 

blir helt oidentifierbart, och den bristande skrivförmågan och formuleringsproblem kan leda 

till att texten känns bristfällig (Druid-Glentow, 2006). 

 

2.5 Specialpedagogik 

Många specialpedagoger anser att problem i svenska kan medföra att eleven även får andra 

problem. Elevens frustration kan då ta sig uttryck som stökighet eller problem i andra 

ämnen, därför är det viktigt att man tidigt uppmärksammar de elever som kan ha läs – och 

skrivsvårigheter (Persson, 2013).  

 

I kommentarsmaterialet ”Hjälp till elever med svårigheter (SÖ och Liber, 1980) beskrivs 

specialpedagogik som att de specialpedagogiska insatserna och det specialpedagogiska 

arbetssättet inom verksamheten utgår från att alla elever har möjligheter till en utveckling 

och man ska sträva efter att undanröja hinder för barns och ungdomars utveckling både vad 

gäller organisation, arbetssätt och innehåll i undervisningen. Det handlar framför allt om att 

göra undervisningssituationen mindre utstötande (Maltén, 1991). 

 

Men vad är då skillnaden mellan vanlig pedagogik och specialpedagogik? Det tycks 

knappast föreligga någon artskillnad men däremot en gradskillnad och en kvalitetsskillnad. 

Specialpedagogiken fokuserar mer på hindren för inlärning och utveckling samt på det 

enskilda barnets behov och förutsättningar (Maltén, 1991). 

 

2.6 Förebyggande och stödjande läs – och skrivpedagogik 

Tjernberg (2013b) påpekar att det är viktigt att skolorna hela tiden arbetar förebyggande för 

att eleverna ska slippa misslyckas i läsinlärningen. Tidig kartläggning, noggrann 

övervakning av läsutvecklingen är något som Tjernberg (2013b) säger är viktigt för att 

eliminera risken för misslyckande i läsinlärningen. De bästa effekterna uppnås om 

träningen startar i förskoleklassen, innan barnet börjat den formella läsinlärningen. 

Myrberg (2003) skriver att många elever som har haft speciallärarstöd i skolan uttrycker sig 
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att de mött en ”vänta och se-attityd” i fråga om sina läs – och skrivsvårigheter. ”Vänta och 

se-attityden” är när lärarna inte tar till åtgärder för elevens läs – och skrivsvårigheter utan 

väntar och ser om det blir bättre. Myrberg (2003) menar att den ”vänta och se-attityden” 

som eleverna ofta möter är ett tecken på okunskap hos lärare om läs – och skrivprocesser 

och om hur barns språk utvecklas.  

 

Det ingår i lärarens kompetens att man ska behärska olika läs – och skrivmetoder och 

arbetssätt för att kunna möta elevers olika förutsättningar och behov. I skolan är läraren 

”nyckeln” till elevernas framgång, men att denna faktor är enligt Snow och Juel (2007) svår 

att fastställa kvantiteten av. Med detta menar Snow och Juel (2007) att det är hur metoder 

praktiseras och omsätts i undervisningen som är avgörande för en framgångsrik läs – och 

skrivpedagogik. Tjernberg (2013a) skriver om att också Kamhi och Catts (2005) anser att 

det inte är tillräckligt för en lärare att bara kunna metoden, läraren måste även ha kunskap 

om vilka faktorer som påverkar denna metod. Exempel på sådana faktorer är tid, miljö, 

textval och interaktion mellan lärare och elev. För att förstå lärandet måste fokus riktas mot 

såväl vad och hur eleven lär sig samt lärarens kunskap och undervisningsskicklighet 

(Tjernberg 2013a).  

 

Den huvudsakliga uppgiften för specialpedagogisk undervisning är att hävda behoven hos 

elever med svårigheter och bevaka deras rättigheter. Grundskolan är ämnad att vara en 

skola för alla och skolan har två huvudpunkter de jobbar med och de är det förebyggande 

arbetet och det åtgärdande arbetet (Maltén, 1991). 

 

I det förebyggande arbetet arbetar specialläraren tillsammans med övriga lärare inom 

arbetslaget för att anpassa kursinnehållet och arbetssättet till elevernas förutsättningar och 

behov, framförallt elever med svårigheter. Detta arbetssätt ligger på gruppnivå, alltså för 

hela verksamheten. På detta sätt kan elevens aktiva arbete stimuleras, skolsituationen blir 

med individanpassad och förhoppningsvis mindre utstötande (Maltén 1991). 

 

Det åtgärdande arbetet syftar till att man ska diagnostisera svårigheternas art hos en elev 

och omfattningen, samt att man ska utforma och genomföra åtgärdsprogram om det behövs. 

Detta är i första hand speciallärarens ansvar och det centrala i den specialpedagogiska 
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verksamheten. Det är viktigt att man som speciallärare har fördjupade kunskaper i bland 

annat orsaker i barns utveckling och svåra inlärning, samt bedömningar av resursbehov och 

fördelning av resurser med utgångspunkt från elevernas behov. Denna kunskap är mycket 

viktig för att man som speciallärare inte ska göra misstaget att behandla symptom i stället 

för orsaker. Insatserna ligger inom detta arbetssätt på individnivå. Det är viktigt att man 

som lärare accepterar att alla elever är olika och att utgå väl så ofta från deras starka sidor 

som från deras svaga sidor och låta dem utvecklas i sin egen takt genom arbetet med 

anpassat material (Maltén 1991). 

 

När en elev har läs – och skrivsvårigheter kan detta ge nederlag som kan leda till frustration 

och låg självkänsla. Det är viktigt att vi som pedagoger kan hjälpa eleverna på bästa sätt 

genom att göra undervisningen meningsfull, begriplig, hanterbar, välstrukturerad och ta 

fram material som lockar eleverna till lusten att lära (Westergren 2013).  

 

Undervisningssituationen bör utformas så att elevernas möjligheter, utifrån individuella 

förutsättningar, tas tillvara. En systematisk och noggrann planering är speciellt viktig för de 

svagare eleverna och här behöver läraren mera målmedvetet leda eleven fram till uppgiften, 

som läraren vet att eleven har förutsättningar att klara av. I annat fall kan en eleven med 

dåligt självförtroende få mer skada (Malmer 2002). 

 

2.6 Inkludering och exkludering 

Inkludering är ett begrepp som myntades i USA under slutet av 1980-talet och som innebär 

att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället i stort att ständigt aktivt anpassa 

verksamheten så att alla elever får möjlighet att känna gemenskap, delaktighet och 

meningsfullhet i skolan och så att ingen exkluderas ur det gemensamma och 

gemensamhetsskapande (Persson, 2013). Nilholm (2006) skriver i sin rapport att inom 

ramen för klassrummet kan arbetssättet vara mer eller mindre inkluderande. Det som kan 

tyckas vara en inkluderande arbetsform, t.ex. lärarledd helklass eller grupparbete, behöver 

inte vara inkluderande i sitt praktiska genomförande. En förutsättning för att man ska se en 

arbetsform som inkluderande menar Nilholm (2006) beror på om man kan se olikheterna 

som en tillgång i arbetet, där alla elever har inflytande och får utbyte av varandra. Nilholm 
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(2006) menar också att det avgörande för om en individ upplever inkludering är om man 

känner tillhörighet och erkännande. 

 

The World Conference on Special Needs Education i Salamanca, Spanien 1994 ägnade 

särskild uppmärksamhet att söka inkluderande lärandemiljöer. Detta initiativ fick sin 

uppföljning i den s.k. Salamancadeklarationen som anger riktlinjer, principer, inriktningar 

och praktik vid undervisning av elever med behov av särskilt stöd. I 

Salamancadeklarationen understryks även att skolan ska ha plats för alla barn oavsett 

”deras fysiska, intellektuella, sociala, språkliga eller andra förutsättningar” (Svenska 

Unescorådet, 2001:22) Enligt deklarationen är det viktigt att man utgår ifrån barnets behov 

och förutsättningar.  Deklarationen säger även att alla barn som kräver stöd har rätt att få 

det. De skall få tillgång till stödpersonal eller annat stöd ”inom ramen för den ordinarie 

kursplanen” (Svenska Unescorådet, 2001, s. 32). Personalen kan vara en assistent, 

speciallärare, specialpedagog eller klassens lärare. Alla elever har rätt att få undervisning 

samtidigt och i samma lokal som sina klasskamrater. Om eleven kräver extra stöd från en 

vuxen skall de få den hjälpen. Behovet av hjälp varierar från individ till individ men det är 

viktigt att lyfta fram att behoven skall tillgodoses oavsett hjälpbehov (Svenska 

Unescorådet, 2001). 

 

Exkludering är ett ord som används inom specialpedagogiska områden och innebär att man 

i stort sett plockar ut en elev som man därefter specifikt hjälper något med. Man kan 

exempelvis plocka ut en elev som har inlärningssvårigheter och hjälper den eleven på ett 

sätt som tilltalar dem bättre än det som erbjuds inom klassrummets väggar (Nilholm, 2006).  
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3. Metod 

3.1 Val av metod 

I vår studie valde vi att utgå från en kvalitativ ansats som grundas på ”förståelse i kontext” 

(Bryman, 2002). Vi valde denna ansats för att den bäst passade våra forskningsfrågor då vi 

både ville få fram och förstå de intervjuades tankar och åsikter kring vårt valda ämne. De 

två olika forskningsmetoder som Bryman (2002) redogör för är kvalitativ och kvantitativ. 

Inom den kvalitativa forskningsprocessen anser Bryman (2002) att det är mest relevant att 

använda sig av intervjuer. Vi har valt att använda oss av strukturerade intervjuer som 

beskrivs som den sortens intervju med fasta frågor som ställs till alla som deltar, där både 

frågeområdet och frågorna är bestämda i förväg. I denna sortens metod brukar det räcka att 

anteckna svaren som ges (Johansson & Svedner 2010).  

 

Vi valde att göra intervjuer för att få information om hur lärarna uppmärksammar elever 

med läs – och skrivsvårigheter, hur man kan förebygga läs – och skrivsvårigheter, hur man 

arbetar med dessa elever och vilken roll man har som lärare respektive speciallärare. 

 

En intervju kan vara lång, kort, öppen eller guidad och med antingen en person eller en 

grupp. Våra intervjuer var långa och gav oss den information vi sökte till vår studie. Vi 

valde dessutom att intervjua en person åt gången. Korta intervjuer är ofta mer strukturerade 

än de längre, och har redan färdiga frågor som man vill ha besvarade under samtalet. Målet 

med strukturerade intervjuer är att få exakta svar på de färdiga frågor man har (Kylén 

2004). Vi valde att ha utgångspunkt att intervjuerna skulle bli lite längre för få så bra svar 

som möjligt på våra frågor men också för att ge utrymme till följdfrågor och svar på dessa. 

Våra frågor finns Intervjuguiden (se Bilaga B). 

 

3.2 Urval 

Eftersom vi utbildar oss mot årskurs 1-6 har vi valt att intervjua lärare i de klasserna. Vi har 

intervjuat tre lärare och tre speciallärare i låg- och mellanstadiet som arbetar i olika 

kommuner för att få en bredare uppfattning om hur lärarna/speciallärarna arbetar med 

elevers läs – och skrivsvårigheter och hur det varierar mellan lärare och skolor, men också 

mellan olika kommuner. I och med det kan vi också få en uppfattning om hur skolans 

uppfattning och inställning är av läs – och skrivsvårigheter och hur man använder sig av 
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speciallärarna för att tillgodose elevernas olika behov och förutsättningar. De lärare som 

intervjuades var fyra kvinnor och två män mellan medelåldern och upp mot att snart gå in 

pension, alla med universitetsutbildning. För att bevara anonymiteten hos 

intervjupersonerna har vi valt att i resultat, analys och diskussion benämna 

intervjupersonerna på olika sätt. Lärarna kommer att benämnas som L1, L2 och L3 och 

speciallärarna kommer benämnas som S1, S2 och S3 

 

3.3 Genomförande 

Vi tog kontakt med lärarna genom telefon och mail och bestämde en tid för intervjun. Innan 

intervjuerna gjordes skickades ett missivbrev ut till alla inblandade intervjupersoner för att 

ge dem information om vad studiens syfte var. Intervjuerna gjordes öga mot öga och i 

lärarnas klassrum respektive speciallärarnas rum. Vi valde att intervjua en lärare åt gången 

för att kunna fokusera enbart på dennes svar. Även om alla intervjuer spelades in ville vi få 

intervjupersonen att känna att vi var engagerade och att vi lyssnade aktivt, än att sitta och 

skriva ner och avbryta för att får ner exakt det intervjupersonen sa. Vi ansåg att det skulle 

ge mer för intervjun om vi kunde ge intervjupersonen all uppmärksamhet och om denne 

fick utrymme att prata om frågorna och fundera på svaren i lugn och ro. Vi var också 

noggranna med att poängtera både lärarens och skolans anonymitet innan intervjuerna.   

 

3.4 Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) skriver om fyra huvudkrav som man ska ha i åtanke när man utför 

en forskningsstudie. Dessa krav är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi kommer att förklara dessa olika krav mer i 

detalj här nedan. 

 

3.4.1 Informationskravet  

Det som undersökningsdeltagaren ska informeras om är deras uppgift i projektet samt vilka 

villkor som gäller för deras deltagande. Personerna ska upplysas om att deltagandet är helt 

frivilligt samt att de ha rätt att avbryta sin medverkan i projektet när de helst vill. 

Informationen som ges till personerna ska innehålla alla de inslag i undersökningen som 

kan komma att påverka undersökningspersonens vilja att medverka. Det ska framgå att alla 

uppgifter som samlas in inte kommer att användas till något annat syfte än i forskningssyfte 
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(Vetenskapsrådet 2002). Genom att vi tog kontakt med våra intervjupersoner via telefon 

eller mail berättade vi för dem vilket syfte vi hade med intervjuerna och vad vår studie 

handla om. Genom att vi skickade ut ett missivbrev (se Bilaga A) gav vi dem även en 

skriftlig version av syftet med studien. 

 

3.4.2 Samtyckeskravet  

Något som en forskare alltid bör göra är att inhämta undersökningsdeltagarens samtycke 

om att delta i undersökningen. Undersökningsdeltagaren ska ha rätt till att själv bestämma 

om de vill delta, hur länge undersökningen ska pågå och på vilka villkor de ska delta. De 

ska även ha rätten till att avbryta sin medverkan från undersökningen utan att det ska få 

någon negativ påverkan på dem och detta gjordes genom att vi skickade ut missivbrevet där 

det framkom att intervjupersonerna fick avbryta om de kände för det. Om en 

undersökningsdeltagare väljer att avbryta sin medverkan ska detta ske utan att deltagaren 

utsätts för några olämpliga påtryckningar (Vetenskapsrådet 2002). 

 

3.4.3 Konfidentialitetskravet  

Vetenskapsrådet skriver att konfidentialitet har ett nära samband med frågan om 

offentlighet och sekretess. Om man gör en studie som innebär en användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda personer som går att identifieras av all forskningspersonal 

bör det undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt som tar upp sådana uppgifter mellan 

deltagare och forskare. Alla uppgifter ska även antecknas, lagras och avrapporteras på ett 

sådant sätt att utomstående personer praktiskt omöjligt kan komma åt uppgifterna 

(Vetenskapsrådet 2002). När vi tog kontakt med våra intervjupersoner nämnda vi redan på 

telefon eller mail att all den information vi får från intervjuerna och alla intervjupersonerna 

kommer vara anonyma. Vi nämnde även detta i missivbrevet för att extra poängtera för 

dem om deras anonymitet. 

 

3.4.4 Nyttjandekravet  

Nyttjandekravet innebär bland annat att uppgifter om enskilda personer som har samlats in i 

forskningsändamål, inte får användas eller lånas ut för kommersiellt bruk eller i icke-

vetenskapliga syften. Nyttjandekravet innebär även att de personuppgifter som man har 

samlat in i forskningsändamål, inte får användas vid beslut eller åtgärder som direkt 
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påverkar den enskilda individen. Detta kan handla om vård, tvångsintagningen mm, utom 

då den berörda har gett ett särskilt medgivande (Vetenskapsrådet 2002). Genom att skriva i 

missivbrevet att den information vi får genom våra intervjuer bara kommer användas till 

detta arbete och kommer sedan raderas så uppfyllde vi nyttjandekravet. 

 

3.6 Datainsamlingsmetod 

Vår data består av intervjuer och vi spelade in intervjuerna och beskrev samt diskuterade 

dessa under tiden de fortfarande låg färskt i minnet. Efter att intervjuerna var klara, bröt vi 

ner svaren och anteckningarna under rubriker som är detsamma som frågorna vi presenterar 

i kapitlet ”Syfte och frågeställningar” för att få fram resultaten på ett tydligare sätt. 
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4. Resultat 

Vi kommer här nedanför att redogöra för de resultat som vi fått genom våra intervjuer med 

olika lärare och speciallärare vad de anser om läs – och skrivsvårigheter, hur elever med läs 

– och skrivsvårigheter upptäcks, hur lärare och speciallärare kan underlätta undervisingen 

för dessa elever, speciallärarens roll och hur lärare och speciallärare ser på inkludering och 

exkludering.  

 

4.1 Läs – och skrivsvårigheter 

Det är svårt för alla våra lärare som vi intervjuat att sätta fingret på vad som definieras som 

läs – och skrivsvårigheter. Det är som L3 och S3 påpekar att det är individuellt från elev till 

elev vad som definieras som läs – och skrivsvårigheter. Skrivsvårigheter är svårare att 

beskriva och det finns så många olika svårigheter. Svårigheter kan vara motoriskt, hitta den 

röda tråden, avkodningssvårigheter – som kan ge långsamma läsare, att inte kunna stava 

som kan vara ett tecken på andra svårigheter och låg begåvning. Såsom L3 säger: ”man kan 

ha elever med låg begåvning, de kan avkoda nästintill felfritt men inte förstå det man läser” 

(2013.12.09). 

 

S3 påpekar att en del elever kan ha koncentrationssvårigheter och då kan elevens läs – och 

skrivinläringen drabbas. Har man svårt att koncentrera sig eller sitta still blir det svårt att ta 

till sig ny information. L3 berättar om att elever med dåligt ordförråd, både för elever med 

svenska som modersmål, och elever med annat modersmål än svenska kan få svårigheter 

med läs – och skrivinlärningen. Har man svårt att läsa blir ansträngningen i läsningen för 

stor, vilket gör att intresset sviker. Brist på övning är en lässvårighet kan man säga. 

 

Det finns många som har en ganska torftig språklig miljö både i skolan och hemma som gör 

att man inte har så brett schema. Man har inte så mycket erfarenheter i sin ryggsäck som 

man kan ta fram när man läser någonting, vilket kan ge lässvårigheter. (L3) 

 

L1 och L2 berättar att de anser att läs- och skrivsvårigheter är ett brett begrepp som kan 

omfatta olika typer av svårigheter som kan vara relaterade till olika orsaker. Ett vanligt 

problem vid läs- och skrivsvårigheter är fonologiska svårigheter. Det innebär bland annat 

problem med att hantera språkljud och koppla samman språkljud med bokstavstecken, 
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något som i sin tur kan medföra problem med ordavkodning och ordigenkänning. Elever 

med läs- och skrivsvårigheter har ofta problem att stava och läsa med flyt och förståelse. De 

läser ofta hackigt och läser orden fel. De kan även ha svårigheter att uppfatta helheten i 

längre texter.  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter lär sig sannolikt att läsa på samma sätt som andra elever, 

men de behöver mer tid och en väl fungerande anpassning av undervisningen. (L2) 

 

4.2 Hur upptäcks elever med läs – och skrivsvårigheter 

L3 berättar att i årskurs 1 går de runt och kollar hur många bokstäver eleverna kan och hur 

många ord de kan läsa. Det är definitivt en varningsklocka om en elev bara kan en och två 

bokstäver och ingenting mer, då har man lite extra koll på den eller de eleverna berättar L3.  

 

I förskoleklass använder vi oss sig av Bornholmsmaterial och språklig medvetenhet. Diagnos 

görs redan i förskoleklass för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella svårigheter hos 

eleverna och redan då kunna stödja dessa elever. (S3) 

 

S3 beskriver att det finns en handlingsplan i kommunen för att tidigt upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter. Efter jul och innan sportlovet görs tester i alla årskurser så att man kan 

upptäcka och följa upp om det krävs mer arbete med några elever. Efter att testerna har 

gjorts sätter sig S3 med ansvarig lärare för att diskutera hur de ska arbeta vidare med 

resultatet. 

 

Det som är gemensamt för alla skolor vi varit på och intervjuat är att de görs regelbundna 

tester på eleverna för att kontrollera hur eleverna ligger till i kunskapsutvecklingen. På detta 

sätt kan man då få fram de eleverna som har lite sämre resultat och kan på så sätt redan här 

kolla upp vad det är för svårigheter som de eleverna har.  

 

När L2 tog emot klassen i åk 4 så delade en speciallärare ut DLS-tester till alla eleverna 

som de fick genomföra och som visade en kunskapsprofil med staninevärden mellan 1-9. 

Detta test visade förmåga i rättstavning, ordförståelse, läshastighet och läsförståelse. De test 

som de använder på den skolan för att kartlägga eleverna är DLS-test. Specialläraren är den 

som ger L2 testerna och L2 genomför dem. Efter att eleverna har gjort testerna rättar 



21 

specialläraren dem, kommenterar och samtalar med L2 och sedan börjar L2 och S2 att kolla 

upp de eleverna som har låga resultat. Även på skolan där L1 och S1 jobbar använder man 

sig av DLS-tester och om det finns tecken på att en elev kan ha någon form av läs- och 

skrivsvårigheter en fördjupad kartläggning av en specialpedagog på skolan, eller i vissa fall 

en speciallärare. Utifrån denna kartläggning bestämmer skolan om de ska vidta eventuella 

åtgärder för att anpassa undervisningen och ge särskilt stöd till den eller de elever som 

behöver det. 

 

4.3 Hur man kan underlätta undervisningen och förebygger läs – och skrivsvårigheter 

Det finns många olika saker man kan göra för att förebygga och framförallt underlätta för 

de elever som har läs – och skrivsvårigheter berättar L2. L1 säger att de elever som har 

svårigheter i med det skriftliga språket kan få problem i andra ämnen också. Det är därför 

viktigt att eleverna får en undervisning som anpassas utifrån deras behov och 

förutsättningar och att de undervisas av lärare som har kompetens att möta elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Det som är ett gemensamt svar från alla intervjupersoner är hur viktigt det 

är att motivera eleverna till att lära sig. Tappar eleven sin motivation och drivkraft att lära 

sig redan på lågstadiet kan det orsaka stora problem i elevens läs-och skrivutveckling vilket 

kan ge konsekvenser i alla ämnen. 

 

Motivation är A och O i att få eleverna att känna att de vill lära sigäven om det är svårt för 

dem. Kan man inte motivera sina elever är det svårt att få dem att lära sig. Hittar man inte 

motivationen eller  någon som driver på när det tar stopp så kan detta orsaka läs- och 

skrivsvårigheter. (L1) 

 

En viktig del i undervisningen är att anpassa uppgifternas omfattning till lämplig nivå 

påpekar L3. Även att jobba för att alla inte behöver vara på samma ställe, att inte jämföra 

sig med andra, undvika att eleverna ska känna sig dåliga och då är som det nämnts innan 

motivationen otroligt viktig. Man kan även använda sig talsyntes på datorn för att 

underlätta läs- och skrivinlärningen. 

 

L1 berättar att det är vanligt att eleverna själva planerar när de ska göra olika uppgifter 

inom de tidsperioder som L1 anger. Vid läs- och skrivsvårigheter hänvisas eleverna ofta till 

kortare, enkla texter och instrueras av L1 eller S1 att göra färre uppgifter eller på annat sätt 
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avgränsa dem. L1 jobbar hela tiden aktivt med att möta eleverna utifrån deras 

förutsättningar och behov men L1 säger att det kan finnas många möjliga hinder med bland 

annat för stora klasser och att de inte finns tillräckligt med resurser. 

 

Det som först måste kollas upp innan man går vidare med eventuellt stöd eller insats, så att 

eleven får rätt hjälp, är om eleven kanske behöver glasögon, hör dåligt eller behöver hjälp 

från en logoped berättar L2. Hjälpen som sedan eleven kan få kan se lite olika ut beroende 

på vilken typ av svårighet som eleven har. Den hjälp som L2 kan ge eleven i klassrummet 

är att eleven får sitta längst fram i klassrummet, att man själv som pedagog är tydlig i sitt 

tal, att läraren skriver tydligt och har mycket parallellarbete med eleverna – även 

katederundervisning, som kan hjälpa elever med svårigheter, man kan tänka på att inte 

utsätta eleven för högläsning eller någon typ av arbete inför klassen som eleven inte klarar 

av. Om det är möjligt så försöker även läraren lästräna extra med dessa elever och eleven 

får hjälp av speciallärare. 

 

Det viktigaste man ska göra som lärare för sina elever är att visa sig engagerad i vad eleverna 

gör, hur de lär sig och visa att man bryr sig för det märker eleverna väldigt väl och då öppnar 

de sig mer och de kan ta in undervisningen bättre. (L2) 

 

L3 säger ”ibland behöver man träna längre än vad som var kul, då är risken att man 

upplever för mycket tråkigheter kring detta.” 

 

4.4 Specialläraren 

L1, L2 och L3 berättar att specialläraren arbetar mycket med att handleda lärarna och ge 

tips om vad de kan tänka på då de planerar och genomför undervisningen. Lärarna har ofta 

många exempel på hur undervisningen kan anpassas vid läs- och skrivsvårigheter, men att 

de inte alltid har möjlighet att arbeta med detta till följd av exempelvis för stora klasser.  

 

En av våra intervjufrågor vi ställde till speciallärarna var hur ofta kommer du in i 

klassrummet och hjälper till för att underlätta undervisningen för dessa elever? Alla 3 

speciallärarna hade lite olika svar. S1 är speciallärare för många olika klasser och måste på 

så sätt ge lika mycket tid till varje klass vare sig det finns fler elever i behov av särskilt stöd 
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i en klass var det kanske finns i en annan. S1 kommer in i denna klass 3 gånger i veckan 

och då 1 timme varje gång. Ibland är S1 bara med i klassrummet och stöttar upp för L1.  

 

När jag är inne i klassrummet försöker jag först och främst vara hos de elever som behöver 

särskilt stöd men hjälper så klart till med de andra eleverna med. Alla elever har ju rätt till hjälp 

även om de har mer svårigheter eller mindre. (S1) 

 

S2 är med den här klassen 4 gånger veckan och brukar variera med att vara i klassrummet 

eller att ta med sig de elever som behöver hjälp ut ur klassrummet. Eftersom denna klass är 

så pass liten så brukar S2 ofta plocka med sig de eleverna med extra stöd ut ur klassrummet 

eftersom L2 klarar av att undervisa på egen hand. Så S1 brukar 3 av 4 gånger i veckan 

plocka med sig de eleverna som ger extra stöd ut ur klassrummet för att skapa en lugn och 

trygg miljö och för att det uppskattas mycket hos dessa elever.  

 

 När jag som speciallärare plockar ut en elev ur klassrummet jobbar jag och eleven oftast med 

samma sak som de i klassrummet. Det som är annorlunda kan vara undervisningsmetoden och 

eleven på detta sätt kan få mer stöd och hjälp och att eleven inte behöver känna stress att de 

andra eleverna bli klara snabbare (S2) 

 

Både S1, S2 och S3 påpekar att det är viktigt att man som speciallärare har förmåga att se 

elevers svagheter och styrkor och utgå från elevens behov i specialundervisningen. De 

punkter som S1, S2 och S3 utgår från för att få ett framgångsrikt arbetssätt för elever med 

läs- och skrivsvårigheter är att utgå från elevens kunskapsnivå, upprätthålla intresse och 

motivation, använda olika metoder beroende på elevens svårigheter, kontinuerlig och 

strukturerad undervisning och stimulera eleven att utveckla egna effektiva strategier. 

 

4.5 Inkludering och exkludering 

Som lärare vill L1 och L2 att sina elever ska känna sig inkluderade men det behöver inte 

betyda att man ska hålla dem kvar i klassrummet. Vi jobbar mot en skola för alla och det 

betyder för oss att vi ska tillgodose alla elevers behov och förutsättningar och vissa elevers 

behov är att man måste ha lugn och ro runt omkring sig för att inlärningen ska bli så ultimat 

som möjligt.  
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Genom att jag då ibland exkludera dessa elever från klassrummet gör jag att jag på samma 

gång att  inkluderar dem och ger dem rätt undervisning och stöd som just den eller de eleverna 

behöver. (L1) 

 

S1 och S2 berättar att fördelar som de ser som speciallärare just med att plocka ut eleven ur 

klassrummet är att man får en lugn och trygg stämning med eleven när man bara sitter de 

två. Man kan förklara mer för eleven och man kan lägga all sin kunskap på just den eleven 

och eleven känner sig sedd och hörd på ett annat sätt än vad eleven kanske skulle gjort i 

klassrummet. Man får en bättre dialog och man kan studera eleven bättre och fokusera på 

elevens styrkor och svagheter och stötta upp eleven mer när jag bara har ögonen på just den 

eleven man arbetar med. Nackdelen kan vara att ”eleven kan känna ovisshet varför just 

han/hon ska lämna klassrummet och ingen annan.”. 

 

S3 och L3 ser mest bara fördelar med att eleven får möjlighet att lämna klassrummet för att 

gå till specialläraren för enskild undervisning. De ser detta som en möjlighet för eleven att 

få den tid och övning som krävs för elevens behov. L3 säger: ”att hela tiden sitta i 

klassrummet och känna att man inte lyckas på samma nivå som de andra det är minsann rätt 

exkluderande det också.”. L3 anser också att det är självklart att eleven inte ska känna sig 

exkluderad och utanför klassrumssituationen, men hennes erfarenhet är att eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter tycker att det är skönt att få lämna klassrumsmiljön för att få 

egentid med specialläraren. L3 menar också att eleverna måste få en chans att arbeta med 

de dem inte klarar av att ta in och lära sig i helklass, tillfället hos specialläraren är därför 

betydelsefullt för eleven för att ha chans att hänga med i undervisningen i den ordinarie 

klassen. S3 nämner att eleven slipper känna att han/hon är svag, för det är inte någon som 

ser vilken bok eleven läser i eller om eleven har en lättare matematikbok. Men i många fall 

tycker eleven det är skönt att lämna klassrummet och få lugn och ro och precis som de sa 

innan så känner sig eleven sedd. 

 

4.6 Resultatsammanfattning 

Intervjuerna visar alltså att lärarna hela tiden utgår från den individ som de har framför sig. 

De arbetar på olika sätt och ger eleverna olika möjligheter utifrån deras egna 

förutsättningar. Man kan inte göra på ett sätt med alla elever som har läs- och 
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skrivsvårigheter. Utan man måste utgå från eleven och vilka behov som behöver tillgodoses 

för att eleven ska få en framgångsrik skolgång och vad som passar för just henne eller 

honom. Huvudsaken är att eleven får den hjälp den behöver för att klara sig gentemot 

kunskapskraven och det är lärares ansvar att se till att vi får en skola för alla.  
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5. Analys 

Läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades så tidigt som slutet av 1800-talet, i det fallet 

av läkare (Ericson. 2010). Idag är det istället specialläraren som utreder om det förekommer 

läs- och skrivsvårigheter på skolorna. De åtgärder som sattes in förr var att eleverna fick gå 

om ett visst antal klasser för att på det sättet tillämpa sig de kunskaper som de inte hade 

(Ericson 2010). S3 berättade att idag vill man ha kvar eleverna i den ordinarie klassen och 

vid enstaka tillfälle får de gå till specialläraren där de kan få den kompletterande hjälp de 

behöver för att tillgodose de kunskaper som krävs för årskursen. 

 

Det är svårt att specifikt beskriva vad läs – och skrivsvårigheter är och precis som lärarna 

säger och som Fälth (2013) skriver så är det individuellt från elev till elev och gränsen för 

när något kallas för svårighet blir olika i olika sammanhang. Jacobson (2006) beskriver att 

det finns många olika anledningar till att en elev har läs – och skrisvårigheter och Snow 

(1999) nämner 3 fundamentala orsaker till dessa problem som är problem med koppling 

mellan fonem och grafem, avsaknad av läsförståelsestrategier och brist på motivation. Detta 

är något som även lärarna och speciallärarna tar upp när de ska definiera vilka olika 

problem de kan finnas inom läs – och skrivinläringen. S3 berättar att en del elever kan ha 

koncentrationssvårigheter och då kan elevens läs – och skrivinlärning drabbas. Har man 

svårt att motivera sig eller sitta still blir det svårt att ta till sig något nytt. Precis som S3 

säger L3 att elever med dåligt ordförråd, både för elever med svenska som modersmål, och 

elever med annat modersmål än svenska kan få svårigheter med läs – och skrivinlärningen.  

 

Något som ofta nämns både i intervjuerna och i litteraturen (Torgensen, 2007) är bristen på 

intresse och övning hos eleverna. Har man svårt att läsa blir ansträngningen i läsningen för 

stor, vilket gör att intresset kan svika och övningen blir mindre och då kan lässvårigheter 

uppstå. Precis som Adams (1990) påpekar är det viktigt och nödvändigt med träning för att 

bygga upp sitt ordförråd. Det som lärarna och speciallärarna lägger stor vikt på i skolan för 

att hjälpa dessa elever med träning är att motivera eleverna. Det framkommer ofta i 

intervjuerna att det är viktigt att engagera sig i eleverna och att de känner sig sedda, hörda 

och motiverade för att vilja lära sig och det är något som även Adams (1990) nämner. 
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Druid-Glentow (2006) skriver i sin bok Förebygg och åtgärda läs – och skrivsvårigheter: 

metodisk handbok om hur man på olika sätt man kan uppmärksamma elever med läs – och 

skrivsvårigheter. Hon nämner bland annat att de elever som har svårigheter med sin 

läsinlärning är att de ofta läser ovanligt långsamt, de läser hackigt, eleven stannar gärna 

upp, läser om och tappar bort sig i texten. De här svårigheterna nämner även de intervjuade 

när de berättar om hur man kan uppmärksamma elever med svårigheter i sin läsinlärning. 

Precis som Druid-Glentow (2006) nämner de också att eleverna ofta gissar orden de inte 

kan läsa och kastar om bokstäver och bildar på så sätt nya ord. 

 

Det som Druid-Glentow (2006) även tar upp är hur man uppmärksammar skrivsvårigheter i 

samband med lässvårigheter. Hon drar en parallell att ofta har elever både svårigheter i 

läsinlärning och skrivinlärning men det är tyvärr inte något som våra intervjupersoner 

pratar om utan de håller isär läsningen och skrivningen. Samma författare menar att om en 

elev glömmer bort, byter plats på bokstäver och gör nya ord när eleven läser gör eleven 

även det även när han/hon skriver. 

 

För att man inte ska missa elever med svårigheter och för att man ska så tidigt som möjligt 

ska upptäcka om det finns eventuella svårigheter med läs – och skrivinlärningen görs det 

regelbundna tester på eleverna. Dessa är i likhet med de tester som genomfördes på mitten 

av 1900- talet för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter (Ericson 2010). Det finns alltså 

fortfarande kvar traditioner som infördes på 1900-talet. Persson (2013) nämner att i skolans 

verksamhet är läs – och skrivsvårigheter den vanligaste svårigheten och därför bör dessa 

tester göras för att de elever som behöver hjälp ska få det i så tidigt skede som möjligt. 

Lärarna berättar att de redan i förskolan gör tester på barnen för att se om de finns 

svårigheter. Sedan görs även DLS-tester på eleverna varje år för att de hela tiden ska vara 

uppmärksamma på om eleverna når kunskapskraven eller om det behövs extra stöd i läs – 

och skrivinlärningen. 

 

Som både våra lärare och speciallärare berättar finns det många olika saker man kan göra 

för att förebygga och framförallt underlätta för elever med läs – och skrivsvårigheter. Men 

det viktigaste är att eleverna får en undervisning som är anpassad utifrån deras behov och 

förutsättningar och det är som Torgensen (2007) skriver att det är därför viktigt att skolorna 
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hela tiden arbetar förebyggande för att eleverna ska få en så bra skolgång som möjligt. 

Vilket också Tjernberg (2013b) framhäver att skolorna bör ha som arbetssätt för att 

eleverna ska få så bra förutsättningar som möjligt för att lyckas 

 

Precis som L3 påpekar i intervjun att man ska anpassa elevernas uppgifter till deras nivå 

och det skriver även Westergren (2013). Westergren (2013) och Malmer (2002) lägger 

också stor vikt på att man som lärare och speciallärare ska hjälpa eleverna på bästa sätt 

genom att göra undervisningen framförallt för elever med läs – och skrivsvårigheter 

meningsfull, begriplig, hanterbar, välstrukturerad och använda material som lockar eleven 

till lusten att lära. I det som Westergren (2013) och Malmer (2002) skriver kan vi i se våra 

intervjuer att alla våra intervjupersoner påpekar samma sak. De säger att en meningsfull, 

lockande, en individualiserad och framförallt en motiverad undervisning är A och O. 

 

Snow & Juel (2007) skriver att i skolan är läraren ”nyckeln” till elevernas framgång och 

därför krävs det kompetenta lärare som kan förmedla den kunskap som eleverna ska lära 

sig. Precis som Snow & Juel (2007) påpekar, säger även våra intervjupersoner att eleverna 

ska få den undervisningen som anpassad för just deras behov. Precis som vi nämnde innan 

så anser lärarna att motivationen är viktig. Om eleven tappar sin motivation och drivkraft 

att lära sig redan på lågstadiet kan det orsaka stora problem i elevens läs -och 

skrivutveckling vilket kan ge konsekvenser i alla ämnen påpekar Persson (2013). 

 

Alla lärare som vi intervjuade påpekade att specialläraren som de jobbade med är en viktig 

del i arbetet med elever med svårigheter i skolan. Maltén (1991) skriver att en speciallärare 

ska tillsammans med övriga lärare försöka anpassa innehållet och arbetssättet till elevernas 

olika behov och förutsättningar. Precis som Maltén (1991) nämner så berättar L1, L2 och 

L3 att de speciallärarna som de jobbar med hjälper dem att handleda dem och ge tips om 

vad de kan tänka på när de ska planera och genomföra en undervisning där de har elever 

med svårigheter inom läsning och skrivning.  

 

S2 berättar att när han/hon plockar med sig en elev från klassrummet så jobbar de oftast 

med samma sak som de eleverna i klassrummet. Det som kan skilja sig från 

klassrumsundervisningen och när eleven är hos en speciallärare är att man kan fokusera 
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mer på elevens styrkor och svagheter och det nämner även Maltén (1991) i sin bok 

Specialpedagogiken och arbetslaget. Maltén (1991) nämner även att det är viktigt att 

eleverna får utvecklas i sin egen takt genom arbetet med anpassat material och det är något 

som även återkommer i svaren hos våra intervjupersoner.  

 

Intervjupersonerna betonar ofta i våra intervjuer hur viktigt det är att tillgodose alla elevers 

behov och att alla skolor som vi varit på och gjort våra intervjuer jobbar mot ”en skola för 

alla”. Precis som L1 och L2 poängterar och som det står skrivit i Lgr11 så har alla barn rätt 

till samma utbildning men de krävs olika sätt för olika att elever att ta till sig utbildningen 

och kunskapen som ges under undervisningen. För tillgodose alla elevers olika behov och 

förutsättningar så måste man se vad just den eleven med läs – och skrivsvårigheter behöver 

för stöd. Detta är något som även tas upp Salamancadeklarationen. Vissa elevers behov är 

ett man behöver lugn och ro omkring sig för att inlärningen ska bli så ultimat som möjligt.  

 

1970- talet förändrades synen på läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, 2010). Istället för att 

ha läskliniker och läsklasser ansåg man att det skulle vara en individualiserande 

undervisning vilket också Persson (2013) anser. Persson (2013) skriver även om att 

inkludera alla eleverna i undervisningen och tillgodose elevernas olika behov och 

förutsättningar i klassrummet men våra intervjupersoner berättar att hela tiden ha kvar 

elever med särskilt stöd i klassrummet kan vara fel för en del elever. S3 och L3 poängterar 

att de ser många fördelar med att elever med särskilt stöd får lämna klassrummet. Där kan 

de få enskild undervisning, eleven känner sig mer sedd och hörd och man kan få en mer 

grundlig genomgång och diskutera det som man tycker är svårt. L1 berättar att genom att 

han/hon ibland exkluderar elever med särskilt stöd från klassrummet gör han/hon att 

han/hon på samma gång inkluderar dem och ger dem rätt undervisning och stöd som just 

den eller de eleverna behöver. 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

Metoden vi valt att använda oss av är intervjuer för att få svar på våra valda 

frågeställningar. Anledningen till att vi använde oss av intervjuer var för att vi ville få så 

mycket information som möjligt, och den möjligheten får man genom att ställa följdfrågor.  

Vi kunde också be intervjupersonerna att förtydliga om det var något vi inte förstod, eller 

inte fick svar på.  

 

Vi funderade på att göra observationer på lärare och speciallärare, men vi trodde att detta 

skulle bli för tidskrävande att hinna med under den här perioden vi hade till arbetet. Genom 

observation kan det vara svårt att se vad som är läs – och skrivsvårigheter och hur läs – och 

skrivsvårigheter uppmärksammas, då hade vi troligtvis fått observera i flera veckor eller 

kanske månader. Genom att då välja att göra intervjuer fick vi tid med våra 

intervjupersoner. Vi fick utförliga och ärliga svar och kunde diskutera med dem om det var 

något som vi undrade över.  

 

Det som varit negativt med att göra intervjuerna är att intervjupersonerna har vetat om vad 

själva studien skulle handla om och på så sätt kanske format sina svar så att just den läraren 

och den skolan skulle framstå så ”perfekt” som möjligt. Vi valde dock inte att skicka ut 

intervjufrågorna i förväg just för att intervjupersonerna inte skulle kunna finslipa sina svar. 

Däremot om vi valt att skicka ut frågorna i förväg hade vi kanske fått mer utförliga svar 

eftersom intervjupersonerna då haft mer tid att tänka och vara mer förberedda på de frågor 

vi ställde. Vi såg både för - och nackdelar med att inte skicka ut frågorna innan men 

bestämde oss i slutändan att inte göra det. 

 

Något annat vi upplevde som negativt med att göra intervjuerna vid denna tidpunkt på året 

är att vi har känt av att intervjupersonerna har varit stressade. De har nämnt att det varit 

mycket nu innan julavslutningar och har nästan försökt trycka in oss med intervjuer på kort 

tid. Även om intervjupersonerna har varit stressade har de lagt ner tid på sina svar och när 

vi väl har suttit och pratat och intervjuat dem har de gett oss den tid som vi blivit lovade. Vi 

har fått svar på våra frågor och vi är nöjda. Men vi har ändå funderat på hur vi kunde gjort 

annorlunda för att det skulle ha blivit ännu bättre när det gäller intervjuns utformning. Men 
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tack vare de intervjuerna vi gjorde fick svar på de frågeställningarna vi hade och vi är som 

sagt nöjda med valet av intervjuer och svaren. 

 

De intervjupersonerna vi valde att intervjua var genomtänkta val. Vi ville intervjua personer 

från olika kommuner och skolor som var olika stora för att se om det skulle finnas någon 

skillnad i hur man arbetade med läs – och skrivsvårigheter. Svaren vi fock skiljde sig inte 

speciellt mycket från de olika skolorna utan man jobbade ungefärligt på samma sätt på alla 

de skolor vi intervjuade. Vi valde även att försöka hitta olika åldrar och både män och 

kvinnor för att intervjua för att se om de kunde vara någon skillnad där. Vi kunde inte se i 

våra resultat att det fanns några tydliga skillnader på hur man jobbar med läs – och 

skrivsvårigheter beroende på ålder eller kön. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Vår tidigare uppfattning om vad läs- och skrivsvårigheter är har blivit tydligare av de 

intervjusvar vi tagit del av, men det har alltid funnits en luddig formulering om vad läs- och 

skrivsvårigheter är vilket våra intervjuer också visade på. Det finns ingen självklar 

beskrivning av vad detta innebär. Rygvold (2001) skriver att pedagoger ofta använder sig 

av olika ord för att beskriva elever som har problem med att läsa och skriva. Läs- och 

skrivsvårigheter används som beteckning när en elev av någon orsak inte har de färdigheter 

i skrift eller läsning som förväntas utifrån ålder eller den årskurs som eleven går i. Det kan 

vara allt från att eleven har svårt med läsningen, läser hackigt, stakar sig och läser om ord 

till att eleven kan ha koncentrationssvårigheter som kan drabba läsningen och skrivningen.  

 

Precis som lärarna berättar på skolorna vi varit på, är läs- och skrivsvårigheter helt 

individuellt och man måste anpassa undervisningen till elevens bästa. Det är viktigt att man 

motiverar dessa elever extra och hittar undervisningsmetoder som fungerar för just dem. 

Om en elev får allt för mycket motgångar blir eleven till slut ointresserad och kan känna sig 

sämre än de andra eleverna. Då det finns många olika typer av läs- och skrivsvårigheter kan 

man inte definiera det på ett enkelt sätt. Det finns lättare typer av läs- och skrivsvårigheter 

och det finns de elever som har en svårare läs- och skrivsvårighet. Men oavsett så måste vi 

hjälpa alla dessa elever genom att ge dem stöd i undervisningen för att ge dem möjlighet att 
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klara skolan och samhället precis som alla andra. Läs- och skrivsvårigheter är därför en 

individuell svårighet som kan bero på helt olika faktorer.  

 

Vi anar att det kan finnas olika faktorer som gör att det är svårt för lärare att definiera vad 

läs- och skrivsvårigheter är. Det kan bero på okunskap eller att det kan vara så mycket olika 

svårigheter så att det är svårt att ge en förklaring vad detta begrepp innebär. Men det finns 

ett aktivt arbete ute på skolorna för att förebygga, åtgärda och stötta eleverna i sin strävan 

mot kunskapsmålen. Genom att lärare redan i förskoleklass genomför tester, kan man tidigt 

se om eleverna är i riskzonen för att få problem med läsning och skrivning vilket vi och 

litteraturen anser vara positivt. Precis som Rygvold (2001) skriver finns det idag omkring 

15-20 procent av eleverna i den obligatoriska skolan som kämpar för att uppfylla de krav 

som ställs i skolan på deras språkliga och skriftliga färdigheter. Här anser vi att det är extra 

viktigt med tidiga insatser för att kunna hjälpa de elever som behöver stöd och sänka den 

siffran. Desto tidigare läraren kan sätta in åtgärder desto större chans finns det för att eleven 

ska lyckas i sin läs- och skrivutveckling. Myrberg (2003) skriver att det som ibland kan bli 

fel är att man som lärare har ett ”vänta och se” synsätt på elever med svårigheter. Det 

innebär att en del lärare helt enkelt väntar och ser om det blir bättre med åren utan att ta tag 

i problemet med en gång. Detta är något som vi anser är fruktansvärt för elever med 

svårigheter och att man, precis som våra intervjupersoner har nämnt, måste försöka 

identifiera om det finns svårigheter så tidigt som möjligt.  

 

Är läraren engagerad i sitt uppdrag och arbete som lärare speglas också eleverna av detta. 

Det skapas vilja, motivation och ett positivt klassrumsklimat där alla elevers behov 

tillgodoses och alla är lika viktiga. När eleven tidigt får extra hjälp med eventuella 

svårigheter hinner förhoppningsvis inte elevens motivation avta allt för mycket när de har 

svårt med läsning och skrivning. Utan genom den extra hjälpen kanske eleven får ökad 

motivation när det går lättare igen och att det är någon som uppmärksammar och ser eleven.  

 

Speciallärarens roll i arbetet med elevers läs- och skrivsvårigheter är deras särskilda 

kompetens som vi anser vara till stor hjälp för läraren och eleven. Genom att specialläraren 

kan se vilka svårigheter eleven har kan de tillsammans komma fram till hur eleven på bästa 

sätt kan bli hjälpt. Maltén (1991) skriver att specialläraren har två huvuduppgifter, det 
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förebyggande arbetet och det åtgärdande arbetet, och det är två punkter som speciallärarna 

måste jobba mycket med. Här anser vi att lärare och speciallärare ska jobba mycket ihop så 

de tillsammans kan förebygga och åtgärda läs – och skrivsvårigheter så eleverna kan klara 

av sin skolgång på bästa möjliga sätt. Men frågan är om man har tid till detta på skolorna? 

Finns det tid för att sitta ner, lärare och speciallärare, och hjälpa varandra? 

 

Det som oftast sker på skolorna är att eleverna får gå iväg från sin ordinarie klass till 

speciallärarens klassrum. Vi ser både fördelar och nackdelar med detta arbetssätt beroende 

på elevens upplevelse och behov. Så länge inte eleven upplever något negativt att lämna sin 

klass för att gå till specialläraren är detta positivt då det oftast är en mindre grupp eller 

enskild undervisning. Eleven får mer individuell träning anpassad efter sina behov. Men det 

elever som kan visa negativa känslor för att gå till en speciallärare, hur gör man med dessa 

elever? Ska då specialläraren komma in i klassrummet? Men blir det då en enskild 

undervisning eller kan denna enskilda undervisning störas av de andra eleverna? 

 

En förutsättning för att specialläraren ska kunna hjälpa eleven är att eleven har tillit även 

till specialläraren, skapas inte en bra kontakt är troligtvis lärandetillfället hos specialläraren 

bortkastat. Då eleven accepterar besöket hos specialläraren får eleven mer individuell 

träning anpassad efter sina behov. Hos specialläraren får också eleven möjlighet att repetera 

de arbetsområden som den ordinarie klassen undervisas i. Eftersom att alla elever med läs- 

och skrivsvårigheter har olika behov, behöver alltså lärarens och speciallärarens 

undervisning anpassas olika. Vi har sett att ett bra samarbete mellan dessa lärare utgör en 

viktig utgångspunkt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för dessa elever. 

 

Alla skolor ska arbeta och sträva efter ”en skola för alla” och man ska inkludera alla elever 

i klassrumsundervisningen men betyder det då att man ska ha kvar alla elever i 

klassrummet eller ska man först och främst tillgodose elevernas behov och förutsättningar 

genom att se på varje elev som en unik individ och se vad just den eleven behöver för sorts 

undervisning? Våra intervjupersoner lägger stor vikt på att se till varje individs olika 

förutsättningar och behov för att göra skolgången så bra och så enkel som möjligt för sina 

elever. 

 



34 

När vi gjorde våra intervjuer diskuterades det mycket om inkludering och exkludering för 

elever med särskilt stöd. Vi anser precis som våra intervjupersoner att man måste se till 

varje elevs behov och förutsättningar och speciellt de elever med läs – och skrivsvårigheter 

då de oftast behöver en annan sorts undervisning än den ”vanliga”. Vi har fått bilden av att 

på en del skolor, där vi gjort vår VFU, vill lärarna ha kvar alla eleverna i klassrummet till 

varje pris men är det rätt mot alla eleverna? Precis som L3 och S3 berättar anser vi att det 

kan vara en fördel för både läraren, eleven och specialläraren om eleven får lämna 

klassrummet för enskild undervisning med en speciallärare lite då och då. Här kan då, som 

nämnts innan, eleven får en-till-en-undervisning, eleven blir sedd och hörd på ett helt annat 

sett och eleven får lugn och ro och det stödet som den eleven behöver för att klara av att 

hänga med i undervisningen. Bara för att man exkluderar eleven från klassrummet betyder 

inte det att man exkluderar eleven från undervisningen berättar L1 och där håller vi med. 

Eleven blir egentligen inkluderad eftersom eleven får rätt sorts undervisning för just den 

elevens behov. Om man som lärare har skapat ett bra klimat i klassrummet och elevantalet 

inte är så stort kan det vara mer lämpligt att specialläraren kommer in i klassrummet, för att 

då kanske hjälpa fler elever och läraren får tillfälle att bara sätta sig med de elever som 

behöver mer stöd. Vilket kan ge bra förutsättningar för lärarens förståelse och kunskaper 

för dessa elever när det gäller hur det övergripande arbetet ska se ut. 

 

Det står i Lgr11 att man som lärare ska uppmärksamma och hjälpa elever i behov av 

särskilt stöd och ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande och det är något man som lärare hela tiden måste tänka på. Lärarna har ett ansvar 

för sina elever att nå kunskapsmålen som finns och då gäller det att lyssna, se och höra 

eleverna och vad just den eleven behöver. Som vi kan se i våra intervjuer så jobbar lärarna 

och speciallärarna mycket med de punkterna i Lgr11 och jobbar hela tiden med att se till 

varje elev och så tidigt som möjligt ge den hjälp som behövs och det är något som vi som 

skrivit detta arbete gläder oss åt. 

 

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till i vår studie att läs – och skrivsvårigheter är 

något som är individuellt från elev till elev. Det är viktigt att man som lärare, i så tidig ålder 

som möjligt hos eleverna, upptäcker om det finns svårigheter hos elever för att ge dem så 

tidigt stöd som möjligt. För att kunna upptäcka om en elev har läs – och skrivsvårigheter 
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behöver man som lärare veta vad man ska leta efter, hur man ska gå tillväga och framför 

allt behöver man stöd av andra lärare, framförallt speciallärare. Konsekvenser av att det inte 

finns tillräckligt med resurser är att eleverna inte får den hjälp de behöver och läraren får 

inte det stöd som kan behövas i arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Det är viktigt att man som pedagog hela tiden måste motivera alla elever i skolan till lusten 

att lära och framförallt de elever med svårigheter som kanske många gånger har mött 

motgångar och behöver stöd. För elever med läs – och skrivsvårigheter är det också viktigt 

att man utgår från elevens förutsättningar och behov. Som lärare måste man försöka 

anpassa undervisningen efter detta så varje elev får den sorts undervisning som hjälper 

honom/henne att nå kunskapsmålen. Det som kan vara svårt med att anpassa 

undervisningen till varje elev är att det kräver en hel del tid och för att detta ska fungera tror 

vi att man framförallt måste göra klasserna mindre för att varje elev ska få den värdefulla 

tiden med läraren som behövs och för att underlätta för läraren att kunna anpassa 

undervisningen till varje elevs behov och förutsättningar. 
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Bilaga A 

Bilagor 

 

Missivbrev 

Hej!  

Denna intervju handlar om elever med läs – och skrivsvårigheter, hur man uppmärksamma 

dessa elever, hur arbetet mellan lärare och speciallärare fungerar samt hur man kan 

förebygga läs – och skrivsvårigheter. Intervjun kommer att användas som underlag till vårt 

examensarbete. Intervjun är helt frivillig och samtliga personer kommer att förbli anonyma. 

Intervjun kommer också att spelas in och inspelningen kommer att raderas när uppsatsen 

blivit godkänd.  

 

Med Vänliga Hälsningar Hanna Klintin och Frida Karlsson 

 

Hanna Klintin – hk222av@student.lnu.se 

Frida Karlsson – fk222ai@student.lnu.se 
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           Bilaga B 

 

Intervjuguide 

Frågor till pedagogen 

 Vad anser du läs – och skrivsvårigheter är? 

 Hur märker man att en elev har läs – och skrivsvårigheter och inte bara är sen i 

utvecklingen eller ”lat”? 

 Finns det någon mall eller liknande som du använder för att se om en elev har 

svårigheter? 

 Hur arbetar du som lärare för att underlätta undervisningen och inlärningen för 

elever med läs – och skrivsvårigheter? 

 Vilken skillnad kan det göra om specialläraren är inne i klassrummet eller om man 

exkluderar eleverna till specialläraren? 

 Hur ser du på inkludering och exkludering av elever med läs – och skrivsvårigheter? 

 

Frågor till specialläraren 

1. Vad anser du läs – och skrivsvårigheter är? 

2. Hur arbetar du med elever med läs och skrivsvårigheter? Och hur kan du hjälpa och 

underlätta för läraren i klassrummet? 

3. Vilka tester görs på elever med svårigheter och hur ofta? 

4. Hur ofta kommer du in i klassrummet och hjälper till för att underlätta 

undervisningen för dessa elever? 

5. Vilka fördelar och nackdelar ser du med att eleverna lämnar klassrummet eller att 

du istället hjälper till i klassrummet? 

6. Hur ser du på inkludering och exkludering av elever med läs – och skrivsvårigheter? 

 


