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Abstract 

The purpose of the study is to understand, from interviews with four teachers, how 

they relate to students with or in reading and writing difficulties. Furthermore, the 

purpose is to investigate whether the teachers in the study regard students as either 

with reading or writing difficulties or in reading and writing difficulties. The 

transcribed interview answers are interpreted and analyzed based on the categories of 

relational and categorical approaches. There are teachers who carry on both 

approaches. Teachers 'approaches in these regards have consequences for teachers' 

practical organization of teaching. A relational approach tends to be reflected in if 

teachers prefer to include students in reading and writing difficulties in regular 

teaching, while teachers with a more categorical approach to students with reading 

and writing difficulties tend to advocate that these students benefit best from 

alternative teaching methods that involve that the students are excluded from the rest 

of the class and the regular teaching. From the present study it appears that two 

teachers assume a relational perspective, and the other two carry both a relational and 

a categorical perspective at the same time, one teacher leans more on one perspective 

with elements of the other and vice versa. The teachers in the study mention the 

importance of social interaction at school and how it benefits learning. Therefore, this 

study's analysis is rooted in the sociocultural learning theory. Overall, collected data 

suggest that teachers and special educators and specialist teachers need to collaborate 

more within the classroom framework to create an inclusive environment. 
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Relational or Categorical Perspective 

An interview study concerning teachers’ approaches to pupils in grade 3 with or in 

reading and writing difficulties 
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Ett stort tack till vår handledare Peter Ström som stöttat oss genom arbetets gång. Vi 
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1 Inledning 

Dagens samhälle kräver god läs- och skrivförmåga för att människor ska kunna klara 

sig i vardagen, exempelvis att läsa manualer, broschyrer, tabeller och andra 

dokument. Om en individ inte behärskar färdigheten att läsa och skriva kan det på 

lång sikt leda till svårigheter att orientera sig i dagens textsamhälle. Lärare ställs inför 

en stor utmaning eftersom de förväntas att anpassa undervisningen för de elever som 

är med eller i läs- och skrivsvårigheter. Läs- och skrivförmågan är grundläggande i 

skolan, trots det förekommer läs- och skrivsvårigheter i stor utsträckning bland elever. 

Föreliggande studie kan synliggöra verksamma lärares förhållningssätt och val av 

anpassning i undervisningen. I läroplanen står det att läraren ska ta hänsyn till varje 

elevs förutsättningar, erfarenheter och behov. Skolan har även ansvar att ge elever en 

trygg undervisningsmiljö som motiverar eleven för kunskapsutveckling (Skolverket 

2017). Hur lärare på en skola arbetar kan skilja sig åt beroende på vilken syn de har 

på elever, om eleverna anses vara med eller i svårigheter. 

Lärarnas syn på elever med eller i läs- och skrivsvårigheter grundar sig på två olika 

perspektiv: det kategoriska och det relationella perspektivet. Emanuelsson (2001) 

skriver att det kategoriska perspektivet är individinriktat, vilket betyder att 

problematiken ligger hos eleven och att problemet kan härledas till exempelvis 

biologiska faktorer. Det relationella perspektivet innebär att eleven är i svårigheter 

och svårigheten kan ha orsakats av exempelvis skolans miljö (Emanuelsson 2001). 

Beroende på vilket perspektiv en lärare utgår ifrån, påverkas undervisningen kraftigt 

eftersom den präglas av två olika principer, nämligen exkludering och inkludering. 

De lärare som förhåller sig till det kategoriska perspektivet exkluderar oftast de elever 

som anses vara med läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att elever utesluts från 

resten av gemenskapen, exempelvis genom att undervisningen för elever med läs- och 

skrivsvårigheter sker i mindre grupper eller enskilt utanför klassrummet (Nilholm 

2006). Lärare som utgår från det relationella perspektivet inkluderar oftast elever i 

undervisningen, vilket innebär att eleven, oavsett stöd- och anpassningsbehov, inte 

utesluts från ordinarie klassrumsundervisningen. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att förstå hur två klasslärare, en specialpedagog och en 

speciallärare i årskurs 3 förhåller sig till elever med eller i  läs- och skrivsvårigheter 
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och hur dessa lärare anpassar sin svenskundervisning och stöttning av elever utifrån 

elevers behov. Syftet bryts ner i följande frågeställningar: 

1. Vilka perspektiv speglas i lärarnas förhållningssätt till elever med eller i läs-

och skrivsvårigheter?  

2. Hur beskriver lärarna att de anpassar undervisningen med avseende på 

inkludering och exkludering av elever med eller i läs- och skrivsvårigheter?  

2 Bakgrund  

Kapitlets första avsnitt redogör definitionen av begreppet läs- och skrivsvårigheter 

(2.1). Vidare presenteras studiens teoretiska utgångspunkt som bygger på det 

sociokulturella perspektivet (2.2) och avslutningsvis ges en överblick av tidigare 

forskning inom fältet (2.3). 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter  
I föreliggande studie syftar begreppet läs- och skrivsvårigheter på elever som har svårt 

att läsa och skriva. Orsaken till läs- och skrivsvårigheten kan bland annat vara att 

eleven inte kan ljuda ihop alla bokstäver eller förstå textens innehåll (Hwang och 

Nilsson 2012, Lundberg 2010) eller omsätta sina tankar i skrift. Lärare kan se läs- och 

skrivsvårigheten utifrån två synsätt: att elever är i läs- och skrivsvårigheter eller att 

elever är med läs- och skrivsvårigheter. De lärare som ser elever i läs- och 

skrivsvårigheter menar att yttre faktorer, exempelvis klassrumsmiljön eller lärarens 

pedagogik har orsakat svårigheten, medan lärarna som ser elever med läs- och 

skrivsvårigheter anser att orsakerna till problemen är starkare knutna till individerna 

genom biologiska faktorer såsom intellektuell utvecklingsstörning eller 

koncentrationssvårigheter.  

2.1.1 Lässvårigheter 

Lässvårigheter är ett brett och svårtdefinierat begrepp. I Gough och Tunmers (1986) 

studie presenteras en modell som ska vara ett hjälpmedel för identifiering av 

lässvårigheter hos individer: The simple view of reading.  Läsförmågan beskrivs i en 

”ekvation”: Läsning = Avkodning x Förståelse (L =A x F); om någon av 

komponenterna (A=0 eller F=0)  saknas fallerar helheten (L=0) och eleven hamnar i 

en lässvårighet. De menar att det finns tre typer av lässvårigheter: svårigheter med 

avkodning, svårigheter med förståelse och svårigheter med båda komponenterna. I 

föreliggande studie är det främst bristen på avkodning som kännetecknar 



 

 
 

3 

lässvårigheten. Enligt Kjellin (2002) ska barnet förstå sambandet mellan grafem och 

fonem, alltså bokstavens form och ljud och då har hen knäckt den alfabetiska koden. 

När semantik och syntax har utvecklats är ordavkodningen fullt automatiserad och 

eleven kan läsa med flyt.  

2.1.2 Skrivsvårigheter  

Enligt Beninger och Amtmann (2004) har textskrivandet en stor betydelse för barns 

skrivutveckling. Barn kan ha idéer om vad de ska skriva om, men ha svårt för att 

skriva ner det. Orsaken till detta kan exempelvis vara att barnet har ett långsamt 

skrivtempo, vilket gör att texten glöms bort under skrivandets gång. Modellen The 

Simple View Of Writing (se Figur 1) beskriver barns skrivprocess:  

             Textgenerering 

  

Figur 1. The Simple view of Writing (hämtad från Lindgren 2011) 

De exekutiva funktioner elever har ska kunna ges en språklig form (textgenerering) i 

arbetsminnet. De tankar och idéer eleverna har skrivs sedan ner (transkribering). 

Exekutiva funktioner är det medvetna där eleven behöver tänka och planera det som 

ska formuleras i skriftspråk som därefter lagras i arbetsminnet. När denna process 

fungerar är skrivprocessen automatiserad och eleven kan skriva obehindrat. Om 

eleven har svårt med någon av dessa delar är hen med eller i skrivsvårigheter.  

2.2 Teoretiska utgångspunkter  
Ett teoretiskt perspektiv som är relevant för denna studie är det sociokulturella 

perspektivet med fokus på stöttning och på hur eleven utvidgar den proximala 

utvecklingszonen. Genom det sociokulturella perspektivet synliggörs dels hur lärarna 

samspelar med varandra för att planera undervisningen för elever med eller i läs- och 

skrivsvårigheter, dels hur samspelet med eleverna fungerar. Undervisning som sker i 

helklass med stöttning av läraren eller i mindre grupper strävar mot att utmana 

eleverna och utvidga sina proximala utvecklingszoner (Taube 2013 och Säljö 2016).  

I lärandesituationer kan det innebära att läraren exempelvis väljer läromedel som har 
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olika nivåer och att lärarens material alltid ska ha en högre nivå för att utmana 

elevernas tänkande. För att kunna stötta en elev som är med eller i svårigheter ska 

specialpedagogen tillsammans med lärare och elev komma fram till en passande 

lösning och välja strategier, exempelvis inläsningsstrategier eller lämpliga 

undervisningsmetoder. Specialpedagogens ansvar är att uppmuntra elevernas 

delaktighet och nyfikenhet till lärandet, vilket har en avgörande betydelse för 

elevernas inställning till undervisningen och det egna lärandet (Fichbein 2007).  

Lärare i verksamheten planerar undervisningen för elever med eller i läs- och 

skrivsvårigheter tillsammans med speciallärare eller specialpedagoger. 

Undervisningen kan ske i klassrummet eller i mindre grupper där eleverna får 

möjlighet att argumentera och bidra med nya idéer (Säljö 2016: 300–304). Hur lärare, 

specialpedagoger eller speciallärare ser på eleven som med eller i läs- och 

skrivsvårigheten påverkar hur undervisningen utformas. Dilemmat för lärarna är om 

eleverna ska anpassa sig efter undervisningen eller om undervisningen ska anpassas 

efter eleverna. 

2.3 Forskning- och litteraturöversikt 
I första delen (2.3.1) beskrivs de två perspektiven: det kategoriska (kompensatoriska) 

och det relationella (kritiska) perspektivet. I den andra delen (2.3.2) förklaras det hur 

undervisningen kan anpassas med avseende på inkludering eller exkludering av elever 

i eller med läs- och skrivsvårigheter.  

2.3.1 Kategoriska och relationella perspektivet   

Skolverket (2016) menar att elever är i läs- och skrivsvårigheter eftersom 

undervisningen och skolans förutsättningar ska anpassas efter varje elevs behov. 

Undervisningen ska även individanpassas och bidra till ett meningsfullt lärande. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) utför en studie i form av delrapporter i 

uppdrag av Skolverket.  De analyserar tidigare utförd forskning om specialpedagogik 

från 1995 samt studerar de även hur specialundervisningen genomförs i hela Norden. 

Deras studie ska bidra med ökad kunskap för exempelvis lärarutbildningen. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att det finns två olika perspektiv 

som speglar lärarens syn på eleven: det kategoriska och det relationella perspektivet. 

Som tidigare nämnt, beskriver Nilholm (2006) dessa perspektiv med andra begrepp, 

nämligen det kompensatoriska som motsvarar det kategoriska och det kritiska som 

motsvarar det relationella. I Nilholms studie utförs en kunskapsöversikt och en 

granskning av olika empiriska studier, vars syfte är att undersöka hur inkludering har 
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använts tidigare och hur det används idag (2006). Det kategoriska 

perspektivet innebär enligt Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) att 

bakomliggande orsaker till att eleverna anses vara med läs och- skrivsvårigheter beror 

på biologiska faktorer såsom medicinska och psykologiska förhållanden. Inom det 

relationella perspektivet betonas att eleven är i svårigheten. Det innebär att miljön 

som eleven befinner sig i och interaktionen med andra aktörer påverkar elevens 

intention; som även Nielsen (2005) förespråkar i sin studie. Nielsen (2005) utför en 

studie där hon följer nio elever i skolverksamheten som är i läs- och skrivsvårigheter 

och som är väl medvetna om sina svårigheter. Mats som är en av de eleverna som 

Nielsen följer (2005:132) kommer från en trygg familj med goda läs- och skrivvanor. 

Böcker och skrift är en självklarhet i familjens vardag. Det visar sig att en av 

orsakerna till Mats läs- och svårighet är att han har synproblem. En annan orsak till 

läs- och skrivsvårigheten är tidsramen för lektionerna och att lärarna har för höga 

förväntningar. Undervisningen skapar ingen nyfikenhet eller motivation för eleven 

eftersom hen inte hade något intresse av det som undervisas, vilket även påverkar 

elevens självbild (2005:132). Läraren som intar det relationella perspektivet och 

därmed ser eleven som att hen är i läs- och skrivsvårigheter, anpassar undervisningen 

efter elevens behov och skapar långsiktiga strategier för lärandet (Emanuelsson, 

Persson & Rosenqvist 2001). 

Som tidigare nämnt skriver Nilholm (2006) om det kompensatoriska perspektivet som 

i vissa fall används för elever som är med läs- och skrivsvårigheter men även någon 

form av funktionsnedsättning. Eleven ska enligt detta perspektiv anpassa sig efter de 

förutsättningar som finns på skolan och efter klassrumsmiljö. Lärarna ska hitta 

metoder för att hjälpa eleverna att klara av sina problem, vilket innebär att man strävar 

efter att kompensera för svårigheten. Skolan försöker alltså lära barnen att anpassa 

sig efter miljön de befinner sig i. I det kompensatoriska perspektivet menar Nilholm 

(2006) att eleverna med eller i svårigheterna pekas ut och exkluderas. Han nämner att 

när det gäller lässvårigheter har man även hittat metoder för att kunna undervisa 

elever med eller i lässvårigheter i stora barngrupper och inte enskilt. För att undvika 

exkluderingen, som oftast relateras till det kompensatoriska (kategoriska) 

perspektivet, försöker lärare inta ett kritiskt perspektiv. I det kritiska perspektivet 

anpassar lärare miljön i exempelvis klassrummet efter eleven istället för att få eleven 

att anpassa sig efter miljön, vilket är ett inkluderande förhållningssätt. I det kritiska 

perspektivet ska specialundervisningen anpassas efter elevers behov. Elevers 

olikheter berikar skolan och elever gynnar varandra (Nilholm 2006). Vissa elever som 
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exempelvis har ett litet ordförråd kan behöva stöttning både visuellt och auditivt. En 

lärare kan då välja att komplettera sin genomgång med bilder för att nå fram till sina 

elever som inte har dessa ord i sitt ordförråd. Denna konkreta metod kan även gynna 

andra elever i klassen.  

Beroende på vilket perspektiv läraren intar anpassas undervisningen oftast ur ett 

inkluderande eller exkluderande synsätt. Lärare kan se elevers olika förutsättningar 

och svårigheter och därför kan det vara ett dilemma om en elev ska inkluderas eller 

exkluderas från klassrummet.  

2.3.2 Inkludering och exkludering 

Jönsson, Tvingstedts och Holmgren (2002) utför en studie på två skolor, de intervjuar 

lärare, elever och föräldrar för att få en tydligare bild om deras uppfattning om skolan 

och specialundervisningen. De elever som deltar i intervjuerna har någon form av 

funktionsnedsättning, exempelvis intellektuell utvecklingsstörning där eleven 

upplever lässvårigheter. Under intervjuerna med eleverna framkommer det att 

specialundervisning utförs i mindre grupper eller enskilt utanför klassrummet. Trots 

att eleverna exkluderas medges en positiv inställning till specialundervisningen. 

Eleverna berättar även att de längtar till att få lämna klassrummet och övergå till ett 

mindre rum för att delta i specialundervisning. Vissa elever har dock en ambivalent 

inställning till specialundervisningen eftersom de exkluderas från klassrummet, och 

det medför negativa känslor hos dem. De elever som är positiva till 

specialundervisningen påpekar att de önskar mer tid för denna typ av undervisning, 

eftersom tiden de erbjuds inte anses tillräcklig för att täcka elevers behov. Dessa 

elever upplever mer arbetsro och att de åstadkommer bättre resultat i samband med 

specialundervisningen. En del elever har en kritisk inställning till 

specialundervisningen och anser att de inte är i behov av denna sorts undervisning.  

Vidare känner sig dessa elever utpekade när de lämnar klassrummet och skäms för att 

erkänna sitt deltagande i denna typ av undervisning (Jönsson, Tvingstedt & Holmgren 

2002). Jakobsson och Nilsson (2015: 43–45) beskriver hur lärarnas syn på en elev 

som anses vara med svårigheter förändras och med hjälp av specialpedagogen börjar 

läraren se eleven som i svårigheten, istället för med svårigheten. Eleven får extra stöd 

i form av enskild undervisning av specialläraren i flera ämnen, vilket får eleven att 

hysa stark motvilja mot exkludering från klassrummet. Vidare anses eleven vara 

stökig och okoncentrerad, vilket ger lärarna en känsla av en svårhanterlig situation 

och därmed känna sig vanmäktiga. På grund av ovannämnda situation kopplas 
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specialpedagogen in för att observera eleven och för att hitta passande strategier för 

lärarna och eleven. Från att ha exkluderat eleven som anses vara med svårigheten till 

att inkludera hen till klassrummet och anpassa lärandesituationerna utefter elevens 

behov, vilket kan leda till att eleven uppfattas som i svårigheten (Jakobsson och 

Nilsson 2015). 

Utifrån tidigare forskning som visar att läraren bemöter elever utifrån ett kategoriskt 

eller relationellt perspektiv kan det vara lämpligt att intervjua lärare i föreliggande 

studie för att analysera vilket perspektiv de intar och om de inkluderar eller exkluderar 

dessa elever från undervisningen. Tidigare forskning visar att lärare som intar ett 

relationellt förhållningssätt oftast har ett inkluderande synsätt medan lärare som intar 

det kategoriska perspektivet snarare kategoriserar och exkluderar hellre elever.  

3 Metod och material 

Kapitlet introduceras med presentation av metodval (3.1) som följs av 

forskningsetiska principer (3.2). Sedan urval för föreliggande studie (3.3) som följs 

av metod för insamling (3.4), därefter metod för analys (3.5) och slutligen redogörs 

metodreflektion (3.6). 

3.1 Metodval 
Denna studie syftar till att förstå hur lärarna, varav två klasslärare, en speciallärare 

och en specialpedagog i årskurs 3 förhåller sig till elever med och i läs- och 

skrivsvårigheter och hur de anpassar sin undervisning till elevernas behov. Intervjuer 

används som metod för att belysa syftet och besvara studiens frågeställningar. 

Intervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att vi ställer öppna och flexibla 

frågor som kan tydliggöra lärarnas uppfattningar om fenomenet (Denscombe 2016: 

266), ett inifrånperspektiv (Allwood och Erikson 2017: 109–114).    

3.2 Forskningsetiska principer  
För all forskning som inkluderar människor är det nödvändigt att överväga etiska 

aspekter av studien. I studien tas det hänsyn till informations-, samtyckes-, 

konfidentiellts- och nyttjandekravet, vilket är de fyra etiska huvudkraven på 

humanistiska studier (Vetenskapsrådet 2002:9–14). I denna studie intervjuas fyra 

lärare, vilket kräver ett informations- och samtyckesbrev (Bilaga A) där det även 

framgår att deltagandet är frivilligt och att intervjun spelas in. För att uppfylla 
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konfidentialitetskravet benämns lärarna med fingerade namn för att skydda deras 

identiteter. Det framgår även att all insamlade data kommer att hanteras konfidentiellt 

och endast i forskningssyfte.  

 

3.3 Urval 
Respondenterna i studien väljs utifrån ett bekvämlighets- och kriteriebaserat urval. 

Kriterierna är att respondenterna är klasslärare, specialpedagoger eller speciallärare 

som är behöriga för undervisningen i svenskämnet i årskurs 3. Motiveringen till valet 

att intervjua en specialpedagog och en speciallärare är att bredda studien och också få 

med perspektiv från lärare med specialinriktning på särskild stöttning av elever. 

Respondenternas fingerade namn är Jacob, Stella, Lea och Sigrid. Respondenterna i 

studien presenteras i Tabell 1: 

Tabell 1. Respondenterna i studien 

Respondent     Yrkeserfarenhet       Behörighet i svenska 

Jacob (Speciallärare)          40 år        ja 

Stella (Specialpedagog)          25 år        ja 

Lea (Lärare)          24 år         ja 

Sigrid (Lärare)          20 år        ja 

3.4 Metod för insamling 
Det konstruerades en intervjuguide (se Bilaga B) där frågorna formulerades utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Det genomfördes fyra intervjuer, varav två var 

med klasslärare, en var med specialpedagog och en var med speciallärare. Kontakten 

med samtliga deltagare togs muntligt under vår verksamhetsförlagda utbildning i 

respektive skola. Som tidigare nämnt är intervjuerna semistrukturerade, vilket medför 

att följdfrågor ställs under intervjuns gång. Respektive intervju tog mellan 20–45 

minuter. Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades sedan i enlighet med Norrby 

(2014), som skriver om principer för bastranskription. I bastranskriptionen översätts 

tal till skrift där bland annat prosodiska inslag, såsom skratt och pauser utesluts 

(Norrby 2014).  
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3.5 Metod för analys  
Intervjuerna analyseras utifrån transkriptionerna och kategoriseringen av lärarnas 

svar utgår från Emanuelssons (2001) tolkning av det kategoriska och det relationella 

perspektivet. Det innebär att deltagarnas förhållningssätt tolkas under passande 

kategori. Om exempelvis läraren beskriver att eleven är med läs- och skrivsvårigheter 

och att det är biologiskt, det vill säga ärftligt, tolkas lärarens förhållningssätt som 

kategoriskt. Om läraren däremot beskriver att eleven är i svårigheten och att 

verksamheten ska anpassa sig efter eleven tolkas det som att läraren har ett relationellt 

förhållningssätt. Utifrån dessa två kategoriseringar besvaras studiens första 

frågeställning. Vi kategoriserar även lärarnas svar om hur lärarnas svar angående hur 

de anpassar undervisningen med avseende på inkludering och exkludering av elever, 

vilket besvarar studiens andra frågeställning.   

3.6 Metodreflektion 
För att undvika att våra egna värderingar påverkar intervjuerna konstrueras en 

intervjuguide som bidrar till att alla intervjuer genomförs på ett systematiskt och 

genomtänkt sätt (jfr. Allwood & Erikson, 2017: 109–114), vilket stärker studiens 

validitet. Vi är båda på plats vid varje intervju. Vidare använder vi samma 

intervjuguide (Bilaga B) under samtliga intervjuer, och vi är noga med att ställa de 

planerade frågorna på samma sätt vid varje intervju för att stärka studiens reliabilitet. 

Dock varierar följdfrågor och respons på lärarnas svar i de olika intervjuerna. Studien 

kan inte generaliseras eftersom den är småskalig. För att all insamlade data ska vara 

begriplig beskrivs den i detalj (jrf. Dzakaria 2012: 46–47) i resultats kapitlet. Det som 

stärker studiens relaterbarhet är att verksamma lärare kan relatera till vår studie 

eftersom den bland annat handlar om lärarnas förhållningssätt till elever med eller i 

läs- och skrivsvårigheter (jfr. Basseys 1998:78–81). 

4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet utifrån föreliggande studiens forskningsfrågor. 

Kapitlet introduceras med vår tolkning av lärarnas förhållningssätt till elever i läs-och 

skrivsvårigheter (4.1). Därefter redogörs lärarnas sätt att anpassa och planera 

undervisningen gällande inkludering och exkludering av elever med eller i läs-och 

skrivsvårigheter (4.3).  
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4.1 Lärarnas förhållningssätt till elever med eller i läs-och 

skrivsvårigheter  
I föreliggande studie har det genomförts intervjuer med fyra lärare, varav två 

klasslärare, en speciallärare och en specialpedagog. Intervjuerna utfördes för att skapa 

en tydligare bild av hur lärare förhåller sig till elever med eller i läs- och 

skrivsvårigheter, med utgångspunkt i begreppen kategoriskt och relationellt (se 

avsnitt 2.3).  Av Jacobs svar kan det sammantaget tolkas att han har ett kategoriskt 

förhållningssätt med relationella inslag. Jacob anser att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har med sig problemet, och att skolan kan lösa en del av svårigheten:  

”Jag kan givetvis tycka att skolan löser en del problem. Genom att använda sina 

resurser bidrar den [skolan] med ett minskat antal elever med läs- och 

skrivsvårigheter.” Jacob anser inte att ett dåligt klassrumsklimat eller fel pedagogik 

skulle ge upphov till läs- och skrivsvårigheter. När Jacob säger att vissa elever är med 

svårigheten lutar det åt det kategoriska perspektivet. Jacob menar att en elev som har 

en normal språkutveckling, det vill säga kan tala, läsa och skriva utan större 

svårigheter och sedan hamnar i en svår period där hen blir mindre mottaglig för att 

läsa och skriva, är den i läs- och skrivsvårigheter. Detta tolkar vi som relationellt i 

Jacobs förhållningssätt.  

Till skillnad från Jacob uppfattas Stella mer åt det relationella perspektivet med inslag 

av det kategoriska. Stella redogör för sin uppfattning om bakomliggande orsaker till 

elevers läs- och skrivsvårigheter: 

Jag har ju jobbat med barn med utvecklingsstörning, där det är konkret att det 

alltså är eleven som bär på svårigheten. Men annars kan mycket bero på miljön, 

då är man mer i svårigheter om man tänker så. [...] Metoderna de haft kanske 

inte alls passat den eleven. 

Stella menar att vissa elever som bär på en utvecklingsstörning är med läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom sjukdomen är ”problemet” och att anpassning av 

undervisning kan hjälpa eleverna, men de kommer inte ur svårigheten. Om det 

däremot är en ”vanlig” elev, det vill säga en elev utan svårigheter, som har hamnat i 

läs- och skrivsvårigheter på grund av exempelvis dåligt klassrumsklimat eller fel 

pedagogik, kan hen komma ur svårigheterna med rätt anpassning. Det i Stellas svar 

som indikerar ett kategoriskt perspektiv är att hon menar att vissa elever med 

funktionsnedsättning eller en diagnos som exempelvis påverkar hjärnan kan vara med 

läs- och skrivsvårigheter. Stella anser även att miljön och pedagogiken i klassrummet 

kan orsaka svårigheter för elever, det innebär att elever befinner sig i svårigheten, 
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vilket tolkas som ett relationellt synsätt. När vi intervjuade klasslärarna Lea och Sigrid 

fanns det både likheter i och skillnader mot tidigare lärares förhållningssätt till elever 

i eller med läs- och skrivsvårigheter. Lea och Sigrid hade båda den relationella synen 

på elever och såg elever i läs- och skrivsvårigheter. Lea redogör sin uppfattning om 

bakomliggande orsaker till elever i läs- och skrivsvårigheter:  

man har ibland märkt att någon ser dåligt, hör dåligt, att någon kanske har en 

språkstörning. Det finns många orsaker till att det kan bli krångligt att lära sig 

läsa och skriva. En elev med läs- och skrivsvårigheter för mig känns obotligt på 

något sätt. Det finns väldigt mycket hjälpmedel idag. Så egentligen ska det ju 

inte vara ett jätteproblem.  

Lea upplever att uttryckssättet ”elever är med läs- och skrivsvårigheter” låter negativt 

och anser att det inte stämmer. Leas svar kan även tolkas som att elever som hamnar 

i läs- och skrivsvårigheter kan ta sig ur med hjälp av rätt anpassning och hjälpmedel, 

exempelvis smartboard, Ipad eller glasögon. Detta ligger i linje med Sigrids 

förhållningssätt gentemot elevers svårigheter: ” Genom arbete och träning på rätt sätt 

kan en läs- och skrivsvårighet lossna.” Av detta citat framgår det att Sigrid också ser 

elever som i och inte med läs- och skrivsvårigheter. Som tidigare nämnt är 

bakomliggande orsaker till elevers läs-och skrivsvårigheter brist på rätt anpassning 

och stöttning: ’’Det är ju viktigt att vi pedagoger börjar på rätt nivå i skolan och jobbar 

mycket grundläggande [...].’’ Därför är vår tolkning av Sigrids beskrivning att läraren 

ska anpassa undervisningen till rätt nivå i förhållande till elevers förutsättningar.  Vid 

vår intervju med Lea beskriver hon ett samtal som hon hade med en kollega. Kollegan 

hade undrat vilken pedagogik Lea arbetar med, varpå Leas svar var: ”’Vilka av de 40 

jag har använt sista timmen vill du veta?’”. Lea menar att det inte räcker med bara en 

typ av pedagogik utan framhåller att undervisningen ska individanpassas.  

4.2 Lärarnas anpassning av undervisning med avseende på elever i eller 

med läs- och skrivsvårigheter. 
Under intervjun ställs frågor för att kunna förstå hur lärarna anpassar sin ordinarie 

undervisning för elever som anses vara med eller i läs- och skrivsvårigheter, om de 

föredrar inkludering eller exkludering av dessa elever. Jacob som är för exkludering 

av elever menar att exkluderingen gör mer nytta längre fram eftersom eleverna blir 

mer uppmärksammade av lärarna när de undervisas enskilt. Läroplanens budskap är 

inkludering av elever och det är Jacob medveten om, men litar mer på sina 

erfarenheter. Däremot framgår det i intervjuerna med Stella, Lea och Sigrid att de 
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delar samma uppfattning om Skolverkets budskap. Stella uttryckte sig på följande 

sätt: 

genom att inkludera elever i läs- och skrivsvårigheter förhåller vi oss till 

läroplanen. [...] Eleverna gynnar ju varandra tack vare olikheterna [...]. Jag 

märker att när vi fått flera SVA-elever så har även de eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter fått det lättare i klassrummet, för det används mycket bilder som 

förstärkning och det gynnar jättemycket. 

Det framgår av citatet att när elever som ligger på olika nivåer inkluderas kan det vara 

till elevernas fördel. Om lärarens undervisning tar hänsyn till elevers olika nivåer och 

anpassar utifrån det, kan denna typ av undervisning även gynna elever som annars 

inte behöver så mycket stöd. Exempelvis kan ett begrepp förstärkas med hjälp av en 

bild, vilket kan stötta elever som har ett litet ordförråd. Både Sigrid och Lea tycker 

det är viktigt med inkludering av elever i läs- och skrivsvårigheter. För att ett 

inkluderande klassrum ska fungera på ett bra sätt betonar Lea nödvändigheten av att 

skapa en trygg miljö där alla elever accepterar varandras olikheter: ”Man måste ha ett 

tryggt klassrumsklimat, att det är noll tolerans på blickar, kommentarer och att skratta, 

det måste man jobba jättemycket med.” Lea menar att läraren måste jobba mycket 

med oskrivna regler. I intervjun diskuterades också betydelsen av att läraren ska ta 

hänsyn till elevers olikheter genom att individanpassa, exempelvis arbetsuppgifter: 

”När de läser får ju alla läsa på sin nivå. Det är inte så att man säger ’nu ska alla läsa 

jätteenkla böcker för ni går i ettan’, så är det ju inte”. Även Sigrid betonar vikten av 

att jobba med litteratur på rätt nivå. 

Jacob lägger en annan betydelse i begreppen inkludering och exkludering där han som 

tidigare nämnt ser fördelarna med exkludering eftersom hans tolkning av inkludering 

är att alla elever bör vara på samma nivå för att förstå varandra: ’’Inkluderingen 

inbegriper att man ska kunna läsa och kompisarna ska uppfatta en som en som klarar 

av sakerna som man ska klara av’’. Det tolkar vi som att Jacob menar att eleven med 

läs- och skrivsvårigheter kan vara inkluderad i klassrummet men samtidigt 

exkluderad eftersom den inte ligger på samma nivå som resten av eleverna. Vidare 

redogör han fördelarna med exkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter:  

det är bättre att ha en viss exkludering och komma framåt med läsningen istället 

för att sitta inne i klassrummet och uppmärksamheten inte är lika stor som här 

inne i det lilla rummet. 

Jacob menar att elever får mer uppmärksamhet när de exkluderas och att de blir mer 

sedda av lärarna. Jacob är väl medveten om vad läroplanen säger och att alla elever 
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ska inkluderas men utifrån hans uppfattning är exkludering den rätta metoden 

gällande elever med läs- och skrivsvårigheter. I en utveckling redogör Jacob för hur 

elever som inte har ett fullt utvecklat språk eller har svag bokstavskännedom ska 

undervisas. Han menar att lärare ska förhålla sig på olika sätt beroende på svårigheten 

och anpassa undervisningen och metoderna till rätt nivå.  

Stella har som tidigare nämnt ett relationellt förhållningssätt med inslag av 

kategoriskt eftersom hon vid vissa tillfällen behöver ta ut elever och arbeta med d 

enskilt just för att stötta dem till att nå nästa steg i sina proximala utvecklingzoner, 

men hon prioriterar att arbeta i helklass. Det handlar om att inkludera eleverna och 

inte få dem att känna sig annorlunda. Anledningen till att Stella föredrar undervisning 

i helklass beror på att dagens teknik har underlättat möjligheten att anpassa 

undervisningen utefter elevers behov. 

Lea har som tidigare nämnt ett relationellt synsätt och tycker att eleverna ska 

inkluderas i klassen: ”Inkludering är viktigt för de är ju väldigt beroende av sin grupp. 

Och exkludering, det är ju ett fult ord i mina öron. Det är ingen som vill bli 

exkluderad.”  Vidare diskuteras det hur elever i läs- och skrivsvårigheter oftast är med 

sina klasskamrater, men när de väl behöver gå till sin specialpedagog är det något de 

själva väljer. Hon påpekar även att de elever som är utan läs- och skrivsvårigheter 

ibland kan följa med till specialpedagogen då de uppskattar lugnet där, vilket i sin tur 

kan minska känslan av särbehandling och exkludering av vissa elever. Som sagt är 

det viktigt att ha en trygg klassrumsmiljö för att elever ska kunna vara på olika nivåer 

men ändå accepteras av varandra.  

Här i mitt klassrum är ju 24 barn. Jag kan ha 24 regler om samma sak, utan att 

någon skulle säga ’varför får han eller varför får hon’. Det är mer vi vuxna som 

har svårare med orättvisor än barnen när det gäller sådana saker. För det tror jag 

på inkludering ja. När jag var barn så träffade man inte barnen som gick i obs-

klass. Det var någon samling av barn som inte ens hade rast samtidigt som vi. 

Lea förklarar här hur exkluderingen på hennes tid såg ut, att obs-klass gick miste om 

det sociala samspelet och att de blev mer som en liten utpekad grupp. Leas svar kan 

även tolkas som att eleverna behöver ingå i ett socialt sammanhang för att utvecklas. 

För att elever i läs- och skrivsvårigheter ska klara av att ingå i ett socialt sammanhang 

i klassrummet måste det byggas upp ett tryggt klassrumsklimat där eleverna 

accepterar varandras olikheter. Reglerna i klassrummet anpassas utefter varje elevs 

beteende och behov. Läraren bekräftar elevernas olikheter genom att vara 

anpassningsbar i undervisningen: ” Man kan inte säga ’nu kör vi såhär och så lär vi 
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barnen läsa såhär’, sen märker man ju att hälften inte kan. Då måste man hitta på 

något annat”. Lea menar även att det inte går att förhålla sig till en sorts undervisning. 

Som lärare behöver man istället vara flexibel och tänka på sitt upplägg beroende på 

situationen. Läraren kan behöva undervisa i mindre grupper för att kunna nå ut till 

eleverna och kunna arbeta intensivt: ”varje helklasstimme brukar vara en 

transportsträcka till nästa gång man har halvklass till att man kan lära dem någonting.” 

Lea menar att helklasstillfällena kan vara ett förberedande tillfälle för att sedan i 

halvklass arbeta mer intensivt med momenten, undervisningen blir mer begriplig och 

eleverna blir mer uppmärksammade av läraren; detta ger läraren ytterligare 

möjligheter att stötta eleverna.   

I intervjuerna diskuteras hur lärarna nivåanpassade sin undervisning utefter varje 

elevs kunskaper. För att kunna inkludera elever som befinner sig på olika nivåer är 

det viktigt att anpassa läromedlen. Lea beskriver att läromedlet är uppbyggt i tre 

nivåer, och det som skiljer dessa nivåer åt är textens längd och språkformulering. 

Detta ligger i linje med Sigrids anpassning av läromedel i undervisningen: ”jobba 

med litteratur på rätt nivå”. Av citatet framkommer det att Sigrid arbetar med 

nivåanpassning när hon väljer ut läromedel som ska utmana eleverna. Vid högläsning 

använder hon sig av en bok som ligger ett steg högre än deras kunskapsnivå. Sigrid 

menar att hon både kan stötta och utmana eleverna, genom boksamtal och frågor.  

Sigrid ser även fördelen med att arbeta med den andra parallellklassen, eftersom hon 

då kan plocka elever som ligger på samma kunskapsnivå som sina elever och bilda 

smågrupper. Syftet med grupperna kan även vara att blanda elevers kunskapsnivå för 

att utveckla deras lärande. Nackdelen med smågrupper är att det krävs mycket tid och 

resurser. Därför hade Sigrid gärna velat ha specialläraren inne i klassrummet: ”vi 

måste oftast anpassa undervisningen så gott det går, men det kan jag inte göra så 

mycket som klassföreståndare, utan då kanske det är mer specialpedagogen eller 

specialläraren som gör det.” Det innebär att planering av undervisningen ska 

genomföras både av klasslärare och speciallärare för att kunna tillgodose elevers 

behov. 

Vidare i intervjuerna diskuterades lärarnas uppfattningar om skillnader mellan extra 

anpassning för elever och elever i behov av särskilt stöd; och vilket av de två 

alternativen görs till elever som är med eller i läs- och skrivsvårigheter. Sammantaget 

framstod lärarnas beskrivning av extra anpassning och elever i behov av särskilt stöd 

överensstämmande. Det framgick att extra anpassning är något läraren själv kan göra 

inom klassrummets ram utan ett åtgärdsprogram; medan elever som anses vara i 
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behov av särskilt stöd utreds och därefter skrivs ett åtgärdsprogram. Ett 

åtgärdsprogram skrivs ifall det är tveksamt att eleven når målen i exempelvis 

svenskämnet. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilken anpassning och 

undervisning eleverna ska få.  

4.3 Sammanfattning av resultaten 
Utifrån analysen rörande första forskningsfrågan visar resultaten att specialläraren 

(Jacob) och specialpedagogen (Stella) har olika förhållningssätt, vilket påverkar 

undervisningsmetoderna kraftigt. Det framkommer att Jacobs förhållningssätt lutar åt 

det kategoriska med inslag av det relationella, medan Stella intar en motsatt ställning, 

det vill säga ett relationellt förhållningssätt med inslag av det kategoriska 

perspektivet. Angående de två klasslärarnas (Lea och Sigrids) förhållningssätt är vår 

tolkning av intervjusvaren att de båda i princip helt och hållet anammat ett relationellt 

perspektiv. Med avseende på forskningsfråga två kan vi konstatera att Jacob är mer 

för exkludering i undervisningen av elever, medan Stella  snarare är mer för 

inkludering i klassrummet. Lea och Sigrid inkluderar eleverna i läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet för att de ska få samma möjligheter och anpassningar 

som läroplanen (2011) nämner.  

5 Diskussion och slutsatser 

Utifrån insamlande data som besvarar studiens syfte och frågeställningar, kommer 

viktiga delar att diskuteras. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) och 

Nilholms (2006) forskning visar att lärare antingen har ett kategoriskt eller ett 

relationellt perspektiv (2001, 2006). I föreliggande studie framkommer det däremot 

att lärarna kan förhålla sig till ett av perspektiven men samtidigt inkludera inslag av 

det andra, exempelvis som Jacob och Stella. Utifrån resultatet kan det tolkas att 

lärarna bär på två perspektiv samtidigt eftersom de antingen ser eleven som med eller 

i läs- och skrivsvårigheter samtidigt som undervisningen ska individanpassas oavsett 

vilket förhållningsätt läraren har. Jacob menar exempelvis att elever är med läs- och 

skrivsvårigheter vilket leder till att hans synsätt tolkas som kategoriskt men han menar 

även att en elev kan ha en svår period vilket leder till att eleven hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter. Med rätt stöttning och anpassning kan eleven emellertid ta sig ur 

läs- och skrivsvårigheten. Detta i sin tur kan tolkas som att Jacob har inslag av det 

relationella perspektivet.  Anledningen till att Jacobs svar tolkas som ett relationellt 

förhållningssätt, beror på att han säger att eleven kan ta sig ur svårigheten med rätt 
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stöttning. Stella ser utifrån två perspektiv: eleven som är med läs- och skrivsvårigheter 

eller eleven som är i läs- och skrivsvårigheter.  

Genom att tidigt uppmärksamma elever i läs- och skrivsvårigheter och träna dem mer 

intensivt kan det leda till att eleverna tar sig ur sina läs- och skrivsvårigheter. Läraren 

bör se eleven som i svårigheten oavsett vad hen kan när vederbörande kliver in i 

skolans värld.  Jacob anser att elever som kommer från en familj som bidragit med 

goda förutsättningar till elevernas språkutveckling, hamnar sällan i läs- och 

skrivsvårigheter, vilket kan stämma till en viss del. Medan Nilsens (2005) studie visar 

att även elever som kommer från en familj som har goda läs och skrivvanor kunde ha 

stora bekymmer med att lära sig att skriva och läsa. Därför behöver lärare anpassa 

undervisningen och ge elever förutsättningar för att lyckas i skolan oavsett vad de kan 

sedan tidigare, precis som Skolverket (2016) förespråkar.  

Stella, Lea och Sigrid menar att inkluderingen av eleverna i klassrummet bidrar med 

ett socialt samspel mellan eleverna. Det sociala samspelet ger eleven en känsla av 

tillhörighet, vilket i sin tur utgör en viktig del för elevens motivation i sitt egna 

lärande. Det motsvarar Säljös (2016) och Nilholms (2006) beskrivning av hur ett 

samspel mellan elever kan få dem att utvecklas, i enlighet med deras respektive 

proximala utvecklingszoner (Säljö 2016, Nilholm 2006).  Orsaken till att en del lärare 

och specialpedagoger väljer att exkludera eleverna från undervisningen kan vara att 

tidsramen för undervisningen inte räcker till för att inkludera alla, vilket går i linje 

med vad Nilsen (2005) skriver i sin studie. En annan orsak kan vara att en del elever 

vid vissa tillfällen behöver lugn och ro för att kunna fokusera på att läsa och skriva, 

vilket kan vara acceptabelt då det sker vid några tillfällen, det menar även Nilholm 

(2003). Specialpedagogen eller specialläraren kan vara som ett stöd för läraren i 

undervisningen för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter men även de elever som 

upplever andra svårigheter, exempelvis språkliga svårigheter eller 

koncentrationssvårigheter. Det är viktigt att klasslärare, speciallärare och 

specialpedagog samarbetar för att få en effektiv undervisning där alla elever 

inkluderas. 

Skolverket (2016) skriver att undervisningen ska anpassas efter varje elevs behov och 

förutsättningar, även miljön i skolan ska bidra till att elever känner sig motiverad till 

sitt lärande (Skolverket 2016). I resultaten framgår det att Stella, Lea och Sigrid 

speglar läroplanens syn på elever, medan Jacob väljer att följa sina erfarenheter trots 

att skolverket säger något annat när det kommer till elever i svårigheter. Lea och 
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Sigrid arbetade efter nivåanpassning och menade att när lärare ser eleven som i läs- 

och skrivsvårigheten planerar hen sin undervisning utifrån elevens nivå och anpassar 

därmed läromedlet. Oavsett ifall elever är i läs- och skrivsvårigheter eller har en 

normal kunskapsutveckling bör läraren anpassa läromedlen utifrån elevernas 

kunskaper. En del av eleverna har lätt för att lära sig medan andra behöver mer tid på 

sig och därför behöver en del elever mer utmanade uppgifter. Trots att elevernas 

kunskapsnivå kan skilja sig kraftigt åt mellan eleverna kan de som tidigare nämnts 

ändå stötta varandra och utvecklas till nästa steg i sina proximala utvecklingzoner. 

Även Nilholm (2003) menar att oavsett kunskapsnivå hos elever stöttar de varandras 

lärande. Som tidigare nämnts från intervjuerna i föreliggande studie kan eleverna 

stötta och hjälpa varandra eftersom de alla är inkluderade i undervisningen; ifall en 

elev fastnar vid en uppgift kan en klasskamrat med högre kunskapsnivå hjälpa eleven 

i svårigheten vidare. Det kan även vara lärorikt för elever i läs- och skrivsvårigheter 

att se hur andra elever skriver och läser, eftersom det går att lära sig genom att imitera. 

Genom samspel utvecklas eleverna. 

Trots tidigare forskning och resultaten i föreliggande studie anser vi att inkludering 

och exkludering är ett dilemma i dagens skolundervisning. Detta på grund av att 

elever i läs- och skrivsvårigheter som inkluderas i klassrummet utan rätt anpassning  

ändå kan känna sig exkluderade eftersom de inte hänger med i undervisningen. Detta 

kan innebära att eleverna hamnar i ett utanförskap och inte kan utvecklas i samspel 

med sina klasskamrater. Enligt vår uppfattning ska läraren alltid se elever, oavsett 

diagnos eller bakomliggande orsak, som i läs- och skrivsvårigheter. Om lärare har ett 

kategoriskt förhållningssätt kan det skapa hinder för hur elever motiveras och deltar i 

sitt lärande.  Enligt vår tolkning är det kategoriska perspektivet en konflikt mellan 

lärare och elev eftersom läraren anser att eleven är med svårigheten, vilket kan leda 

till en negativ inställning till hur läraren bemöter eleven. Ifall läraren anser att elevens 

svårighet ska hanteras utanför klassrummets ram kan det leda till att eleven känner 

sig utanför gemenskapen och kan känna skamsen. Det kan i sin tur leda till att eleven 

blir mindre motiverad i sitt lärande eftersom hen kan känna sig exkluderad och 

utpekad från normaliteten, vilket går i linje med Jönsson, Tvingstedt och Holmgrens 

(2002) förklaring.  

Utifrån resultaten och tidigare forskning kan vi dra slutsatsen att lärare bör ha ett 

relationellt förhållningsätt gentemot eleverna och inkludera dem i undervisningen för 

att kunna stötta dem till ett meningsfullt lärande. Sammantaget tyder insamlade data 
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på att lärare och specialpedagoger och speciallärare behöver samarbeta mer inom 

klassrummets ram för att skapa en inkluderande miljö. 

Det skulle även vara intressant att höra hur eleverna upplever att de blir bemötta av 

lärare, specialpedagog eller speciallärare men även hur de själva upplever sin läs- och 

skrivsvårighet. Därför skulle det vara intressant att intervjua elever i läs- och 

skrivsvårigheter och analysera ifall de upplever att de är med eller i läs- och 

skrivsvårigheten och om de känner sig inkluderade eller exkludera från 

undervisningen.  
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I 

Bilaga A 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie 

Till dig som är lärare och speciallärare i grundskolan och undervisar årskurs tre 

Vi är två studenter från Linnéuniversitetet som precis börjat med vår uppsats om 

elever som är i läs-och skrivsvårigheter. Syftet är att bidra med kunskap om lärares 

arbetssätt med och förhållningssätt  till elever i läs- och skrivsvårigheter. fördjupa oss 

i uppsatsämnet. Vi undrar om du kan tänka dig att medverka i vår studie genom att 

låta dig intervjuas av oss. Intervjun beräknas pågå mellan 30 och 40 minuter.  

I vår studie beaktar vi Vetenskapsrådets rekommendationer om hur forskning bör 

utföras. Det innebär bland annat att ditt deltagande är frivilligt och att du kan avbryta 

din medverkan när som helst utan motivering. Informationen som samlas in under 

våra intervjuer kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att du inte kommer 

kunna identifieras i vår studie. När vår uppsats är godkänd kommer den att publiceras 

på DiVA-portal som är ett offentligt webb-baserat arkiv för studentuppsatser.  

Om du har några frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss 

eller till vår handledare Peter Ström.  

Miriam: md22dx@student.lnu.se 

Darine: di222av@student.lnu.se 

Peter: peter.strom@lnu.se 

 

 

Genom att skriva under detta dokument ger jag mitt godkännande till att bli 

intervjuad. Jag är införstådd med att intervjun kommer att spelas in. Jag är även 

informerad om hur insamlade data kommer att användas, att mitt deltagande är 

frivilligt och att mina uppgifter inte kommer att spridas vidare. 

 

 

Underskrift  



 

 
 
 

II 

Bilaga B 

Intervjufrågor 

1. Ålder 

2. Hur länge har du arbetat som lärare? 

3. Vilka ämnen undervisar du i? 

4. Har du arbetat på olika skolor? Om ja, var det stor skillnad på skolornas 

arbetssätt och möjligheterna för dig som lärare att styra över undervisningen?   

5. Beskriv hur du undervisar elever i läs- och skrivsvårigheter. 

6. Skolverkets bedömningsmaterial, och se vilka områden de arbetar med.  

7.  Vilka stadier genomgår en elev i sin läs- och skrivutveckling? Är det något 

du planerar din undervisning efter?  

8.  Brukar du tänka att eleven har läs- och skrivsvårigheter eller att eleven är i 

läs-och skrivsvårigheter? Motivera ditt svar.  

9.  Hur ska en elev med/i läs- och skrivsvårigheter undervisas? Ska eleven 

inkluderas i klassen eller ska den exkluderas och ha enskild undervisning?  

Motivera!  

10.   Planerar du din undervisning enskilt eller tillsammans med kollegor?  

11.   I läroplanen för grundskolan står det att skolan ska anpassa sig efter 

elevernas behov och alla ska få samma möjligheter. Hur förhåller du dig till 

det i relation till undervisning av elever i läs- och skrivsvårigheter? Hur 

anpassar du ditt sätt att undervisa utifrån elevernas förutsättningar?  

 

  


