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Vi har gjort en undersökning på hur klasslärare upptäcker och hjälper elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen i hur 
klasslärare i den första läs- och skrivinlärningen upptäcker och hjälper elever med 
dessa problem. Vi har genomfört kvalitativa intervjuer med 4 klasslärare som arbetar 
med läs- och skrivinlärning i årskurserna 1-3.  
     Resultatet visar på att klasslärare anser sig lätt upptäcka om en elev har läs- och 
skrivsvårigheter genom observation och kartläggning. Deras roll som lärare och deras 
kompetens spelar en stor roll för att de ska kunna möta dessa elevers svårigheter. 
Datorn används som ett hjälpmedel i undervisningen och mycket eget tillverkat 
material som anpassas efter varje individ. 
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1 Inledning 
I vår specialisering om läs- och skrivinlärning ur ett specialpedagogiskt perspektiv fick vi upp 
ögonen för hur många elever som har läs- och skrivsvårigheter i dagens skola.  Det har också 
bekräftats ute på vår verksamhetsförlagda utbildning, att många elever har problem med att 
lära sig läsa och skriva.  
     I dagens informationssamhälle krävs det att man har en god läs- och skrivförmåga, inte 
bara i arbetslivet utan i livet som helhet. Vi tar del av informationsflödet i tidningar och media 
genom att läsa (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). Taube (2007) ser det i ett vidare 
perspektiv då en god läsförmåga är avgörande för individens möjligheter för fortsatt 
utbildning och för att kunna aktivt delta i samhället. 
 

Läskunnigheten är nyckeln som ska ge tillträde till all annan kunskap. Det är till och med så att 
läsandet i sig påverkar vår intellektuella förmåga i positiv riktning (Taube, 2007, sid.11). 
 

Sammanlagt kan man utgå från att 25 % av Sveriges befolkning har svårigheter med att läsa 
och skriva och hänger därmed inte med i samhällets informationsflöde. Anledningarna till att 
så många människor har svårigheter med skriftspråket kan vara för lite språkstimulans i 
förskolan, dålig undervisning, annat modersmål eller för lite läsvana, men det kan även bero 
på andra saker som dyslexi, koncentrationssvårigheter och allmän utvecklingstörning 
(Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). 
     För att ”knäcka läskoden” räcker det inte att se andra läsa eller vara i en miljö där det finns 
rikligt med bokstäver. Alfabetet är en mänsklig konstruktion och det finns ingen naturlig 
nödvändighet. Det är något som vi kommit överens om i vår kultur. ”Alfabetet” är konstruerat 
på olika sätt i olika kulturer, i Kina har man t.ex. andra skrivtecken än det svenska alfabetet 
(Lundberg, 2006).  
     Lundberg (2006) menar att det inte räcker med att kunna bokstäverna för att kunna läsa, 
eftersom det inte går att få ihop ett ord genom att snabbt uttala bokstäverna. Det går inte ens 
att använda sig enbart av språkljuden. För att förstå skriftspråkets kod krävs en djupinsikt av 
eleven. Det viktiga är att man förstår att det talade ordet kan delas upp i mindre segment och 
fonem. 
     Eftersom vi blivande lärare ska möta elever i deras tidiga läs- och skrivinlärning anser vi 
att det är viktigt att kunna möta alla elever i deras läsning och skrivning, så att deras 
utveckling blir så positiv som möjligt, utan allt för många hinder på vägen. I vårt framtida 
yrke kommer vi att möta elever med svårigheter, vi tycker det är intressant och vi vill få 
djupare insikt om hur lärare ute i verksamheten arbetar med elever med dessa problem. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med undersökningen är att fördjupa kunskapen i hur lärare i årskurs 1-3 upptäcker 
elever med läs- och skrivsvårigheter och vilka metoder de använder för att möta eleverna i 
klassrummet.  
 
Våra frågeställningar är följande: 
 

Hur upptäcker lärare att elever har svårigheter med att läsa och skriva?  
Vilka metoder och arbetsätt arbetar de med för att hjälpa dessa elever? 
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2 Teoretisk referensram 
 

2.1 Vygotskij 
Vi har valt Vygotskij som teoretisk referensram i vår studie på grund av hans tankar om den 
sociokulturella utvecklingen och den närmsta utvecklingszonen. Vår studie har sin 
utgångspunkt i lärarens roll för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
     Enligt Säljö (2005) hävdar Vygotskij att språket är en viktig del i den sociokulturella 
utvecklingen. Språket är den mekanism som gör att barnet får kontakt med sin omgivning, får 
sociokulturella erfarenheter och kan bli delaktig i andras perspektiv. Vygotskij menar att 
språket är redskapet för kommunikationen mellan människor och inom människor och som 
blir länken mellan samhället och individen. Hans perspektiv på utveckling är inte en 
mognadsteori. Till skillnad från Piagets teorier om olika mognadstadier, som grundar sig i att 
ett barn har olika stadier i sin utveckling och att barnet inte kan förstå problem som hör till ett 
annat stadium, representerar Vygotskijs sociokulturella perspektiv lärarens och den vuxnes 
handlingars betydelse för barnets utveckling. Han menar att barnet tar till sig olika sätt att 
tänka och agera i interaktion med andra (Säljö, 2005). 
     Enligt Vygotskij är lärarens roll att vara en organisatör av den uppfostrande sociala miljön. 
Han jämför det med trädgårdsmästarens plantor (Lindqvist, 1999). 
  

Liksom en trädgårdsmästare vore tokig om han ville inverka på växternas växande genom att 
direkt rycka upp dem ur jorden med händerna, så skulle en pedagog komma i motsättning till 
uppfostrans natur, om han skulle anstränga sig att inverka direkt på barnet. Men 
trädgårdsmästaren inverkar på blommans växande genom att höja temperaturen, reglera 
fuktigheten, avlägsna växter intill, gallra och tillsätta jord och gödning, dvs. återigen indirekt 
genom motsvarande förändringar av miljön. På samma sätt uppfostrar pedagogen barnet genom 
att förändra miljön (Lindqvist, 1999, sid. 21). 

  
Vygotskij menar att allt vi gör, gör vi utav intresse. Därför hävdar han att grundregeln för hela 
utbildningssystemet är att all undervisning byggs upp med noggrann hänsyn till barnens 
intressen (Lindqvist, 1999). 
 

Innan du försöker uppmana barnet till någon aktivitet, intressera det då för denna, se till att 
upptäcka om det är moget för den, att det spänner alla krafter som det behövs för den och att 
barnet självt kommer att vara aktivt och läraren bara handleder och inriktar dess verksamhet 
(Lindqvist, 1999, sid. 56). 

 
Säljö (2005) beskriver Vygotskijs tankar om den närmsta utvecklingszonen. Vygotskij 
definierar utvecklingszonen som avståndet mellan det barnet klarar av på egen och det barnet 
klarar med stöd från andra. Vissa kunskaper och färdigheter behärskar barnet med stor 
säkerhet, medan andra kunskaper befinner sig i utvecklingszonen. Dessa kunskaper och 
färdigheter är inte helt bortom individens kompetens. Barnet kan identifiera problemet och 
kan lösa en del av det men behöver stöttning för att genomföra hela uppgiften. Utmaningen 
för t.ex. lärare är att lägga undervisningen på lagom nivå efter elevernas individuella 
utvecklingszon. 
     Vår uppsats har sin utgångspunkt i lärarens roll för elevers läs- och skrivutveckling. 
Vygotskijs tankar om det sociokulturella perspektivet på lärande och om den närmsta 
utvecklingzonen 
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3 Forskning om läsning 
 

3.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 
Enligt Lundgren och Ohlis (1995) kan man se på läs- och skrivsvårigheter som två olika 
beståndsdelar.  Den ena är den primära funktionsnedsättningen, som kan yttra sig igenom att 
man kasta om bokstäver, tappa ändelser, ha svårt med ordningsföljder och svårt att höra olika 
språkljud. Den andra är den sekundära, emotionella ”störning” som uppstår tidigt i 
inlärningssituationen. Eleven upptäcker att det som fungerar för klasskamraterna fungerar inte 
för henne själv. Dessa upplevelser kan få följder att eleven får dåligt självförtroende och få en 
övertygelse att ”jag klarar inte detta”, ”jag är dum”. 
     Läs- och skrivsvårigheter är en funktionsnedsättning som visar sig genom att personen har 
svårare att hantera ord och bokstäver trots att man intellektuellt inte borde ha det. Att ha 
svårigheter med läsning och skrivning innebär inte bara att eleven får svårt med svenskan utan 
det kan även leda till att eleven känner sig handikappad i flera olika situationer. Dessa elevers 
skolgång beror mycket på vilken kunskap som deras lärare har om läs- och skrivsvårigheter 
(Lundgren & Ohlis, 1995). 
     Elevernas framtid beror mycket på om deras lärare lyckas upptäcka deras funktions-
nedsättning och anpassa undervisningen så att deras svårigheter inte förvandlas till ett 
handikapp (Lundgren & Ohlis, 1995). 
     Rygvold (1993) menar på att yttre faktorer, som gynnsamma sociala och 
undervisningsmässiga miljöer i skola och samhälle, kan påverka elevers läs- och 
skrivutveckling. Dessa yttre faktorer kan hjälpa de elever, med individuella förutsättningar för 
svårigheter, att förebygga läs- och skrivproblem.  
 
3.1.1 Dyslexi  
Skillnaden mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är att dyslexi är en specifik läs- och 
skrivsvårighet. Det finns brister mellan de skriftspråkliga färdigheterna och kognitiv 
funktionsnivå. Svårigheterna ska i princip inte vara någon konsekvens av syn- och 
hörselsvårigheter eller sociala och emotionella faktorer. Läs- och skrivsvårigheter är de olika 
orsakerna som gör att elever inte har den skriftspråkliga färdighet som förväntas att eleven har 
vid en viss årskurs (Rygvold, 1993). 
     Madison (1988) skriver att dyslexi innebär brister i elementära basfärdigheter såsom att 
tala, läsa och skriva lätt kan utvecklas till en social vanmakt som fråntar individen 
hans/hennes möjligheter att förstå, förklara och påverka sin verklighet. Det gäller både 
politiska, fackliga, ekonomiska och sociala sammanhang. 
     Många får inte möjlighet att fullborda sin utbildning, och det är lätt att som barn och vuxen 
känna sig ensam, övergiven och missförstådd, eftersom läs- och skrivproblem inte syns och 
märks på samma sätt som ett fysiskt handikapp (Madison, 1988). 
 

Dyslexi är en störning som tar sig i uttryck i svårigheter i att lära sig läsa trots undervisning av 
traditionellt slag, tillräcklig intelligens och erforderliga sociala resurser. Störningen beror på 
grundläggande brister i uppfattningens förmågan och är ofta ärftligt betingad (Madison, 1988, 
sid. 13). 

 
Dyslexi innebär att eleven har specifika svårigheter att urskilja och hantera språkets minsta 
byggstenar, fonemen. På senare tid har man mer och mer uppmärksammat den tekniska sidan 
av att läsa (Bjar & Lidberg, 2003). Høien och Lundberg (1999) menar att dyslexi är en 
störning av vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftspråkets 
principer vid avkodning av språket. Störningen ger sig tillkänna genom att personen har 
svårigheter att automatisera ordavkodning vid läsning. 
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     Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att kärnproblemet i dyslexi ligger i 
lästekniken. För att ”knäcka läskoden” måste sambandet mellan bokstav och språkljud sitta 
som gjutet. Elever med dyslexi kan ha svårt att uppmärksamma de olika språkljuden i talat 
språk (ljudmedvetenhet), att läsa ord snabbt (ordigenkänning), snabbt komma på rätt ord 
(tillgång till ordförrådet), stavning, att komma ihåg något samtidigt som man gör något annat 
(arbetsminne) och att kunna uttrycka sig i skrift. 
     Dyslexi är till viss del ärftlig, men det är inte dyslexin man ärver utan genetiska 
förutsättningar för att utveckla dyslexi. Det är den träning och de hjälpmedel man får tillgång 
till som bestämmer hur svåra svårigheterna blir. Psykologiska aspekter som föräldrastöd, 
bemötande, arbetssätt och klassrumsklimat har ofta stor betydelse (Andersson, Belfrage & 
Sjölund, 2006). 
     Gillberg och Ödman (1994) skriver att det inte finns något botemedel mot dyslexi, alla 
åtgärder måste syfta till att reducera handikappet av funktionsstörningen. Läs- och 
skrivsvårigheterna brukar finnas kvar genom hela livet, men med rätt stöd och stimulans och 
pedagogiska hjälpmedel kan bidra till en positiv utveckling. Trots mycket hjälp och tidiga 
insatser hävdar Gillberg och Ödman (1994) att läsning och skrivning nästan aldrig bli något 
enkelt för personer med dyslexi. 
 

3.2 Hur läs- och skrivsvårigheter visar sig 
Om en elev har läs- och skrivproblem kan det visa sig genom att eleven läser ovanligt 
långsamt och har svårt att hinna med sina klasskamrater i den vanliga undervisningen. Eleven 
kan läsa sönderhackat, stannar gärna upp, läser om eller tappar bort sig i texten. Vanliga 
kroppsliga symtom är att eleven bli trött, får ont i huvudet eller ont i ögonen. Andra vanliga 
företeelser som en elev med lässvårigheter gör är att eleven läser för fort och gissar till sig 
orden och kastar om bokstäver. Eleven kan läsa fel på lätta frekventa små ord, gör 
utlämningar och tillägg av bokstäver, blandar 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).  
     Rygvold (1993) redogör för hur man kan se att elever har läs- och skrivsvårigheter genom 
de fel de gör när de läser och skriver. De läsfel som är vanliga för elever med läs- och 
skrivsvårigheter är bland annat att de har svårt att läsa ord som tas ur sitt sammanhang. 
Liksom Druid-Glentow (2006) menar även Rygvold (1993) att svårigheterna visar sig genom 
att eleven har svårt med bokstavsföljden, de antingen utelämnar bokstäver eller byter plats på 
dem. När elever med svårigheter läser kan de läsa fel även om de ljudat ihop ordet innan och 
de läser ofta fel på småord, som t.ex. den, där och de. De typiska skrivfelen elever med 
svårigheter gör, är att de skriver orden som de låter och utelämnar bokstäver och stavelser, 
skriva blir skiva och ramla blir rama. Svårigheterna kan också visa sig i att eleven har svårt 
med den morfemiska stavningen. Eleven stavar ordet styggt som stykt, han/hon har inte 
förståelse för att ord med samma mening stavas lika.  
     Att skriva av text från t.ex. tavlan kan vara en svårighet för dessa elever och lika så skapa 
en text själva. De har svårt att omsätta tankar och idéer till skriftlig form (Rygvold, 1993).  
     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, otydlig 
handstil. Eleverna skriver orden som de låter, utelämnar vokal eller konsonant, utelämnar 
ändelser, glömmer prickar och ringar, gör tillägg, felstavningar av icke fonografologiska 
stavade ord, felstavningar vid dubbelteckning av konsonant. Om en elev har flera av dessa 
svårigheter kan det leda till att ett ord bli helt oidentifierbart, och den bristande skrivförmågan 
och formuleringsproblem kan leda till att texten känns bristfällig (Druid-Glentow, 2006). 
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3.3 Vad är en duktig läsare? 
För att bli en duktig läsare krävs det många timmar av läsning. Den tid eleverna får att läsa i 
skolan är inte tillräcklig. Skolans uppdrag är att ge eleverna de grundläggande färdigheterna 
och läshungern, som gör att de kan och vill läsa frivilligt efter skoltid. För att kunna bli goda 
läsare behöver vi ha en säker och automatiserad ordavkodning, vilket förväntas av eleverna 
efter några år i skolan (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006).  
     Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att en automatiserad läsning är inte enbart 
nyckeln till framgång i läsning. Läsförståelsen är även en lika viktig bit i läsandet och 
ordförrådet spelar en stor roll för förståelsen. Desto fler ord man kan ju lättare blir det att 
förstå det man läser. Minnet är en annan viktigt del i läsförståelsen. Arbetsminnet är 
nödvändigt för att komma ihåg det man läser. Arbetsminnet är den typ av minne där man kan 
hålla kvar information i huvudet samtidigt som man gör något annat. 
     Taube (2007) anser att för att elever ska kunna få en god läsutveckling krävs det att 
eleverna har tillägnat sig språkets olika sidor, fonologisk, morfologisk, syntaktisk och 
pragmatiskt medvetenhet. Som grund till läs- och skrivinlärningen har den fonologiska 
medvetenheten en stor betydelse. Eleven bör veta att orden vi talar och skriver består av olika 
ljud, de bör kunna lyssna ut i vilken ordning de kommer i ett ord för att förstå att grafemen, 
bokstäverna, motsvaras av språkljudens fonem (Taube, 2007).  
     De elever som får svårt att lära sig att läsa och skriva har enligt Carlström (2007) svårt att 
identifiera språkljuden i det talade språket. Den morfologiska medvetenheten har betydelse i 
förståelsen av det vi läser, och för att vi ska kunna stava korrekt. Det är medvetenhet om hur 
ord är sammansatta av olika delar, stam och ändelser, och hur dessa påverkar ordet betydelse. 
Semantisk medvetenhet innebär att barnet med hjälp av sammanhanget vet vad meningar och 
ord betyder. De elever som har en bristande kunskap i semantisk medvetenhet får ingen hjälp 
av förståelsen vid avkodning av ord. Den syntaktiska medvetenheten är kunskap om hur ord 
sätts samman till satser, vilka regler som det finns i språket, vilka ord som passar in i texter. 
De elever som har svårigheter med den syntaktiska medvetenheten får ofta en entonig 
malande läsning och deras texter få ofta enkla huvudsatser och saknar bisatser. Den 
pragmatiska medvetenheten innebär att man har kunskap om hur ord och uttryck används i 
språket, att hitta rätt ord och uttryckssätt till rätt situation, att kunna använda sig av språket 
vid olika social sammanhang (Carlström 2007). 
     För en fullgod läsförståelse krävs det att läsaren ha en korrekt och automatiserad 
ordavkodningsförmåga, att läsaren har en förtrogenhet med skriftspråkets ordval, 
meningsbyggnad, ett stort ordförråd, erfarenheter och engagemang till det han/hon läser 
(Druid-Glentow, 2006). 
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3.4 Styrdokument 
 

3.4.1 Läroplan Lpo 94  
Det offentliga skolväsendet vilar på en demokratiskt grund. Skollagen slår fast att 
verksamheten skall utformas i överrensstämmelser med grundläggande demokratiska 
värderingar. Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 
Undervisningen skall med utgångspunkt av elevens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 
kunskaper främja eleven för fortsatt lärande och kunskapsutveckling. Skolan har ett särskilt 
ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen 
(Lpo 94).  
 

- varje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växande glädje och få erfara den tillfredställelse som 
det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94, sid. 7). 
 

- undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov … Skolan har ett särskilt ansvar 
för de eleverna av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
undervisningen aldrig göras lika för alla (Lpo 94, sid. 4). 

 
Alla som arbetar i skolan skall: 
 

- Utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande.  
 
- Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter. 

 
- Organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga (Lpo 94, sid. 12). 
 

3.4.2 Salamancadeklarationen 
1994 samlades representanter från 92 regeringar och 25 internationella organisationer i 
Salamanca i Spanien för sitt engagemang för målsättningen av undervisning för alla. 
     Samtidigt erkändes nödvändigheterna och angelägenheterna av att tillhandahålla 
undervisningen av barn, ungdomar och vuxna med särskilda undervisningsbehov inom det 
ordinarie undervisningsväsendet.  
     Salamancadeklarationen deklarera bl.a. att: 
 

- varje barn ha en grundlägganderätt till undervisning och måste få en möjlighet att uppnå och bibehålla 
en acceptabel utbildningsnivå.  
 

- Elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till ordinarie skolor som skall tillgodose dem inom 
en pedagogik som sätter barnet i centrum och som kan tillgodose dessa behov (Svenska Unescorådet, 
2006, sid. 11).  
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3.5 Utredning/Kartläggning 
Kartläggning av en elev har till syfte att få bekräftat det som eleven kan, och det som eleven 
inte kan. En kartläggning ska enligt Druid-Glentow (2006) kompletteras med en observation, 
som innebär att läraren ser eleven i olika situationer och observationen kompletteras av samtal 
med eleven om dess svårigheter.   
     Genom kartläggning, observation och samtal kan läraren få en rättvis och bra bild om hur 
eleven förhåller sig till läsandet och skrivandet, hur han/hon går till väga med läs- och 
skrivuppgifter, motivation, koncentration och strategier. Läraren får också en bild av elevens 
egen syn på sin läs- och skrivutveckling och på sin egen kunskapsutveckling (Druid-Glentow, 
2006). 
     Det finns enligt Carlström (2007) flera olika sätt att kartlägga och diagnostisera elevers 
läs- och skrivinlärningsproblem. Målet med en utredning är att den ska ge en helhetsbild utav 
elevens starka respektive svaga sidor, så att läraren tillsammans med eleven kan komma fram 
till en lämplig åtgärd. För elever med läs- och skrivsvårigheter handlar det främst om att 
skapa en ny grund att stå på, så att det finns något bra att bygga vidare på. Det är av största 
vikt att eleven börjar med saker som han/hon kan och känner sig trygg i, för att sedan gå 
vidare med kompetenshöjande övningar i elevens egen takt. Eleven ska vara delaktig i sitt 
eget lärande och veta vad hon kan och det hon ännu inte har lärt sig, det ger eleven 
självförtroende. 
 
3.5.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
Vid utredning skiljer man på kvalitativa och kvantitativa metoder. Vid kvalitativa metoder 
försöker man få en helhetsbild utav elevens svårigheter och relatera den till teori. Läs- och 
skrivdimensioner är inte lätta att mäta, tillsammans med eleven försöker läraren komma fram 
till vilka strategier som eleven använder sig av och hur de kan förbättras (Carlström, 2007).  
      I en kvalitativ utredning är det viktigt, enligt Carlström (2007) att läraren är lyhörd och ha 
goda kunskaper om läs- och skrivinlärning och om barns läs- och skrivutveckling. Varje barn 
är unikt och det är viktigt att varje barn få undervisning som är anpassad efter deras behov. 
     Det är främst specialpedagoger, specialläraren, logopeder och skolpsykologer som brukar 
utföra kartläggningar och test som kvantitativt diagnostisera olika delar av läs- och 
skrivförmågan. Innan läraren utför ett test ska det göras klart vad syftet med testet är och vad 
det är man vill har svar på. Det kan röra sig om åtgärd för en viss elev, fördela resurser, 
utvärdera arbetssätt, samla in data för forskning. Vid kvantitativt test är det viktigt att titta på 
standardiseringen efter som test resultatet normeras till en stanineskala, en skala som bygger 
på normalfördelningskurvan (Carlström, 2007). 
 
3.5.2 Kvalitativa utredningsmaterial 
 

LUS 
LUS är ett läsutvecklingsschema som är utvecklat av pedagogen Bo Sundblad. Det är till för 
att användas av lärare i verksamheten som ett kvalitativt bedömningsinstrument och verktyg 
för att följa elever i deras läsutveckling (Carlström, 2007). 
     LUS är indelat i tre faser med 19 olika läsutvecklingssteg, där läraren placera in varje elev 
i schemat genom kvalitativ bedömning i förhållande till utvecklingsstegen. LUS är menat att 
vara ett uteslutande kvalitativ bedömningsinstrument och kan och ska inte användas i 
rangordningssyfte (Carlström, 2007). 
 

God läsutveckling 
God läsutveckling är ett material som är skapat av pedagogen Katarina Herrlin i samarbete 
med professor Ingvar Lundberg. God läsutveckling fungerar som ett observationsschema över 
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elevens utveckling. God läsutveckling ger läraren tydlig vägledning om hur enkla individuella 
kartläggningar av elever som står stilla eller har svårigheter med sin läs- och skrivutveckling 
kan göras (Carlström, 2007). 
 

3.6 Åtgärdsprogram 
Vikten av att upprätta ett åtgärdsprogram understyrks i skolverkets riktlinjer. 
 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennas vårdnadshavare eller på annat 
sätt framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta vid 
utarbetandet av programmet (GRF ,1994, kap 5, Paragraf 1).  

 
Sedan årsskiftet 2000/2001 skall åtgärdsprogram upprättas för elever som riskera att inte nå 
målen oavsett skolform. För alla elever som går i skolan finns det en individuell 
utvecklingsplan (IUP), utöver IUP finns det möjlighet att skriva ett åtgärdsprogram där elev, 
föräldrar, rektor och lärare är överens om dess innehåll. Det är av stor vikt att elevens lärare är 
insatta i elevens behov. Åtgärderna ska beskriva vad som erfordras på individ, grupp och 
organisationsnivå (Persson, 2001). 
    Alla som arbetar i skolan skall enligt läroplanen: 
 

Uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till 
en god miljö för utveckling och lärande (Lpo 94, sid. 12).  

 
Enligt Carlström (2007) ska åtgärdsprogrammet utgå från en helhetsbild utav elevens 
skolsituation och speciella behov. Det skall tydligt framgå hur man ska arbeta för att förbättra 
elevens läs- och skrivförmåga och vilket ansvar olika partner har. Målet med ett 
åtgärdsprogram är att vända en negativ spiral och hjälpa eleven att lyckas med läs- och 
skrivinlärningen. Författaren skriver att det är viktigt att eleven själv efter mognad får insikt i 
sina problem och hur man tillsammans med eleven skall arbeta med dessa. Eleven, föräldrar 
och skolan ska utifrån åtgärdsprogrammet få en gemensam förståelse och vara införstådda 
med de mål och åtgärder som föreslås. Åtgärderna skall sedan följas upp och omarbetas ut 
efter elevens utveckling. 
 

3.7 Åtgärder vad finns det att göra 
Skolans verksamhet regleras av styrdokument.  Skolan är skyldig att hjälpa de elever som har 
det svårt och i den lokala arbetsplanen bör det finnas en handlingsplan för hur skolan ska 
agera när man har elever med svårigheter av olika slag (Druid-Glentow, 2006).  
     För att uppnå en automatiserad läsning så behövs det stora mängder med träning, läsning 
kan bara läras genom läsning. Det behövs stora mängder träning för att uppnå en 
automatiserad avkodning, som är en förutsättning för flytande läsning (Høien & Lundberg, 
1990). 
     Druid-Glentow (2006) menar att läs- och skrivproblem växer inte bort med ökad mognad. 
Tidig kartläggning med framför allt tidigt insatta åtgärder, så tidigt så att elevens fel strategier 
inte hunnit cementeras, är av största vikt. Med tidiga insatser menas att eleven få stöd och 
hjälp redan i förskoleklass och de första skolåren. Att vänta på att eleven ska mogna tar hon 
bestämt avstånd ifrån. Hon anser att elevers läsförmåga ökar dramatiskt under de tidiga 
skolåren och om de inte får rätt hjälp ökar klyftan till deras klasskamrater och de nöter in 
felaktiga ordbilder och felstavningar på frekventa ord. Läs- och skrivsvårigheter enligt 
Gillberg och Ödman (1994) är en permanent funktionsstörning som vanligen finns kvar 
genom hela livet. Under de sista åren har studier visat på att med specifik metodik verkligen 
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kan underlätta läsning och skrivning. Genom träning av fonologisk medvetenhet i förskolan 
kan läs- och skrivsvårigheter förebyggas. Träningen kan ges i hela barngruppen, oberoende 
om det finns tecken på läs- och skrivproblem eller inte. 
 

Om man vid upptäckten av språkstörningar och brister i den språkliga eller fonologiska 
medvetenheten omgående sätter i träning skulle det troligen medföra betydande vinster. 
(Gillberg & Ödman 1994, sid. 59). 
 

Redan i förskolan och i hemmet startar arbetet med bokstäver och deras ljud. Att barnen få 
lära sig vad bokstäverna heter och dess motsvarande ljud underlättar grafem-fonem relationen 
för kommande läs- och skrivinlärning (Druid-Glentow, 2006).  
     Med att vara språklig medveten menar Carlström (2007) att vi har förmågan att vända 
uppmärksamheten från språkets innehåll till dess form. Det kan vara genom att segmentera 
(dela upp) ord i dess stavelser eller enskilda språkljud, att ta bort ljud och höra vilket nytt ord 
som bildas, att föra samman ljud till ord eller att lyssna och identifiera ljud i början eller i 
slutet på ett ord. Den språkliga medvetenheten anses ha en avgörande betydelse för att ett barn 
ska lära sig att läsa. Enligt forskning skriver Carlström (2007) att undersökningar visar på att 
förskolebarn som är språkligt medvetna innan de börjar skolan klarar läsinlärningen bättre än 
de som inte är språkligt medvetna innan de börjar skolan. 
     Den språkliga förmågan börjar redan i moderlivet och utvecklas sedan delvis under hela 
livet. Den språkliga utvecklingen innebär en ständig sortering av intryck och en ökande 
differentiering av uttryck (Frylmark, 2000).  
     Barns förmåga att använda sig av språket utvecklas i samspel och med dialog med andra 
människor. Språkutvecklingen sker bäst i en nära, trygg miljö där barn får uttrycka sig med 
alla medel. Barnens förmåga att använda sig av språket utvecklas spontant och oreflekterat 
(Torneus, 2000). 
     För att bli språkligt medveten dvs. att kunna skifta perspektiv mellan språkets innehåll och 
dess form ger språklekar bra övningar. Vid arbete med språkligmedvetenhet/språklekar är det 
oavsett ålder lämpligt att gå ifrån en helhet till delar. Det innebär att man börjar med hela 
meningar, därefter uppmärksammas hela ord, orddelarna och stavelser innan man slutligen gå 
in på ordens fonem (enskilda språkljud) (Frylmark, 2000).  
     Behovet av träning av språklekar varierar stort mellan olika elever (Frylmark, 2000) 
Språklekar är till för att stimulera barns utveckling av språklig medvetenhet, att ge barnen 
aha-upplevelser om språkets olika sidor, att hjälpa dem att reflektera över språket (Torneus, 
2000). Enligt Taube (2007) är den viktigaste språkliga förutsättningen för att barn ska lära sig 
att läsa och skriva, att de utvecklar en medvetenhet om sitt talade språk och om språkets 
minsta betydelseskiljande bitar, fonemen. Hon hävdar att språklekar underlättar läsinlärningen 
och förebygger lässvårigheter. 
 
3.8 Metoder för att underlätta läs- och skrivinlärningen 
Det är viktigt att sätt upp realistiska och konkreta delmål för elevens utveckling. Lägger man 
ribban för högt för eleven kommer han/hon känna sig misslyckad. Det är därför viktigt att 
lägga ribban på rätt nivå så att eleven känner att den lyckas, vilket gör det lättare att fortsätta 
sina studier (Lundgren & Ohlis,1995). 
       Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att få jobba i mindre klasser eller grupper 
är främjande för alla elevers inlärning och då speciellt viktigt för elever med svårigheter. För 
dessa elever är det viktigt att läs- och skrivträningen sker i mindre grupp eller med en till en- 
undervisning med material som är anpassad efter eleven utveckling. 
      För elever med svårigheter kan det vara lättare att förklara ord genom att t.ex. rita istället 
för att bara förklara muntligt. Detta gör det lättare för eleven att komma ihåg ordet än om man 
bara förklarat det (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). 
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    Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) beskriver att när man rättar elevers stavning får 
man vara noga med att man urskiljer stavfelen. Påpekar man för mycket stavfel kan eleven 
lätt tappa lusten för att skriva. Man får börja med att välja ut de vanliga ord som är relevanta 
för eleven just då.  
 
3.8.1 Hjälpmedel 
 
Datorn 
Ett hjälpmedel för att träna sin läs- och skrivförmåga är datorn. Fördelen med datorn är att den 
aldrig blir trött, den ger alltid samma sort feedback utan att fördöma. Färdighets-träningen vid 
datorn bör ske enskilt i lugn och ro tillsammans med en lärare (Andersson, Belfrage & 
Sjölund, 2006). Gillberg och Ödman (1994) beskriver att dator med ordbehandlingsprogram 
har ett stort värde för barn med läs- och skrivproblem. Med hjälp av ordbehandlingsprogram 
bli det en snygg disposition av texten, eleverna löser uppgiften snabbare när de inte behöver 
utforma bokstäverna själva och ett ordbehandlingsprogram gör det möjligt för eleven att 
upptäcka felstavade ord på egen hand. Med datorns hjälp kan en elev med svårigheter skriva 
snygga, rättstavade och överskådliga dokument som annars inte hade varit möjligt. 
  
Inlästa böcker 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar även att användning av inlästa böcker kan 
vara ett sätt att stötta de elever med svårigheter. Inlästa böcker har två syften, att få 
läsupplevelser och för att träna läsfärdigheten. Det är viktigt att eleven vet syftet läsningen, 
om det är nöjesläsning eller övning. Genom att lyssna på böcker får eleven tillgång till ett 
bredare ordförråd utan att hindras av sin svårighet att läsa. Det utökade ordförrådet gynnar sig 
i läsningen av nya texter. När eleven lästränar med en inläst bok lyssnar hon samtidigt som 
hon följer med i texten. Eleven får därmed både höra och se orden. 
 
Lärarhjälp 
Läraren kan uppmuntra elevers språkanvändning genom att agera som elevens sekreterare. 
Läraren skriver ner det som eleven berättar, om det skrivs på datorn kan man få texten 
uppläst. Detta är en stor upplevelse för elever med läs- och skrivsvårigheter (Andersson, 
Belfrage & Sjölund, 2006). 
     Att skriva av en text från tavlan kan vara mödosamt för de eleverna med svårigheter 
eftersom de skriver ner bokstav för bokstav (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). 
      För elever med läs- och skrivsvårigheter tar det längre tid än för andra att uppfatta ljuden, 
samt att uppfatta den ordningsföljd som ljuden kommer i ord. Det kan uppfattas som att det 
bli stockning i informationsflödet hos eleverna. De får svårt med långa, och för eleven 
ovanliga, ord. Det är då extra viktigt att som lärare tala tydligt och sakta, så att det skapas 
möjlighet för alla elever att hänga med. Skriva upp viktig fakta eller meddelande på tavlan 
eller blädderblock som får stå kvar så att eleven har möjlighet att gå tillbaka och titta, är enligt 
Lundgren och Ohlis (1995) en bra hjälp. 
     De flesta elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt med att lyssna eller läsa och 
samtidigt anteckna. Det är viktigt att ge alla den tid som de behöver för att anteckna.  Bra 
textkvalité på tavlan, på oh-bilder och på stenciler, är något som kan underlätta. Eleven kan få 
kopiera anteckningar och använda sig av bandspelare istället för anteckningsblock (Lundgren 
& Ohlis, 1995).  
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Kunskapsredovisningar 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) anser att i skolan redovisas elevernas kunskaper 
oftast skriftligt. Detta kan vara besvärligt för många elever och då inte allra minst för de med 
svårigheter med att läsa och skriva. Det finns många saker man kan göra för att underlätta för 
de eleverna vid kunskapsredovisningar. Eftersom det tar längre tid för de eleverna med 
svårigheter att läsa är det rimligt att ge de längre tid vid prov. För de elever som behöver lugn 
och ro kan de få sitta i ett rum enskilt så att de får lättare att koncentrera sig. Eleverna kan få 
frågorna upplästa för sig så att man vet att de har förstått frågan. 
     Muntliga redovisningar är också att föredra för eleverna med läs- och skrivsvårigheter. De 
har betydligt lättare för att prata än att skriva ner sina kunskaper. En annan variant är att 
eleverna får komplettera ett skriftligt prov muntligt (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). 
 
Klassrumsmiljö 

Det är inte ovanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter har perceptionssvårighet. Det 
innebär att de kan ha svårare än normalt att klara av störande ljud från t.ex. fläkt, spring i 
korridor, oljud från skolgården, flimrande lysrör och prat från omgivningen (Lundgren & 
Ohlis, 1995). Enligt Lundgren och Ohlis (1995) visar forskning att miljön har större betydelse 
för elever med inlärningssvårigheter än för andra elever. Det är då extra viktigt att läraren 
skapar en lugn och stimulerande miljö som möjligt. 
     Synen hos elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara nedsatt på olika sätt. En del kan 
ha svårt med samsynen, normalt har man ett öga som är ledande och ett som det andra följer. 
Har man inte fast ögondominans då kan bokstäverna hoppa. Det kan även för vissa elever ta 
betydligt längre tid att ställa om skärpan från närseende, till seende på långt håll. Då kan det 
vara mycket ansträngande att skriva av det som läraren skriver på tavlan (Lundgren & Ohlis, 
1995).  
 
Föräldrarna 

Goda kontakter med hemmet är viktigt för barnets utveckling. Föräldrarna är de som är mest 
betydelsefulla för barnet. Det har visat sig att involveras föräldrar i läsinlärningen ger det 
positiva resultat för eleverna läsutveckling (Taube, 1997).  
     Taube (2007) menar på att högläsning bidrar till att elevens ordförråd ökar och att det 
skapar en läslust. Hon menar att högläsning i både hemmet och förskolan är viktig för elevens 
läsutveckling. 
 

3.9 Lärarens roll 
Lundgren och Ohlis (1995) anser att det som påverkar elever med läs- och skrivsvårigheters 
framtid är hur tidigt lärare lyckas upptäcka deras problem och hur de anpassar deras 
undervisning för att elevernas svårigheter inte ska blir ett handikapp. Lärarens kunskaper om 
läs- och skrivsvårigheter spelar också en stor roll. De menar också att det är viktigt som 
läraren att lyssna in eleven. För att kunna lyfta eleven måste läraren ta reda på var eleven 
befinner sig och vilka hinder som kan stå i vägen.  ”Det är endast eleven själv som kan säga 
dig vad som är bra för just honom” (Lundgren & Ohlis, 1995, s. 16). Vygotskij menar på att 
det inte är lärarens uppdrag att vara inspirerande eftersom en lärares inspiration inte kan nå 
fram till alla elever. Lärarens uppgift ligger i att få eleverna entusiastiska inför sin inlärning 
(Lindqvist, 1996) 
     Druid-Glentow (2006) hävdar vikten av att utveckla ett förhållningssätt till sina elever där 
läraren ska ligga steget före. Läraren ska genom sin professionella pedagogik förebygga att 
eleven misslyckas. Hon betonar att lärarledd, traditionell välstrukturerad undervisning är mest 
gynnsamt för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vid lektioner ska läraren vara generös med 
tid för träning och redovisning, ge muntliga introduktioner och sammanfattningar, stimulera 



16 
 

eleven att aktivt delta i lektionen och ge eleven overheadmaterial. Läraren kan även ge eleven 
material i förväg så att eleven hinner läsa igenom materialet i lugn och ro. Läraren ska aldrig 
utsätta eleven för oförberedd högläsning eller att skriva på tavlan (Druid-Glentow, 2006). 
     Lundgren och Ohlis (1995) menar att det är viktigt att se alla elever, speciellt de elever 
som har svårigheter. Anar man att det är något som har svårigheter och inte lyckas komma 
upp till den nivån som krävs måste man hjälpa eleven. 
     I läroplanen Lpo 94 står det att: 
 

… alla som arbetar i skolan skall hjälpa elever som behöver särskilt stöd och samverka för att 
göra skolan till en god miljö för lärande (Lpo 94, sid. 12). 

 
Lärare till elever med läs- och skrivproblem måste använda sig av speciella strategier för att 
dessa elever skall kunna följa med i den vanliga klassundervisningen (Carlström, 2007). 
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4 Metod 
I vår undersökning har vi intervjuat lärare som arbetar med elever i årskurs 1-3. För att samla 
in data till vår undersökning har vi valt att genomföra kvalitativa intervjuer. Patel och 
Davidsson (2003) skriver att i kvalitativ forskning inriktas datainsamlingen på ”mjuka” data i 
form av t.ex. kvalitativa intervjuer och tolkande analyser. De menar att en kvalitativ intervju 
har en låg grad standardisering, vilket menas att frågorna som ställs ska ge utrymme för 
intervjupersonen att svara med egna ord. Bryman (2001) beskriver att i en semi-strukturerad 
intervju utgår man ifrån en intervjuguide när man genomför intervjun. Intervjuguiden 
innehåller teman som ska beröras men den intervjuade ska ha stor frihet att kunna utforma 
sina svar. Vi valde denna metod eftersom vi ville att de intervjuade lärarna med sin erfarenhet 
skulle ge öppna och personliga svar.  
 

4.1 Tillvägagångssätt 
Vi har intervjuat 4 lärare som undervisar i årskurs 1-3. Vi valde dessa lärare för att de 
undervisar i den första läs- och skrivinlärningen och därmed tidigt kommer i kontakt med 
elever som visar på läs- och skrivsvårigheter. Intervjuguiden (se bilaga 1) gavs till 
intervjupersonerna i god förväg för att de skulle få tid att fundera på frågorna. Intervjuerna 
spelade vi in på mp3 spelare som sedan transkriberades för analys. 
    Vi valde att närvara båda två för att gemensamt ställa följdfrågor och dela samma 
upplevelse. Detta på grund av att vi ville ha samma utgångspunkt vid analysen av 
intervjuerna. 
      

4.2 Urval 
Vi har valt att intervjua lärare som jobbar med årskurserna 1-3 på grund av att de arbetar med 
läs- och skrivinlärning. Urvalet av pedagoger har vi gjort på vilket sätt Bryman (2001) 
beskriver som bekvämlighetsurval. Vi har valt lärare som vi haft kontakt med under vår 
verksamhetsförlagda utbildning och som vi därmed har en relation till. Fördelar med detta kan 
vi se att vi redan är insatta i deras sätt att arbeta och har då en förkunskap. Detta kan också 
vara en nackdel på grund av att det blir svårare att kritiskt granska deras arbetsätt. 
 

4.3 Etiska överväganden 
I vår undersökning har vi beaktat Vetenskapsrådets (2008) etiska principer. De grundar sig i 
fyra krav som man ska ta hänsyn till som forskare: information, samtycke, konfidentialitet och 
nyttjande. Detta menas att den som intervjuas ska informeras om undersökningens syfte och 
hur undersökningen görs i stora drag, detta gjorde vi när vi tog kontakt med våra informanter. 
     Vi informerade informanterna att deltagandet var frivilligt och att de insamlade 
uppgifterna endast kommer att användas inom forskning. De blev också informerade om att 
de har rätt att bestämma hur mycket de ska delta och att de kan avbryta samverkan när de vill. 
Våra informanter accepterade dessa premisser och samtliga genomförde intervjun. Uppgifter 
om deltagarna i undersökningen ska ges största möjliga konfidentialitet och därför använder 
vi inte lärarnas namn.  
 

4.4 Tillförlitlighet 
För att ge undersökning en trovärdighet har vi valt att spela in våra intervjuer. Patel och 
Davidsson (2003) hävdar att om man spelar in intervjun så är verkligheten lagrad så att man 
kan lyssna på den igen och försäkra sig att man har uppfattat det korrekt.  
     Enligt Patel och Davidsson (2003) kopplas validiteten i en kvalitativ studie samman med 
hur forskaren lyckas göra en trovärdig tolkning av den studerade genom det underlag som 
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forskaren skaffat. Detta har vi försökt göra genom att sammanställa tidigare forskning av läs- 
och skrivproblematiken för att få en förförståelse till det som vi samtalar om tillsammans med 
den intervjuade. 
 
 

4.5 Metoddiskussion 
Att intervjua någon är som ett hantverk och vår roll som intervjuare kan därmed påverka 
slutresultatet (Kvale, 1997). Med det menar vi att vi kan styra samtalet genom våra följdfrågor 
så att svaren överrensstämmer med våra tankar och värderingar. Vi valde att medverka båda 
två vid samtliga intervjuer för att intervjuerna skulle bli så likvärdiga som möjligt. Eftersom 
möjligheten finns att vi hade styrt intervjuerna på olika håll pga. våra individuella värderingar. 
     Vi kan se att det finns en balansgång i kvalitativa intervjuer eftersom vi som intervjuare 
vill få ut så mycket information och material som vi behöver till vår undersökning samtidigt 
som vi vill vara flexibla och uppmuntrande till våra intervjuade lärare. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet innehåller sammanställd information som vi fått genom våra intervjuer med lärare. 
Vi lägger in citat som verifierar de resultat som vi fått och lärarnas namn är fingerande. Vi har 
valt att dela in resultatet i olika kategorier. Som är Kartläggning av elever; Hur pedagoger 
märker att elever har svårigheter; Stöd till elever med svårigheter; Åtgärdsprogram; 
Tidsbrist; Specialpedagogisk hjälp; Stöd från kollegor och ledning.  
 

5.1 Kartläggning av elever 
Alla de intervjuade lärarna kartlägger eleverna och anser att det är en bra grund för att se vart 
eleverna befinner sig. De använder sig av Ingvar Lundbergs God läsutveckling för att 
kartlägga eleverna, de anser att den täcker elevernas läsutveckling. De kompletterar även med 
staninade test som t.ex. uppföljning av fonolek, ord och bild, läskontroller, kopiering, vilken 
bild är rätt, ordkedjor och bokstavskedjor, för att få en helhetsbild av eleven. 

 
Fungerar det normalt och att de inte har mycket läs- och skrivsvårigheter så fyller man i rätt 
mycket i god läsutveckling redan i ettan. God läsutveckling tycker jag täcker mycket när det 
gäller läsningen framför allt. (Moa) 

 
God läsutveckling är ett observationsschema över elevens utveckling (Carlström, 2007). 
Druid-Glentow (2006) menar att genom kartläggning, observationer och samtal får man en 
djupare bild av hur eleven förhåller sig till läsandet och skrivandet. Målet med en utredning är 
att ge en bild av elevens starka respektive svaga sidor så att man tillsammans med eleven kan 
hitta en lämplig åtgärd (Carlström, 2007). Lärarna skapar den helhet av elevernas läs- och 
skrivutveckling som Carlström (2007) menar genom att använda sig av God läsutveckling, 
tester och dagliga observationer. 
     Två av lärarna använder sig även av matriser, ibland annat svenska, för att följa elevernas 
utveckling. Lärarna har tillsammans i arbetslaget brutit ner uppnående och strävansmålen från 
Lpo 94 som eleverna ska nå upp i årskurs 5. Målen har lärarna brutit ner till vad de anser 
eleverna bör kunna i respektive årskurs 1-3. 

 
De flesta av barnen kommer upp till målen, men så har man någon enstaka som inte riktigt fixa 
nått, sen är det en tolknings fas det här, så det här tillsammans med god läsutveckling täcker rätt 
mycket. (Sara) 

 
Samtliga av de intervjuade lärarna anser att det finns tester och kartläggningsmetoder som 
täcker elevernas läs- och skrivutveckling. De anser sig ha god uppfattning på vilken nivå 
elevernas befinner sig på. Med God läsutveckling som kartläggningsmetod anser de att de 
tidigt finner elever med läs- och skrivsvårigheter. Carlström (2007) menar att kartläggningar 
och utredningar handlar om att skapa en grund för eleven att stå på och bygga vidare från. 
Författaren anser att det är viktigt att eleven ska vara delaktig i sitt eget lärande och att eleven 
får jobba utefter sin egen takt. Det är viktigt att eleven vet vad hon kan och det hon inte lärt 
sig än. Carlström (2007) menar att det ger eleverna självförtroende. Lärarna anser att ett bra 
självförtroende är en förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas utefter sin bästa 
förmåga.  

 
Man kan övervinna mycket bara man har viljan, det här med självförtroendet det vill man inte 
stjälpa. Det är jätteviktigt att de tror på sig själva, även om de har det svårt. (Moa) 
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5.2 Hur lärarna märker att elever har svårigheter 
Våra intervjuade lärare märker tidigt i årskurs 1 om elever har svårigheter med att komma 
igång med läsningen. De menar att de elever som visar på läs- och skrivsvårigheter har svårt 
med att komma ihåg bokstävernas form och ljud, de har svårt att hänga med i undervisningen 
och att komma igång med läsningen. De uppfattar att eleverna har svårt med arbetsminnet. 
Lärarna märker att eleverna har svårt att hitta rätt ljud till rätt bokstav och svårt att hålla ljud i 
minnet. De glömmer och skiftar ofta bokstäver och kan ha svårt med läsriktningen. 
 

Ja de följer ju inte med i samma takt som alla andra, det märks jätteväl, en del har inte knäckt 
koden och det tar jätte långt tid innan de kan, en del har jätte svårt med bokstäverna och kan inte 
rabbla alfabetet, även om de tränar kan de inte rabbla det i alla fall. (Sara) 

 
Druid-Glentow (2006) och Rygvold (1993) beskriver liksom lärarna att läs- och 
skrivsvårigheter visar sig bland annat genom att eleven har svårt att koppla ihop bokstav och 
ljud, svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet och har svårt med arbetsminnet när de läser 
och att de kan läsa fel även om de ljudat ihop orden innan. 
 
5.3 Lärarnas och föräldrarnas roll till elever med svårigheter 
Lärarna ansåg sig ha en stor betydelse för elevernas läs- och skrivutveckling. De ansåg att de 
måste inspirera och göra läs- och skrivinlärningen lustfylld för att eleverna ska få 
motivationen och intresset för att läsa och skriva. Vygotskij menar att lärarens roll inte är att 
inspirera eleverna utan få eleverna entusiastiska inför sin inlärning (Lindqvist, 1996). Vi 
tolkar detta som att läraren inte kan överföra sin motivation till eleverna utan läraren måste få 
eleverna själva motiverade och entusiastiska över sin inlärning. Lärarna menar att de gör sin 
undervisning lustfylld för att öka elevernas motivation. 
     Motivationen är något som lärarna anser är viktig, för att skapa intresse för läsning. Och att 
självförtroendet är viktigt för motivationen. De ser att det är deras uppgift att ge eleverna 
självförtroende. 

 
Det är viktigt att vi får vara som vi är, bara vi gör vårt bästa så är man duktig. Man är inte duktig 
när man har läst tio sidor istället för en, man är duktig när man gjort sitt bästa. (Moa) 

 
Druid-Glentow (2006) menar att det är viktigt att läraren har ett förhållningsätt till sina elever 
där hon ligger ett steg före, för att förebygga att eleven misslyckas. Lärarna uttryckte detta 
genom att de ansåg att det viktigt att inte låta eleverna känna sig dåliga eftersom det inte är 
gynnsamt för deras läs- och skrivutveckling. 
     Taube (1997) skriver att om föräldrarna involveras i elevens läsinlärning ger det positiva 
resultat. Lärarna anser också att föräldrarnas roll har en positiv inverkan på elevernas läs- och 
skrivinlärning genom stödja och stötta dem i sitt skolarbete. Föräldrarna involveras i sitt barns 
skolarbete genom att pedagogerna ger dem lätta övningar att träna på i hemmet. 

 
Att man blandar in föräldrarna, ber om deras stöd och att de ge barnen tid och stöd. Att de får 
uppgifter hemma som föräldrarna klara av att hjälpa dem med utan att det bli för tufft. (Sofia) 

 
5.3.1 Metoder och arbetssätt 
De lärarna vi intervjuat var eniga i att de elever som visar på läs- och skrivsvårigheter måste 
ha extra stöd för att de ska kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga. Lärarna försöker möta 
alla eleverna i sina klasser och de menar att de måste ge eleverna en chans till utveckling. Det 
är endast för de elever med specifika svårigheter som man måste sätta in tidiga resurser. 
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Druid-Glentow (2006) tror på tidiga insatser redan i förskoleklass och första skolåren och tar 
avstånd från att man ska vänta på att eleverna ska mogna.  
     Lärarna menar att träning och repetitioner är mycket viktiga bitar för de elever som har 
svårt att komma igång med sin läsning, men de hävdar att det finns elever som behöver det 
första skolåret för att ”mogna”.  

 
De måste ju ändå ha en chans att mogna, om man tänker på hur långa barnen är, så olika är 
hjärnan utvecklad på barn i samma ålder, det är inte undra på att det tar så långt tid innan den, så 
därför får man inte känna panik heller, alla måste inte hinna med det samma. (Sofia) 

 
Gillberg och Ödman (1994) menar att man kan underlätta läs- och skrivinlärningen om man 
använder sig av specifik metodik. Träning av den fonologiska medvetenheten i förskolan kan 
förebygga läs- och skrivsvårigheter i de första skolåren. Alla våra intervjuade lärare arbetar 
med språklekar efter Bornholmmetoden de 8 första veckorna på vårterminen i årskurs 1.  
     Lärarna använder sig av olika sätt för att underlätta läs- och skrivinlärningen för de elever 
som visar sig ha svårigheter. En av lärarna försöker att underlätta för de elever med 
svårigheter genom att alltid vara tydlig när hon talar och skriver. Hon ger ut lappar med texten 
från tavlan så att eleverna lättare kan hänga med i undervisningen. Att skriva av text från 
tavlan kan vara mödosamt för de elever med läs- och skrivsvårigheter och att det kan ta längre 
tid för de att uppfatta alla ljuden när man talar. Det är därför viktigt att läraren är tydlig när 
hon skriver på tavlan och att hon talar lugnt och tydlig så att alla elever får möjlighet att hänga 
med (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, Lundgren & Ohlis, 1995).  
     En av lärarna beskrev att hon tycker att det är viktigt att läsa högt för eleverna och att det 
är ett dagligt inslag i hennes undervisning. Det anser även Taube (2007), hon säger att 
högläsning bidrar till att skapa läslust för eleverna och att det ger eleverna ett ökat ordförråd. 
Hon menar att högläsning är viktigt både i skolan och i hemmet. Enligt Andersson, Belfrage 
och Sjölund (2006) krävs det många timmar av läsning för att blir en god läsare och skolans 
tid räcker inte till. De menar att skolans uppdrag är att ge eleverna läshungern så att de läser 
frivilligt hemma. En av lärarna försökte uppnå detta genom att köra ”en kvart om dagen”. 

 
… sen läser vi mycket högt, vi läser alltid högt, varje dag läser vi högläsning för det är ju jätte 
viktigt… Sen använder vi ju till exempel, körde vi ”vi en kvart om dagen” vi skulle läsa i en 
månads tid, varje dag, lördag och söndag med… Det är mest för att de ska få in det där, ja lite 
rutin. (Sofia) 

 
Lärarna anser att repetition och rutin är två viktiga bitar i läs- och skrivinlärningen, och 
speciellt för de elever med svårigheter. Det anser även Høien och Lundberg (1990) som 
menar att det behövs mycket träning för att uppnå en automatiserad läsning.  
 
5.3.2 Hjälpmedel 
Datorn är ett hjälpmedel som alla de intervjuade lärarna använder för att underlätta för elever 
med läs- och skrivproblem. De använder sig av specifikt utformade läs- och 
skrivinlärningsprogram som går att anpassa utefter elevens behov. De påpekade att det är 
viktigt att eleverna får arbeta en stund varje dag med sin lästräning. Lärarna tycker att datorn 
fungerar bra och att det är ett roligt arbetsätt för eleverna, som kan se sin egna framgång och 
arbeta i sin egen takt. Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att datorn har en fördel 
eftersom den alltid ger samma sorts feedback. 
     Andra hjälpmedel som lärarna har att tillgå är bok och band och lånade material från 
datorteket och AV-media, men det var inget material som användes i stor utsträckning. 
Lärarna varierar hjälpmedel beroende på elevernas behov i klassen. Andersson. Belfrage och 
Sjölund (2006) beskriver att inlästa böcker ger elever med svårigheter tillgång till att få ett 
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bredare ordförråd, vilket gynnar sig i läsningen av nya texter. Dock var det inga av våra lärare 
som nämnde dessa fördelar med att lyssna på band för att utveckla elevernas läsförmåga. 
     Alla lärarna utformar mycket material på egen hand efter eleverna behov, genom att ge 
andra uppgifter och böcker.  

 
Man kan göra egna häften till dem, jag brukar kopiera första sidan så att de känner att den boken 
jobbar även andra barn med, fast med andra uppgifter, för att känna att de är duktiga. (Moa) 

 
Det enda hjälpmedel som används regelbundet är datorn. Den används som ett verktyg i 
undervisningen för de elever med läs- och skrivsvårigheter. Gemensamt för alla lärare är att 
de själva anpassar material utifrån elevernas nivå, som t.ex. nivåanpassade läseböcker och 
mycket eget tillverkat material. 
 
 

5.4 Åtgärdsprogram 
Samtliga lärare upprättar åtgärdsprogram när de anser att eleverna inte kommer igång med sin 
läsning. Lärarna skiljer sig åt genom att de flesta upprättar åtgärdsprogram tillsammans med 
specialpedagog på vårterminen, medan en av lärarna avvaktar till årskurs 2. Hon anser att 
eleven bör få hela årskurs 1 på sig, men hon sätter in specifik läs- och skrivträning med hjälp 
av specialpedagog. 
     Har en elev specifika svårigheter anser samtliga lärare att ett åtgärdsprogram ska upprättas 
tidigt. 

 
Uppmuntra mycket och sätta upp åtgärdningsprogram tidigt.  Är de riktigt svaga är det bra att 
engagera dem tidigt… annars så tycker jag att de ska få chansen i ettan på höstterminen. (Sara) 

 
Samtliga lärare anser att åtgärdsprogram är en viktig åtgärd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. De anser att det är viktigt att synliggöra elevens svårigheter för eleven själv, 
dens föräldrar och berörda lärare. Carlström (2007) menar att åtgärdsprogrammet är viktigt 
för att få en helhetsbild utav elevens situation. För att man ska kunna arbeta för att förbättra 
elevens läs- och skrivförmåga behöver eleven, föräldrarna och lärare som arbetar runt eleven 
veta vilka ansvar de olika parterna har. 
 

5.5 Tidsbrist 
Lärarna uttryckte en saknad av tid och maktlöshet av att inte räcka till. Det finns många elever 
i klasserna och varje elev får inte så mycket enskild tid med lärarna. De känner att det är 
mycket som de vill göra, men varken tid eller pengar räcker till.  
 

Man har ju många barn i klassen och man har ju inte så mycket tid med var och en. (Margareta) 
 
En av lärarna menade på att det är så mycket som ska göras i skolan idag. Hon anser att det 
måste finnas tid för att lära sig läsa. Det måste finnas rutin för läsning. För de elever med läs- 
och skrivsvårigheter behöver läraren mer tid för att kunna sitta med en till en undervisning. 
Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar också på att det är gynnsamt för alla elevers 
inlärning att jobba i mindre klasser eller grupper, men för de elever med svårigheter är det 
ännu viktigare att läs- och skrivträningen sker i mindre grupp eller med en till en undervisning 
med material som är anpassat efter eleven. 
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5.6 Specialpedagogisk hjälp 
Tillgången till speciallärare och specialpedagoger skiljde sig åt mellan våra intervjuade lärare. 
De flesta ansåg att de har för lite tillgång till specialläraren i förhållande till behovet. Det blir 
de specifika och svåraste fallen som får tillgång till speciallärarens hjälp. Hjälpen från 
specialpedagog skiljde sig genom att för de flesta var specialpedagogen ett stöd för läraren 
och inte för barnen, medan en lärare både hade hjälp från speciallärare och specialpedagog till 
eleverna. Av specialpedagogen får de bland annat hjälp med att utveckla sin undervisning och 
att upprätta åtgärdsprogram. 
 

Vi kan få t.ex. hjälp att upprätta åtgärdsprogram om man känner att man vill ha stöd, det är ju för 
mig och inte för barnen, det är egentligen bara specialläraren annars är det vi som får vara 
speciallärare själva. (Margareta) 

 
För en del av lärarna var specialpedagogen som en mentor som inte hade någon direkt kontakt 
med eleverna. En annan av lärarna hade större hjälp av specialpedagogen. Hon berättade att 
det var i specialpedagogens intresse att arbeta direkt med eleverna. 
 

5.7 Stöd från kollegor och ledning 
Lärarna anser att de har ett bra och nära samarbete med sina kollegor. De har daglig och nära 
kontakt, de utbyter tips och idéer och samtalar om hur de kan arbeta med eleverna. De har 
pedagogiska samtal samt diskuterar hur de kan göra för att hjälpa sina elever med svårigheter. 
     En annan fördel med att jobba i arbetslag är att de arbetar med samma elever. De är 
engagerade i alla eleverna, vilket gör det lättare att backa upp varandra. 

 
Det är inget märkvärdigt vi tar varandras barn. Det är inget konstigt. Vi känner varandras barn 
och är engagerande i varandras barn. (Moa) 

 
De flesta av lärarna är relativt nöjda med det stöd de får från ledningen. En av lärarna tyckte 
att ledningen ibland reagerar med resurser försent. Hon menade på att det inte är förrän när 
sluttesten i trean görs som ledningen vaknar och gör något. Annars anser de att ledningen gör 
vad de kan. Oftast får de pengar till material om de behöver, men det är skillnad på att få 
pengar till material och få extra personal.  
 

Jag tror att skolledningen har ambitioner, de vill att det ska vara bra, men verkligheten bli en 
annan. (Margareta) 

 
Enligt flera av lärarna ställer ledningen upp med resurser om det verkligen behövs. De har 
erfarenheter av elever som har grava svårigheter som fått den hjälp de behöver. Genom 
specialpedagogernas hjälp har de fått igenom vad de begärt. För elever som inte anses ha så 
stora svårigheter är det svårare att få resurser till. 

 
Jag får stöd när jag väl behöver, de litar på att vi vet vad vi gör. Sedan finns det bara de resurser 
som finns att tillgå, de går till de mest behövande. Vissa barn skulle behöva stöd och hjälp från 
en speciallärare varje dag, men det finns det inte resurser till. (Moa) 
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6 Diskussion 
Enligt våra intervjuade lärare ser de tidigt om en elev har svårigheter med sin läs- och 
skrivinlärning genom att de observerar eleverna i klassen. De beskriver att eleven har svårt att 
hänga med i undervisningen. Lärarna använder inte benämningen ”dyslexi” när de pratar om 
sina elevers svårigheter, utan de säger att de ser att eleverna har läs- och skrivsvårigheter. Att 
de inte använder sig av benämningen dyslexi tror vi beror på att deras elever inte har blivit 
diagnostiserade eller att de anser att deras elevers svårigheter inte är av så allvarlig grad. 
     Eftersom Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar på att dyslexi är ärftlig, men med 
rätt träning och hjälpmedel kan man förebygga att man får stora svårigheter, anser vi att det är 
viktigt att lärare upptäcker elever med svårigheter tidigt. Det är viktigt att ha kompetens om 
vad svårigheterna är så att tidiga insatser kan göras för att förebygga t.ex. dyslexi. 
     Lundgren och Ohlis (1995) ser på läs- och skrivsvårigheter som två olika beståndsdelar, 
den primära funktionsnedsättningen och den sekundära, emotionella ”störning”. I den 
primära funktionsnedsättningen kastar eleven om bokstäver, tappar ändelser, har svårt med 
ordningsföljder och har svårt att höra olika språkljud. Våra intervjuade lärare tog upp dessa 
primära funktionsnedsättningar hos de elever som har svårigheter. De kan se att vissa elever 
har problem med att minnas de ljud som de gått igenom i klassen. De ser även att de skiftar 
bokstäver och att deras arbetsminne är svagt.  Lärarna tog även upp vikten av den sekundära, 
emotionella ”störning” som kan drabba elever med svårigheter. Våra lärare anser att det är 
viktigt att alla elever känner att de är duktiga. Som klasslärare är det viktigt att finnas där för 
alla sina elever. Att alla elever känner att de bli sedda och bekräftade av sin lärare.  Lärarna 
ansåg att det är viktigt att de inspirerar och gör läs- och skrivinlärningen till något lustfylld för 
att väcka eleverna intresse och motivation för att läsa. Om en elev upptäcker att det som 
fungerar för klasskamraterna inte fungerar för honom kan denna få en övertygelse ”jag klarar 
inte detta” (Lundgren & Ohlis, 1995). Våra lärare tryckte på vikten av att ge eleverna känslan 
av att alla är vi olika och vi är duktiga på olika saker, det är viktigt att vi alla får vara den vi 
är, det viktigaste är att vi alla gör vårt bästa.  
     Elevernas framtid beror mycket på om deras lärare upptäcker deras funktionsnedsättning 
och anpassar undervisningen så att deras svårigheter inte förvandlas till ett handikapp 
(Lundgren & Ohlis, 1995).  Enligt lärarna är det viktigt att finna eleverna där de befinner sig. 
Enligt Säljö (2005) hävdar Vygotskij att utmaning är att lägga undervisningen på lagom nivå 
utefter elevens individuella utvecklingszon. Vi anser att lärare behöver ha en god kompetens 
och erfarenhet i undervisning i den första läs- och skrivinlärning, för att de ska kunna möta 
alla elever på deras nivå. Det är bra att den nya lärarutbildningen insett betydelsen i att ha 
kompetens i läs- och skrivinlärning, genom att de infört obligatoriska kurser i läs- och skriv, 
för dem som läser till lärare för att arbete i de lägre åldrarna, förskolan och fritidshem. 
Läraryrket förändras ständigt och för att lärare ska kunna möta så många elever som möjligt i 
sin klass anser vi att det är viktigt att lärare ute i verksamheten får tillfälle och blir erbjudna 
kompetenshöjande kurser och utbildningar. 
     Samtliga intervjuade lärare ansåg att det är en stor fördel om föräldrar engagera sig i sina 
barns skolgång. För ett barn som har läs- och skrivproblem kan det vara till stor nytta att 
föräldrarna läser med och tillsammans med barnet. Enligt Taube (1997) så är goda kontakter 
med hemmet viktigt, hon anser genom att involvera föräldrarna i elevernas läsinlärning, ger 
det positiva effekter på läsutvecklingen. Våra intervjuade lärare tyckte att det är viktig att ha 
ett nära samarbete med hemmet. De skickar hemuppgifter som föräldrar gör tillsammans med 
sina barn och de uppmuntrade föräldrarna att läsa högt. 
     Periodvis har några av pedagogerna använt sig av läsprojekt, där alla elever tillsammans 
med en förälder läser högt 15 minuter per dag. Enligt Taube (2007) är högläsning i hemmet 
och i skolan viktig för elevens läsutveckling. Vi kan se att föräldrarna har en stor betydelse i 
sina barns läs- och skrivutveckling, eftersom tiden i skolan inte räcker till. Enligt Andersson, 
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Belfrage och Sjölund (2006) räcker inte tiden i skolan till för att bli en god läsare. Høien och 
Lundberg (1990) menar för att få flyt i läsningen krävs det stora mängder med träning. 
     Våra lärare tog hjälp av sina kollegor för att få tips och råd hur de skulle gå vidare runt 
eleverna. De ansåg att de med ett nära samarbete kan ge varandra stöd och hjälp. Pedagogiska 
samtal hjälper lärarna att komma vidare och de får känslan att de inte är själva runt ”elevens” 
svårigheter.  En av lärarna beskriver att i hennes arbetslag ser de att alla elever är deras, 
därmed bryr och engagerar de sig i varandras elever. Vi tror att kollegorna betydelse har en 
stor inverkan på arbetsplatsen i helhet. Genom att de samarbetar runt barnen, kan de få nya 
tankar, infallsvinklar och idéer kring hur de kan förbättra och gå vidare med sitt pedagogiska 
arbete. Vi kan avläsa att våra lärare känner en stor vikt av att ha sina kollegors stöd rund de 
elever som har svårigheter. Det kan även dras till Vygotskijs tankar om det sociokulturella 
perspektivet, att man som människa tar till sig olika sätt och tänka och agera i interaktion med 
andra (Säljö, 2005). Slutsatsen som vi drar är att det bli bättre för samliga elever om lärarna 
tar stöd i varandras kunskaper. Används allas kompetenser får eleverna ut det bästa av 
samtliga lärare.  
     Om inte läraren har den rätta kompetensen att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan följderna bli att elevens svårigheter blir större och att de får dåligt självförtroende för att 
läsa och skriva (Rygvold, 1993). Som ensam lärare är det svårt att ha kompetensen att möta 
alla elever. Därför tror vi att med samarbete mellan kollegor är att föredra.  
      Genom vår erfarenhet och genom de lärare som vi mött anser vi att miljön är viktig. 
Rygvold (1995) menar att genom yttre faktorer, som gynnsamma sociala och 
undervisningsmässiga miljöer i skolan, kan läraren påverka elevernas läs- och skrivutveckling 
i positiv riktning.                     
      Stödet som lärarna får från sin ledning är viktig. De inser att ledningen har en budget att 
följa, att det inte alltid är möjligt att få den stöd i form av personliga hjälpinsatser som de 
önskar.  Samtidigt är det just speciallärarens hjälp som de anser att elever med svårigheter 
behöver allra mest. Alla lärare anser att en mot en undervisning i den första skrivinlärningen 
är den klart effektivaste metoden. För de barn som har svårigheter anser de att det är ett måste 
för att de i huvudtaget ska komma vidare. Lundgren och Ohlis (1995) skriver att det är viktigt 
att se alla elever, speciellt de elever som har svårigheter. Anar man att det är någon som har 
svårigheter och inte lyckas komma upp till den nivå som krävs så måste man hjälpa eleven. 
Skolan, rektorn, ansvarar för att undervisningen anpassas så att alla elever oavsett svårigheter 
ska nå målen (Lpo 94).  
         Resultatet av intervjuerna visar på att lärarna försöker anpassa sin undervisning till de 
olika behoven eleverna i klassen har. Vygotskij beskriver lärarrollen som en trädgårdsmästare. 
Han menar att liksom en trädgårdsmästare måste läraren förändra miljön för att eleverna ska 
kunna utvecklas (Lindqvist, 1999). Som lärare är det viktigt att arbeta med ”öppna ögon”, att 
se alla sina elever och deras olika behov. Som klasslärare har man många olika elever i 
klassrummet, där alla har rätt att få undervisning anpassad efter sin nivå. Enligt Lpo 94 ska 
undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Detta är något som våra 
intervjuade lärare anser att de arbetar med varje dag, att se, och få alla elevernas behov 
tillfredställda. Något som samtliga tycker är svårt är att få tiden att räcka till. Vi kan se 
svårigheten i lärarens uppdrag, läraren har ett fostran och ett kunskapsuppdrag, de ska 
samtidigt vara tillgängliga och se och möta alla elever på deras nivå, starka som svaga. 
Samtidigt som resurser som speciallärare och specialpedagoger är en bristande resurs. Våra 
lärare har tillgång till speciallärare och specialpedagog, men de anser att det finns får få 
speciallärare i förhållandet till barn. Det är bara de elever som verkligen behöver extra stöd 
och hjälp som får den. De beskriver att de elever med stora svårigheter och bristande 
kunskaper finns det resurser för, men för de elever som behöver lite stöd på vägen, är det 
svårare att få hjälp till. Vi kan känna med lärarnas frustration, de tycker inte att deras tid 
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räcker till för alla. Lärarna har tillgång till specialpedagogisk stödinsats, de arbetar för att 
stötta och ge lärarna stöd i sin undervisning. En av våra lärare var missnöjd med denna 
specialpedagogiska hjälp, hon ansåg att de ska lägga sin tid på eleverna istället för på henne 
som lärare. Vi kan se hennes svårighet att jobba efter specialpedagogens arbetssätt, som 
innebär mycket enskild undervisning med en elev när hon samtidigt har alla andra i klassen 
som behöver hennes stöd och hjälp.  
 

6.2 Hur lärarna ser elevens problematik 
Samtliga av våra intervjuade lärare använder sig av olika kartläggningsmetoder för att få stöd 
och underlag för sin undervisning. Kartläggning av elever har till syfte att bekräfta det som 
eleven kan och det som eleven inte kan. Genom kartläggning, observation och samtal får 
pedagogen en rättvis och bra bild av var eleven befinner sig i sin läs- och skrivutveckling 
(Druid-Glentow, 2006). Kartläggning kan ses som ett bra hjälpmedel i undervisningen 
eftersom det lyfter fram elevens svaga respektive starka sidor. Våra intervjuade lärare 
använder sig av olika kartläggningsmetoder och tester för att se hur långt deras elever har 
kommit i läs- och skriftspråksutvecklingen. De får genom kartläggningen sina observationer 
bekräftade, de anser att det är ett bra och nödvändigt underlag för att driva igenom om en elev 
behöver särskilda hjälpinsatser. 
     Med tidig kartläggning av elevernas läs- och skrivutveckling så upptäcks eleven fel 
strategier och svårigheter (Druid-Glentow, 2006). Det är viktigt att upptäcka eleverna tidigt, 
så att de inte sitter och få dåligt självkänsla och självförtroende eller att de hittar på egna 
strategier i sin läs- och skrivinlärning. Vi tror att det är viktigt att läraren inte väntar på att 
eleven ska bli ”skolmogen”. Vi ser en stor vikt utav att läraren tar tag i problemet tidigt innan 
stora problem för eleven har uppstått.  Våra intervjuade lärare anser att det är viktigt med 
tidiga insatser, men genom sin erfarenhet vet de att det finns elever som det måste få ta längre 
tid för. När eleverna kommer till skolan har de olika förutsättningar och är olika motiverade 
för att börja läsa och skriva. Med detta menar lärarna att det finns vissa elever som behöver 
lite extra tid innan de knäcker läs- och skrivkoden, samtidigt så hävdar de att elever med 
specifika läs- och skrivsvårigheter måste ha anpassade stödinsatser för att kunna komma 
vidare i läsprocessen. 
     Kartläggning utav av varje elev ger lärarna en helhetsbild utav var eleven befinner sig. För 
att eleven ska utvecklas på bästa sätt och för att kunna anpassa material efter varje elevs 
behov är det viktigt att lärarna synliggör problemet för eleven själv, så att läraren tillsammans 
med eleven arbetar för att komma vidare. Det är viktigt att eleven börjar med saker som den 
är trygg med för att sedan gå vidare med kompetenshöjande övningar i elevens egen takt 
(Carlström, 2007). Våra lärare ser vikten utav att eleverna är delaktiga i sitt eget lärande, de 
anser att det är viktigt att eleven vet och förstår vad deras problem är för att de ska kunna 
komma vidare. 
     Lärarna använder åtgärdsprogram som ett viktigt hjälpmedel i undervisningen.  Problemet 
synliggörs för elevens föräldrar och för eleven själv och tillsammans lägger de upp strategier 
för att komma vidare. Åtgärdsprogrammet ska utgå ifrån en helhetsbild av eleven. Det ska 
tydligt framgå hur man ska arbeta för att förbättra elevens läs- och skrivförmåga och vilka 
ansvar olika parter har (Carlström, 2007). Vi tror att ett åtgärdsprogram kan vara till stor hjälp 
för eleven genom att det synliggör problemet. Eftersom läraren vet var problemet ligger och 
kan lägga upp strategier, så tror vi att det är lättare för eleven att få insikt i sina svårigheter 
och därmed acceptera att behöva jobba hårdare och få mer stödinsatser än sina klasskamrater.  
     Det är främjande för elever med läs- och skrivsvårigheter att arbeta i mindre klasser eller 
grupper, att själva läs- och skrivinlärningen sker med en till en- undervisning och med 
anpassat material (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006). Samtliga av de intervjuade lärarna 
strävar efter att låta eleverna jobba i mindre grupper och de försöker ge dem så mycket som 
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möjligt av sin tid. Klasserna i dagens skola är relativt stora och det är många elever som 
behöver enskild hjälp. Det är lätt att känna maktlöshet som lärare för att man inte räcker till 
för alla elever som behöver extra stöd. De intervjuade lärarna skulle vilja få mer enskild tid 
till varje elev för att kunna ge dem det stöd som de är i behov av.  
 
6.2.1 Hjälpmedel 
     Det hjälpmedel som lärarna använder sig av i det dagliga arbetet är datorn. De tycker att 
det finns bra och tillförlitliga dataprogram som går att anpassa efter elevernas nivå. De kan 
även se att elever känner en arbetsvilja och tycker att det är kul att arbeta med datorn. 
Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar på att fördelen med att använda datorn i 
undervisningen är att den aldrig blir trött och att den alltid ger samma sorts feedback. Något 
som vi reflekterade över är att datorn bara används till träningsprogram och inte för att 
underlätta skrivningen. Gillberg och Ödman (2004) beskriver att dator med 
ordbehandlingsprogram har ett stort värde för elever med läs- och skrivsvårigheter. De menar 
att eleverna med hjälp av datorn får möjlighet att upptäcka felstavade ord och att texten blir 
lättläslig. Vi tror att anledningar till att lärarna inte använder sig av datorn med 
ordbehandlingsprogram i undervisningen kan vara att bristande resurser, ointresse eller 
traditionell vana att använda sig av penna och papper. 
      Lärarna använder sig mycket av eget gjort material som de försökt anpassa efter elevens 
behov. De försöker även underlätta för alla elever i klassen genom att skriva upp viktig fakta 
på blädderblock, använda sig av olika färger och ge ut lappar med texten från tavlan till de 
eleverna som behöver. Lundgren och Ohlis (1995) anser att det är viktigt att som lärare vara 
tydlig i sitt tal- och skriftspråk.  Lärarna var väl medvetna om att det fanns annat material som 
talböcker och bok och band och dylikt, men det var inget som de använde sig av i sin dagliga 
undervisning. Däremot tyckte de att det var viktigt att material som ges till en elev med 
svårigheter måste vara anpassat för den i huvudtaget ska få något utbyte av det. 
     Våra intervjuade lärare använder inte så mycket hjälpmedel i den vanliga undervisningen 
som vi trodde. De finns mycket hjälp att få från bra och igenomtänkt material. Genom 
regelbunden användning av inlästa böcker ger enligt Belfrage och Sjölund (2006) eleven 
träning i läsfärdighet och en läsupplevelse, som dessa elever annars har svår att uppnå. 
     En av lärarna använder sig av högläsning som ett dagligt inslag i undervisningen. Vi anser 
att det har en positiv inverkan på gruppen, de får en berättelser, de utökar sitt ordförråd och de 
får chans till en lugn stund vilket Taube (2007) även menar. 
     En viktig aspekt i läs- och skrivinlärningen är att det måste få ta tid. Lärarna påpekade att 
det är viktigt med rutiner och att redan i förskoleklass och första halvåret i årskurs 1 ge 
mycket tid till språklekar och språklig stimulans. Lärarna är ense om att det är elever med läs- 
och skrivsvårigheter behöver är extra mycket träning och repetitioner. 
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6.3 Slutsatser 
Vi kan se genom läst litteratur och intervjuerna med klasslärarna att elever med läs- och 
skrivsvårigheter behöver mycket stöd och träning för få en positiv läs- och skrivutveckling. 
     Klasslärare till dessa elever har en viktig uppgift, att finna vad svårigheten är, att motivera 
eleven och att hitta anpassad undervisning så att eleven får känna att hon lyckas.  Vi har 
förstått att klasslärarna snabbt ser vilka elever i klassen som har svårigheter och att de anser 
sig veta var eleverna befinner sig.  
    Den stora uppgiften är att finna enskild tid till eleven, att finna rätt material och inte minst 
att uppmuntra eleven så att den inte tappar sitt självförtroende och därmed lusten för att lära 
sig att läsa och skriva.  
     Vi kan se vikten utav att ha en bra arbetsgrupp som kan hjälpa och stötta i det dagliga 
arbetet. Vi har förstått att det är viktigt att det finns någon som kan komma med nya idéer och 
ny energi när orken tryter.  
     Samarbetet mellan klasslärare, föräldrar, specialpedagog, speciallärare och elev har vi sett 
ha en stor betydelse för att eleven ska finna motivation och lust för skolarbetet.  Stödet från 
rektor och ledning är viktig för att klasslärarna ska kunna utföra sin praktik på bästa sätt. 
     Slutsatsen vi kan se av vårt arbete är att våra intervjuade lärare anser att det behövs tid och 
resurser för de elever som har svår att komma igång med sin läsning. Eleverna behöver stöd 
från sina lärare och föräldrarna som har en viktig roll för att stödja och träna läsningen i 
hemmet. Eleverna behöver bli motiverade och det är viktigt att deras lärare kan ge dem 
motivationen och strategier, så att de slutligen kan knäcka läskoden med självkänslan intakt. 
Vi kan här se vikten i att eleven är omsluten av kunniga lärare och inte minst föräldrar som 
övar och motiverar deras barn hemifrån.  
 

6.4 Fortsatt forskning 
I vår undersökning har vi intervjuat klasslärare om hur de upptäcker och arbetar med elever 
med läs- och skrivproblem. Det har varit intressant och vi har fått en bild av hur klasslärarna 
ser på sin roll som pedagog och hur de gör för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Vid fortsatt forskning skulle det vara intressant att se betydelsen av specialpedagogen och 
speciallärarens insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
 

1. Hur kartlägger ni barnen för att se vad de befinner sig? 
 

  
2. Hur upptäcker du att en elev har svårigheter med att läsa och skriva?  
 
 
3. Vilken roll anser du dig har som pedagog när det gäller att stödja elever med läs och 

skrivsvårigheter? 
           

 
4. Vad gör du för att stödja eleverna i klassrummet?  
- Vilka metoder använder du dig av för att underlätta läs- och skrivinlärningen? 
 
 
5.  Vilka hjälpmedel använder du dig av i undervisningen för att underlätta för de eleverna 
med läs och skrivsvårigheter? 
 
 
6. Har ni tillgång till specialpedagog/speciallärare på skolan? 
- Hur används resursen? 
 
 
7. När upprättar ni ett återgärdsprogram för en elev med läs och skrivsvårigheter? 
 
 
8. Finns det något samarbete mellan er kollegor i arbetet med elever med läs och 

skrivsvårigheter? 
 
 
9. Anser du att ni får det stöd ni behöver av skolledningen? 


