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ABSTRAKT 

Detta examensarbete har som syfte att granska hur några utvalda pedagoger tänker och 

arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessutom kommer det undersökas 

hur man kan förebygga svårigheterna. 

För att skapa oss förståelse för vårt syfte användes kvalitativa intervjuer för att få fram 

empiri. Pedagogerna undervisar elever i årskurs 1-6 och de har gemensamt att de arbetar 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det allra svåraste, i 

arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att få eleverna motiverade. 

Pedagogerna använder sig av en rad olika metoder och de förnyar sig ständigt. 

Ljudmetoden, LTG- metoden, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden är dock de 

metoder som pedagogerna har att falla tillbaka på och som de utgår ifrån.  
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1 INTRODUKTION 

 

En av skolans främsta uppgift är att se till att alla barn får en fungerande läsfärdighet. 

I det informationssamhälle som finns i idag, blir den uppgiften allt mer markant. Att 

kunna läsa och skriva är en betydelsefull del i de flesta människors vardag. 

Läsaktiviteterna sker egentligen hela tiden. Man måste kunna lokalisera och 

identifiera information från alla möjliga håll. I mataffären, i arbetet eller när vi reser 

med bil, buss eller tåg, då är det bra att kunna läsa och skriva. För den som har läs- 

och skrivsvårigheter inträffar dessa fel i mycket större utsträckning. Följden kan bli 

att personen med dessa svårigheter undviker att läsa eller väljer bort läsning helt. 

Vi har därför valt att inrikta oss på läs- och skrivsvårigheter hos barn. Området 

valdes främst för att vi själva stött på elever med denna problematik vid otaliga 

tillfällen under vår lärarutbildning. I vårt framtida yrke kommer vi med största 

sannolikhet att möta elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta är därför ett optimalt 

tillfälle att studera just detta. 

Vid tillfällen då vi mött elever med läs- och skrivsvårigheter, har vi märkt att dessa 

elever tar till sig kunskap på olika sätt och att de lär sig på olika sätt. Vi ser därför en 

problematik i detta, då vi inte vet hur vi ska anpassa undervisningen för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Ett annat dilemma är att alla elever inte har samma 

svårigheter, därför måste varje elev ses som en enskild individ. Att göra det ser vi 

som en mycket betydelsefull aspekt i läraryrket. 

Vi hoppas också att detta resultat kommer att ge oss större förståelse och kunskap i 

pedagogiska sammanhang. Under arbetets gång kommer vi ha med oss följande citat, 

som är värt att tänka på: ”Rättvisa är inte att alla får lika mycket utan att alla får vad 

de behöver” (Andersson, Belfrage & Sjölund, 2006, s. 9). 
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2 BAKGRUND 

Nedan följer en presentation av vad forskning säger kring läs- och skrivsvårigheter. 

Avsnitten som presenteras är: synsätt på läs- och skrivsvårigheter, dess kännetecken, 

vilka följder som frambringas samt orsaker. Vidare kommer det att redogöras för hur 

lärare kan arbeta förebyggande med läs- och skrivsvårigheter, vilka metoder som 

används flitigt inom verksamheten samt metoder som författarna förespråkar. 

 

2.1 Synsätt på läs- och skrivsvårigheter 

Skidmore (1996) åskådliggör hur svårigheter är beskrivna inom specialpedagogiken. 

Han hänvisar till tre skilda teoretiska forskningsperspektiv. Det medicinisk-

psykologiska som befinner sig på mikro-nivån, där eleverna framställs som personer 

med svårigheter. Det andra perspektivet är organisationsperspektivet som befinner 

sig på meso-nivån. Hit hör grundsärskolan och träningsskolan. Det tredje 

perspektivet är det sociologiska perspektivet som befinner sig på makro-nivån. Detta 

perspektiv fokuserar på samhället (a.a.).  

Det första perspektivet är det medicinsk-psykologiska perspektivet, som är nära 

knutet till medicin och psykologi, där svårigheterna beskrivs som ett funktionshinder. 

Man försöker här åtgärda och ge stöd åt den enskilda eleven. Därav blir många 

elever sjukdomsförklarade och diagnostiserade. Detta forskningsperspektiv har länge 

dominerat inom specialpedagogiken och är än idag det mest framträdande.  

Organisationsperspektivet är det andra perspektivet. Där framhålls att det är skolan 

som förorsakar svårigheterna. En betydande faktor är enligt detta perspektiv skolans 

mycket begränsade ramar, arbetssätt och metoder. Det är skolan som skapar 

ytterligare problem för dem som redan besitter svårigheter genom att utesluta dem 

från undervisningen. Inom detta perspektiv dominerar en segregerande undervisning. 

Här ses eleven som en elev i svårigheter snarare, än en elev med svårigheter.  

Det tredje perspektivet beskriver att det är samhället och skolan som ställer kraven 

och därmed ligger till grund för svårigheterna. Idag lever vi i ett 

informationssamhälle som ställer mycket höga krav på att alla ska ha en fungerande 

läs- och skrivfärdighet. I dagens samhälle blir dessa svårigheter mer synliga och man 

kan tydligare se vilka som avviker. Detta menar Skidmore (1996) inte var lika tydligt 

under exempelvis medeltiden, eftersom en läs- och skrivfärdighet inte var given då. 

Avvikelser skiljer sig från kultur till kultur (a.a.). 

Vernersson (2002) kan notera en ökning av elever i behov av särskilt stöd i den 

svenska skolan. Framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med 

koncentrationssvårigheter. Hon hävdar att detta beror på att man idag diagnosticerar 

elever som är i behov av särskilt stöd i mycket större utsträckning än man gjort förr. 

Även Druid Glentow (2006) konstaterar att många föräldrar och lärare upptäckt att 

en diagnos öppnar nya dörrar till specialundervisning. Hon menar att en 

diagnosinflation har skett av termen dyslexi. Vernersson (2002) anser att alla elever i 

behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver, oavsett om de har en diagnos eller 

inte. 

Madison och Johansson (1998) menar att det inte finns någon tydlig definition av 

läs- och skrivsvårigheter. Det finns snarare olika kännetecken som kan urskiljas. 
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Enligt Druid Glentow (2006) är det vanligt att pedagoger har svårt att veta i vilka 

termer man ska uttrycka sig när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att 

pedagoger inte vet om de ska tala om läs- och skrivsvårigheter eller om dyslexi. 

”Dyslexi är läs- och skrivsvårigheter, men är läs- och skrivsvårigheter dyslexi?” 

(Druid Glentow, 2006, s. 8). Madison och Johansson (1998) påpekar att alla läs- och 

skrivsvårigheter inte får betraktas som dyslexi, utan måste fastställas som 

”ospecificerade eller generella läs- och skrivsvårigheter” (Madison & Johansson, 

1998, s. 11). 

 

2.2 Kännetecken på läs- och skrivsvårigheter 

Läsprocessen brukar enligt Høien och Lundberg (2001) beskrivas så här: Läsning = 

Avkodning x Förståelse. Med detta menas att ett samspel sker mellan två 

delprocesser. Den ena är avkodning och den andra är förståelseprocessen. 

Avkodningen och läsförståelsen har alltså ett nära samband med varandra. Lundberg 

(2006) menar således att inte bara dessa två delprocesser ger god läsutveckling, utan 

det krävs även motivation, Läsning = Avkodning x Förståelse x Motivation. Om 

någon av dessa faktorer utesluts så kan inte barnet få en fungerande läsning 

(Lundberg, 2006). För att det ska räknas som läs- och skrivsvårigheter krävs det 

alltså att något av dessa element inte fungerar hos eleven. Med andra ord räcker det 

inte enbart att man inte kan koda av och koda in. De elever som faktiskt kan koda av 

och koda in men inte kan använda sig av den förmågan, anses också ha läs- och 

skrivsvårigheter men av olika typer, menar Myrberg (2003) i sin rapport från 

konsensusprojektet. Alla är olika och svårigheterna yttrar sig på olika sätt. 

Problematiken kan alltså även visa sig som läsförståelseproblem utan uppenbara av- 

eller inkodningsproblem (a.a.).  

Enligt Druid Druid Glentow (2006) kan läs- och skrivsvårigheter visa sig som 

exempelvis långsam läsning, att eleven stakar sig i läsningen och tappar bort sig, 

kastar om bokstäver, blandar ihop bokstäver, utelämnar vokaler, konsonanter 

och/eller ändelser och fort blir trött (a.a.). 

 

2.3 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

Det finns många forskare som hävdar vilka orsakerna är bakom uppkomsten av läs- 

och skrivsvårigheter. Än idag finns det inget allmängiltigt recept på vad orsaken 

egentligen kommer ifrån. Nedan presenteras de vanligaste, påstådda orsakerna 

bakom läs- och skrivsvårigheter. 

Enligt Myrbergs (2003) rapport, utvecklas läs- och skrivsvårigheter ”som ett resultat 

av arv- och miljöfaktorer i sampel” (a.a., s. 23). Hos en del elever kan 

miljöfaktorerna vara övervägande, medan ärftliga faktorer kan vara övervägande hos 

andra. Det är alltså helt individuellt och inget fall är det andra likt. Frisk (2007) 

menar att ärftlighet är den vanligaste orsaken men att uppkomsten också kan bero på 

emotionella och/eller sociala orsaker. Det kan också bero på pedagogiska fel av 

läraren som inte varit gynnsam för alla elever. Emotionella orsaker kan exempelvis 

bero på olust att gå i skola, vilket kan leda till temporära läs- och skrivsvårigheter. 

Sociala orsaker kan uppstå i en miljö där barnet levt med ett främmande språk eller i 
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en väldigt språkfattig miljö och på så sätt inte hunnit eller fått lära sig det språk som 

ska läsas eller skrivas i skolan (a.a.).  

En annan orsak till att problemen uppstår, menar Liberg (2006), är exempelvis att 

eleven är omogen, att eleven inte förstår den teknik som används eller att eleven 

saknar underlag för att kunna bygga relevanta kunskapsscheman. Enligt Gillberg och 

Ödman (1999) menade forskarna under 1980-talet att eleverna måste få mogna i sin 

egen takt. Någon träning i läsning och skrivning behövdes inte. De menade då att 

denna förståelse för barnet skulle ge den trygghet som så småningom automatiskt 

utvecklade färdigheterna i läsning och skrivning.  

Madison och Johansson (1998) menar att orsakerna till att läs- och skrivsvårigheter 

uppkommer kan finnas hos eleven, hemmet eller skolan. Hos eleven kan det bero på 

dennes vilja, känsla, intellekt, syn, hörsel eller tal. I hemmet kan orsaken vara att 

eleven känner sig pressad eller känner sig otillräcklig. I skolan kan uppkomsten bero 

på läraren, skolbyten, läsmetodiken i årskurs 1, skolstarten eller frånvaro (Madison & 

Johansson, 1998). 

 

2.4 Följder av läs- och skrivsvårigheter 

Malmquist (1971) säger att barn som har misslyckats med att lära sig läsa och skriva 

ofta känner en nervositet, ångest, rastlöshet, motorisk oro och är många gånger 

överkänsliga, trotsar, skolkar, biter på naglarna, har sömnproblem och 

koncentrationssvårigheter. De känner också ofta en allmän otillfredsställdhet med det 

egna jaget, med föräldrar, lärare eller kompisar. Malmquist (1971) menar vidare att 

barn som har svårt att läsa och skriva snabbt förlorar sin entusiasm och sitt intresse 

för skolan och skolarbetet.  

Att ständigt misslyckas och upptäcka att alla andra behärskar något som man själv 

inte förstår, kan vara förödande för barnet, menar Druid Glentow (2006). När eleven 

inte förstår det den läser och aldrig kan känna att en uppgift är tillfredsställande, kan 

det resultera i att elevens självkänsla sjunker och skolan blir ett ställe som eleven 

ogillar. Elevens reaktion på detta kan bli ett utagerande eller en inåtvändhet.  

Alternativet kan bli att eleven skolkar för att de skäms, eller att de börjar utveckla 

olika typer av försvarsmekanismer för att skydda självförtroendet, eller också att de 

börjar använda felaktiga inlärningsstrategier, som att försöka gissa, lära sig texten 

utantill eller att skriva av en kamrat. Allt detta för att försöka dölja problemen. Detta 

är både svårt och arbetsamt och kan leda till en isolering i sig (Druid Glentow, 2006; 

Nielsen, 2005).  

Malmquist (1971) menar dessutom att upprepade misslyckanden, som barnen får 

erfara på detta område, kan föra med sig vissa icke önskvärda drag som exempelvis 

slutenhet, bristande uppmärksamhet, överkänslighet samt dagdrömmeri. Därtill 

framträder ofta personlighetshandikapp av olika slag som dåligt självförtroende, 

skygghet, ängslan och rädsla för uppgifter de ställs inför (Malmquist, 1971). Detta 

påpekar även Nielsen (2005) i sin studie, där hon presenterar vetenskapliga 

undersökningar som gjorts under den senaste tioårsperioden. Dessa undersökningar 

utgår från enskilda personer som har läs- och skrivsvårigheter. Informanterna 

upplevde att lässituationen i skolan var hotande och att de ofta fick hjärtklappning 
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eller blev svettiga när de var tvungna att läsa högt. I stort sett alla hade upplevt att 

lärarna och kamraterna nedvärderade dem (Nielsen, 2005).  

 

2.5 Verksamhetens olika roller i arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter 

Druid Glentow (2006) menar att ett gott samarbete mellan hem och skola är 

betydelsefullt. Som lärare bör man även påpeka vikten av att i hemmet stödja barnets 

läs- och skrivutveckling och upplysa om hur föräldrarna kan träna för att eleven ska 

visa framsteg i sitt arbete. En annan viktig aspekt är att man samarbetar med eleven 

själv, eftersom de ofta själva är mycket medvetna om vad de kan och vad de har 

svårt för (Nielsen, 2005; Druid Glentow, 2006). Alla berörda lärare måste vara 

införstådda med elevens svårigheter. Druid Glentow (2006) förespråkar en 

arbetsgrupp där alla lärare och pedagoger som är involverade i elevens skolgång är 

medlemmar.  

Myrberg (2001) hävdar att nedskärningar av resurser i skolan ofta ses som en 

anledning till att vissa elever får läs- och skrivsvårigheter. Detta är egentligen inte 

det riktiga problemet, menar han. Det har visat sig att det handlar om felaktigt och 

okorrekt användande av de resurser som har funnits på skolorna. Vidare poängterar 

han att forskningen visat på bättre inlärningsresultat hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter i klasser där resurserna finns i undervisningen och inte när 

resurserna läggs på skolnivå.  

Malmquist (1971) visar att lärarens personlighet och skicklighet har mycket stort 

inflytande på undervisningsresultaten. Därtill följer bland annat lärarens ålder, kön, 

allmänintelligens, attityder, intressen samt betyg under lärarutbildningen. Hon 

hävdar även att eleverna kan påverka hur läraren förhåller sig till klassen. Bland 

annat har elevernas attityder mot skolan visat sig ha betydande inverkan på en lärares 

grad av framgång i sitt yrke, likaså skolans materiella utrustning eller intelligensen 

hos de enskilda eleverna i en klass. 

Druid Glentow (2006) menar att alla elever, och framför allt de med generella läs- 

och skrivsvårigheter, behöver en välstrukturerad undervisning. Hon visar att 

traditionell, lärarledd och strukturerad undervisning är gynnsammast för elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt menar Liberg (2006) att traditionell läs- och 

skrivundervisning inte kan ta hand om barn som inte redan i förväg känner till en del 

om läs- och skrivkonsten. Hon anser att en sådan undervisningsform sällan väcker 

elevernas läslust och därmed förstår inte eleven varför man ska kunna läsa. Eleven 

måste redan innan skolstart besitta en mängd förkunskaper för att kunna tillgodogöra 

sig undervisningen. Några av dessa förkunskaper eleven måste ha är bland annat 

förmågan att förstå att texter skrivs av en person som vill förmedla något till någon 

annan samt förmågan att förstå att en sådan skrivare en dag kommer vara eleven 

själv. 

Liberg (2006) menar att den traditionella undervisningens synsätt orättvist placerar 

felen enbart hos eleven, eftersom personer med läs- och skrivsvårigheter har svårt att 

vara flexibla och kunna växla teknik när det krävs. Samtidigt hävdar hon att den 

traditionella läs- och skrivundervisningen favoriserar barn som kommer från hem där 

barnen redan tidigt kommit i kontakt med olika typer av läs- och skrivsammanhang 
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och lärt sig grunderna i grammatiken, eftersom endast dessa besitter förkunskaperna 

som nämnts ovan. 

Lundberg (2006) definierar begreppet, ”knäcka koden”, som att man måste förstå hur 

det talade språket kan delas upp i delar, som i sin tur betecknas av grafiska tecken 

eller bokstäver. Du kan inte lära dig att läsa om inte alla faktorer för läsning finns. 

Inom den traditionella läs- och skrivinlärningen är det tre faktorer inom läsningen 

som är tätt sammanflätade och beroende av varandra för att effektiv läsning ska 

kunna äga rum. Dessa tre faktorer, som beskrivits ovan i 2.2, är avkodning, förståelse 

och motivation (a.a.). För att få den här motivationen och därmed lusten till att läsa 

måste barnen känna att de får något i utbyte av läsningen, menar Lundberg och 

Herrlin (2005). De måste få läsa sådant som de är intresserade av och kanske till och 

med får välja själva, för att känna inspiration för läsningen. Det avgörande för att 

eleven ska kunna ta del av läsningens alla sidor, menar Lundberg och Herrlin (2005), 

är att ”eleverna är intresserade och aktiva, att de känner glädje och lust inför lärandet, 

att de upplever tillfredsställelsen av att kunna något som de inte kunde tidigare, att de 

blir bättre” (s. 10). 

Den mest effektiva undervisningsformen för elever med läs- och skrivsvårigheter är, 

enligt Druid Glentow (2006), ”en-till-en-undervisning”. Den är gynnsam eftersom 

det blir lättare att fånga och behålla elevens uppmärksamhet, engagemang och 

koncentration på uppgiften. Dessutom underlättar den för läraren, då man helt får 

insyn i elevens strategier och omedelbart kan ge feedback. Denna undervisningsform 

är dock ekonomiskt resurskrävande och används därför sparsamt i verksamheten 

(Druid Glentow, 2006). Myrbergs (2003) rapport från Skolverket visar att ”en-till-

en”- pedagogik parallellt med normal klassrumsundervisning är den mest effektiva 

metoden för arbete med läs- och skrivproblem, jämfört med mindre grupper som ofta 

ses ute på skolorna idag.  

I det stora hela är samtliga författare överens om att tidiga insatser är betydelsefulla, 

och detta av flera skäl, bland annat så hinner inte eleverna fastna i resultatlösa läs- 

och skrivstrategier. Dessutom är eleverna som mest formbara i början av sin läs- och 

skrivinlärning. Det får heller inte glömmas bort att tidiga insatser kan förebygga en 

negativ självbild. För att stärka elevens självkänsla bör arbetet innehålla en 

blandning av aktiviteter. Dels sådana aktiviteter som eleven behärskar men även 

sådana som eleven behöver få stöd med (Lundberg & Herrlin, 2005; Frisk, 2007; 

Myrberg, 2007; Druid Glentow, 2006; Lundberg, 2006; Nielsen, 2005; Myrberg, 

2003; Vernersson, 2002; Madison& Johansson, 1998; Høien & Lundberg, 2001). 

En annan pedagogik som är vanlig i verksamheten är ”vänta-och-se”- pedagogiken. 

Istället för tidiga insatser så väntar man och tror att tiden kommer att lösa problemen. 

Denna pedagogik kommer då ofta för sent och med för småinsatser, enligt Myrberg 

(2003). 

 

2.6 Användbara metoder vid läs- och skrivsvårigheter 

Myrberg (2003) påvisar i sitt konsensusprojekt att lärarskicklighet innebär att man 

kan behärska många olika metoder, och dessutom kan anpassa dessa till sina elevers 

behov. Han tror inte på någon enskild metod, utan på lärarens förmåga att kombinera 

olika metoder på ett framgångsrikt sätt. Myrberg (2003) förespråkar en pedagogik 

som ”bygger på den enskilde elevens förutsättningar, framstegstakt och 



7 

 

inlärningsstrategier” (s. 37). Detta innebär att läraren kan arbeta diagnostiskt i sin 

undervisning, vilket betyder att läraren gör en kontinuerlig uppföljning av varje elevs 

resultat och svårighet (a.a.).  

 

Druid Glentow (2006) rekommenderar att läraren använder sig av ”metakognitiva 

samtal”. Dessa samtal innebär att eleverna får möjlighet att samtala om sitt eget 

lärande i dialog med andra. Druid Glentow (2006) anser att uttrycket ”skynda 

långsamt” har betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleven ska få den 

tid den behöver innan man går vidare. Dessa samtal handlar i stort om att man, både 

som lärare och elev, ska bli medveten om vad, hur och varför man gör någonting. 

Vet eleven svaret på dessa frågor så stärker detta uthålligheten och motivationen, 

hävdar Druid Glentow (2006).  

 

Nedan presenteras fyra metoder som är de vanligaste i verksamheten och som 

författarna ser som framgångrika i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Vidare 

redogöras ett av de mest använda läsutvecklingsschemana i Sverige, ”God 

läsutveckling”, framtagen av Lundberg och Herrlin (2005).  

  

2.6.1 Wittingmetodens ominlärning 

Wittingmetoden är uppkallad efter en kvinna, vid namn Maja Witting (Witting, 

1985). Hon arbetade för att förverkliga grundtanken, att varje elev har potential att 

utvecklas, oavsett hur hopplös situationen än kan se ut. Metoden utgår från delarna 

för att sedan gå vidare med helheten. Ominlärning är ett tillämpningsområde som 

används för att arbeta bort läs- och skrivsvårigheter. Detta gäller alltså för de elever 

som av någon anledning misslyckats med sin läs- och skrivutveckling och behöver ta 

sig an skriftspråket på ett annat sätt. Metoden är en syntetisk läsinlärningsmetod, som 

innebär att eleverna först lär sig de enskilda ljuden som sedan sätts ihop till en helhet 

(Larson, Naucler & Rudberg, 1992; Witting, 1985).  

I Wittingmetoden arbetar man med avkodning respektive förståelse separat. Man 

arbetar alltså enskilt med avkodningen först för att sedan arbeta enskilt med 

förförståelsen (Druid Glentow, 2006; Larson m.fl., 1992). Lundberg och Herrlin 

(2005) är kritiska till att separera dessa, eftersom de samspelar med varandra. De 

menar att dessa moment bearbetas tillsammans och lyfter fram läsningen som helhet. 

Utifrån Wittingmetoden ska alla elever dessutom arbeta med samma moment tills 

alla är färdiga och befinner sig på samma plan, menar Druid Glentow, (2006) samt 

Larson m.fl., (1992). De elever som kan komma ifråga för en ominlärning kan gå på 

allt från mellanstadiet till gymnasiet eller universitet. Vad dessa elever har 

gemensamt är att de har en bristande förmåga att hantera grafem-fonem-relationen 

(a.a.).  

Wittingmetoden är relativt ovanlig, både när det gäller förekomsten av den för elever 

som har läs- och skrivsvårigheter, och även till sitt innehåll, då arbetsmaterialet och 

dess användning ser annorlunda ut (Druid Glentow, 2006). För att skolan ska kunna 

erbjuda ominlärning krävs resurser. Det måste finnas en lärare som behärskar ett 

ominlärningsarbete (a.a.). Vid bokstavsinlärningen har man inga bilder. Till 

bokstaven ”A” har man exempelvis ingen bild på en apa. Apan blir då kanske till en 

orangutang eller en chimpans, vilket inte tanken var, beskriver Druid Glentow 
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(2006). Det finns dock ett krav som Witting menar att alla pedagoger ska följa om de 

väljer att arbeta med hennes metod. Det är att de instruktioner som ges i 

handledningen alltid ska följas från punkt till pricka och inga andra metoder ska 

blandas in. Witting (1985) menar att de som inte vill arbeta fullt ut med hennes 

metod ska inte arbeta med den alls. 

 

2.6.2 Bornholmsmodellen 

Enligt Lundberg (2006) är språklig medvetenhet en viktig förutsättning för god 

läsutveckling. Han menar att om alla barn får ägna sig en liten stund varje dag åt 

språklekar klarar de läs- och skrivinlärningen bättre när de kommer till skolan. Barn 

som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter klarar sig också bättre om de fått 

öva med hjälp av språklekarna varje dag under det sista förskoleåret. Denna metod 

kan alltså både underlätta för elever i riskzonen men också förebygga lässvårigheter 

(Lundberg, 2006). Myrberg (2007) förespråkar också Bornholmsmodellen. Han 

menar att denna metod hjälper barn att bygga upp fonologisk medvetenhet. Lundberg 

(2006) nämner att en god läsutveckling vilar på fyra stycken pelare, nämligen; 

språklig medvetenhet, bokstavskunskap, rikt ordförråd samt motivation. Om barnen 

får gå igenom alla dessa steg i Bornholmsmaterialet får de en gynnsammare start i 

sin läsinlärning (Lundberg, 2006).  

Avsikten med ett sådant här träningsprogram är, enligt Myrberg (2007) och 

Lundberg (2006), att öka barnets medvetande om språkets uppbyggnad. Barnen blir 

medvetna om språkets ljudmässiga uppbyggnad samt språkets byggstenar, fonem. 

Vad händer till exempel med ordet skratta när man väljer att ta bort bokstaven r? 

(Myrberg, 2007). Att kunna höra skillnaderna är det som är avgörande för en 

framgångsrik läsinlärning (Lundberg, 2006; Myrberg, 2007).  

Bornholmsmodellen består av korta pass med språklekar och fonologiska övningar. 

Delar i programmet är bland annat att lyssna efter ljud, leka med ord som rimmar, 

läsa ramsor, vad en mening är och hur man delar in den i ord samt dela upp ord i 

stavelser. Genom dessa lekar och övningar ”är vägen till bokstäver och skrivna ord 

kort, även för barn som hade sämre förutsättningar” (Myrberg, 2007, s. 75).  

Nilholm (2003) påstår att genom att barnen genomför övningar som att klappa 

stavelser, gissa vilket ljud ett ord börjar på eller vad som händer om man byter ut ett 

ljud i ett ord, så ökar barnets förståelse för språkljudet. Myrberg (2007) samt 

Lundberg (2006) menar dock att forskning visat att detta inte gör någon nytta. Man 

måste veta varför man gör det. Om inte pedagogen vet varför den gör det, hur ska då 

barnen veta det? Man måste alltså göra barnen medvetna om vad i orden som 

motsvarar den klappade rytmen, annars finns det ingen poäng med övningen 

(Lundberg, 2006; Myrberg, 2007). 

 

2.6.3 Ljudmetoden 

Ljudmetoden kallas också för den syntetiska ljudmetoden (Åkerblom, 1988). Lindö 

(2002) beskriver ljudmetoden som att man utgår från bokstavsljuden som man sedan 

sammanfogar till ord. Man går alltså från delarna till helheten via en syntes. Denna 

metod är traditionellt lärarstyrd och eleverna ses som passiva mottagare. Lästekniken 
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är det betydelsefulla och läsförståelsen kommer sist. De som förespråkar denna 

metod menar att läsförståelsen kommer automatiskt när man lärt sig lästekniken 

(Lindö, 2002; Åkerblom, 1988). Åkerblom (1988) menar att man helt bortser från 

läsförståelsen och grammatiken eftersom eleverna inte klarar av att lära sig mer än en 

färdighet åt gången. Om detta skulle ske kan det resultera i att eleverna blir 

överbelastade och läsinlärningen blir långsammare (a.a.).  

En undervisning efter ljudmetoden kan, enligt Lindö (2002), se ut som att barnen 

först får lyssna på ljudet på den aktuella bokstaven och sedan själva säga ljudet högt. 

Därefter säger läraren ett ord med ljudet i och då ska eleverna göra en ljudanalys och 

tala om var de hör ljudet; först, inuti eller sist. Eleverna får sedan se bokstaven för 

det nya ljudet och avbilda den på tavlan och i ett skrivhäfte.  

Denna metod syns ofta i läseböcker, där böckerna inleds med korta, enkla ord som 

ofta är osammanhängande och läsförståelsen uteblir (Åkerblom, 1988). 

Problematiken med denna metod är att man utelämnar vissa elever genom att starta 

med för små delar. Detta kan ha stor betydelse för elevens fortsatta lärande då 

självförtroende och motivation kan få sig en allvarlig törn. Utan självförtroende blir 

läsinlärningen i princip omöjlig (a.a.).  

Ett annat dilemma som pedagogen försätter sig i är att uttalen av orden är olika 

beroende på om ljudet finns först, inuti eller sist i ordet. Inuti ordet smälter ljuden 

samman medan de som är först eller sist inte gör det (Åkerblom, 1988). Hon menar 

att det är en omöjlighet för läraren att visa hur detta går till i praktiken. Om en elev 

ska kunna svara på frågan om ett ljud hörs först, inuti eller sist, måste eleven veta 

det. Det går nämligen inte att höra det. Vissa elever kommer känna ett misslyckande 

och självförtroendet kommer sakta men säkert att brytas ned (a.a.). 

 

2.6.4 LTG- metoden  
 

LTG är en förkortning av Läsning på Talets Grund. Metoden utarbetades av 

lågstadieläraren Ulrika Leimar. Hon menar att läsinlärningen ska vara fri och bygga 

på det enskilda barnets språk och erfarenheter. LTG-metoden innehåller mest 

analytiska moment (ordbilder) men även syntetiska (ljudning) (Larson, Nauclér & 

Rudberg, 1992). Till skillnad från den syntetiska metoden börjar man här med 

helheten. Med detta menas hela, meningsfulla texter. Texten analyseras och bryts ner 

i meningar, satser, ord, stavelser och bokstavsljud. Därefter sammanfogas de igen till 

stavelser, ord, satser och meningar genom syntes (Leimar, 1977).  Leimar (1977) 

beskriver metoden som att läraren tillsammans med eleverna producerar sina egna 

texter. Eleverna dikterar en text som läraren skriver ner och texten bearbetas. 

Metoden bygger på elevernas eget språk och deras fria personliga skapande. Druid 

Glentow (2006) menar att en LTG-text i princip kan se ut hur som helst, eftersom det 

är eleverna som skapar texten. Vid bokstavsinlärningen har man, precis som i 

Wittingmetoden, inga bilder.  

 

Arbetet enligt LTG- metoden består av fem faser: 

 Samtalsfasen – eleverna samtalar med läraren om deras gemensamma 

upplevelser, iakttagelser och funderingar. Syftet med detta är att få fram ett 

textmaterial som eleverna kan känna igen sina egna ord och meningar i. 
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 Dikteringsfasen – eleverna formulerar meningar som läraren skriver ned. 

Eleverna får här se sambandet mellan tal och skrift. De får alltså se sitt ”tal” 

nedskrivet i text. 

 Laborationsfasen – eleverna jobbar på sin egen nivå med olika uppgifter. En 

del barn kan redan läsa, andra lite och en del kanske inte kan en enda 

bokstav. Med andra ord en individanpassad läs- och skrivinlärning. 

 Återläsningsfasen – eleverna läser den text de skrivit individuellt och/eller i 

grupp. 

 Efterbehandlingsfasen – eleverna arbetar vidare med sina ord och meningar.  

 

(Druid Glentow, 2006, s. 33-34). 

 

2.6.5 GLU - Läsutvecklingsschema 

”God läsutveckling” är ett läsutvecklingsschema framtaget av Lundberg och Herrlin 

(2005). Läsutvecklingsschemat används som ett verktyg för att synliggöra elevens 

läsutveckling och för att se om åtgärder bör vidtas. Det finns en tillhörande 

kartläggning för läraren, som är ett hjälpmedel när man observerar eleverna. 

Hjälpmedelet är till för både eleverna och läraren. Dessutom finns det en 

kartläggning för bara eleven, så den kan följa sin egen läsutveckling (Lundberg & 

Herrlin, 2005).  Dessa kartläggningsmodeller baseras på det senaste årtiondets 

forskning om läsprocessen och sträcker sig från förskoleklassen till årskurs fyra 

(Myrberg, 2007). Varför det bara finns ett karläggningsschema till årskurs fyra, är 

för att eleverna bör ha uppnått det högsta eller näst högsta steget inom alla 

dimensioner, anser Lundberg och Herrlin (2005). Lundberg och Herrlin (2005) 

menar att ett barns läsutveckling består av fem dimensioner: fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Eleverna 

behöver inte följa stegen i dimensionerna till punkt och pricka, utan de kan hoppa 

över vissa steg eller behöva gå tillbaka och öva mer. Till nästan alla steg finns det 

förslag på lämpliga övningar men det är inget tvunget att följa, utan man får byta ut 

övningar till liknande innehåll (Lundberg & Herrlin, 2005). 
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3 PROBLEM 

Syftet med denna studie är att granska hur några utvalda pedagoger tänker och 

arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Vi vill även få kunskap om hur pedagoger 

anser att man kan förebygga svårigheterna. 

Vi har inriktat oss på undervisning i grundskolans tidigare år, vilket är elever i 

årskurs 1-6. Detta för att få en så bred kunskapsbild som möjligt. 

Frågeställning 

○ Hur tänker pedagoger kring elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

○ Hur arbetar pedagoger med elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

○ Hur anser pedagoger att man kan förebygga svårigheterna? 
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4 METOD 

Nedan presenteras hur vi gått tillväga för att samla in data. Avsnitten som redovisas 

är: metodval, utformning av intervjuguide, urval, genomförande, databearbetning, 

forskningsetiska överväganden samt metoddiskussion. 

 

4.1 Metodval 

I denna studie används kvalitativa intervjuer för att få fram pedagogers tankar kring 

läs- och skrivsvårigheter samt hur de anpassar undervisningen till varje enskild 

individ, utifrån dessa svårigheter. Trost (2001) konstaterar att en kvalitativ intervju är 

effektiv om forskarna vill ha information om intervjupersonernas erfarenheter kring 

ämnet samt hur de resonerar, känner och tänker. Enligt Patel och Davisson (2003) 

åstadkommer en kvalitativ intervju djupare kunskap än en kvantitativ, då den 

analyserar helheter snarare än en kvantitativ som analyserar delar. Därför valdes 

kvalitativ intervju, då vårt intresse låg i att få så utvecklade svar som möjligt kring 

pedagogers tankar och uppfattningar runt läs- och skrivsvårigheter. 

 

4.2 Utformning av intervjuguide 

Vid intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1) som fungerade som en mall. 

Intervjufrågorna sammanställdes utifrån vårt syfte och frågeställningar samt 

bakgrund för att få så relevant material som möjligt till vår studie. Intervjuerna var i 

hög grad standardiserade, vilket Patel och Davidson (2003) hävdar är vanligt vid 

intervjuer där man vill kunna jämföra och dra allmänna slutsatser. De var dock 

relativt ostrukturerade, då vi ville att intervjupersonerna skulle ha så stort utrymme 

som möjligt att svara inom (a.a.). I likhet med Lantz (2007) ansåg vi att öppna frågor 

skulle ge ett värdefullare resultat, då intervjupersonen får beskriva sina erfarenheter 

och sina uppfattningar utan att frågorna styr denne allt för mycket. Detta tog vi 

hänsyn till när vi utformade våra intervjufrågor men fokus låg på att 

intervjupersonerna höll sig inom ämnet. Inledningsvis följde ett par frågor av allmän 

karaktär kring intervjupersonens bakgrund, för att skapa ett mer avslappnat klimat 

från början (Lantz, 2007). Avslutningsvis fick de möjlighet att tillägga tankar, som 

kommit fram under intervjuns gång. Inledande och avslutande frågor är ett vanligt 

sätt att utforma en intervju på (Patel & Davidson, 2003). 

 

4.3 Urval 

I studien intervjuades både grundskollärare och specialpedagoger för att få en så bred 

kunskapsbild som möjligt utifrån deras tankar och åsikter kring läs- och 

skrivsvårigheter. Kontakt togs med våra gamla VFU-platser, eftersom vi redan har en 

relation till dem och vet hur de arbetar där. Trots detta, så var det väldigt svårt att få 

pedagogerna att ställa upp för intervjuer. Därför togs kontakt med andra skolor vi 

tidigare vikarierat i och hade kännedom om. Intervjuerna gjordes alltså på några 

slumpmässigt utvalda pedagoger (Trost, 2001). För oss var det väldigt viktigt att 

pedagogerna inte kände sig tvungna att genomföra intervjuerna, utan att de kände att 
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det var frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 2002; Patel & Davidson, 2003; Lantz, 

2007).  

Totalt genomfördes sju intervjuer. Intervjupersonerna bestod av fem 

specialpedagoger som arbetar i årskurs 1-6 samt två klasslärare i årskurs 3 respektive 

3-4. Anledningen till att vi valde både specialpedagoger och klasslärare var för att få 

en så bred kunskapsbild som möjligt om hur de arbetar med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Det som skiljer pedagogerna åt är deras utbildning och mängden 

erfarenhet kring svårigheten. Den gemensamma nämnaren är dock att alla har 

kunskap om läs- och skrivsvårigheter och de alla arbetar för att förebygga 

svårigheten. 

 

4.4 Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktades de aktuella pedagogerna via ett informationsbrev (se 

bilaga 2), där de informerades om syftet med studien, vad underlaget skulle användas 

till samt hur lång tid intervjun skulle ta (Patel & Davidson, 2003). Det upplystes även 

om att en diktafon skulle användas för att spela in samtalet och att materialet 

kommer behandlas konfidentiellt och personerna i fråga anonyma (Vetenskapsrådet, 

2002).  

Innan de utvalda pedagogerna intervjuades gjordes en provintervju, granskades 

intervjuns tillförlitlighet och giltighet. Respondenten fick då ge synpunkter på 

innehållet i intervjun och upplägget. Detta gjordes dels för att vi ville se hur lång tid 

intervjuerna skulle ta och dels för att få konstruktiv kritik, och kunna förbättra 

intervjuguiden (Lantz, 2007). Efter provintervjun beslutade vi oss för att inte ge ut 

intervjufrågorna i förväg. Dels för att respondenten övat in svaren och dels för att de 

blev alldeles för omfattande. 

Intervjuerna inleddes med en presentation av oss själva, där vi berättade vad vi 

utbildar oss till, om vårt examensarbete och varför vi valt att skriva om just läs- och 

skrivsvårigheter. Vi påpekade återigen att de kommer att vara anonyma i vår studie 

och att det bara är vi som ska lyssna på det inspelade materialet. Likt Lantz (2007) 

valde vi att använda en diktafon under intervjuerna, eftersom vi i förväg förstod att 

det skulle bli svårt att lyssna och anteckna samtidigt. Lantz (2007) menar att man 

omedvetet filtrerar det som sägs och därigenom inte skriver ner allt. Kvalitén på 

intervjun blir då hotad. 

Samtliga intervjuer genomfördes på en ostörd plats i ett arbetsrum eller grupprum 

som intervjupersonerna själva valt på arbetsplatsen. Vi var oroliga för att fönster 

skulle distrahera intervjupersonen, så därför satte vi oss alltid, med fördel, mot 

fönstren för att undvika störningsmoment för respondenten. Intervjuerna fortskred 

under en veckas tid. 

Intervjuerna varierade mellan 45-60 minuter per pedagog, vilket blev sammanlagt 

350 minuter insamlat material. 

 

4.5 Databearbetning 

Intervjuerna spelades in med en diktafon och avlyssnades samma dag, för att sedan 

transkriberas. Patel och Davidson (2003) konstaterar att transkribering bör ske då den 
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kvalitativa undersökningen fortfarande är färsk i minnet. Detta utgick vi ifrån när vi 

skulle transkribera det samlade materialet. Efter varje intervjutillfälle turades vi om 

att transkribera intervjuerna. Detta gjorde att det blev lättare att jämföra pedagoger 

emellan och se om de tyckte lika eller inte. Genom att ställa liknande frågor till alla 

respondenter var det också lättare för oss att granska deras svar (Lantz, 2007; Trost, 

2001). 

Efter transkriberingen kategoriserade vi materialet utifrån våra frågeställningar och 

bakgrund, som sedan kom att ligga till grund för resultatet. 

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra olika forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vi 

ska här redogöra hur vi gått till väga utifrån dessa principer. 

 

Inför intervjuerna tog vi kontakt med våra intervjupersoner via telefon och mejl (se 

bilaga 2). Där klargjorde vi vårt syfte, vad som skulle diskuteras och varför vi valt att 

intervjua just dem.  Detta går, enligt vetenskapsrådet (2002), under 

informationskravet, där forskaren ska informera deltagarna om undersökningens 

syfte. De fick därefter, enligt samtyckeskravet, besluta om de ville medverka i vår 

studie eller ej och att de när som helst kunde dra sig ur (a.a.). Konfidentialitetskravet 

lyder att alla personuppgifter ska tas till vara, så att inga uppgifter om dem lämnas ut 

till obehöriga (a.a.). Vi förklarade att de skulle vara fullständigt anonyma och 

materialet skulle behandlas konfident. Samtliga pedagogers namn har fingerats och 

det går inte att identifiera dem. Vi poängterade extra att insamlad data endast skulle 

användas inom forskning, vilket nyttjandekravet fastslår (a.a.). Det innebär att de 

uppgifter vi fått ta del av, endast kommer att användas för detta examensarbete. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Efter provintervjun, beslutades det att intervjuguiden inte skulle ges ut i förväg till 

respondenterna. Till en början ansågs det vara till en fördel, eftersom 

intervjupersonen då får bekanta sig med frågorna och förmodligen känna sig mer 

bekväm under själva intervjutillfället. Detta var dock en nackdel eftersom 

pilotpersonen i fråga hade skrivit ett manus. 

Till en början var problemet att få tag i frivilliga pedagoger som ville delta. De 

hävdade att det berodde på utvecklingssamtal och annat administrativt arbete. Därför 

kontaktades andra skolor i vår kännedom men som vi inte hade någon relation till. 

Om det kan ha påverkat vår kvalité på våra intervjuer, kommer vi förmodligen aldrig 

få svar på.  

Under en av våra intervjuer kände vi att klimatet var väldigt spänt. Vi upplevde att 

respondenten redan innan intervjun ställde sig i försvarsställning. Detta trots 

påpekandet innan, att intervjun är frivillig, att man när som helst kan dra sig ur och 

att materialet kommer att behandlas konfident. Vår känsla var att denna pedagog 

kände sig hotad. Patel och Davidson (2003) menar att språkbruk, gester och 

kroppsspråk har betydelse i samtalet, så att inte intervjupersonen blir hämmad. Detta 

hade vi i åtanke när vi utförde våra intervjuer. Det kan tänkas att personen i fråga 
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kände ett visst underläge. Två okända människor kommer för att intervjua en person 

i ett ämne som denne bör ha erfarenheter kring. Relationen kan med andra ord ha 

betydelse.  
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5 RESULTAT 

Efter fullbordande intervjuer, med de aktuella pedagogerna, fick vi mycket 

intressanta tankar kring läs- och skrivsvårigheter. Nedan sammanförs resultatet av 

våra intervjuer.  

 

5.1 Hur tänker lärare kring elever som har läs- och 

skrivsvårigheter?  

I följande avsnitt redovisas pedagogernas synsätt på läs- och skrivsvårigheter, 

möjliga faktorer till läs- och skrivsvårigheter men även hur vi kan arbeta för att 

utveckla elever med läs- och skrisvårigheter. 

 

5.1.1 Pedagogers definition på läs- och skrivsvårigheter 

Samtliga av de intervjuade pedagogerna menar att läs- och skrivsvårigheter är svårt 

att sätta en definition på. De menar att det kan vara så otroligt mycket som väger in. 

… det kan ju yttra sig på så många olika sätt. 

 

… läs- och skrivsvårigheter är ju ett stort begrepp. 

 

Vissa säger läs- och skrivsvårigheter och andra säger dyslexi. Det är svårt att 

veta. Det är också olika hur man benämner det... Och som sagt definitionerna 

tycker inte jag alltid är så klara. Den har också ändrat sig mycket… […] det är 

inte konstanta de här definitionerna.  

Definitionen av begreppet läs- och skrivsvårigheter är så stort att pedagogerna inte 

kan ge någon entydig förklaring på vad det innebär. Det innefattar så många olika 

företeelser.  

 

5.1.2 Möjliga faktorer till läs- och skrivsvårigheter  

Samtliga pedagoger är överens om att det finns olika bidragande faktorer till varför 

vissa elever får läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna nämner att det kan vara 

ärftligt, att det kan vara en brist i hjärnan och att miljön har betydelse. 

 En pedagog säger såhär: 

… ofta är det ju ärftligt […] De har ju gjorts några hjärnundersökningar och sett 

att det finns en avvikelse ändå… 

 
Det kan ju också vara miljön, vilket språk du använder hemma givetvis. Vilken 

språkstatus man har hemma. 

Två pedagoger nämner att det kan bero på att eleven kommer från ett annat land och 

har svårt att tillgodogöra sig det nya språket. En annan uppfattning som en pedagog 

nämner är att eleven inte blivit tillräcklig stimulerad. 
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… det kan ju också ha en koppling med barn som kommer från andra länder. De 

har ju inte språket och de har ju inte den språkutvecklingen och de kanske 

kommer hit när man går på mellanstadiet och ingen skolgång […] Sen är det ju 

svårt att avgöra om det är läs- och skrivsvårigheter, eller om det är språket. 

 

… det kan vara att man inte blivit stimulerad, fått dålig, eller fel träning. 

Pedagogerna beskriver olika faktorer till varför vissa elever får läs- och 

skrivsvårigheter. De menar att det inte bara behöver bero på ärftlighet och miljön, 

utan det kan också ha betydelse om eleven har ett annat modersmål och därför inte 

tillgodogör sig undervisningen. Det kan resultera i temporära eller permanenta läs- 

och skrivsvårigheter, menar en pedagog. En annan pedagog beskriver att det kan 

bero på att eleven inte blivit tillräckligt stimulerad, då den fått dålig eller fel sorts 

träning, som inte varit framgångsrik för eleven. 

 

5.1.3 Hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter 

Pedagogerna hävdar att tid är något de efterlyser. Tid för träning, krävs för att en 

elev med läs- och skrivsvårigheter ska utvecklas. Dessvärre räcker inte tiden till. 

… man behöver mycket tid framför allt. Det kan jag tycka att… vissa barn skulle 

jag behöva träffa varje dag och det räcker inte min tid till. Den gör inte det… 

Flertalet pedagoger menar att dessa elever inte får något stöd hemifrån. Föräldrarna 

hjälper dem inte med läxor och uppmuntrar dem inte i deras läs- och skrivinlärning. 

Man kan inte lära sig allt i skolan. Man måste som förälder sätta sig ner och 

träna. 

En majoritet av pedagogerna nämner att läsläxan är något som eleven måste göra 

tillsammans med föräldern. Detta kan dessutom leda till att relationen barn – förälder 

blir godare. 

Sen prioriterar vi ju den här kvart-om-dagen. Det är ju en typ av läxa men 

alltså… jaa… man läser tillsammans med föräldrarna hemma. 

 

… om de satsar på sina barn och sätter sig med dom. Det blir då också bättre 

förhållandet mellan barnen och familjen. 

En pedagog menar att man inte kan begära detta av föräldrarna men att det 

är en fördel om de finns där och stöttar eleven. 
 

… men det är ju på vårt ansvar så vi kan ju inte förvänta oss att föräldrarna ska 

lära barnen läsa. 

En majoritet pedagoger anser att elever inte får den hjälp och det stöd de behöver för 

att lära sig läsa och skriva på ett önskvärt sätt. De menar att eleverna behöver mycket 

mer hjälp hemma med sina läxor och framför allt, bli uppmuntrade till att lära sig att 

läsa och skriva. En pedagog menar dock att det inte är föräldrarnas uppgift att lära 

barnen läsa och skriva, utan ansvaret ligger hos skolan. Pedagogen beskriver att det 

bästa vore såklart om alla elever fick det stöd de behöver hemifrån men att detta inte 

går att ta gör givet. 
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5.2 Hur arbetar lärare med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter?  

I följande avsnitt redovisas hur pedagogerna arbetar när läs- och skrivsvårigheter 

uppstår, fördelar och nackdelar med diagnostisering, hur pedagoger arbetar för att 

anpassa undervisningen, vilka dilemman det finns i arbetet med dessa svårigheter, 

vilken betydelse motivationen och självförtroendet har samt olika metoder som 

pedagogerna ser som framgångsrika. 

 

5.2.1 Att diagnostisera för att upptäcka 

Nedan redogörs för vad pedagogerna anser kring diagnosticering av elever med läs- 

och skrivsvårigheter. De flesta pedagoger är kluvna i frågan och ser både för- och 

nackdelar med en diagnos. 

En pedagog menar att det är viktigt med en diagnos på eleven för läraren. 

Diagnos… är viktigt för min del, annars har man inte koll på vad dem kan och 

vad dem inte kan… Så vet man vad man ska träna upp. Det blir lättare med en 

diagnos.  

En annan pedagog menar att det är betydelsefullt eftersom man lätt blir hemmablind 

och tror att problemen kommer att gå över av sig självt. 

… förr så sa man ju att det skulle mogna och att det kommer och så här... Men 

ofta så mognar det inte utan man måste vara på hela tiden. Och den tiden är 

jätteviktig så att man inte försitter den tiden… så jag tycker att det är bra med en 

diagnos. 

Samtliga pedagoger uttrycker att en diagnos skulle kunna vara till en fördel för 

personen i fråga, då den får en förklaring och ett namn på sin svårighet. 

… sen finns det ju vissa föräldrar som vill veta diagnosen. Det kan ju vara skönt 

att veta… att det är någonting. 

 
Sen finns det ju dem som tycker det är skönt att få en diagnos och veta ”jo men jag 

har dyslexi. Det beror inte på att jag är dum eller så, utan jag har bara svårt med 

bokstäver”. 

Pedagogerna hävdar att det kan vara en fördel med en diagnos när man exempelvis 

ska ta körkort eller läsa på universitet. Då har man möjlighet att få längre tid på sig 

på tentor och prov, eller få proven muntliga. 

Jag kan tänka mig att på universitetet till exempel… att det kan vara en fördel 

kanske. Och körkort kanske… och just det här med muntliga tentor, talsyntes och 

sånt på universitet. Men… i grundskolan är jag inte övertygad.   

Flertalet pedagoger konstaterar även att det finns nackdelar med en diagnos. Det kan 

resultera i att eleven får en stämpel på sig. Eleverna ska ju trots allt få det stöd de 

behöver oavsett svårighet. De förklarar även att en del elever med diagnosen dyslexi 

kan utnyttja det och ta vara på det i olika situationer, då det känns jobbigt. 

… det ska ju inte ge någon stämpel […] alla ska ju få den hjälp de behöver, men 

det blir tydligare med en diagnos. 

… det spelar ju ingen roll hur man lägger upp undervisningen, om det finns en 

diagnos eller inte. För problemet finns ju där i alla fall.  
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En pedagog nämner att en diagnos kan resultera i att elever, lärare och föräldrar 

slutar att kämpa. De finner ingen mening med det och lägger därför ner träningen. 

Många gånger när man får en diagnos så slår man sig lite till ro, både som lärare, 

förälder och elev […] På ett barn i ettan, tvåan… det vet jag inte.. det kan bli en 

självuppfyllande profetia. Att man lägger ner träningen...   

Pedagogerna hävdar att många föräldrar vill att sitt barn ska få en diagnos, så att 

barnet får den hjälp den behöver i skolan. Detta stämmer dock inte, menar 

pedagogerna. En diagnos betyder inte automatiskt att barnet får särskilda resurser. 

Däremot ska barnet naturligtvis få den hjälp den behöver men med det följer sällan 

någon särskild resurs.  

Resurser som många säger, spelar inte heller så stor roll för vi har många barn 

med diagnoser av olika slag och det följer sällan någon särskild resurs. Alltså… 

lagen säger att man ska få den hjälp man behöver. Vi har de skattepengar vi har… 

så är det ju… och vi får göra det vi kan med dem.   

Pedagogerna har delade meningar om diagnostisering av elever med läs- och 

skrivsvårigheter. De menar att det både finns fördelar och nackdelar med en diagnos 

och de kan inte garantera att en diagnos gör det lättare för eleven. De tror att detta är 

olika och från elev till elev. 

De allra flesta pedagoger menar att man måste testa och kartlägga eleven för att se 

vad som kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter. 

Först så gör vi ju skrivningtest med alla barn och sen hittar man ju dom då som 

man ser har svårigheter eller som inte kommit lika långt, eller som riskerar att få 

svårigheter. Då tittar man ju lite närmre på vad som är svårt. 

 
… sen gör dom ett test […] innan dom börjar skolan, på våren i förskoleklass, 

för att läraren som ska ta emot dem ska veta lite grann hur de ligger till språkligt 

då när dom börjar skolan. 

 

… det är ju en massa olika tester och sånt… Katarina Herrlins 

läsutvecklingsschema då. Den använder vi oss av.  

Pedagogerna hävdar att när man kartlägger ska man försöka hitta elevens starka och 

svaga sidor. De menar att man alltid ska arbeta utifrån de starka sidorna, för att sedan 

gå vidare och bygga upp de svaga. Pedagogerna konstaterar att test och kartläggning 

är grundläggande, och att upptäcka vilken svårighet som ligger till grund för just den 

eleven. Detta är betydelsefullt eftersom inte läs- och skrivsvårigheter yttrar sig på 

samma sätt hos alla elever. 

 

5.2.2 Hur pedagoger arbetar för att anpassa undervisningen 

Att man kan anpassa undervisningen till varje elev var samtliga pedagoger eniga om. 

En pedagog var chockad över hur mycket tid detta tar.  

Sanningen är den att det ligger extremt många timmar bakom, att försöka 

anpassa undervisningen till eleverna. Mer jobb än jag hade förväntat mig med 

detta yrke. 

Två av pedagogerna nämner att de gärna gör eget material under sin planering. De 

klipper, klistrar, söker efter material och drar nytta av andra erfarna pedagoger, för 

att få tips och idéer. Detta för att få fram ett så anpassat material som möjligt. Det 
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anpassade materialet måste dock vara utmanande. Det ska utmana eleverna lagom 

mycket. Det får inte vara för lätt och inte för svårt. Om eleverna har rätt material så 

kommer de att utvecklas, menar pedagogerna. 

Jag gör väldigt mycket eget material. Man får ta från olika material och klippa 

och klistra. 

Ett flertal pedagoger menar också att det är svårt att anpassa undervisningen till alla 

elever.  

Se vad det är som fattas. Att se, vad är det för problem. Att se vilken metod som 

är lämplig till varje enskild elev.  

 

Det är svårt att anpassa alla barn. Det är svårt att individualisera alla barn. Och 

det gäller att anpassa alla barn egentligen. Det är svårt… är ju att hitta vilken 

nivå eleverna är på och hitta material som utmanar de lagom mycket […] För de 

måste ju också utvecklas. Hitta hur mycket man ska öka… Det är en utmaning. 

Pedagogerna anser att det allra enklaste vore att ge alla elever samma böcker. De 

menar dock att detta är svårt eftersom eleverna är så olika och behöver olika 

stimulans. De påpekar att det är en utmaning att hitta böcker som passar alla elever 

och framför allt elever med läs- och skrivsvårigheter. De menar att de allra enklaste 

böckerna inte har så roligt innehåll och utmanar inte läsförståelsen särskilt mycket 

och ger inte mycket upplevelser heller. 

Som i historieböckerna, så har man tagit bort text för att förenkla, för att det ska 

bli lättare för eleverna att läsa.  

De menar att det man egentligen tagit bort är inte fakta, utan det är alla beskrivningar 

som gör att texten inte blir lika levande. Det som tagit bort är det som gör texten 

intressant.  

Bara för att man har svårigheter med läsningen så ska man inte bli snuvad på 

upplevelser.  

 

5.2.3 Pedagogers svårighet i arbetet med läs- och skrivsvårigheter 

Pedagogerna är överens om att problematiken ligger i avkodningen och 

läsförståelsen. En pedagog menar dock att läs- och skrivsvårigheter egentligen kan 

vara flera saker. Dels att avkodningen inte sker tillräckligt snabbt för att det ska bli 

ett flyt i läsningen och dels att eleven kan läsa orden och avkodar rätt men förstår 

inte innehållet. I båda fallen går läsförståelsen förlorad. Pedagogen menar att 

skrivsvårigheter också kan yttra sig på flera sätt. Dels rättstavningen, att man kastar 

om eller blandar ihop bokstäverna och dels meningsbyggnaden. Eleven kastar om 

ord eller kan över huvud taget inte få ihop en hel mening.  

Men sen är det ju också meningsbyggnaden, att man inte får ihop meningar, att 

man inte ens kan få ihop en mening.  

Två pedagoger menar att läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig i att eleven inte kan, 

eller har ljuden med sig. Detta kan leda till att eleven inte får en gynnsam start i sin 

läs- och skrivinlärning. 

[…] gör vi en fonemstatus på eleverna, och då tittar om de har med sig alla 

ljuden […] både initialt, medialt och finalt, alltså om de har med sig ljuden i 

början, mitten och på slutet. 



21 

 

 

… att man tidigt jobbar med kopplingen ljudet – bokstav till exempel. Så att man 

blir ljudsäker. 

Uttalas ljuden felaktigt från början, så får eleven också svårt att lära sig läsa och 

skriva, eftersom, den då inte hör rätt ljud. 

Ett flertal pedagoger menar att själva läsningen kommer till genom att eleven kan 

samspela mellan processerna, avkodning samt förståelse medan en del pedagoger 

menar att motivation också måste finnas, för att eleven ska kunna lära sig att läsa. 

… läsningen är ju avkodningen x förståelsen. Då blir det ju läsning. 

 

Jag tänkte så här: Läsning = avkodning + läsförståelse + motivation […] Det är 

ju egentligen det här som är grunden. 

Pedagogerna konstaterar att läs- och skrivsvårigheter ser olika ut från elev till elev. 

Det går nästan aldrig att jämföra elever emellan, eftersom den ena elevens 

problematik, nästan aldrig liknar den andre elevens. De hävdar att man tidigt bör 

arbeta med bokstavsljuden, vilket ljudmetoden förespråkar. 

5.2.4 Motivation och självförtroendets betydelse för eleven 

Det allra svåraste med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att få dem 

motiverade, menar pedagogerna. Motivation är en viktig nyckel för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Att hitta motivationen och viljan är det svåraste menar många 

av de intervjuade pedagogerna. 

Det allra svåraste är ju när man har ett barn som är svårt att motivera. För vi kan 

erbjuda dem jättemycket men alltså… finns inte den där egna motorn lite grann, 

då är det svårt. 

 

En pedagog använder sig av belöning som en slags morot, för att hitta motivationen. 

Pedagogen ger eleverna belöningar efter varje tillfälle de har kämpat. 

Stjärnor har jag. Kostar ingenting men det ger motivation. DÅ blir de 

motiverade. Jag skriver hellre fler stjärnor än mindre, för när man får se 

resultat… Den glädjen som kommer när dom får en stjärna… Det är värt allt!  

Två pedagoger beskriver att självförtroendet är svårt att bygga upp igen hos elever 

med läs- och skrivsvårigheter. De har misslyckats så många gånger att de i princip 

gett upp helt. 

De har många gånger tappat självförtroendet och de har misslyckats så många 

gånger så att… Det blir svårt att får upp dem igen. 

 

… att hela tiden jobba med självkänslan. Det är viktigt.  

Pedagogerna menar att det är deras uppgift att se till att elevernas självkänsla och 

självförtroende stärks. När eleverna får klarhet i vad de tror sig klara av och vad de 

kommer att kunna genomföra, så är de en bra bit på vägen till ett bättre 

självförtroende och en bättre självkänsla.  

En elev som har gott självförtroende kan också lättare motiveras 
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Pedagogerna använder sig av olika metoder för att motivera och stärka självkänslan 

hos dessa elever. De använder sig av olika sorters belöningssystem för att uppmuntra 

eleverna till läsning. Självkänslan stärks när eleverna får uppgifter som är måttligt 

utmanande men som de klarar av och uppgifter som eleverna själva vet att de klarar 

av. 

 

5.2.5 Metoder som pedagogerna ser som framgångsrika i arbetet 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter 

En pedagog nämner att det är olika trender i skolan. Man byter metoder hela tiden, 

utan att egentligen veta varför. 

… sen är det ju många som famlar med metoder. Det är ju lite trender det där 

(haha). 

Det sker ingen egentlig reflektion, utan man byter för att modernisera sig. Pedagogen 

menar att bara för att det kommer nya metoder, så behöver ju inte dem vara de bästa. 

De menar dock att de alltid har någon metod att falla tillbaka på. Dessa metoder är: 

ljudmetoden, LTG- metoden, Bornholmsmodellen och Wittingmetoden, vilka 

presenteras nedan. 

 

 Ljudmetoden 

Samtliga pedagoger använder sig av ljudmetoden i arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter. Däremot använder de metoden på olika sätt eller tillsammans med 

andra metoder. En pedagog förklarar att det ibland inte räcker med att använda sig av 

bara en eller två metoder för att se resultat hos eleven. Man måste gå vidare, byta 

metoder eller byta arbetssätt tills man ser önskat resultat. 

Fungerar en och samma metod på fem elever, så kanske den inte fungerar på den 

sjätte eleven.  

För att uppnå önskvärt resultat krävs det övning, övning och åter övning. Det går inte 

använda sig av en och samma metod till alla elever, konstaterar pedagogen. 

Pedagogerna som förespråkar ljudmetoden menar att den språkliga medvetenheten 

framkommer med denna metod. De menar att det tidigt går att se om eleverna har 

språkliga svårigheter. 

… ser hur långt de har kommit i den språkiga medvetenheten, för den behöver 

dom ju när dem ska läsa… 

Ett flertal pedagoger menar att ljudmetoden hjälper eleverna att bli medvetna om 

språkets struktur. De menar att eleverna måste befästa ljudet och veta hur varje 

bokstavsljud låter i ett ord. Därefter sammanfogas ljuden och blir till ett helt ord. De 

konstaterar också att denna metod är väldigt framgångsrik för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

Vi börjar med att… befäster ljuden… börjar med syntes. Först bara bokstäverna 

och sedan med flera bokstäver och ord. 

De flesta av pedagogerna använder sig av nonsensord. De börjar med avkodningen 

först, för att sedan gå vidare med läsförståelsen. De menar att det blir alldeles för 

rörigt för eleven att göra båda delarna på samma gång. 
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Och sen det som är vitigaste är den tekniska avkodningen. Det måste dom fixa. 

Det är det svåraste. Men när dom har fixat det så börjar man att koncentrera sig 

på innehållet och det blir läsförståelsen. 

 

Vad står det? Man kan inte koppla på så mycket samtidigt. Då kan man inte 

tänka logiskt heller. 

Andra pedagoger använder sig inte alls av nonsensord. De använder sig av verkliga, 

enkla och korta ord istället. 

 

LTG- metoden 

Denna metod förespråkas av två pedagoger i arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. De menar att denna metod ger gemenskap, delaktighet och 

inkluderar alla barn. De elever som har läs- och skrivsvårigheter blir inte utpekade, 

eftersom de tillsammans skapar en text och läraren skriver. 

Alltså… LTG är bra eftersom alla hänger med. Alla känner att de får vara med… 

man hjälper ju många elever då också, som har svårt. 

Pedagogerna menar att man ska hjälpa eleverna i deras läs- och skrivinlärning genom 

att ge dem färdigproducerat material som de får skriva av. På så sätt övar de sitt 

skriftspråk också. De pratar mycket texter och bryter ner texter i meningar, ord och 

sist stavelser. 

De får se ord och forma ord… som de själva har producerat. Alltså vi pratar 

texter och ord. Man beskriver ord och ja… man ser att det kanske stavas lite 

konstigt där. Vi pratar mycket. 

En pedagog menar att denna metod främst ska användas i särskolan och inte för 

normalbegåvade barn. 

På särskolan använder man ofta helord, LTG… Det är ingen framkomlig väg för 

ett normalbegåvat barn ju. Det är ju inte det, för till slut så är det ju stopp.  

Pedagogerna använder sig inte renodlat av denna metod, utan de tar de delar de sett 

ger resultat och arbetar utefter dem. 

 

Bornholmsmodellen 

Flertalet pedagoger nämner att denna modell nyttjas i förskolan men att många av 

dem användes den även i skolan. Det är en rolig metod som brukar vara omtyckt av 

eleverna, konstaterar dem. Metoden bygger på att man leker sig till läsning och 

skrivning. 

… och sen kan man ju göra det på ett roligt sätt så att alla är med, så att det inte 

bara blir vissa elever […] man kan leka med orden… 

De påpekar också att metoden är bra, eftersom den bygger på korta och regelbundna 

språklekar. De arbetar med fonologisk medvetenhet och med språklig medvetenhet. 

… jobba med fonologisk medvetenhet och med språklig medvetenhet 

överhuvudtaget, inte bara fonologin då, utan meningsbyggnad och […] 

språkriktighet, ordförståelse och allting sånt som hänger ihop… men på ett roligt 

sätt. 
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En pedagog nämner att man kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter 

genom att använda sig av rim och ramsor. 

… man kan säkert göra det enklare för dem genom rim och ramser. 

Denna metod bidrar till att eleverna blir språkligt medvetna, menar pedagogerna. De 

blir medvetna om hur språket är uppbyggt och hur språkets olika ljud låter. De menar 

att eleverna får en djupare förståelse för språket. 

 

Wittingmetoden 

En pedagog nämner att hon relativt nyligen börjat arbeta med Wittingmetoden. 

Metoden används när elever med läs- och skrivsvårigheter påträffas högre upp i 

åldrarna.  

… jag är relativt ny på denna metod men… jag tror den fungerar. Provat på lite 

äldre elever och ja, jag ser nog resultat. 

Pedagogen förklarar att man, likt ljudmetoden, arbetar med avkodningen först och tar 

läsförståelsen senare, när avkodningen är automatiserad. Hon nämner också att hon 

inte har börjat använda metoden fullt ut ännu, men att hon så småningom ska göra 

det. 

… ja… den är ju ganska lika ljudmetoden, ja… eleven ska kunna avkoda innan 

vi börjar med förståelsen och innehållet […] Jag använder ju inte metoden helt 

än, men det är för att jag är så ny på denna metod nu. 

Pedagogen kan inte konstatera att Wittingmetoden gett något resultat ännu men hon 

tror på metoden och vill utöva den. Den är uppbyggd på samma sätt som 

ljudmetoden, att man skiljer ordavkodningen från läsförståelsen, menar pedagogen. 

5.3 Hur kan man förebygga elevers läs- och 

skrivsvårigheter 

Nedan redogörs för pedagogers tankar kring hur man kan förebygga att läs- och 

skrivsvårigheter uppkommer samt om det går att förebygga svårigheterna eller ej. 

 

5.3.1 Pedagogers tankar om hur elevers läs- och skrivsvårigheter 

kan förebyggas eller inte 

Flertalet pedagoger tror att det går att förebygga elevers läs- och skrivsvårigheter 

men att det krävs en del hjälp på vägen. 

Det är jag övertygad om… Jag är säker på att det går att förebygga. 

Två pedagoger menar att man kan förebygga svårigheterna redan när barnet ligger i 

moderns mage. Barnet i magen hör nämligen röster. Pedagogerna hävdar att det är en 

del av utvecklingsprocessen.  

När barnet sedan fötts så ska man läsa för barnet så tidigt som möjligt.  

 

De har ju ett jätte försprång, de barnen som har blivit lästa för och pratade 

mycket med […] vilken skillnad det är när de börjar skolan… alltså, hur mycket 

ord de har, vilken erfarenhet de har av läsning och språket och så. 
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Flertalet pedagoger nämner att även om barnet fått en fördelaktig uppväxt, med 

mycket böcker, så finns det trots allt de barn som alltid kommer ha problem med 

läsning och skrivning. 

Sen finns det de som alltid kommer att dras med vissa svårigheter…  

 

Sen finns det nog några procent kanske som har, som kommer alltid ha 

problem… som gör det svårt.  

En majoritet pedagoger hävdar att man måste underhålla läsningen ständigt. De 

menar att man måste få dem intresserade tidigt och försöka behålla intresset för 

läsningen.  

För att bli en god läsare, måste man hela tiden underhålla det.  

 

Ju yngre man är desto mer intresse får man för att vilja lära sig att läsa och  

skriva. 

En pedagog menar att man inte kan förebygga läs- och skrivsvårigheter hos en elev 

men att man däremot kan underlätta för dem genom att använda sig av olika metoder 

och material.  

Jag tror inte att man kan förebygga så att man helt blir av med det… men att… 

Jag tror att man kan göra det enklare för eleverna […] även att försöka hitta 

vilken nivå som eleverna befinner sig på och därefter försöka hitta materialet.  

Pedagogen tror dock att det finns de elever som ständigt kommer att ha problem med 

att läsa och skriva. Problemen kommer alltid att präglas av långsam läsning och/eller 

stavproblem. Vi vill även tillägga att samtliga pedagoger är överens om att en del 

elever ständigt kommer att få leva med läs- och skrivsvårigheter.  

 

5.3.2 Tidiga insatser 

Pedagogerna hävdar att tidiga insatser kan vara en förutsättning för att man ska 

kunna förebygga svårigheterna. De menar att man tidigt kan upptäcka om en elev 

inte har alla ljud med sig. Det är ett första tecken på läs- och skrivsvårigheter, menar 

dem.  

Vi försöker att upptäcka dom tidigt och åtgärda dom tidigt, faktiskt […] Tidig 

upptäckt. Det är A och O.  

Genom att börja med läsningen i tid lär sig eleverna att kämpa.  

Man ska inte bara läsa boken utan också försöka få barnet delaktig och reflektera 

över det man har läst.   

Genom att få barnet delaktig genom läsning kommer också motivationen att 

utvecklas.  

Pedagogerna konstaterar även att läs- och skrivinlärningen går för fort fram. De tror 

att tiden är avgörande för att alla elever ska kunna tillgodogöra sig undervisningen 

helt. 

Jag tror att det många gånger går för fort fram. Man går för fort fram. Man 

hinner inte se om alla är med […] Jag tror att det är viktigt att lägga jätte, jätte 

mycket tid i början, för man har igen det.  
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Desto tidigare insatser pedagogerna gör, ju lättare blir det att förebygga 

svårigheterna. När pedagogerna upptäckt att en elev inte har alla ljud med sig, så ska 

man koppla in specialpedagogen så fort som möjligt, konstaterar de. 
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6 DISKUSSION 

I följande kapitel kommer det att redogöras för vårt resultat samt ställa det i relation 

till bakgrunden. Avslutningsvis följer förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Pedagogers synsätt på läs- och skrisvårigheter 

I denna studie ansåg samtliga, av de intervjuade pedagogerna, att det är svårt att sätta 

en definition på vad läs- och skrivsvårigheter egentligen är. Detta uttrycker även 

Madison (1998), som förklarar att det inte finns någon riktig definition på vad det 

innebär. Druid Glentow (2006) hävdar att pedagoger idag inte vet om de ska tala om 

läs- och skrivsvårigheter eller om dyslexi. Anledningen till att de intervjuade 

pedagogerna har svårt att sätta definition på läs- och skrivsvårigheter kan vara, som 

Madison (1998) förklarar, att man inte får betrakta läs- och skrisvårigheter som 

dyslexi, utan man måste fastställa ”ospecificerade eller generella läs- och 

skrivsvårigheter” (Madison, 1998, s. 11). En pedagog förklarar att man idag inte vet 

vilket begrepp man ska använda sig av, eftersom definitionen för läs- och 

skrivsvårigheter inte är ständig, utan förändras hela tiden.  

Samtliga pedagoger är överens om att det finns olika bidragande faktorer till varför 

en del får läs- och skrivsvårigheter och andra inte. De hävdar, likt Myrberg (2003), 

att det kan bero på ärftlighet och miljön. När det gäller ärftlighet, menar en pedagog 

att det finns en brist i hjärnan hos dessa elever. Det finns en avvikelse som är ärftlig. 

Andra pedagoger menar att det beror på miljön, vilken språkstatus man har hemma. 

Frisk (2007) påvisar även detta, att ett barn som levt i en väldigt språkfattig miljö 

inte fått möjlighet att hinna lära sig det språk som ska läsas eller skrivas i skolan. 

Pedagogerna nämner andra faktorer, som också kan vara en förklaring till varför en 

del elever får läs- och skrivsvårigheter. De menar att det kan bero på: elevens 

modersmål eller att eleven inte blivit tillräckligt stimulerad i skolan och fått fel 

träning. Detta nämner även Frisk (2007), där han framhåller att barn som levt med ett 

främmande språk inte fått lära sig det språk som är grundläggande i skolan. Madison 

(1998) hävdar att läs- och skrivsvårigheter kan bero på läraren, skolbyten, 

läsmetodiken i årskurs 1, skolstarten eller frånvaro, vilket kan jämföras med 

pedagogernas tankar kring att eleven inte blivit tillräckligt stimulerad. 

Resultatet visar på att svårigheten med läsning och skrivning ligger i avkodningen 

och läsförståelsen hos eleven. Om någon utav dessa två faktorer uteblir, så går även 

läsningen förlorad, menar pedagogerna. Detta konstaterar även Høien och Lundberg 

(2001), då de säger att Läsning = Avkodning x Förståelse. Likt Lundberg och Herrlin 

(2005), menar flertalet pedagoger att motivation även måste finns för att en elev ska 

lära sig att läsa. Eleverna måste känna en egen drivkraft till att vilja lära sig att läsa 

för att få inspiration till läsningen (a.a.). Pedagogerna hävdar att det är motivationen 

som är det svåraste i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Dessa 

elever har ofta misslyckats så många gånger att de tappat självförtroendet, menar 

dem. Druid Glentow (2006) påvisar att regelbundna misslyckanden kan resultera i att 

självkänslan sjunker och att skolan blir en obehaglig plats för eleven. Detta 

konstaterar även Malmquist (1971), då hon menar att upprepade misslyckanden kan 

leda till att eleven får väldigt dåligt självförtroende och andra icke önskvärda drag. 

Pedagogerna anser att det är deras uppgift att se till att elevernas självförtroende och 

självkänsla stärks. I enlighet med bl.a. Nielsen (2005), så anser pedagogerna att 
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arbetet bör innehålla en blandning av aktiviteter. Dels sådana som eleven själv vet att 

den klarar av, men också sådana som de tror sig klara av och kanske behöver få stöd 

med. Pedagogerna menar att detta är en bra bit på vägen till ett bättre självförtroende 

och självkänsla. 

När det gäller diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter är de flesta 

pedagoger kluvna i frågan. En pedagog nämner att det är viktigt för läraren, annars 

har den ingen koll på vad eleven kan och inte kan. Andra pedagoger hävdar att 

många föräldrar vill att sitt barn ska få en diagnos, så att barnet får den hjälp de 

behöver. Vernersson (2002) konstaterar att alla elever ska få den hjälp de behöver, 

oavsett om de har en diagnos eller inte. Pedagogerna nämner fördelar med diagnos 

som vid körkort och universitetsutbildningar. De påpekar att en del föräldrar vill veta 

om deras barn har en diagnos. De vill ha en förklaring och ett namn på svårigheten. 

Enligt Vernersson (2002) har det skett en ökning av elever med läs- och 

skrivsvårigheter i den svenska skolan. Ovanstående fördelar kan vara en förklaring 

på den diagnosinflation som Vernersson (2002) noterat.   

 

6.2 Arbetssätt och metoder för läs- och skrisvårigheter 

 

Wittingmetodens ominlärning 

En pedagog nämner att den använder sig av Wittingmetoden. Metoden liknar 

ljudmetoden, då eleverna arbetar först med avkodningen, tills den är automatiserad, 

för att sedan arbeta med läsförståelsen. Pedagogen hävdar att den inte använder 

metoden fullt ut, utan blandar med andra metoder för att få bästa möjliga resultat. 

Pedagogen går därför emot Maja Witting, som är grundaren av metoden, då den 

blandar metoden med andra metoder, vilket inte Witting (1985) förespråkar. 

Instruktionerna som ges i handledningen ska följas från punkt och pricka och inga 

andra metoder ska blandas in. Myrberg (2003) påvisar dock att en framgångsrik 

lärare ska kunna behärska många olika metoder. Han menar att lärarens 

professionalitet visas i om den kan anpassa och kombinera olika metoder till 

elevernas olika behov. Pedagogerna konstaterar också att det inte räcker med att 

använda sig av en och samma metod, eftersom alla elever lär sig läsa och skriva på 

olika sätt. 

 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen ser pedagogerna, likt Myrberg (2003), som positiv eftersom den 

består av korta pass med många språklekar och fonologiska övningar. Detta, i likhet 

med Nilholm (2003), tror de kan motivera många elever till att vilja lära sig läsa och 

skriva, eftersom de har roligt när de gör det. Detta påvisar även Lundberg och 

Herrlin (2005), då de menar att lärare, i mycket större utsträckning, bör träna den 

språkliga medvetenheten på ett roligt sätt. 

 

Ljudmetoden 

Flertalet pedagoger använder sig av ljudmetoden i sin undervisning. Däremot 

använder de sig inte renodlat av metoden, utan blandar ljudmetoden tillsammans med 
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andra metoder eller arbetssätt. Pedagogerna som förespråkar denna metod menar att 

den språkliga medvetenheten framkommer tydligt och det går tidigt se ifall eleverna 

har språkliga svårigheter. Enligt Lindö (2002) och Åkerblom (1988) utgår denna 

metod ifrån att eleven lär sig bokstavsljuden först, som sedan sammanfogas till ord. 

Lästekniken formars först hos eleven och sedan kommer läsförståelsen automatiskt 

(a.a.). Lundberg och Herrlin (2005) menar dock att man men fördel inte ska separera 

avkodningen och läsförståelsen, då de samspelar med varandra och är avgörande för 

om eleven ska lära sig att läsa. Pedagogerna hävdar således att det blir alldeles för 

rörigt för eleven att göra båda delarna på samma gång. Åkerblom (1988) åskådliggör 

ett dilemma som pedagogen automatiskt kommer sätta sig i. Hon menar att när 

eleverna gör en ljudanalys av ett ord, så är det omöjligt för pedagogen att förklara 

varför samma bokstav låter på olika sätt, beroende på om det finns inuti ordet, i slutet 

eller först. Åkerblom (1988) menar att eleven måste veta vart ljudet ska vara, för det 

går nämligen inte alltid höra det, eftersom ljuden smälter ihop. Hon menar att här 

kommer det att ställa ditt det för vissa elever. De kommer känna misslyckande efter 

misslyckande och självförtroende sviktar.  

 

LTG- metoden 

De pedagoger som förespråkar LTG- metoden menar att denna metod ger 

gemenskap, delaktighet och inkluderar alla barn, även de barn som har läs- och 

skrivsvårigheter. Pedagogerna hävdar att man ska hjälpa dessa elever i sin läs- och 

skrivinlärning genom att de får öva på sitt skriftspråk. Delaktighet och diskussion är 

en viktig del, menar dessa pedagoger. Enligt Leimar (1977) får eleverna diktera en 

text själva medan läraren skriver ner det som sägs och på så sätt bearbeta texten. 

Metoden bygger på elevernas eget språk, deras erfarenheter och deras fria personliga 

skapande. Pedagogerna påpekar att de pratar mycket texter med eleverna och 

försöker bryta ner texterna i meningar, ord och sist stavelser. Leimar (1977) påvisar 

att denna metod är motsatsen till ljudmetoden. Här börjar man med helheten, för att 

sedan gå till delarna och sedan tillbaka till helheten igen (a.a.). Pedagogerna 

konstaterar dock att de inte bara använder sig utav denna metod, utan de blandar 

denna metod med andra för att läs- och skrivinlärningen ska bli så framfångsrik som 

möjligt för alla elever. En icke-förespråkare av LTG- metoden menar att den ska 

användas i särskolan och inte bland normalbegåvade barn. 

 

GLU - Läsutvecklingsschema 

Lundberg och Herrlins (2005) läsutvecklingsschema (GLU), tar ett flertal pedagoger 

upp. De menar att det är ett bra verktyg för att se och bedöma elevernas 

läsutveckling. Dessutom kan både lärare, elev och förälder följa elevens 

läsutveckling steg för steg och se var eleven befinner sig. Materialet är väldigt 

individanpassat eftersom eleven inte behöver följa stegen från punkt och pricka, utan 

kan välja vad den vill arbeta med eller öva mer på (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 

6.3 Hur förebyggs läs- och skrisvårigheter 

Pedagogerna är överens om att tidiga insatser är en förutsättning för att man ska 

kunna förebygga svårigheterna. Detta påvisar även Lundberg och Herrlin m.fl. 
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(2005), då de menar att tidiga insatser är betydelsefulla för att eleverna inte ska ta till 

sig fel läs- och skrivstrategier. De framhåller även att eleverna är som mest formbara 

i början av sin läs- och skrivinlärning och att man just därför ska ta vara på den tiden. 

Eleverna kan hinna tappa motivationen och självförtroendet om det inte sker i tid. 

Några pedagoger konstaterar också att läs- och skrivinlärningen går för fort fram. De 

menar att den första tiden, då eleverna lär sig läsa och skriva, är otroligt 

betydelsefull. Den tiden bygger ju egentligen en elevs hela studietid på. Om inte alla 

elever hinner tillgodogöra sig undervisningen de första åren, så blir det svårt för dem 

att hinna ikapp senare, menar de.  

En majoritet pedagoger är överens om att de tror att det går att förbygga läs- och 

skrivsvårigheter. Några menar att de barn som haft föräldrar som läst mycket för dem 

har ett stort försprång i sin läs- och skrivutveckling. De har ett bredare ordförråd och 

mer erfarenhet kring läsning och språket överlag. Druid Glentow (2006) påvisar hur 

viktigt det är att föräldrarna stödjer barnet i sin läs- och skrivutveckling och att ett 

samarbete mellan hem och skola är betydelsefullt. En pedagog tror inte att det går att 

förebygga läs- och skrivsvårigheter hos elever. Däremot så tror pedagogen att det går 

att göra det enklare för dessa elever genom att använda sig av olika metoder och 

material. 

6.4 Sammanfattning av diskussion 

Syftet med denna studie var att analysera hur några utvalda pedagoger tänker och 

arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Vi har även granskat pedagoger anser att man 

kan förebygga svårigheterna.  

Det visade sig att de utvalda pedagogerna inte riktigt kunde sätta en definition på vad 

läs- och skrivsvårigheter innebar. Däremot illustrerade samtliga pedagoger hur 

viktigt det är med motivation när dessa elever ska utvecklas. Genom att få eleverna 

delaktiga i läsning, kunde det leda till att motivationen ökade hos dessa elever, 

menade några pedagoger. En pedagog använde sig av belöning, då hon ansåg att det 

gav eleverna motivation. Detta belyser även Lundberg och Herrlin (2005), att en 

viktig nyckel, för läs- och skrivinlärningen, är motivation. 

Att det går att förebygga läs- och skrisvårigheter trodde i stort sätt alla pedagoger var 

möjligt, varav en inte trodde att det gick att förebygga. Däremot var alla pedagogerna 

eniga om att en del elever ständigt kommer att få leva med sina läs- och 

skrivsvårigheter.  

Vi har efter denna studie förstått att det är mycket som spelar in för att en elev med 

läs- och skrivsvårigheter ska kunna tillgodogöra sig undervisningen på absolut bästa 

sätt. De elever som inte kan lära sig läsa med den metod som utövas i klassen måste 

få möjlighet att utveckla sin läsning och skrivning med hjälp av någon annan metod 

eller arbetssätt. Vi anser att det är en konst att kunna välja rätt metod och rätt 

arbetssätt till rätt elev. Generellt sätt behöver dessa elever en välstrukturerad 

undervisning och att redan från början få uppleva att läsning är meningsfullt och 

bringar glädje (Lundberg & Herrlin, 2005). 
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6.5 Fortsatt forskning 

Förslag till vidare forskning kring detta ämne skulle kunna vara att jämföra hur 

klasslärare, specialpedagoger och speciallärare tänker och arbetar med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Ett annat alternativ skulle kunna vara att jämföra de 

olika pedagogernas åldrar och kön. Se likheter och skillnader samt bedöma hur 

erfarenheterna kring denna svårighet skiljer sig mellan olika åldrar.  
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BILAGA 1 

Intervjuguide  

1. Hur gammal är du och hur länge har du varit verksam pedagog? 

2. Vad har du för bakgrund/pedagogisk utbildning? 

3. Hur skulle du beskriva vad läs- och skrivsvårigheter är? 

4. Vad har du för taktik när du ska anpassa undervisningen till varje enskild elev 

oavsett svårighet? 

5. Använder du dig utav någon speciell metod för att förebygga läs- och 

skrivsvårigheter hos elever? Går det att förebygga? 

Om ja:  - Vilken/vilka metoder?  

- Vad är det för typ av material?  

- Hur tänker du när du väljer just den metoden/metoderna? 

Om nej:  - Hur anpassar du då undervisningen för dessa elever? 

  - Varför? 

6. Vad finner du som svårt i arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter?  

7. Vad tycker du om diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Varför? 
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BILAGA 2 

Hej! 

Vi är två stycken lärarstudenter som studerar på Linnéuniversitet i 

Kalmar. Vi båda läser till grundskollärare för de tidigare åren (1-6) och 

har som inriktning svenska. Vi är inne på vår sjunde och sista termin och 

håller just nu på med att få ihop ett intressant examensarbete kring läs- 

och skrivsvårigheter. Vi anser att detta är ett väldigt viktigt ämne, då vi 

med största sannolikhet kommer att stöta på dessa svårigheter när vi, 

inom kort, blir verksamma lärare. 

Vi skulle i vår undersökning behöva intervjua grundskollärare samt 

specialpedagoger för att få fram vårt resultat och därför har vi valt just 

Er skola. Vi beräknar att varje intervju och samtal kommer att ta ca 60 

minuter. Alla uppgifter och resultat kommer att vara ”hemliga” och ingen 

person kommer att kunna identifieras. Vi vill också poängtera att samlad 

data inte kommer att användas till något annat än just vårt 

examensarbete. Självklart är det frivilligt att delta och ni kan när som 

helst dra er ur om så önskas. 

Det vi vill undersöka i det stora hela är:  

 Hur ni tänker och arbetar med läs- och skrivsvårigheter  

 Hur ni planerar och anpassar undervisningen för att främja 

utvecklingen hos dessa elever  

Hoppas vi ses! 

Med vänlig hälsning 

Josefine Bäckvall 

E-mail: jb22jw@student.lnu.se 

Mob: 070605XXXX 

Nathalie Lönn 

E-mail: nl22cf@student.lnu.se 

Mob: 070252XXXX 
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