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Abstract  

Tonje Natvig & Amela Osmanbasic  

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

 - möjligheter och hinder utifrån ett klassrumsperspektiv 

Preventing reading and writing disabilities  

- possibilities and obstacles from a classroom perspective 

                                                                                                                             Antal sidor: 42 

Vår studie handlar om hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas utifrån ett 

klassrumsperspektiv, samt vilka möjligheter och hinder som kan uppstå vid organisering av 

undervisningen. Undersökningen gjorde vi med hjälp av semistrukturerade intervjuer för att få 

fram så mycket information som möjligt inom området. Utifrån ett klassrumsperspektiv 

undersöks först och främst elevers läs- och skrivsvårigheter och hur svårigheterna kan 

förebyggas och minimeras. Studien visar att tidiga insatser är en väsentlig åtgärd för att 

förhindra att elever i läs- och skrivsvårigheter etablerar felaktiga strategier och misslyckas, 

istället för att få erfara ”Jag- kan- upplevelser”. Det är också viktigt att lärarna har kännedom 

om olika läs- och skrivinlärningsmetoder för att kunna tillämpa rätt metod till rätt elev. Alla 

elever har rätt att få vara olika och det är läraren som i första hand måste acceptera detta 

genom att maximera möjligheterna för varje elevs framgång.  

 

 

 

 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, metoder, faktorer, arbetssätt, kompensatoriska 

hjälpmedel.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Det är inte orättvist att få arbete under en längre tid med en uppgift, 

inte heller att få använda sig av olika hjälpmedel. 

Det är däremot orättvist att ha fått lämna skolan efter nio år, 

utan ha fått hjälp med sina läs- och skrivproblem” 

 

(Druid, Glentow, 2006:167). 
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1. Inledning 

I dagens samhälle ställs det stora krav på medborgarnas läs- och skrivförmåga. Vi förväntas 

uttrycka oss väl i både tal och skrift och läsförmågan är betydelsefull för att vi ska kunna ta 

del av det informationsflödet som sprids via olika medier. För en medborgare som idag har 

bristande läs- och skrivförmåga, kan även vardagliga situationer bli påfrestande och svåra. I 

värsta fall blir individen klassificerad som inkompetent och ställs mot sin vilja utanför den 

sociala gemenskapen. Därför är det en av skolans viktigaste uppgifter att lära eleverna läsa 

och skriva och på så sätt förbereda dem inför de krav som ställs på dem i framtiden.  

Enligt Jacobson (2006) är det så mycket som 25% av befolkningen som har någon form av 

läs- och skrivsvårigheter och av dessa är det mellan 2-8% procent som har diagnosen dyslexi. 

Vissa människor lär sig snabbt att läsa och skriva medan andra kämpar hela livet för att 

tillägna sig denna kunskap. Detta trots en gedigen skolgång och med en skollag där det tydligt 

framhävs, ”…ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att 

eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås” (Skollagen, 2010:800, 

kap 3, 10§). Den höga siffran fångade vårt intresse och vi insåg hur stort ansvar lärarna har i 

kampen på att lösa detta samhällsproblem. Lärarna har ett gemensamt uppdrag och det är att 

eleverna ska uppnå kunskapsmålen, vilket medför att de måste skapa goda lärandemiljöer som 

främjar elevernas lust att lära (Taube, 2007).  

Vi är medvetna om att det inte finns någon universell läs- och skrivinlärningsmetod som kan 

tillämpas alla elever. Därför ville vi genom vår undersökning få större förståelse om vilka läs- 

och skrivinlärningsmetoder som passar in på olika problemområden. När vi intar vår blivande 

yrkesroll vill vi kunna besitta dessa förkunskaper för att anpassa ett metodval som gör att alla 

elever känner sig delaktiga i undervisningen. Vi har inriktat oss på ett klassrumsperspektiv, 

där vi i första hand önskar att minimera elevers svårigheter genom tidiga insatser. På så sätt 

tror vi att behovet av specialpedagogiska åtgärder minskar framöver och de kvalificerade 

resurserna kan istället prioriteras till de elever som är i större behov av det.   

Vi avser att fokusera på tre huvudområden som genomsyrar vårt arbete och knyter an till våra 

frågeställningar. 

 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

 Faktorer 

 Arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel 



2 

 

Begreppsförklaring  

Vissa begrepp som återkommer flertalet gånger i examensarbetet behöver skiljas åt och 

förklaras. Därför har vi valt att klargöra dessa innan för att öka förståelsen hos läsaren. 

Följande begrepp behandlas:  

Läs- och skrivsvårigheter  

Det är viktigt att kunna skilja på läs- och skrivsvårigheter och dyslexi då dessa begrepp många 

gånger används liktydigt. Definitionen av läs- och skrivsvårigheter är att individen har svårt 

med att läsa och skriva i någon form. Orsakerna kan vara många och behöver inte enbart vara 

relaterade till biologiska faktorer såsom begåvning, mognad och handikapp, utan kan även 

relateras till den pedagogiska och sociala miljön. Dyslexi har däremot bara en orsak, vilket 

beror på att individen har en ihållande störning som orsakar fonologiska problem (Lundberg, 

2010).  

Läs- och skrivinlärning  

Att läsa och skriva är två områden som inte bör skiljas åt, utan gå in i varandra. Myrberg 

(2009), anser att en av grunderna till att kunna lära sig läsa är att erövra vårt alfabetiska 

skriftspråksystem. Att ha kännedom om bokstävernas olika språkljud bidrar till att läs- och 

skrivinlärningen etableras och automatiseras.  

Läs- och skrivutveckling  

När en elev har knäckt läskoden, det vill säga att behärska relationen mellan bokstäver och 

språkljud, finns det fortfarande en hel del stadier att ta sig igenom för att nå fram till en 

automatiserad läsförmåga. Under förloppet spelar läraren en aktiv och stöttade roll genom att 

systematiskt och strukturerat hjälpa eleverna med att utnyttja sina egna resurser och göra 

framsteg med hjälp av dem. Detta gynnar alla elever men speciellt de som är i läs- och 

skrivsvårigheter (Alatalo, 2011).  

I examensarbetet använder vi begreppet ”metoder”, med detta avser vi de olika angrepps- och 

förhållningssätt som finns att tillgå vid första läsinlärningen. ”Faktorer” är ett begrepp som vi 

använder upprepade gånger. I anslutning till detta menar vi både de faktorer som beskriver 

olika anledningar till läs- och skrivsvårigheter och även de faktorer som spelar en avgörande 

roll för en god läs- och skrivinlärning. Den nya termen för kompensatoriska hjälpmedel är 

idag alternativa verktyg.  

  



3 

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka vilka metoder och arbetssätt som lärare använder sig av 

i undervisningen för att bemöta och förebygga läs- och skrivsvårigheter. Vi vill få en 

fördjupad förståelse om hur undervisning organiseras och vilka kompensatoriska hjälpmedel 

som används i klassrum, samt vilka faktorer som påverkar en god läs- och skrivinlärning. 

Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar: 

 Vad använder lärare för olika metoder och arbetssätt för att främja god läs- och 

skrivutveckling? 

 Vilka faktorer påverkar en god läs- och skrivinlärning? 

 Hur arbetar lärare förebyggande med elever i läs- och skrivsvårigheter i den dagliga 

undervisningen och vilka kompensatoriska hjälpmedel använder de sig av?  
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3. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

Vi har valt litteratur som har anknytning till våra frågeställningar och som bidrar till ökad 

förståelse och kunskap inom vårt aktuella forskningsområde. Kapitlet inleds med en historisk 

tillbakablick som belyser hur läs- och skrivsvårigheter har utvecklats över tid. Därefter 

beskrivs de olika läs- och skrivinlärningsmetoder som utgår från den syntetiska och den 

analytiska arbetsmodellen. Sen berörs de faktorer som påverkar en god läs- och 

skrivinlärning. Till sist tar vi i detta kapitel upp de olika arbetsätt och kompensatoriska 

hjälpmedel som finns med i den dagliga undervisningen för att förebygga att elever hamnar i 

läs- och skrivsvårigheter.  

3.1 Historisk tillbakablick  

Enligt Ericson (2010) uppstod frågan om läskunnighet år 1593 bland det svenska folket. 

Läran om Guds ord fungerade som utgångspunkt men även som vägledning vid läsinlärning. 

Samhället ställde stora krav på läskunnighet och därför fick till exempel inte medborgarna 

gifta sig om de inte kunde läsa. Vid den här tidpunkten låg koncentrationen enbart på 

läskunnighet och det var föräldrarnas ansvar att lära ut detta till barnen. Det var inte förrän år 

1842 och i samband med införandet av folkskolestadgan som uppmärksamheten kring 

skrivkunnighet växte fram. Den svenska befolkningen har inte kunnat skriva lika länge som 

läsa, eftersom kravet på läskunnighet ägde rum innan undervisningsplikten kom.  

Den tidiga uppmärksamheten för lässvårigheter började med intresse från olika läkare. 

Termen för lässvårigheter definierades år 1877 som förvärvad och medfödd ordblindhet. Läs- 

och skrivsvårigheternas definition har varierat och i den tidiga internationella forskningen, på 

1800-talet lyfte man fram aspekter som ansåg att läs- och skrivsvårigheter berodde på att 

individen ifråga hade någon form av hjärnskada (Ericson, 2010). I samband med detta började 

individens orsaker till läs- och skrivsvårigheter även relateras till föräldrarnas sociala situation 

och deras okunskap. För att hjälpa läs- och skrivsvaga elever på 1800-talet erbjöds dem att gå 

om en eller flera klasser. Ambitionen kring detta byggde på idén om bara eleven anstränger 

sig kan eleven lära sig både läsa och skriva (Ericson, 2010). Alfhild Tamm var en pionjär 

inom svensk forskning som intresserade sig för läs- och skrivsvårigheter och elever som inte 

kunde följa med i skolan. De första två läsklasserna inrättades år 1938 i Stockholm och 

riktade sig till elever på lågstadiet. I anknytning till detta uppmärksammades även ett 

förändrat synsätt kring definitionen läs- och skrivsvårigheter. Från att enbart innehållit 

aspekter som berott på medfödd eller förvärvad hjärnskada till att även inrymma andra 

orsaksfaktorer. Psykologen Monroe ansåg att även faktorer såsom till exempel begränsad 
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inlärningsförmåga, syn- eller hörselskada, dålig miljö och undervisning kunde leda till elevers 

läs- och skrivsvårigheter Det vidgade antalet orsaksfaktorer bidrog i sin tur till ökade 

förutsättningar att hjälpa och övervinna elevernas svårigheter (Ericson, 2010).  

I Sverige påbörjades arbetet med läskliniker år 1949 och i likformighet med läsklasserna 

riktade sig klinikerna i första hand till elever i årskurs ett och två. Elever med grövre läs- och 

skrivsvårigheter hamnade i läsklasser medan elever med lättare läs-och skrivsvårigheter fick 

gå i läskliniker. Oavsett om eleverna gick i läsklinik eller läsklass fick de följa den ordinarie 

klassens kursplan. Avsikten med både läskliniker och läsklasser var att tillgodose elevernas 

individuella behov genom individualiserad undervisning och med hjälp av läromedel och 

hjälpmedel (Ericson, 2010). Under 1950- och 70-talen var placering i läsklass eller klinik 

vanligt förekommande. Tillvägagångssättet varierade mellan kommunerna beroende på dess 

utformning och organisation. För att så tidigt som möjligt främja en god läsutveckling 

baserade 97 procent av småskolelärarna sin undervisning på ljudmetoden, samt att de testade 

eleverna i årskurs ett med Lindahls högläsningsprov H4 och H5. Proven som är aktuella än 

idag, består av ord som ska läsas högt under en minut och därmed visar resultaten om 

elevernas avkodning fungerar (Ericson, 2010). Om eleverna inte uppnådde de önskade 

resultatet erbjöds de specialundervisning.  

Under 1970-talet drog samhällsförändringar in över Europa, vilket också slog ned i den 

svenska skolan och resulterade till ett förändrat synsätt kring elevers läs- och skrivsvårigheter. 

De pedagogiska svårigheterna uppmärksammades (och inte enbart de individuella) med 

ändamålet om skolan fungerade som den borde så skulle inte elever behöva överlämnas till 

specialklasser (Ericson, 2010). Ordet diagnos övergick till att vara fult och fördömande vilket 

innebar att utredningar kring elevers svårigheter avtog. Dessutom slutade man på 

lärarutbildningen undervisa blivande lärare om olika testmetoder, diagnosticering och 

behandling av elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta medförde till att lågstadielärare 

kunde examineras utan att ha fått insikt i och kunskaper om olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder. På 1980-talet minimerades kunskaperna kring behandling av läs- och 

skrivsvårigheter och omognad ansågs vara förklaringen till elevers svårigheter. Lärare intog 

en ”vänta- och se” attityd i mån om att elevers läs- och skrivsvårigheter på så sätt skulle växa 

bort. Utanför skolans ramar såg det dock annorlunda ut då flera vuxna började tala öppet om 

sina svårigheter och Förbundet mot Läs- och skrivsvårigheter (FMLS) bildades. Numera heter 

förbundet Funktionshindrande med Läs- och Skrivsvårigheter (Ericson, 2010).  
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Om 1980-talet var förklaringarnas årtioende, så blev 1990-talet förändringarnas tid. 

Decentraliseringen av skolan ledde till ekonomiska begränsningar som innebar förändringar i 

organisationen, till exempel drogs resurser i form av specialärartjänster och psykologtjänster 

in. Inte nog med det ökade elevantalet i klasserna och för elever i läs- och skrisvårigheter 

reducerades möjligheterna till att få adekvat hjälp. Samtidigt som decentraliseringen pågick i 

Sverige uppmärksammade internationell forskning vikten av god läsfärdighet och FN 

utropade år 1990 som Läskunnighetens År (Ericson, 2010). Den bristfälliga kunskapen kring 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter och hur dessa förebyggs, bidrog nu till att lärare sökte 

djupare kunskaper. Studiedagar och konferenser organiserades, samt begärde en del lärare att 

få resa till Nya Zeeland och ta del av Reading Recovery-programmet. Linköpings universitet 

var år 1992 det första universitet med att införa en kurs som behandlade läs- och 

skrisvårigheter. Ytterligare en vändpunkt uppstod när föräldrar till elever i svårigheter krävde 

en attitydförändring kring läs- och skrivsvårigheter. En riksomfattande dyslexikampanj drogs 

igång och pågick mellan 1996-1998 och resulterade i en annan syn på läs- och 

skrivsvårigheter. Det skulle vara en definition som inte skulle relateras till föräldrars sociala 

situation och inte vara något att skämmas för (Ericson, 2010).  

Tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter kan enligt Ericson (2010) vara medicinsk 

eller psykologisk- pedagogisk. Medicinsk forskning i den mån att den vanligtvis relaterats till 

de grövre läs- och skrivsvårigheter, såsom till exempel hjärnsjukdomar och syn- och 

hörselskada. Psykologisk- pedagogisk forskning har mestadels riktat in sig på olika faktorer 

som leder till läs- och skrivsvårigheter, till exempel dålig miljö och bristande 

skolundervisning. Ericson (2010) anser att för en lärare är det inte svårt att se om elever har 

läs- och skrivsvårigheter, men var i svårigheterna ligger vållar däremot problem Det är just 

inom det här området som lärare saknar kunskaper.  

3.2 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Läsningen är ett komplext fenomen, där många olika perspektiv måste vägas in. Flera faktorer 

spelar en avgörande roll för hur just den enskilda elevens läsutveckling kommer att se ut. 

Innan de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna förklaras är det viktigt att känna till vad 

läsning innebär. Jacobson (2006) använder den klassiska formeln som beskriver vad läsning 

är, Läsning = Avkodning X Förståelse. Avkodning innefattar den tekniska sidan, där eleven 

måste kunna omkoda bokstäver till ljud, för att se vilket ord som står skrivet. Senare i 

avkodningsprocessen utvecklas även den automatiska igenkänningen hos eleven. Förståelsen 

är däremot en kognitiv process där eleven utvecklar större betydelse för det lästa, genom att 
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koppla till egna erfarenheter och göra inferenser i texten. Alatalo (2011) beskriver läsningen 

som en ekvation, där resultatet blir noll om antingen avkodningen eller språkförståelsen 

fallerar. Utöver de två ovanstående faktorer för en god läsförmåga, har även motivation 

ansetts vara betydelsefull. Detta för att det behövs en vilja hos eleven för att kunna ta till sig 

all text.  

Forskning visar vidare att de elever som inte har läs- och skrivsvårigheter lär sig oberoende av 

metodvalet. För de elever som är i svårigheter, krävs det däremot en lärare som behärskar 

olika läs- och skrivinlärningsmetoder, vilket kan bidra till att läraren kan skräddarsy 

undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Det som generellt gäller 

undervisningen är att den bör innehålla både syntetiska och analytiska inslag om eleverna ska 

lyckas i sin läs- och skrivinlärning (Hedström, 2009).  

3.2.1 Den syntetiska arbetsmodellen  

Den syntetiska arbetsmodellen, även kallad ljudmetoden eller ”bottom-up”, utgår från delen 

(bokstaven, ljuden) för att sedan fogas samma till helheten (ord, meningar, texter ). Här börjar 

eleverna med att först träna avkodning, där varje bokstav och dess ljud lärs ut en i taget, och 

sedan utvecklas förståelsen för att se delen i en helhet (Fast, 2008).  

Nedan presenteras olika läs- och skrivinlärningsmetoder som anses tillhöra den syntetiska 

arbetsmodellen: 

3.2.2 Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen har utvecklats av bland annat Ingvar Lundberg och kom första gången ut 

i 1994. Den bygger på att stimulera den språkliga medvetenheten, genom att använda spel och 

lekar som gör arbetet roligt och lustfyllt. Fokus i modellen ligger på att bli medveten om: 

 Sambandet mellan språkjuden och bokstäverna 

 Bokstäverna kan ljudas samman till ord 

 Ord kan delas upp i stavelser och bokstäver  

 Ord kan ändras och få en annan betydelse om en bokstav byts ut 

 Ord och meningar kan delas upp och sättas samman på olika sätt, vilket skapar nya ord 

och meningar (www.bornholmsmodellen.se ).  

      Lundberg (2009) anser att Bornholmsmodellen är en bra pedagogisk metod som kan användas 

först och främst i förskoleklassen som en god start på läsinlärningen. Han framhäver även att 

modellen grundar på forskning som tyder på att fonologisk medvetenhet är en förutsättning 

http://www.bornholmsmodellen.se/
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för att en elev ska lyckas i sin läs- och skrivinlärning. Modellen kan vara speciellt gynnande 

för de elever som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

Kritik om metoden 

Den kritik som har riktas mot metoden är att det inte anses finnas något meningsfullt 

sammanhang och lärandet blir för mekaniskt. Dessutom kan den även vara mindre bra för 

elever med annat modersmål än svenska, då de inte kan höra skillnad på vissa språkljud. Att 

jobba utifrån denna metod kan göra det svårt för de elever som saknar muntliga förkunskaper 

kring det svenska språket (Hedström, 2009).  

3.2.3 Rydaholmsmetoden 

Rydaholmsmetoden upprättades i slutet på 1990-talet och riktar sig till de elever som inte 

läser automatiserat. Metoden anses även användbar inom dyslexipedagogiken, då den 

koncentrerat tränar grundfunktionerna i språket. Den kännetecknas av följande grundtankar: 

enkelt material, korta och intensiva pass, långssiktighet, framsteg görs synliga, fokus på 

avkodning, automatisering, arbetet sköts i skolan och lärarens roll är betydelsefull 

(http://www.rydaholmsmetoden.se). Materialet består av listor med bokstäver, 

bokstavskombinationer och ord där fokuseringen ligger på avkodning snarare än 

upplevelseläsning. Arbetspassen organiseras utifrån en tydlig struktur mellan lärare och elev 

och omfattar cirka 20 minuter några gånger i veckan. Detta pågår fram tills det att eleven 

uppnått grundläggande färdigheter enligt standardiserade tester. I metoden urskiljs inte 

elevens framsteg genom nytt och svårare material, utan genom en alltmer automatiserad 

läsning hos eleven. Eleven fortsätter att kontinuerligt testas i läshastighet för att se om 

behovet av extra träning, enligt Rydaholmsmetoden, bör fortsättas eller avslutas (Hedström, 

2009).  

Kritik om metoden 

Den enda kritik som lyfts fram kring Rydholmsmetoden är att den kan vara för enkel 

(Hedström, 2009).  

3.2.4 Wittingmetoden 

Maja Witting upprättade Wittingmetoden på 1970-talet, för arbete med elevers läsinlärning. I 

metoden skiljer man på avkodning respektive förståelse som delar var för sig (Hedström, 

2009). Bokstäverna lärs alltid ut i en särskild ordning och de långa vokalerna lärs ut först i 

och med att de är de bärande elementen i språket. Därefter följer inlärningen av de korta 

vokalerna. För att automatisera elevernas avkodningsförmåga arbetar man med nonsensord, 

vilket medför till att elevernas chans till gissning avtar. Vid förståelsearbetet utgår metoden 

http://www.rydaholmsmetoden.se/
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från samma språkstruktur, från form till innehåll (Druid Glentow, 2006). Elevens medansvar 

för sin egen inlärning är en viktig grundprincip och därför baseras metoden på ett nära 

samspel mellan lärare och elev. Wittingmetoden kan tillämpas på alla elever, men används 

många gånger vid ominlärning, alltså för elever som misslyckats i sin första läs- och 

skrivinlärning (Hedström, 2009). 

Kritik om metoden 

Hedström (2009) framhäver att metoden har kritiserats för att vara lite tråkig när det gäller 

elevers första läsinlärning, och att den i samband med detta inte utgår från var eleven befinner 

sig. Liberg (2009) menar att Wittingmetoden skulle kunna vara skadlig då eleverna börjar sin 

avkodningsträning i icke betydelsebärande ord. För många elever kan det vara förvirrande, 

men särskilt för elever i läs- och skrivsvårigheter och elever med annat modersmål 

(Hedström, 2009).   

3.2.5 Den analytiska arbetsmodellen  

Den analytiska arbetsmodellen, även kallad ”Whole language” eller ”top-down”, utgår från 

helheten (texten) och bryts sedan ner till minsta delen (bokstaven). Här börjar eleverna med 

att först träna förståelsen för en text genom att se hela ordbilder och sedan tränas 

avkodningen, när texten bryts ner till mindre delar (Fast, 2008). 

Nedan presenteras olika läs- och skrivinlärningsmetoder som anses tillhöra den analytiska 

arbetsmodellen:  

3.2.6 Kiwimetoden 

Metoden har sitt ursprung från New Zeeland och tränar både muntligt tal, läsning och 

skrivutveckling. Den bygger på fyra förhållningssätt där högläsning, gemensam läsning, 

vägledd läsning och självständig läsning är grundstenarna. Idén är att eleverna först och 

främst bygger upp en förförståelse om en bok genom att göra en ”bildpromenad”, innan de 

börjar läsa. När de sedan börjar läsa, använder lärarna texten till att bland annat ge eleverna 

kunskaper om nya ord och träna grammatikiska övningar. Vidare får eleverna träna på att läsa 

mellan raderna och samtala om hur textens betydelse kan ändras genom att byta ut och 

tillägga ord. Även om Kiwimetoden tillhör ”Whole language” modellen, anses träning av 

språkljud och bokstäver som betydelsefullt i läsutvecklingen. Kiwimetoden lyfter också fram 

att skrivningen hela tiden sker parallellt med läsningen och att Skolverkets material Nya 

språket lyfter, passar in på arbetssättet (Hedström, 2009). Metoden bygger vidare på åtta 

punkter för en god läs- och skrivinlärning: 

 Stor tillgång till olika texter av olika genrer. 
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 Läraren måste demonstrera och presentera olika sorters litteratur. 

 En engagerad lärare får engagerade elever. 

 Förväntningar och uppmuntran. 

 Eleverna måste själv känna ansvar för sitt lärande. 

 Kunna göra antaganden om vad som kommer att hända, genom att titta på bilder. 

 Veta vad målet med läsningen är. 

 Gensvar, genom att ta till sig skrivregler och lässtrategier 

(http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiwimetoden).  

Kritik om metoden 

Kritik som har lyfts fram kommer bland annat från Lundberg, där han menar att metoden inte 

är tillräckligt vetenskaplig. Annan kritik som också har framkommit är att det används mycket 

bilder i den första undervisningen. Detta kan leda till att eleverna endast gissar sig till vad som 

står i en text, istället för att läsa den (Hedström, 2009). 

3.2.7 LTG – Läsning på Talets Grund   

LTG- metoden utvecklades av Ulrika Leimer år 1974. Det är ett läs- och 

skrivinlärningssystem som utgår från en dialogisk arbetsform, där elevernas egna ord och 

meningar fungerar som utgångspunkt i läs- och skrivinlärningen. I metoden arbetar eleverna 

parallellt med avkodning och förståelse för att på flera sätt närma sig formeln för läsning, 

läsning = avkodning X förståelse (Druid Glentow, 2006). Arbetet i LTG- metoden är 

organiserat utifrån fem faser: 

 Samtalsfasen – lärare och elever samtalar om aktuella upplevelser, iakttagelser eller 

funderingar. 

 Dikteringsfasen – eleverna producerar meningar och läraren skriver ner dem. I 

samband med textproducerandet uppmärksammas även eleverna på språkets form, till 

exempel meningsbyggnad, ord och bokstäver.  

 Laborationsfasen – eleverna får utifrån sina behov och förutsättningar uppgifter till 

texten som är relaterade till deras läs- och skrivinlärnings nivå. Variationen är stor och 

det ligger ett stort ansvar på läraren, en del elever kan redan läsa medan andra behöver 

mer träning i bokstavskännedom.  

 Återläsningsfasen – eleverna läser upp texten som de dikterat och arbetar individuellt 

eller i olika gruppkonstellationer.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kiwimetoden
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 Efterbehandlingsfasen – innebär ett fortsatt arbete kring texten med individuella 

uppgifter till varje elev, återigen beroende på deras språkliga nivå (Druid Glentow, 

2006).  

Utöver ovanstående punkter ingår det dessutom att man kontinuerligt kontrollerar varje elevs 

bokstavskännedom. Det som gör LTG- metoden gynnsam är att det under laborationsfasen går 

att individualisera undervisningen (Längsjö & Nilsson, 2005). 

Kritik om metoden 

Metoden ställer höga krav på läraren, då det är lättare för en del elever att lära sig bokstäver 

genom att arbeta utifrån hela och bekanta ord, medan andra behöver få arbeta enskilt med 

varje bokstav (Längsjö & Nilsson, 2005). 

3.2.8 Trageton - Att skriva sig till läsning  

Metoden har utarbetats av den norska pedagogen Arne Trageton, efter ett forskningsprojekt 

som gjordes mellan 1999-2002, i fjorton klasser från fyra nordiska länder. Han hänvisar till 

forskning om att det är lättare att lära sig skriva än att läsa, därför borde den första läs- och 

skrivinlärningen istället vara skriv- och läsinlärning. För att koppla ihop de grundläggande 

baskompetenserna som är att tala, läsa, skriva och räkna, anser Trageton (2009) att datorn är 

det centrala verktyget. De olika delar som metoden bygger på för att lyckas med skriv- och 

läsinlärningen, är först och främst: 

 Den fysiska inlärningsmiljön: Det ska finnas utrymme för många arbetshörn, som 

bidrar till både lek och tematiskt arbete. Eleverna ska arbeta minst två och två, då det 

är i dialog med andra som de lär sig bäst. Borden ska vara upphöjda, så eleverna får 

stå upp, något som även gynnar elever med spring i benen. 

 Förskoleklass: Eleverna får först göra ett bokstavstest för att visa hur många bokstäver 

de behärskar. Sen får de börja med att göra ”bokstavssträckor”på datorn, där de efter 

sin förmåga plockar ut de bokstäver som de känner till. I samband med detta lärs 

fingersättningen på tangentbordet ut. Efterhand skriver eleverna berättelser där läraren 

hjälper till att ”skriva rent” historien. De illustrerar sedan till sin text och läser den 

högt för sina kompisar. De tränar även på att se vad som händer om de sätter ihop 

bokstäverna och vilket ord det kan bli. 

  Årskurs 1: Nu får eleverna bekanta sig med okända texter genom att läsa och skriva 

böcker, tidningar eller varandras texter. På så sätt lär de sig till exempel en historias 

uppbyggnad, där det finns en tydlig början, en handling och ett slut. Betoningen i 
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undervisningen handlar om att producera egna böcker där dialog och samarbete står i 

centrum. 

 Årskurs 2: Först nu börjar den formella handskrivningen. Fokus läggs också på att läsa 

mer böcker och på så sätt öka läsförståelsen. Parallellt med detta fortsätter eleverna 

med att skriva böcker, brev, dikter och tidningsproduktioner på datorn, men på en mer 

avancerad nivå (Trageton 2009). 

Kritik om metoden 

Myrberg (2009) kritiserar metoden genom att hänvisa till att det inte finns någon annan 

forskning om metoden än den som Trageton har gjort själv. Han anser även att det är fel av 

Trageton att uppmana till att slänga ut läroböckerna och vidare hänvisa till forskning som ett 

sätt att legitimera sin egen metod. 

3.3 Faktorer  

Det finns faktorer som påverkar om en elev får läs- och skrivsvårigheter. Enligt Jacobsons 

(2006) modell, är arv och miljö de två övergripande element som har störst inflytelse på de 

övriga faktorerna (se figur 1). Modellen framhäver även hur de samhälliga och pedagogiska 

faktorerna både kan ha en positiv eller negativ inverkan för hur svåra eller övergående en 

elevs läs- och skrivsvårigheter kommer att bli eller tolkas. En annan funktion med Jacobsons 

(2006) cirkelmodell, är att den kan användas som hjälp för att se vilka möjliga inre och yttre 

orsaker det kan finnas till elevers läs- och skrivsvårigheter. Modellen visar också hur en 

helhetsbild kan skapas av eleverna och på så sätt se vilka faktorer som kan åtgärdas och 

förebyggas i skolan. 
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Figur 1: Modell över ett antal faktorer som beskriver läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi 

(Jacobson, 2006). 

Det är inte lätt att ringa in en elevs svårigheter, eftersom det kan innebära att den ena faktorn 

påverkar den andra. Att ha någon form av svårigheter skiljer sig från elev till elev. Till 

exempel om det uppstår språkliga problem, så behöver det inte alltid relateras till begåvning 

eller mognad. Svårigheterna kan istället bero på för lite övning eller brister i syn och hörsel. 

Jacobson (2006) betonar att de negativa orsakerna inte får dominera, fast lärarna måste vara 

medvetna om vilka konsekvenser det kan medföra. Genom att inrikta sig på de positiva 

faktorerna, ger det en bättre utgångspunkt för att bygga upp en god lärandemiljö där det råder 

höga förväntningar på eleverna. På så sätt bygger lärare upp elevernas positiva självbild, 

vilket spelar en viktigare roll för en framgångsrik läs- och skrivinlärning, än vad enbart en 

hög begåvning kan göra.  

Utöver ovanstående faktorer som är tänkbara orsaker till att elever får läs- och 

skrivsvårigheter, finns det olika sätt att förebygga dessa. Konsensusprojektet, som leddes av 

Mats Myrberg, är ett projekt där 24 forskare försökte ringa in gemensamma faktorer som 

förhindrar läs- och skrivsvårigheter (Hedström, 2009). Det forskarna enades om var bland 

annat:  

 ”Läs- och skrivutveckling tar tid. Det finns ingen ”quick fix”. 

 Elever i svårigheter behöver få känna framgång.  

 Läslust är både ett mål och medel. 
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 Man bör använda kompensatoriska hjälpmedel. 

 Det bör finnas ett diagnostiskt perspektiv i undervisningen. 

 Lärare bör behärska flera metoder. 

 En till en – undervisning är effektiv. 

 Fonologisk träning är effektivt. 

 Insatserna ska sättas in tidigt” (Hedström, 2009: 178-179).  

Flera av dessa punkter är återkommande i litteraturen, men vissa framhävs mer än andra, till 

exempel tidiga insatser. Konsensusprojektet (2006) menar på att tidiga insatser måste sättas in 

innan eleven med läs- och skrivsvårigheter har hunnit etablera felaktiga strategier. Det innebär 

i sin tur att en ”vänta och se” attityd inte är acceptabel, då ett ständigt misslyckande medför 

dålig motivation och ett lågt självförtroende. För elever i svårigheter är det viktigt att få erfara 

”jag-kan-upplevelser”, och i samband med detta blir det lärarens uppgift att medvetengöra 

lärandet. Druid Glentow (2006) anser att eleverna måste veta vad som förväntas av dem och 

få tillräckligt med tid och hjälp för att kunna känna sig delaktig i undervisningen. Uppnås 

detta, stärks också uthålligheten och motivationen, vilket i sin tur ökar viljan att öva. Även om 

lärarna är ambitiösa och innehar stora kunskaper, handlar det slutligen om att eleverna måste 

ta ansvar för sin eget lärande.  

Ytterligare en punkt som framhävs inom Konsensusprojektet och även av andra författare 

(Alatalo, 2011; Konsensusprojektet 2003), är lärarkompetensen. En välutbildad och skicklig 

lärare bidrar i större omfång till ett positivt inflytande på elevers utveckling, än vad tillgångar 

i form av fina lokaler och mindre elevgrupper kan göra. Hedström (2009) framhäver 

Lundbergs åsikter om vikten av grundläggande kunskaper om språkets struktur hos lärarna. 

Därför är följande områden såsom; fonemisk medvetenhet, fonem-grafem-korrespondens, 

ordkunskap och stavning, läsflyt, ordförråd och läsförståelse väsentliga inom lärarenas läs- 

och skrivundervisning (Alatalo, 2011). Alla elever gynnas av att få en enkel och strukturerad 

läs- och skrivundervisning, men särskilt de som är i svårigheter. Får eleverna inte 

baskunskaper om de minsta betydelseskiljande språkljuden (fonem), kan de få svårt att 

utveckla en automatiserad läsning. Detta kräver i sin tur att undervisningen kontinuerligt 

genomsyras av språkets olika nyanser. En lärare som saknar grundläggande kunskaper om 

språkets struktur, kommer även att få problem med att definiera var exakt elevens svårigheter 

ligger. Detta är en viktig förutsättning för att kunna använda rätt metod och åtgärder som 

krävs för att eleverna ska föras vidare i sin utveckling (Alatalo, 2011).  
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3.4 Arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel 

Druid Glentow (2006) hävdar att läs- och skrivsvårigheter inte är en mognadsfråga som växer 

bort. Tidigt insatta åtgärder, såsom kartläggning redan i förskolan eller de första skolåren är 

av stor betydelse, för att motverka att elevernas felaktiga strategier blir bestående. Syftet med 

en kartläggning är först och främst att ta reda på elevernas styrkor och svagheter och var 

eleverna befinner sig i sin utveckling. För det andra ger det även riktlinjer kring det 

pedagogiska arbetssätt som läraren använder sig av och dessutom tydliggörs det om eleverna 

gör framsteg eller om arbetssättet måste omorganiseras. Vid en kartläggning testas elevernas 

tillvägagångssätt när det gäller läsning och skrivning. Till exempel språklig medvetenhet som 

innefattar lästeknik, läshastighet, läsförståelse, bokstavskännedom, skrivning, språkfel och 

rättstavning med mera (Druid Glentow, 2006). Det negativa med kartläggningar kan enligt 

Carlström (2008) vara att läraren inte har den kompetens som behövs för att tyda testernas 

resultat, och på så sätt kan de heller inte koppla resultatet till rätt åtgärder. I samband med 

kartläggningar är det också viktigt att ha en kontinuerlig dialog mellan lärare och elev i den 

dagliga undervisningen, för att eleven ska få känna sig delaktig i sin läs- och skrivutveckling.  

För att skapa en vilja till inlärning hos eleverna, handlar det inte bara om de yttre motiven 

såsom belöning och uppmärksamhet från läraren. Druid Glentow (2006) hänvisar till de fyra 

inre drivkrafter, där strävan efter nyfikenhet, identifikation, ömsesidighet och kompetens är 

rådande. Hon anser att det är lärarens uppgift att ta fram dessa inre motiv hos eleverna för att 

skapa en lyckad inlärning. Lärarens arbetssätt bör kännetecknas av en ”nyfikenhetsmiljö”, där 

möjligheterna till ett varierat lärande är stort genom att eleverna får utforska och lära sig 

hantera nya situationer. Varje elev är också i behov av olika förebildsgestalter och därför är 

lärarens attityder och inställningar betydelsefulla. En lärare som är trygg i sin yrkesroll och 

har tro på sitt arbetssätt, överför lättare sin positiva attityd till kunskap till sina elever. 

Klassrumsmiljön som kännetecknas av en positiv atmosfär bidrar till ett inlärningsvänligt 

klimat, där ömsesidig respekt gentemot varandra skapar en god sammanhållning. 

Gruppsamhörigheten innebär att alla får komma till tals och bli hörda, vilket medför att 

eleverna utvecklas och blir starka tillsammans. Slutligen framhäver Druid Glentow (2006) att 

medvetenheten om sin egen utveckling är den starkaste drivkraften. När elever ser sin 

förmåga växa, får de en ”Jag-kan-känsla” som ger dem motivation och god självkänsla för ett 

fortsatt lärande. 

Användandet av kompensatoriska hjälpmedel kan vara ett alternativ för att kringgå vissa 

elevers svårigheter i lärandet, men i Skolinspektionens rapport (2011) framgår det att 
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kompensatoriska hjälpmedel inte används i den utsträckning som är nödvändig för att möta 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Jacobson (2001) förklarar begreppet kompensation som en 

ersättning, gottgörelse eller utjämning, som kan användas som ett verktyg när det uppstår en 

svaghet inom något område. I skolans värld tolkas begreppet oftast annorlunda och upplevs 

som något negativt, vilket till exempel kan vara att eleverna exkluderas genom att gå till en 

speciallärare. Det kan även fungera som ett mål för att komma ifatt kamraterna eller att det 

skapas låga förväntningar på eleverna vid stödinsatser. Kompensationsbegreppet delas upp i 

interna och externa strategier. Med den interna kompensationen, menas de ”coping” strategier 

som eleverna själva har utformat för att komma runt sina svårigheter. Tillsammans med 

läraren kan eleverna få hjälp att stärka dessa strategier eller att utforma nya om de inte är 

fungerade. Den externa kompensationen innefattar två inriktningar. Den första är ett 

accepterande förhållningsätt där omgivningen visar hänsyn till elevernas läs- och 

skrivsvårigheter, genom att erbjuda längre provtid, rättvis bedömning med mera. Den andra är 

att använda sig av tekniska hjälpmedel och IT, för att hitta en lämplig lösning beroende på 

elevernas svårigheter. Detta kan till exempel vara talande böcker, ordbehandlingsprogram, 

läspennor, datorer med mera (Jacobson, 2001). Hjälpmedel är till användning i läs- och 

skrivundervisningen om både lärarna och eleverna vet vilken nytta materialet har, och hur de 

ska användas (Björn, 2012).  

Slutligen poängterar Reichenberg (2008) lärarens betydelse av att våga undervisa eleverna 

och ge dem aktiv vägledning, istället för att låta undervisningen domineras av ”eget arbete”. I 

PIRLS- undersökning 2006, berodde detta arbetssätt delvis på att de svenska eleverna fick så 

dåliga resultat i läsförmåga. Särskilt för de elever som ligger i gråzonen eller är i svårigheter, 

är det ett direkt missgynnande arbetsätt. För det första kräver det en god läsförmåga hos 

eleverna om de ska ha möjlighet att generalisera och för det andra måste de kunna dra 

slutsatser och förutse händelseförlopp i texter från olika sammanhang. Det negativa med tidigt 

”eget arbete” kan även vara att läraren inte uppmärksammar de elever som förnekar sina 

svårigheter. För att dölja sitt misslyckande anstränger eleverna sig genom att låtsas kunna 

utföra sina uppgifter (Jacobson, 2001).  Om detta däremot genomförs på ett mer strukturerat 

sätt, där dialog mellan lärare och elev ligger till grund i arbetet, blir det ett välfungerande 

arbetssätt.  

3.5 Sammanfattning  

En historisk tillbakablick bland det svenska folket visar att tankarna kring läskunnighet växte 

fram år 1593. Samhället ställde stora krav på medborgarna då de inte ens fick gifta sig om de 
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inte var läskunniga. Uppmärksamheten kring skrivkunnighet växte först fram år 1842 i 

samband med införandet av folkskolestadgan. Termen för lässvårigheter har varierat genom 

åren och intresset började från olika läkare. På 1800-talet lyfte man fram aspekter som ansåg 

att läs- och skrivsvårigheter berodde på att individen ifråga hade någon form av hjärnskada 

eller att de orsakades av föräldrarnas sociala situation och okunskap. År 1938 infördes de 

första läsklasserna som riktades till elever på lågstadiet och i anknytning till detta uppstod ett 

förändrat synsätt kring definitionen av läs- och skrivsvårigheter.  Orsakerna ansågs nu vara 

flera än enbart hjärnskada. Under 1950-1970-talen var placering i läsklass eller klinik vanligt 

förekommande och för att främja en god läsutveckling baserade småskolelärarna sin 

undervisning på ljudmetoden. Stora samhällsförändringar drog in över Europa under 1970-

talet vilket resulterade till att i Sverige ansågs ordet diagnos som något fult som ledde vidare 

till att utredningar kring elevers svårigheter avtog. Inom lärarutbildningen tonades även 

kunskaper inom området ned och det blev mer vanligt att lärare intog en ”vänta och se” 

attityd. 1990-talet blev en betydelsefull tid inom området för läs- och skrivsvårigheter. 

Decentraliseringen av skolan ledde till ekonomiska begränsningar, men samtidigt utropades år 

1990 som läskunnighetsår av FN, vilket bidrog till att lärare sökte djupare kunskaper inom 

området. Ytterligare en vändpunkt var när Linköpings universitet år 1992 var först ut med att 

införa en kurs som behandlade läs- och skrivsvårigheter.  

Innan de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna förklaras, är det viktigt att känna till vad 

läsning innebär. Den klassiska formeln som beskriver läsning är: Läsning = Avkodning X 

Förståelse. Avkodning innebär att omkoda bokstäver till ljud, medan förståelse handlar om 

betydelsen av det man läser. De två övergripande läs- och skrivinlärningsmetoderna är den 

syntetiska och den analytiska arbetsmodellen. Den syntetiska arbetsmodellen utgår från delen 

och fogas sedan samman till helheten. Till denna arbetsmodell tillhör till exempel, 

Bornholmsmodellen, Rydaholmsmetoden och Wittingmetoden. Den analytsiska 

arbetsmodellen utgår från helheten och bryts sedan ner till delarna. Inom denna 

arbetsmodellen ingår exempelvis Kiwimetoden, LTG-metoden och Att skriva sig till läsning.  

För att kunna förstå vad som påverkar enskilda elevers läs- och skrivutveckling är det 

betydelsefullt att veta att flera faktorer har en avgörande roll, där de två överordnade 

faktorerna är ”Arv” och ”Miljö”. ”Arv” kan innefatta allt från att man har ett annat modersmål 

till neuropsykiatriska faktorer eller brister i syn och hörsel. ”Miljö” kan innefatta, en god eller 

dålig lärandemiljö, sociala faktorer eller för lite övning. Det är viktigt att veta att den ena 

faktorn inte utesluter den andra. Tidiga insatser är en åtgärd som är återkommande i 
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litteraturen, då forskning visar på att en ”vänta och se” attityd inte är acceptabel. Lärare måste 

sträva efter att alla elever, men särskilt de i svårigheter, får erfara ”jag- kan- upplevelser”, 

istället för att de misslyckas och får ett dåligt självförtroende.  

Läs- och skrivsvårigheter ska inte ses som en mognadsfråga som efterhand växer bort, utan är 

något som lärare måste ta hänsyn till i tidig ålder. Tidiga insatser är avgörande för att komma 

underfund med var i en elevs läs- och skrivsvårigheter ligger. Det finns olika arbetsätt att 

tillgå för att förebygga läs- och skrivsvårigheter, där kartläggning utgör en viktig del och 

används för att testa och följa upp elevers utveckling i läsning och skrivning. För att uppnå en 

god läs- och skrivinlärning hos en elev handlar det inte enbart om de yttre faktorer såsom till 

exempel belöning och beröm, utan innefattar även de inre drivkrafterna hos eleven, vilket är 

strävan efter nyfikenhet, identifikation, ömsesidighet och kompetens. Det finns även 

kompensatoriska hjälpmedel att tillgå som kan vara ett stöd för eleven när det uppstår en 

svaghet inom ett specifikt område. Beroende på var i svårigheterna ligger finns det olika 

kompensatoriska hjälpmedel att använda, till exempel talande böcker, läspennor, 

ordbehandlingsprogram och IT-lösningar.  

Litteraturgenomgången vill förmedla budskapet om att en inlärningsmiljö kännetecknas av 

nyfikenhet och inbjuder till ett varierat lärande, har det stor betydelse för elevers läs- och 

skrivutveckling. Om lärarna dessutom har hög kompetens, vågar undervisa samt reflekterar 

över sin undervisning, har de större möjligheter att förebygga elevers läs- och 

skrivsvårigheter, än lärare som saknar grundläggande kunskaper om språkets struktur. 
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4. Metod 

Nedan beskrivs val av forskningsmetod och därefter redogörs för hur vi gjort vårt urval 

gällande intervjuerna. Vidare beskrivs hur vi genomfört och bearbetat våra intervjuer och 

därefter redovisas resultatens trovärdighet och äkthet, samt uppfyllandet av de etiska 

kriterierna.  Till sist framför vi några synpunkter gällande kritik av vald metod. 

4.1 Metodisk ansats 

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

i kontext” (Bryman, 2002:370). Anledningen till att vi valde denna metod var för att den bäst 

passade våra forskningsfrågor då vi både ville få fram och förstå de intervjuades tankar och 

åsikter kring vårt ämne. De två olika forskningsmetoder som Bryman (2002) redogör för, är 

kvalitativ och kvantitativ. Det som kännetecknar kvalitativ metod är att den utformas utifrån 

en tolkningslära där tonvikten ligger på ordets betydelse i den aktuella kontexten. Den 

kvantitativa metoden mäter forskningsområdet och leder vidare till ett slutligt resultat genom 

bearbetning och analysering av insamlad data. Vi valde kvalitativ metod, eftersom vårt syfte 

inte var att mäta något utan snarare att få utökad insikt och kunskaper beträffande vårt 

forskningsområde. Inom den kvalitativa forskningsprocessen anser Bryman (2002) att det är 

mest relevant att använda sig av intervjuer. Den typ av intervju som vi använde oss av var 

semi-strukturerad (bilaga 1), vilket ger intervjuaren möjlighet till att ställa följdfrågor som 

inte står i intervjuguiden samt ha en öppen dialog med den intervjuade (Bryman, 2002). Vår 

intervjuguide var strukturerad utifrån våra tre huvudområden och därför passade denna typ av 

intervju.  

4.2 Urval  

I vårt urval av representativa intervjupersoner utgick vi från att finna personer kunniga inom 

vårt forskningsområde. De skulle på så sätt kunna tillföra oss nya kunskaper. Vi valde därför 

att intervjua sju lärare, från tre olika skolor, som är behöriga att undervisa i årskurs ett till sex 

och som vi sedan tidigare var bekanta med. Enligt Bryman (2002) grundar sig detta på ett 

bekvämlighetsurval, där även geografisk närhet och tillgänglighet tillhör denna urvalsstrategi. 

En annan viktig aspekt i vår studie var att intervjua lärare med varierad yrkeserfarenhet, för 

att se om erfarenheterna kring våra frågor skilde sig åt bland de äldre och de yngre lärarna.  

Bakgrund till intervjupersoner 

1. 39-årig kvinna, grundskolelärare för låg – och mellanstadiet, 1998. Inriktning matematik 

och naturorienterande ämne 1-7. Tillval engelska 20 poäng, bibliotekspedagog 7,5 poäng, 

utepedagogik 5 poäng och SVA- utbildning 3 poäng. Aktiv lärare i 11 år.  



20 

 

2. 46-årig kvinna, traditionell lågstadielärare, 1986. Inriktning alla ämnen för årskurs 1-3.  

Tillval idrott och engelska 1-6, naturorienterande ämne 3 poäng och vfu- 

handledareutbildning. Har även gått ”rekond utbildning” i kommunen och en 

rekryteringsutbildning för rektorer.  Aktiv lärare i 22 år. 

3. 35-årig kvinna, grundskolelärare för 1-7, 2002. Inriktning matematik, idrott och 

naturorienterande ämne. Tillval läs- och skrivinlärningskurs på 7,5 poäng av 30 poäng (hann 

inte fullfölja kursen). Aktiv lärare i 7 år.  

4. 38-årig kvinna, fritidspedagog, grundskolelärare 1-5, 1998. Inriktning matematik, svenska 

och lite specialpedagogik. Tillval engelska. Aktiv lärare i 14 år.  

5. 63-årig kvinna, lågstadie- och mellanstadielärare, 1972. Tillval 80 poäng pedagogik och 

matematik, aktivt ledarskap, vfu-handledarutbildning, otaliga pedagogikkurser. Aktiv lärare i 

37 år.  

6. 64-årig kvinna, lågstadie- och mellanstadielärare 1-5, 1970. Inriktning svenska och historia. 

Tillval specialpedagogik, svenska som andraspråk, barnlitteratur och samhällsfrågor. Aktiv 

lärare i 39 år.  

7. 40-årig kvinna, grundskolelärare 1-7, 1996. Inriktning svenska, SO och idrott. Tillval 10 

poäng metod och uppstats mot specialpedagogik, 10 poäng allmän specialpedagogik, 10 

poäng läs- och skrivsvårigheter, 5 poäng motorik och 5 poäng matematik mot 

matematiksvårigheter. Aktiv lärare i 15 år.  

I den löpande texten och citat använder vi oss av förkortningarna L1- L7 för att syfta tillbaka 

till ovanstående intervjuade lärare.  

4.3 Genomförande  

Vi tog tidig personlig kontakt med våra tilltänkta intervjupersoner, presenterade vårt syfte och 

frågade om de ville ställa upp på en intervju. De informerades även om att vi skulle spela in 

intervjuerna för att sedan kunna transkribera dem. Därefter bestämdes tid och plats för 

respektive intervjuer. Bryman (2002) poängterar att formuleringarna av intervjufrågorna ska 

ligga på en nivå som passar alla parter, det vill säga att de ska vara begripliga så att den 

intervjuade inte blir osäker eller missförstår frågorna. Detta tog vi hänsyn till och därför 

mejlades vår intervjuguide ut i god tid före genomförandet, för att de intervjuade skulle få 

möjlighet till att tänka igenom våra frågor, vilket i sin tur skulle ge oss bättre svar.  
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Vi valde att genomföra samtliga intervjuer tillsammans för att båda skulle vara involverade i 

samtalet och kunna ställa följdfrågor, dock delade vi upp och transkriberade intervjuerna var 

för sig. Varje intervju genomfördes i ett åtskilt rum där det var en lugn och avslappnad miljö. 

Vi började med att småprata för att skapa ytterligare kontakt med den intervjuade och därefter 

lade vi fram upplägget av intervjun och informerade igen om att allt som sades skulle spelas 

in. Vi påpekade att möjligheten fanns att avbryta inspelningen om så önskades eller om vissa 

delar av intervjun skulle redigeras. I samband med detta presenterades även de fyra etiska 

principerna (förklaras under avsnitt 4.6).  Intervjuernas längd varade mellan 33-75 minuter.  

4.4 Bearbetning och analys 

När alla intervjuer var utförda var det dags att transkribera dem. Vi delade upp intervjuerna 

mellan oss och arbetade på varsitt håll, lyssnade och skrev ner vad som sades. Efter 

transkriberingen diskuterade vi och analyserade de olika svaren från de intervjuade. På grund 

av vår tydliga struktur i intervjuguiden, som innefattar våra tre huvudområden (läs- och 

skrivinlärningsmetoder, faktorer, arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel), så var det lätt att 

analyser likheter och skillnader. Utifrån varje huvudområde tog vi en fråga i taget från 

intervjuguiden, lade fram det transkriberade materialet framför oss och letade likheter och 

skillnader bland de intervjuades svar. Innan vi sammanställde materialet noterade vi de mest 

avvikande punkter på ett särskilt papper för att få bättre översikt över svaren. Det var mycket 

tidskrävande, men samtidigt bidrog våra rika diskussioner till bra underlag där vi kunde se 

tydliga skillnader och kopplingar mellan vårt teoretiska ramverk och våra intervjuer. Ett 

exempel på en skillnad var att några av de intervjuade hade en ”vänta och se” attityd när det 

gäller att sätta in åtgärder för elever i läs- och skrivsvårigheter. Druid Glentow (2006) 

förespråkar däremot tidiga insatser, eftersom det enligt henne inte är en mognadsfråga och på 

detta sätt förhindrar man ett ständigt misslyckande hos elever. Även inom Konsensusprojektet 

(2006), som är en vetenskaplig forskning, enades forskarna om att insatser ska sättas in tidigt. 

Genom att använda oss av en kvalitativ metod, innebar det en möjlighet att sammanställa de 

intervjuades beskrivningar och kunskaper där vi kom fram till olika slutstaser rörande våra 

forskningsfrågor. Analysprocessen beskriver Denscombe (1998) som den mest användbara 

när det gäller att få fram de intervjuades detaljerade och komplicerade beskrivningar av 

upplevelser i olika situationer. Han menar även på att det utgör en väsentlig del när det gäller 

att föra vidare det viktiga budskapet i den aktuella kontexten.  
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4.5 Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2002) beskriver trovärdighet och äkthet som synonymer till begreppen reliabilitet 

och validitet. Det som skiljer begreppen åt är att reliabilitet och validitet används inom 

kvantitativ forskning medan begreppen trovärdighet och äkthet används för bedömning av 

kvalitativa undersökningar. Till begreppet trovärdighet hör fyra delkriterier, såsom 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 

2002). När det gäller begreppet äkthet handlar det om att ställa sig frågorna, om vårt arbete 

gett en rättvis bild av intervjupersonerna och om de har fått möjlighet till att gå in och 

förändra sin situation eller att göra ändringar om så önskats från deras sida. I vårt arbete är 

kriterierna för trovärdighet uppfyllda eftersom vi själva har valt skola och intervjupersoner 

som vi kände till och visste var kunniga inom vårt forskningsområde. För att styrka 

trovärdigheten i undersökningen spelades intervjuerna in och fältanteckningar gjordes. Som 

tidigare nämnts påpekade vi också att möjligheten fanns att avbryta inspelningen om så 

önskades eller om vissa delar av intervjun skulle redigeras. Vi erbjöd även de intervjuade att 

läsa igenom det transkriberade materialet och att lyssna på inspelningen, vilket dock avböjdes. 

Detta gjordes för att ge en så rättvis bild som möjligt och för att kunna stå för äktheten i 

undersökningen.  

4.6 Etiska principer 

Bryman (2002) förklarar de fyra olika etiska principerna som rör svensk forskning. Det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska informeras om att deltagandet är 

frivilligt, forskningens syfte samt att de har rätt att avbryta intervjun när de vill. 

Samtyckeskravet handlar om att de intervjuade själva får avgöra om de vill medverka. Är 

personen ifråga minderårig krävs föräldrars eller vårdnadshavares godkännande. 

Konfidentialitetskravet går ut på att total anonymitet ska tillskrivas intervjupersonerna, det 

vill säga att informationen som tilldelas oss inte får komma ut till obehöriga. Nyttjandekravet 

går ut på att den som intervjuar garanterar att insamlat material endast används till detta 

forskningsändamål. Som tidigare nämnts presenterades de fyra etiska principerna innan vi 

påbörjade intervjun och efteråt gavs även de intervjuade möjlighet att läsa det transkriberade 

materialet eller att lyssna på den inspelade intervjun. Dock avböjde samtliga men de ville 

gärna ta del av det färdiga examensarbetet, eftersom de tyckte ämnet var mycket intressant 

och kände sig delaktiga. 
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4.7 Metodkritik 

Intervjuerna gav goda resultat i och med att de intervjuade bidrog på bästa möjliga sätt. 

Utifrån deras ålder och erfarenhet inom forskningsområdet har vi fått fram både likheter och 

skillnader i svaren, vilket har resulterat till rika diskussioner mellan oss. Vi skickade ut 

intervjuguiden i förväg, något som senare visade sig ha både en positiv och en negativ 

inverkan på våra intervjuer. Positivt i den bemärkelsen att de hade hunnit tänka igenom sina 

svar och var på så sätt mer avslappande och kunde dela med sig av sina tips och idéer. Det 

negativa var att vissa frågor gjorde dem osäkra i sin roll, då de kände att de saknade vissa 

kunskaper kring forskningsområdet. Vid ett tillfälle bidrog osäkerheten till att den intervjuade 

sökte information kring våra frågor på nätet bara för att kunna vara till lags. Bryman (2002) 

anser att intervjun kan bli ofulländad om intervjupersonerna håller tillbaka med information, 

eftersom de är medvetna om att vartenda ord spelas in. Det positiva med detta 

tillvägagångssätt, är att det bidrar till att förstärka vårt minne med dess naturliga 

begränsningar. När det gäller intervjuerna insåg vi i efterhand att en del frågor gick in i 

varandra då de intervjuade påpekade att de redan hade besvarat frågan vid ett tidigare tillfälle. 

Utifrån detta förstod vi att vår intervjuguide hade kunnat baseras på färre frågor. 

Avslutningsvis vill vi förtydliga att vi är nöjda med vårt resultat och vårt val av kvalitativ 

metod där den semi- strukturerade guiden utgör kärnan. Transkriberingen har inneburit 

mycket arbete och efterarbete, men på grund av det goda resultatet anser vi att det var det värt. 

Det röjer även undan feltolkningar och höjer på så vis trovärdigheten och äktheten i vårt 

arbete. Genom att genomföra intervjuer har vi lärt oss otroligt mycket som har berikat både 

vårt forskningsområde och tankesätt inför vår kommande yrkesroll.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt presenterar vi intervjusvaren och i samband med dem refererar vi till relevant 

litteratur. Under varje huvudområde delas resultatet upp i mindre avsnitt utifrån de frågor som 

berör det aktuella området, vilket bidrar till ett förtydligande och ett klargörande av vårt 

resultat. Konsensusprojektet (2003) framhäver de ”kunniga” lärarnas betydelse när det gäller 

att förebygga läs- och skrivsvårigheter, dock närmar sig lärare som besitter denna skicklighet 

pensionen eller så är de redan pensionerade. Lärare som utbildats under 1990-talet har inte i 

samma utsträckning fått tillsvarande utbildning inom läs- och skrivpedagogik. Därför väljer vi 

att använda oss av L1-L7 i den löpande texten, för tydligare kunna se om detta påstående kan 

relateras till vårt resultat.  

Våra huvudområden är följande:  

 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

 Faktorer 

 Arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel 

5.2 Allmänna frågor kring läs- och skrivsvårigheter 
I vår undersökning framgick det att de sju intervjuade lärarna var överrens om vad läs- och 

skrivsvårigheter innebar. Det var att eleverna inte kunde förstå och använda språket i den 

dagliga situationen, vilket kunde visa sig genom svårigheter med att avkoda, ljuda eller hitta 

ordbilder. Svårigheterna kan även utmärka sig tidigt och att det håller i sig, eller så går det bra 

i början, men bara till en viss gräns och sen tar det stopp. Det finns något steg i den 

”naturliga” utvecklingen som eleverna inte får att fungera. Ibland kan det också innebära att 

eleverna tillämpar en felaktig strategi som de själva anser är passande, vilket bidrar till att de 

får svårigheter i sin läs- och skrivinlärning. Dessutom påverkar det vidare alla ämnen där 

eleverna måste vara läskunniga för att kunna ta del av en instruktion eller information som 

behövs för att genomföra en uppgift. Läs- och skrivsvårigheterna hör inte alltid ihop, ibland 

rör det sig bara om själva läsningen och i andra fall enbart skrivningen, vilket överensstämmer 

med Lundbergs (2010) definition.  De var vidare överens om att eleverna inte behöver ha läs- 

och skrivsvårigheter, bara för att de tar längre tid på sig. Det viktiga är att kontinuerligt 

undersöka och kartlägga eleverna, för att kunna konstatera var i svårigheterna ligger och 

därefter åtgärda. 

5.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder  

Lärarna visar kännedom för att det finns olika läs- och skrivinlärningsmetoder. De som 

namnges är Bornholmsmodellen, LTG, Att skriva sig till läsning, Witting, olika 
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sjustegsvarianter såsom Rydaholmsmetoden och Nya Zeelands metoder liknande 

Kiwimetoden. De erkänner dock att de saknar kunskaper om vad de olika metoderna är 

baserade på. I sitt arbete plockar de ”godbitarna” från de olika metoderna och använder sig 

därför av de övergripande termerna, ”Ljudmetoden” och ”Helordsmetoden”. Detta poängterar 

även Hedström (2009) som betydelsefullt om eleven ska lyckas i sin läs- och skrivinlärning.   

L1, använder sig av boken Silorema, som börjar med bokstavsinlärning och 

sammanljudningsteknik, där de första bokstäverna är sådana som eleverna kan hålla ut, s -  i -  

l - o -  r - e - m - a. Parallellt med detta använder hon sig av att klappa stavelser, se ordbilder 

och läseböcker, vilket visar på en tydlig blandning av den analytiska och syntetiska modellen. 

L2 utgår från ren läsinlärning. Hon har flera elever som är beroende av en speciell 

inlärningsstil och därför använder hon sig mycket av bildstöd. Hennes elever får dessutom 

börja skriva redan från dag ett. Kan de inte skriva själva, får de diktera en text som hon 

skriver ner och som de sedan får skriva av. I sin undervisning måste hon vara extra tydlig och 

därför låter hon ljudning, skrivning, helord och synintryck komplettera varandra vid varje ord 

de lär sig. L3 utgår från läseboken Ben & Koko. Hon börjar alltid med att gå igenom 

bokstäverna i alfabetet, sen får de ljuda sig fram tills de är säkra på ljudavkodningen. De 

arbetar även med repeterad läsning, som innebär högläsning av läraren, sedan läser eleverna 

både tyst och högt och slutligen får de läsläxa på samma text. Hon anser att det viktigaste för 

eleverna är att texternas svårighetsgrad anpassas efter deras nivå och att de kommer i kontakt 

med olika sorters texter. L4 använder sig av storboksmetoden för att kunna erbjuda olika 

inlärningsstilar, till exempel får eleverna känna, höra, göra och skriva. Eleverna ska både få 

ljuda och satta ihop orden samt rimma och prata orden.  

L5 anpassar metodvalet efter eleverna som finns i gruppen. Detta ställer krav på att läraren 

behärskar flera olika metoder, något som kan refereras till Konsensusprojektet (2006). LTG, 

ljudning eller ordbilder, allt för att hitta eleven där den är i sin utveckling. Hon anser att det 

inte går att använda en metod rakt av på alla elever, för så ser verkligheten inte ut. En del 

elever lär sig genom att lyssna och andra genom att skriva. L6 utgår från både ljudmetoden 

och helordsmetoden, då hon anser att man måste kunna växla mellan metoderna utefter 

elevernas förutsättningar. En del elever behöver helordsmetoden för att vinna trygghet, 

samtidigt som alla måste behärska ljudmetoden. Hennes undervisning präglas av Skinners 

tankar, där utgångspunkten baseras på upprepad träning. L7 utgår från ljudmetoden för den 

måste ständigt tränas parallellet med det andra. Eleverna får först koppla ihop ljudet med 

bokstaven och därefter bokstaven till hela ord, vilket blir en kombination av det syntaktiska 
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och analytiska metoderna. Det är viktigt att eleverna även får förståelse för ett innehåll, därför 

måste en läsinlärning ha båda delarna. Om eleverna enbart arbetar med språkljuden upptäcker 

de aldrig ordbilden och arbetar de enbart med ordbilden, uppräcker de inte språkljuden 

(Myrberg, 2009). Hon menar att som lärare måste man hela tiden utvärdera och pröva olika 

metoder. Om till exempel en elev har arbetat med ljudmetoden och det inte har gett resultat, 

måste man prova andra alternativ.  

Det avgörande för vilka läs- och skrivinlärningsmetoder lärarna använder sig av i sin 

undervisning, är sammanfattningsvis att lärarna själva känner sig trygga med metoden och att 

de har tro på den, vilket även förespråkas av Druid Glentow (2006). L3 och L7 framhäver i 

samband med detta vikten av att kunna reflektera över sin egen undervisning och därmed vara 

beredd att ändra val av metod om det inte fungerar. De intervjuade är klart överrens om att det 

är individuellt för varje elev och att de måste gå till grunden för att se var svårigheterna ligger, 

för att sedan använda rätt metod till rätt behov. L2 påpekar att forskning om teoretiska 

metoder säger så mycket olika, därför är det möjligt att hitta forskning som stödjer det hon 

tror på.  

När vi kom in på frågan om möjligheter och hinder med läs-och skrivinlärningsmetoder var 

L1, L2 och L4 överrens om att man ska vara öppen för användning av fler metoder. De menar 

att undervisningen bör erbjuda eleverna fler ingångar och inte enbart en. L7 anser att ett 

hinder skulle vara om man som lärare tror att man har en universalmetod som kan tillämpas 

alla elever. Ett annat hinder enligt henne är att det kan vara svårt som nyexaminerad lärare att 

arbeta parallellet med olika läs-och skrivinlärningsmetoder. I och med att det tar tid att lära 

sig, bli bekväm och få rutin i de olika metoderna, något som även stödjs av Alatalo (2011). L5 

och L6 hävdar att det bara finns möjligheter kring läs- skrivinlärningsmetoder. Om rätt metod 

tillämpas på rätt elev, bidrar det till en vidareutveckling där eleven lyckas istället för att 

misslyckas. L3 kände sig inte tillräckligt inläst för att kunna jämföra olika metoder. De enda 

hinder som framkom var att användandet av en metod rakt av kan göra en hemmablind och att 

förståelsen saknas för att vald metod inte fungerar.  

5.4 Faktorer  

De faktorer som främjar en god läs- och skrivinlärning är enligt lärarna först och främst en 

trygg inlärningsmiljö, där det råder arbetsro och där alla får känna sig accepterade för den de 

är och att de duger. Om en sådan inlärningsmiljö åstadkoms, är det lättare för eleverna att 

slappna av och koncentrera sig på det som de ska göra (Taube, 2007). Är det en stor klass, 



27 

 

måste det dessutom ges möjlighet att arbeta i mindre grupper, samt att det finns tillgång till 

olika kompensatoriska hjälpmedel. Vidare anser de att viljan och lusten att lära är 

grundläggande faktorer, annars blir det svårt att ta in kunskaper. Det är även viktigt att 

eleverna får arbeta på rätt nivå och att de har förståelse om varför de till exempel ska lära sig 

läsa. L6 och L7 betonar vikten av fonologisk medvetenheten, det vill säga att ord har ljud. Det 

låter lite i början, lite i slutet och det låter något i mitten och tillsammans får ljudens 

sammansättning en betydelse. L7 menar på att alla lärare borde använda sig av 

Bornholmsmodellens grundtankar (Lundberg, 2009), för forskning kring användandet av 

metoden tyder på goda resultat. Erfarenhet är en viktig faktor anser L3 och L6, men om 

erfarenheten inom speciella områden saknas måste det finnas möjligheter till samarbete med 

kollegor och speciallärare. Detta är även något som de alla förespråkar och har därför ett nära 

samarbete med speciallärarna på skolorna. Kunniga lärare är en annan väsentligen faktor som 

L5 poängterar och som stödjs av Konsensusprojektet (2006), det vill säga att lärarna 

kontinuerligt fortbildar sig för att följa med och uppdatera sig inom den senaste teknologin. 

Ytterligare några inflytelserika faktorer som L1 tar upp, är att visa eleverna deras framsteg i 

undervisningen, synliggöra målen och göra dem medvetna om vad som förväntas av dem. På 

så sätt blir de mer motiverade till att ta nästa steg. 

Lärarna är övertygade om att man kan förebygga läs- och skrivsvårigheter i klassrummet men 

det vilar på några grundläggande faktorer. Först och främst måste man som lärare ta 

möjligheten att dela upp klassen i mindre grupper och därefter basera arbetet utifrån gruppens 

förutsättningar. Det går inte att genomföra en intensiv svenskundervisning i helklass på 

lågstadiet anser L5, för om väntan på hjälp blir för lång, är risken stor att eleven utvecklar 

felaktiga strategier i sin inlärning. Druid Glentow (2006) förespråkar tidiga insatser, något 

som också görs av L6 och L7. De anser att kartläggningsmaterial är en viktig utgångspunkt 

för att veta var eleverna befinner sig. Om kartläggning av elevers kunskaper används 

kontinuerligt, finns det större möjligheter att förhindra ett misslyckande hos eleverna, vilket i 

sin tur kan förhindra en nedåtgående spiral (Taube, 2007). Upprepad språklig 

medvetenhetsträning i de tidiga åldrarna är en annan viktig faktor som inte bör ses som en 

större svårighet, anser L5. Eleverna är oftast mycket motiverade till att ta till sig kunskaper 

när de börjar skolan. Därför ska inte lärare vara rädda för att tillämpa ”de gamla 

lågstadielärarnas överinlärningsstil”, där man tränade och övade in kunskaperna. För att 

kunna förebygga läs-och skrivsvårigheter i klassrummet anser L2 att det är en förutsättning att 

läraren har en nära relation med både elever och föräldrar. För om en elev är i behov av extra 
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stöd, måste föräldrarna informeras och göras uppmärksamma på vilka förebyggande insatser 

som görs i skolan så att de även kan stödja det hemifrån. Eleven ska också göras delaktig och 

medvetengöras om sitt lärande där tydliga mål råder. L7 menar att en tidig introduktion och 

tillgång till kompensatoriska hjälpmedel i klassrummet är oerhört betydelsefullt, för att 

eleverna som är i behov av dessa ska kunna arbeta med dem på ett naturligt sätt. L1 tror att 

det viktigaste ändå vilar på vilken värdegrund och kunskapssyn en lärare har. Utstrålar läraren 

en positiv syn på eleverna och har tron på att det finns möjligheter att lyckas, går det alltid att 

hitta lösningar på problemet. För att uppnå detta måste det finnas en nyfikenhet att ta reda på 

fakta om svårigheterna som uppstår och en vilja att ta tag i det och driva det vidare till en 

lösning. 

När det gäller attityder hos lärarna kring frågan om tidiga insatser eller ”vänta och se”, skiljer 

det sig åt. Fem av våra sju intervjuade lärare, hävdar att man aldrig ska vänta och se, för med 

det tankesättet ger det upphov till fler misslyckande. Detta överensstämmer med Druid 

Glentows (2006) synpunkter där självbilden är kopplad till hur eleven lyckas eller misslyckas 

i sitt arbete. Dock menar L1 att eleverna måste vara medvetna om sina starka och svaga sidor 

och att alla har någonting som de är bra på. Genom samtal med läraren får eleven bättre insikt 

och förståelse kring vad som behöver utvecklas. Detta för att höja motivationen och lusten att 

lära hos eleven. För L2 handlar det även om att sätta in insatser om en elev inte läser innan 

höstlovet i årskurs ett.  L3 och L4 menar däremot, att i årskurs ett kan lärare avvakta och 

vänta ut eleverna lite mer innan åtgärder sätts in. Självklart ska läraren ha ögonen öppna, men 

vissa elever behöver lite mer tid för att mogna. Det kan skilja sig från elev till elev och därför 

är det viktigt att ha en nära dialog med föräldrarna, för att skapa sig en helhetsbild av eleven.  

I läsinlärningsprocessen är lärarna fullkomligt överens om att språklig-, fonologisk- och 

syntaktisk medvetenhet, samt avkodning och läsförståelse med mera, är lika viktigt. Det ena 

befrämjar det andra och framför allt befrämjar de varandra i ett samspel. Sedan beror det på 

eleven i vilken ordning de olika aspekterna tillämpas. L6 anser att aspekterna ska fungera som 

fram- och tillbaka dimensioner, det vill säga att eleverna utvecklas hela tiden och att de inte 

fastnar i enbart en aspekt.  

De möjligheter och hinder som kan uppstå med ovanstående faktorer är enligt lärarna för stora 

grupper, där eleverna har väldigt olika behov. Det beror oftast på förförståelsen som eleverna 

har med sig när de börjar skolan. En del elever har läst mycket hemma och på så sätt 

socialiserats in i ”skolsystemet”, medan andra börjar första klass utan att ha ens tittat i en bok. 
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Om en elev är i svårigheter är det betydelsefullt att få med föräldrarna i arbetet från början, 

vilket betonas av L5 och L6. Föräldrar måste invigas i problematiken på ett professionellt sätt, 

utan att elevers svårigheter förskönas eller försämras. Detta för att lärare kan ha oerhört stor 

hjälp av föräldrarna och en samverkan bör ses utifrån följande triangel, enligt L5:                                  

                                                            Lärare 

 

                                    Elev                                            Föräldrar  

Vid en sådan samverkan ökar medvetenheten hos alla medverkande då de vet vilket mål som 

de gemensamt strävar efter. Hindret uppstår däremot om föräldrar och lärare inte ser eleven 

och dess behov utifrån samma perspektiv. Här finns risken att motivationsarbetet kan fallera 

om eleven inte känner det gemensamma stödet från både föräldrar och lärare. L7 påpekar 

vidare att motivationsarbetet i första hand handlar om ett lustfullt lärande i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen. Varje lärare kan göra skillnad genom att först och främst inta ett aktivt 

förhållningssätt där det förevisas svårigheter (Jacobson, 2006). För skapas det positiva och 

lustfyllda inlärningsklimatet från början är det lättare för eleverna att ta med sig det vidare 

upp i de högre åldrarna. L1 anser att det kan vara en organisationsfråga, om hon inte får den 

tid och de resurser hon behöver för att möta de individuella behoven i klassrummet. Både L2 

och L3 har elever med speciella behov, såsom ADHD/ADD och CP-skada. Det är faktorer 

som de inte kan åtgärda i sig, men de kan däremot bemöta det med rätt arbetsätt och 

kompensatoriska hjälpmedel, om resurserna finns att tillgå. Precis som Jacobson (2006) anser, 

är det de pedagogiska faktorerna som borde vara det enklaste att ända på. Ytterligare ett 

hinder som alla överensstämmer om, är om samarbetet med speciallärare och kollegor inte 

skulle fungera, för då kan de inte ta del av diskussioner och idéer från varandra.  

5.5 Arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel  

Lärarnas sätt att upptäcka om eleverna har svårigheter i den dagliga undervisningen är att de 

märker att eleverna kan vara omotiverade, oengagerade, ointresserade och tycker det är 

allmänt jobbigt. De dagliga observationerna som görs av lärare är viktiga för att kunna följa 

elevers utveckling. L7 förespråkar detta gärna i kombination med kontinuerliga 

kartläggningar, där elevers framsteg tydliggörs och vid behov sätts det stöd in där elevens 

svårigheter ligger. Druid Glentow (2006) menar att kartläggningar först och främst är till för 

att ta reda på elevers styrkor och svagheter och se var de befinner sig i sin utveckling. För det 

andra fungerar det som riktlinjer i utvärderingen av en lärares pedagogiska arbetsätt. Detta 
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medför att kartläggningar tydliggör om eleverna gör framsteg eller om arbetssättet måste 

omorganiseras. L2 berättar att hon enkelt kan upptäcka svårigheterna, om till exempel 

eleverna läser en oförberedd text som de inte har tränat på. För en elev som har utvecklat flyt i 

läsningen är detta inga problem, men för en som har problem med exempelvis avkodning, blir 

det svårt. Det kan även vara att eleven försöker dölja sina svårigheter genom att välja för 

svåra böcker i förhållande till den nivån de befinner sig på, eller låtsasläsa via bilder 

(Jacobson, 2001).  L1 och L3 framhäver betydelsen av samarbetet med föräldrarna, där en 

dialog är en grundförutsättning för att få en helhetsbild av eleven. Om det råder svårigheter i 

skolan kan de med föräldrarnas hjälp undersöka om det går trögt med läxorna hemma, för det 

är inte roligt att göra något som man inte kan. Möjlighet till ett tidigt upptäckande görs även 

enligt L6 genom en överlämnads konferens mellan F-klass till årskurs ett. Enligt Lgr11 

framgår det att det ska vara ett tydligt samarbete mellan förskoleklass och skola, då de skapar 

en trygghet för eleverna om skolan tar vid där förskoleklassen slutar. På konferensen 

diskuteras varje elevs förutsättningar och lärarna får en uppfattning om det är någonting som 

de behöver vara extra uppmärksamma på. Vid konferensen tas dessutom förskolelärarnas 

kompetens till nytta, där de kan ha en annan syn på eleverna till skillnad från lärarna.  

För att mer konkret se var i svårigheterna ligger när det gäller elevers läs- och 

skrivinlärningsprocess, använder lärarna olika tillvägagångssätt. Inställningen från några av 

lärarna kring denna fråga var att de inte ansågs sig ha den kompetens som behövs för att 

avgöra var i svårigheterna ligger. Deras arbetssätt är därför att förlita sig på speciallärarna och 

att de tar hand om eleverna. L1 utgår däremot från arbetsboken Silorema vilken har en tydlig 

strukturerad arbetsgång, som börjar i delarna och bygger vidare till helheterna. Detta hjälper 

henne att uppmärksamma om eleverna får svårigheter och att hon inte tappar dem på vägen. 

För L2:s del, innebär det att elever till exempel tappar vokaler, som visar på att de har svårt 

med enskilda ord. Arbetssättet blir då att ljuda mycket mer. Annars kan det vara att en elev 

läser väldigt ”Staccato” och då får de träna mer på flytet och att hålla ut bokstäverna. Den 

pedagogiska planeringen är ett viktigt verktyg i L7:s arbetsätt. Hon menar att lärare måste 

planera efter vad eleverna kan, det vill säga att ta reda på vilka som är redo att nå de nya 

målen och vad de kan göra för meningsfullt för elever som riskerar att inte nå målen. Det är 

inte acceptabelt att lägga fram en planring där man som lärare redan från början vet att det 

inte kommer att fungera för alla. Hon förtydligar extra noga att en elev bara blir i behov av 

särskilt stöd om lärare ställer för höga krav. Det som är viktigt enligt Druid Glentow (2006) är 
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att eleverna måste se sin förmåga växa, vilket vidare för till en ”Jag-kan-känsla” som ger dem 

motivation till ett fortsatt lärande.  

Kompensatoriska hjälpmedel definieras av de intervjuade som något som ska kompensera en 

svaghet eller underlätta inlärningen hos eleverna, vilket kan relateras till Jacobsons (2001) 

förklaring. Det är också till för att förhöja den traditionella inlärningsgången, samt att hitta 

andra vägar och alternativ.  Lärarna använder sig av olika kompensatoriska hjälpmedel utifrån 

vilka behov deras elever har. L1 har till exempel två elever med ADHD/ADD, vilket innebär 

att de måste ha ”big keys tangentbord” och en annan datormus. De har också speciella 

arbetsstolar och timstockar som hjälper dem med uthålligheten. Hon arbetar även medvetet 

med färgkodning i alla ämnen, dels för att ovanstående elever inte kan läsa och behöver ett 

strukturerat arbetsätt, vilket även gynnar de andra eleverna. L2 har en CP-skadad elev och har 

därför tillgång till iPad, annars använder hon sig av ljudböcker som stöd för läsförståelse vid 

behov. De kompensatoriska hjälpmedel som finns att tillgå på hennes skola är följande: 

datorprogrammet Lexia, en dator i varje klassrum, några bärbara datorer och skrivplatta för 

barn som har motoriska svårigheter. L3 har inga elever som är i större behov av 

kompensatoriska hjälpmedel, men använder ibland Alfa smart, datorer och hörselkåpor. Hon 

anser däremot att man inte ska stoppa hjälpmedel i handen på eleverna direkt, men ändå vara 

öppen för att det finns olika alternativ. ”Om en elev har svårt med motoriken, finns det ingen 

anledning att tvinga dem att skriva med penna. I framtiden kommer de heller inte att använda 

penna, men skriva handlarlistan på mobilen” (L3).  

L4 använder sig för närvarande av datorer där eleverna ges möjlighet att arbeta med olika 

pedagogiska program. Ibland får de arbeta enskilt och andra gånger tillsammans med en 

kamrat. Om ytterligare behov av kompensatoriska hjälpmedel skulle uppstå hos eleverna har 

hon tillgång till ljudböcker, talsyntes och bredare och smalare rader på skrivpapper. L5 

erkänner att hon inte är så insatt i kompensatoriska hjälpmedel, men de hon är förtrogen med 

är talböcker, stavningsprogram och skrivpapper med olika radavstånd. För henne kan 

kompensatoriska hjälpmedel även vara att få sitta i ett tyst litet rum vid sidan om 

klassrummet. L6 har några elever som inte än har utvecklat fonologisk medvetenhet och 

därför fungerar datorprogrammet Lexia som ett stort stöd i hennes undervisning. Vid arbete 

med texter använder hon sig av scanning, rättstavningsprogram och talsyntes. Hon framhåller 

att studieteknik bör utgöra en del av kompensatoriska hjälpmedel, för om eleverna får 

förståelse för en god studieteknik har de stor nytta av det i framtiden. Surfplattor har väckt ett 

stort intresse hos henne, men dock medger hon att saknar kompetens inom området. L7 väljer 
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att kalla hjälpmedel för verktyg istället, i och med att hon associerar ”hjälpmedel” med en 

rullator. Hon förklarar elevers behov av kompensatoriska hjälpmedel utifrån ett diagram, där 

den ena axeln står för träna och kompensera och den andra axeln står för ålder. I de tidiga 

åldrarna ligger träning högt och kompensation lågt, men när eleverna blir äldre ökar 

kompensering och träning minskar. Hennes förklaring till detta är att hon har uppmärksammat 

att enbart träning inte ger någon effekt i elevens utveckling. För en del elever räcker det 

enbart med att träna, men för andra behövs kompensation sättas in tidigt för motiveringens 

skull. Det viktiga i användandet av kompensatoriska hjälpmedel enligt L7 är att det ska vara 

tillgängligt och synligt från första början, så det känns naturlig.  

Enligt lärarna finns det många möjligheter i användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Det 

handlar om att läraren själv har ett positivt förhållningssätt, är öppen för att det finns olika 

alternativ och följer med i utvecklingen. Möjligheterna är enorma för eleven både för 

uppbyggandet av självkänslan och för självförtroendet, för det är ett stort steg att kunna lära 

sig läsa även om det sker med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel. Då eleven får vara med 

och påverka och ha inflytande i val av hjälpmedel blir det bäst resultat. För lärarna kan ha en 

uppfattning om vad som behövs, medan eleven däremot känner till sina behov bäst. Den 

ekonomiska frågan är ett övergripande hinder på alla tre skolorna. Utöver detta nämner de 

lokalmässiga hinder, när hjälpmedlen är bundna till en viss lokal, eller att det inte finns 

trådlösa nätverk. Fortsättningsvis kan det uppstå hinder när tekniken strular, då det tar mycket 

tid och kraft från lärarna. Det kan också vara att det inte finns ett utarbetat arbetsätt för att 

använda datorerna. Detta medför till att lärarna tycker att de inte kan använda dem på ett 

meningsfullt sätt, något som Björn (2012) också understrycker. Hon menar att om hjälpmedel 

ska användas i läs- och skrivundervisningen bör både lärarna och eleverna vet vilken nytta 

materialet har och hur det ska användas.  

Slutligen redogör lärarna för de pedagogiska möjligheter och hinder som de stöter på i den 

dagliga undervisningen, där de dominerande hindren är tid och resurser. Tiden i det omfånget 

att det finns mycket krävande pappersarbete, både på gott och ont och resurser som innefattar 

både ekonomi och personal. L7 redogör för att lärarna i sig själva kan vara ett hinder då de 

inte tillvaratar de nya kunskaperna som de får genom olika kompetensutvecklingskurser. 

Rädslan för att prova nya metoder och misslyckas gör att det ”nya” uteblir. Ett beprövat sätt 

för att komma runt problemet är att ta med elever och föräldrar i introduktionen av nya 

arbetssätt, vilket bidrar till att elevers och föräldrars entusiasm kring det nya smittar av sig på 

läraren. På det sättet blir lärare mer eller mindre tvingade att använda sig av det senaste 
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arbetssättet eller åtminstone motiverade till att prova. L1 framhäver att lärare inte ska vara 

rädda för att misslyckas, för av varje situation lär man sig något. Överlag handlar det om att 

vara flexibel och ha en tro på att det alltid finns möjligheter både i motgångar och framgångar.  
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6. Diskussion och avslutning 

I diskussionen kopplar vi resultatet från de kvalitativa undersökningarna med den kunskap 

som vårt teoretiska ramverk har gett oss. För att få en bättre översyn av vår diskussion och 

sammanfattning, har vi även här använt våra tre huvudområden: 

 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

 Faktorer 

 Arbetssätt och kompensatoriska hjälpmedel    

6.1 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Myrberg (2009) belyser att det inte har gjorts tillräckligt många studier kring läs- och 

skrivinlärningsmetoder, för att kunna avgöra vilka metod som lämpar sig bäst för att en elev 

ska utveckla sin läsförståelse. Forskning visar att få lärare använder en metod rakt av i sin 

dagliga undervisning, istället blandar de metoderna efter eget tycke. Druid Glentow (2006) 

menar att den första läs- och skrivinlärningen utformas olika, beroende på lärarens syn och 

kunskaper om språklig medvetenhet. Utifrån vårt resultat, ser vi att metodvalet beror mycket 

på hur trygga och säkra lärarna känner sig med de olika metoderna. Läromedlet genomsyras 

även av detta, vilket skapar en trygghet för läraren. Till exempel om en elev tappar språkliga 

delar på vägen är det lättare för läraren att gå tillbaka till hanledningsboken och hämta förslag 

på åtgärder. Det vi ser som negativt med att vara bunden till ett läromedel, är att lärarens 

flexibilitet avtar och att vald metod inte alltid passar alla elever. Vidare har vi erfarenhet av att 

det på skolorna ofta finns ett redan utvalt läromedel, som lärarna förväntas använda sig av. 

Hindret kan här vara att lärarna får arbeta med en metod där de inte är medvetna om den 

bakomliggande teori som metoden grundar sig på. Enligt Alatalo (2011) kan dock heltäckande 

metoder vara till stor nytta för oerfarna lärare, då de saknar tillräckliga kunskaper inom läs- 

och skrivinlärning. 

I vårt resultat framkommer det att Bornholmsmodellen är den metod som är mest känd bland 

lärarna. Vi tror detta beror på att förskoleklasserna på de tre skolorna använder sig av den och 

därför har lärarna valt att delvis bygga vidare på den. Detta glädjer oss, då Myrberg (2009) 

framhåller betydelsen av att skolan tar vid där förskoleklassen slutar. Han anser vidare att om 

en elev får arbete med en strikt modell i förskoleklassen och sedan få möta en annan i skolan, 

går förskoleklassträningen delvis förlorad. Lundberg (2009) anser att Bornholmsmodellen är 

en bra pedagogisk metod som kan användas som en god start på läsinlärningen. Forskning 

tyder på att fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom är en förutsättning för att 
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eleverna ska lyckas i sin läs- och skrivinlärning. De elever som får denna medvetenhet innan 

årskurs ett, får sällan läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2009).  

Konsensusprojektet (2006) förespråkar också att lärarna bör behärska flera metoder i sin 

undervisning. En skicklig lärare behärskar många olika metoder och har dessutom förmåga att 

anpassa dessa efter elevernas behov. Varje metod har sin specifika inriktning som baseras på 

antingen ordbilden eller ljuden, därför ska man inte ensidigt tillämpa endast en metod. Den 

syntetiska och den analytiska metoden bör inte utspela varandra, utan användas parallellt. Om 

eleverna enbart arbetar med språkljuden, upptäcker de aldrig ordbilden och arbetar de enbart 

med ordbilden, upptäcker de inte språkljuden. För att få flyt i sin läsning behöver eleverna 

utveckla båda dessa strategier (Myrberg, 2009).  

Vi har dessutom utifrån vår litteraturgenomgång och tidigare forskning upptäckt att det inte 

alltid råder enighet bland de olika författarna. Ett exempel som har fångat vårt intresse är 

Lundberg (2010) som anser att läs- och skrivsvårigheter inte alltid hör ihop, medan Myrberg 

(2009) däremot påpekar det motsatta att de inte bör skiljas åt, utan det är två områden som går 

in i varandra. De funderingar vi fick kring detta var att läsning och skrivning hör ihop, i och 

med att det finns läs- och skrivinlärningsmetoder som utgår från antingen läsning eller 

skrivning. Den vanligaste metoden utgår från läsning som vidare leder till att eleven lär sig 

skriva, men samtidigt har Trageton (2009) utvecklat en metod som börjar i skrivningen för att 

sedan gå över till läsningen. Detta anser vi tyder på att det finns en tydlig koppling mellan 

läsning och skrivning, för är det så att man har svårt inom det ena området speglar det sig 

oftast inom det andra också.  

Vi vill poängtera att våra förväntningar kring de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna var 

att de skulle ha en större betydelse bland de intervjuade lärarna i den dagliga undervisningen, 

än vad de visade sig att ha. Få av lärarna visste vilken forskningsgrundad metod som de 

baserade sin undervisning på, vilket förvånades oss med tanke på all den litteratur  som pekar 

på vikten av detta. Alatalo (2011) hävdar att elever i svårigheter kan gynnas av metoder som 

är forskningsgrundade både i teori och praktik. I samband med detta inser vi även att 

lärarutbildningen vi tillhör, inte ger tillräckligt med kunskaper om metoder som tillämpar en 

god läs- och skrivinlärning. Därför är ytterligare kompetensutveckling inom området 

nödvändigt för aktiva lärare, för att de ska få fördjupade kunskaper om hur de tidigt kan 

förebygga läs- och skrisvårigheter.  
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6.2 Faktorer 

I litteraturgenomgången och i intervjuerna med lärarna läggs det fram olika förslag på faktorer 

som spelar roll för en god läs- och skrivinlärning, dock är vissa mer framträdande än andra. 

Enligt Hedström (2009), kan till exempel tänkbara orsaker till att en elev får läs- och 

skrivsvårigheter vara: bristfällig undervisning, utvecklingsstörning, dyslexi, annat modersmål 

eller koncentrationssvårigheter. Jacobson (2006) lyfter fram att det svårt att komma åt läs- och 

skrivsvårigheter som orsakas av faktorer som till exempel beror på: samhälle, arv, begåvning, 

medicinska eller språkliga faktorer. Han anser däremot att de pedagogiska faktorerna är det 

som borde vara enklast att ändra på. Här kan varje lärare göra skillnad med att först och 

främst inta ett aktivt förhållningssätt där det förevisas svårigheter och inte inta en ”vänta och 

se” attityd. Vi anser att detta kan ha med erfarenhet att göra, vilket visar sig tydligt i vårt 

resultat. I frågan om de själva ser sig ha möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter 

hos eleverna, delger lärarna olika förhållningssätt. Lärarna med mindre erfarenhet söker mer 

bekräftelse hos speciallärarna och anser att speciallärarnas spetsutbildning ska tillvaratas mer i 

den dagliga undervisningen. Därför flyttar de över ansvaret till speciallärarna och låter dem ta 

de avgörande besluten.  Vi tror att detta kan bero på osäkerhet och bristande kunskap hos 

lärare, vilket återigen speglar tillbaka på vikten av lärarens kompetens. Lärarna med längre 

erfarenhet, utgår mer från ett samarbete med specialläraren, som kännetecknas av en öppen 

dialog om de problem som uppstår. Dock tar ändå läraren huvudansvaret för sina elever.  

De intervjuade betraktar en trygg inlärningsmiljö som en väsentlig faktor för att eleverna ska 

få goda förutsättningar att lyckas i sitt arbete. Taube (2007), hävdar också att en elev är 

beroende av sina lärare och kamrater, samt deras attityder, förväntningar och värderingar i 

skolan. Lärare som är trygga i sin yrkesroll och har tro på det de gör, kan med sina positiva 

attityder lättare överföra dem till eleverna. Därför anser vi att det i klassrummet gäller att 

utforma klara ambitioner till var och ens tilltro, och gå in med positiva förväntningar på 

eleverna om att ”alla elever klarar det” på sitt eget vis. Detta för våra tankar vidare till vad 

som är orsaken till att en elev lyckas komma ur sina läs- och skrivsvårigheter, men inte en 

annan? Vi anser att de elever som har turen att möta en engagerad lärare som ser dem, ger 

dem tid och har förväntningar på dem, har större möjligheter att ta sig ur svårigheterna. Andra 

faktorer som påverkar en god läs- och skrivinlärning, är lärarens förmåga att skapa en 

lärandemiljö som bygger på nyfikenhet och lust att lära. Detta kan enligt Carlström (2008) 

göras genom ett varierat arbetssätt, där olika inlärningskanaler tillvaratas och används. Med 

detta vill vi framhäva att en lärandemiljö kan både vara stödjande och hindrande. Det handlar 
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om att lärarna måste reflektera över undervisningens form och innehåll, för att tillgodose alla 

elevers behov. ”Om en elev har stora svårigheter med att förstå en uppgift, se det som en 

pedagogisk utmaning snarare än som ett bevis på elevens oförmåga” (Taube, 2007:129). För 

oss innebär detta att det givetvis inte finns ett optimalt tillvägagångssätt som passar alla 

elever, det handlar snarare om att se möjligheterna i alla situationerna och inte enbart hinder.  

En intressant fråga som vi även kom in på med några av de intervjuade riktar sig till lärares 

erfarenheter med elever i läs- och skrivsvårigheter. För hur kommer det sig att vissa lärare år 

efter år har elever som visar på goda resultat oberoende av vilken klassammansättning läraren 

blir tilldelad, medan andra lärare har elever med stora behov av specialundervisning. Vad är 

det i deras pedagogik som utmärker sig, för någonting i deras användande av metoder bidrar 

till en god läs- och skrivinlärning. Våra tankar är att man måste tillvarata den kunskap som 

redan finns bland kollegor, så att deras framgångar synliggörs och kan hjälpa andra lärare. 

Tyvärr känner många sig obekväma med att ha en kollega i klassrummet som observerar ens 

undervisning, på så sätt kan därför viktig kunskap gå förlorad. Förhoppningsvis kan 

införandet av ett introduktionsår och mentorskap bidra till att kunskaper tillvaratas. 

När det gäller vårt val för användandet av beteckningen L1-L7, vill vi redogöra för att deras 

ålder eller vilket år de utexaminerades inte var avgörande faktorer för att kunna förebygga läs- 

och skrivsvårigheter. Vår studie visar att detta skiljer sig lite från Konsensusprojektet (2003) 

där de anser att denna speciella kompetens och skicklighet kommer att försvinna med de äldre 

lärarna när de efterhand penisoneras. Vi ser istället att det inte enbart beror på hur länge en 

lärare har varit aktiv, utan snarare beror det på lärarens nyfikenhet och vidare 

kompetensutbildning inom området. Till exempel L5 som är äldre och har läst otaliga 

pedagogikkurser är ändå inte insatt i läs- och skrivsvårigheternas problematik, däremot ser vi 

att L7 som är yngre och har inriktat sig på specialpedagogik är mer kunnig inom området. 

Med detta vill vi poängtera betydelsen av att ”så ett frö” för det viktiga området inom läs- och 

skriv, så flera av den yngre generationen får upp ögonen för detta. 

6.3 Arbetsätt och kompensatoriska hjälpmedel 

Att inneha läs- och skrivsvårigheter kan bidra till att andra ämnen också blir svåra. Därför är 

det viktigt att kontinuerligt utvärdera och följa elevernas utveckling, något som samtliga 

intervjuade lärare var överrens om. För att förebygga läs- och skrivsvårigheter använde de sig 

först och främst av olika kartläggningsmaterial, för att på så sätt få en ökad förståelse om var 

eleverna befann sig i sin utveckling. Enligt Carlström (2008) är det viktigaste vid en 
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kartläggning att veta vad man har för syfte med den. Vad är det som ska testas och hur går 

man vidare med informationen? Testet blir först användbart om det finns tydliga samband 

mellan resultat och de resurser och åtgärder som sätts in efteråt. Är inte läraren kompetent och 

kan tyda informationen, blir testet obrukbart och arkiveras vidare bland andra iakttagelser om 

eleven. De funderingar som har väckts hos oss, är att kartläggningsmaterialet som oftast finns 

i skolorna idag användas i första hand för att mäta elevernas styrkor och svagheter. Vart finns 

egentligen materialet som kartlägger undervisningen eller klassrumsmiljön? En klok lärare 

förstår förhoppningsvis att när resultaten visar på låg förståelse genomgående i klassen, kan 

det ha med den egna undervisningen att göra. Hedström (2009) framhäver Lundbergs åsikter 

om att det som skiljer en framgångsrik lärare från en mindre framgångsrik, är deras förmåga 

att utvärdera om de pedagogiska metoderna som de använder sig av fungerar. Tyvärr var det 

endast några av lärarna som tog upp att kartläggningsmaterialet också kan användas för att 

reflektera över det egna arbetssättet, något som vi hade hoppats på att alla skulle göra.  

Enligt Lgr 11 framgår det att det ska vara ett tydligt samarbete mellan förskoleklass och skola, 

speciellt för att uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd. Det skapar en trygghet för 

eleverna om skolan tar vid där förskoleklassen slutar, något som tre av lärarna förespråkar. 

För att uppnå detta är de med i förskoleklassen och etablerar en kontakt med eleverna innan 

de börjar i årskurs ett och använder dessutom förskoleklassens utarbetade 

kartläggningsmaterial vid överlämnad. Genom att få tillgång till materialet i samband med 

skolstarten, har de möjligheter att redan från dag ett uppmärksamma de elever som har 

antydan till svårigheter i förskoleklassen. ”Det är alltid lättare att förhindra att en ond cirkel 

uppstår än att vända en etablerad ond cirkel till en god” (Taube, 2007:109). Tidiga insatser är 

därför en väsentlig åtgärd som bör tillämpas för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Hur 

de intervjuade lärarna definiera tidiga insatser varierade däremot, allt från insatser på 

höstterminen och fram till årskurs två. Våra reflektioner riktades därför mot vilken skillnad en 

lärares förhållningsätt kan ha för en elev i läs- och skrivsvårigheter. Bara med tanke på de 

lärare vi har träffat, visar sig förutsättningarna vara olika. I en klass får eleverna hjälp med 

sina svårigheter redan första terminen, medan i en annan klass ses årskurs ett som ett 

”mognadsår”. Detta anser vi är förödande för elever i läs- och skrivsvårigheter, då de hinner 

misslyckas så många gånger på vägen och därigenom tappa motivationen och lusten för 

fortsatt lärande. Druid Glentow (2006), hävdar att mognadsfrågan inte är något som växer 

bort, men måste åtgärdas med hjälp av tidiga insatser. Vår stora fråga blir, hur definieras 

tidiga insatser? Vi anser att det egentligen inte är konstigt att tidiga insatser skiljer sig åt från 
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lärare till lärare, då det inte finns någon enhetlig definition eller krav på hur arbetet ska utföras 

i skolans styrdokument.  

Alatalo (2011) belyser även att en strukturerad och systematisk undervisning är viktig för alla 

elever, men särskilt för de elever som befinner sig riskzonen, eller är i läs- och 

skrivsvårigheter. Främst för att eleverna ska kunna följa med i sin utveckling och se sina 

framsteg, men också för att läraren lättare ska kunna avgöra hur långt eleverna har kommit i 

utvecklingen. En strukturerad undervisning innebär inte att alla arbetar med samma sak, utan 

det gäller för läraren att skräddarsy sin undervisning beroende på respektive elevs behov. De 

svårigheter som både de intervjuade lärarna och vi ser med en anpassad undervisning, är om 

det är en stor grupp där fler elever har svårigheter av olika slag. För en oerfaren lärare som 

inte har kunskaper om hur och varför en elev svarar på undervisningen, kan det vara svårt att 

avgöra vilka insatser som bör sättas in. En del elever behöver även kompensatoriska 

hjälpmedel för att lyckas, men i Skolinspektionens rapport (2011:8) framgår det att 

kompensatoriska hjälpmedel inte används i den utsträckning som är nödvändig för att möta 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi ser i vårt resultat att lärarna använder kompensatoriska 

hjälpmedel med försiktighet. Det beror delvis på att tekniken strular, det finns inget utarbetat 

arbetssätt för hur materialet ska användas eller att de inte har fått den utbildning som krävs för 

att använda materialet. En fara som vi ser med detta, är att kommunens oförmåga att följa IT-

utvecklingen kan vara till hinder för att eleverna får det stöd de är berättigade till. Vi anser 

även att skolledningen borde vara skyldiga att ge lärarna den fortbildning som behövs, för att 

använda kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen. Om de till exempel ska använda sig 

av datorer, måste det också finnas klara mål som grundar sig på ett utarbetat och meningsfullt 

arbetssätt. Vi hävdar att statusen höjs på materialet om både lärarna och eleverna vet syftet 

med användningen av det. För om de inte vet hur eller varför det ska användas, går mycket av 

arbetet förlorat.  

6.4 Avslutning 

Avslutningsvis vill vi poängtera att vi gång på gång i vår utbildning har hört och läst att lärare 

ska möta eleverna där de befinner sig, men inte förrän efter vår studie har förståelsen ökat för 

vad det verkligen innebär. Vi är införstådda med att det kan vara lätt att upptäcka om en elev 

har svårigheter eller inte, men problemen uppstår när det gäller att ta reda på vart exakt 

svårigheterna ligger så att rätt åtgärder kan sättas in. Det som lyfter framgångsrika lärare, är 

att de har den kunskap, engagemang och språkliga medvetenhet som krävs för att komma åt 

orsakerna till en elevs svårigheter. Därefter gäller det att sätta in tidiga insatser efter elevens 
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behov, vilket skapar en bra början för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. En lärare som 

även har ett positivt förhållningssätt, ser möjligheter istället för hinder när problem uppstår. 

Alla elever har rätt att få vara olika och det är läraren som i första hand måste acceptera detta 

genom att maximera möjligheterna för varje elevs framgång. 

6.5 Fortsatta forskningsfrågor 

Vår fortsatta forskning inom forskningsområdet skulle innebära att utifrån en större 

population granska hur lärarutbildningen genom tiderna har förändrats när det gäller läs- och 

skrivinlärning. Till exempel: 

Varför anses den äldre generationen ha en bättre utbildning inom området än vad de 

utexaminerade har nu?  

Kommer läs- och skrivinlärningens betydelse bättre fram i den nya lärarutbildningen från 

2011?  

Vi skulle även vilja utöka vår forskning genom att se läs- och skrivsvårigheter utifrån ett 

elevperspektiv. 
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Bilaga  

Intervjuguide  

Bakgrundsinformation om intervjupersonen: 

Grundutbildning 

Inriktning på utbildningen 

Fortbildning/kompetensutveckling 

 

Frågeställningar: 

Vad innebär läs- och skrivsvårigheter för dig? 

Hur många elever med läs- och skrivsvårigheter har du i din klass? 

 

Metoder: 

1. Vilka läs- och skrivinlärningmetoder känner du till? 

2. Vad avgör för vilken metod/metoder du använder dig av i din undervisning? 

3. Vilka möjligheter och hinder ser Du med läs- och skrivinlärningsmetoderna? 

Faktorer: 

1. Vilka faktorer (främjar eller: ger en bättre förutsättning för) en god läs- och 

skrivinlärning enligt dig?  

2. Hur kan du som lärare förebygga läs- och skrivsvårigheter i klassrummet?  

3. Vilket förhållningssätt har du om tidiga insatser eller ”vänta att se” när det gäller 

elever i läs-och skrivsvårigheter?  

4. Vad anser du är det viktigaste i läsinlärningsprocessen?(språklig medveten, fonologisk 

medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, avkodning, läsförståelse, m.m) 

5. Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder med ovanstående nämnda 

faktorer? 

Arbetssätt: 

1. Hur upptäcker du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

2. Hur gör du för att på djupet se var i elevens läs- och skrivsvårigheter ligger? 

3. Hur anser du att lärare kan arbeta förebyggande och åtgärdande med elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 



 

 

4. Hur definierar du kompensatoriska hjälpmedel? 

5. Använder du dig av några kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen, vilka?  

6. Vilka möjligheter och hinder ser du med kompensatoriska hjälpmedel? 

7. Vilka pedagogiska möjligheter och hinder anser du att det finns, sett utifrån ett 

klassrumsperspektiv?  

 


