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Abstract 

The aim of the study is to investigate how three pedagogues with different orientations 

work with reading and writing difficulties in the same school. A qualitative method with 

interviews and observations of the teachers was applied to investigate the methods used 

by a special education teacher, a class pedagogue and a special education pedagogue, 

and the needs for support in the teaching of pupils with reading and writing difficulties. 

In the design of interview questions and observation protocols and the processing of the 

collected data, the research method has been deductive, which means that themes based 

on the aim of the study and previous research were the starting point for the 

categorization of the data.  

The results of the study show that the group of pupils with reading and writing 

difficulties is problematic because the needs for support vary greatly and because, 

according to the pedagogues, the iPad was the device that contained the alternative tools 

that were able to give the pupils the best support. It is important to have variation in the 

teaching, and different apps can offer this. The theoretical premise of the study is the 

socio-cultural perspective which revealed itself in the way that, no matter what 

difficulty the pupil has, support from the pedagogues is needed to advance in the 

learning process, and this should take place in social interaction between pedagogue and 

pupil. 
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1 Inledning 
Vi lever idag i ett textsamhälle med ständiga och snabba förändringar inom ny 

informations- och kommunikationsteknologi och kraven på att läsa finns inte bara i 

skolan utan även i samhället, arbetslivet och privatlivet. ”Idag måste alla kunna läsa”, 

menar af Trampe (2008:40). Barn har alltid varit sociala men i och med dagens 

informationssamhälle umgås barn över nätet istället för att träffas ansikte mot ansikte. 

Barn i läs- och skrivsvårigheter blir förmodligen inte delaktiga i detta textsamhälle utan 

riskerar att hamna i utanförskap.   

Att vara i läs- och skrivsvårigheter kan innebära många misslyckanden i skolan, 

vilket kan därmed bidra till att elever i sådana svårigheter sticker ut från resten av 

gruppen. Nästan all inlärning i skolan bygger på att man kan läsa och skriva och elever 

som misslyckas med detta får en jobbig tid i skolan (Hoien & Lundberg, 2013:11). I 

min studie väljer jag uttrycket “elever i läs- och skrivsvårigheter” istället för ”elever 

som har läs- och skrivsvårigheter”, precis som Nilholm (2003:22) Jag använder mig av 

denna benämning eftersom läs- och skrivsvårigheter inte är något som eleverna har och 

bär med sig utan är i och därmed kan ta sig ur. Valet av uttryck kan göra stor skillnad på 

hur hoppfullt det kan låta och kännas för läsaren och för den som är i läs- och 

skrivsvårigheter själv.  

Min egen upplevelse av hur arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter går till i 

skolan är att det sker i skymundan. Detta kan bidra till att eleverna sticker ut mer genom 

att inte får vara en del av gemenskapen i en klass. Därför har mitt intresse för att 

undersöka hur olika pedagoger arbetar med elever i läs- och skrivsvårigheter väckts 

under mina VFU-perioder. Om det specialpedagogiska arbetet endast sker utanför 

klassrummet kan det finnas en risk att eleven får sämre delaktighet i och mindre 

gemenskap med sin klass. Klassläraren borde även få sämre insyn i elevens 

kunskapsutveckling om eleven exkluderas. Min erfarenhet har varit att när eleven eller 

eleverna sedan återvänder till klassrummet blir de erbjudna samma slags undervisning 

som resten av klassen med endast en viss anpassning av nivåbaserade uppgifter. Kan 

undervisningen se annorlunda ut för elever i läs- och skrivsvårigheter än vad min 

erfarenhet visar?  
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att, genom intervjuer och observationer, undersöka hur tre 

pedagoger med olika yrkesinriktningar upplever och beskriver behoven av stöd i 

undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter. I studien kommer jag även att 

undersöka vilka metoder pedagogerna använder sig av för att stödja dessa elevers läs- 

och skrivutveckling. 

 

2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt presenteras den bakgrund och teori som är utgångspunkter för studien. 

Avsnittet inleds med hur arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter kan kopplas till 

skolans styrdokument och fortsätter med en presentation av alternativa verktyg. Därefter 

presenteras läs- och skrivinlärning vidare följt av en beskrivning av läs- och 

skrivsvårigheter samt hur man stödjer läs- och skrivinlärningen i skolan. Avslutningsvis 

presenteras studiens teoretiska utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet, som tar 

avstamp i Vygotskijs teori om varje individs proximala utvecklingszon.   

 

2.1 Koppling till styrdokumenten 

Svensk skola arbetar idag efter de styrdokument som finns, bl.a. Läroplanen och 

Skollagen. Det är de nationella styrdokumenten som personalen på skolan ska arbeta 

efter. Skollagen innehåller alla elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt 

stöd (Skolverket, 2016). Detta innebär att alla elever ska ges stöd och stimulans för att 

utvecklas så långt som möjligt. Lagen innefattar ett inkluderande klassrum eftersom 

stöd i form av extra anpassningar först och främst ska ske inom ramen för ordinarie 

undervisning. Lagen säger att om inte de extra anpassningarna i undervisningen är 

tillräckliga ska eleven få särskilt stöd och ”ett åtgärdsprogram ska utarbetas om 

utredningen visar att en elev behöver särskilt stöd på grund av att det befaras att han 

eller hon annars inte når kunskapskraven” (2016).  

       I Läroplanen (Skolverket, 2011:12) finns ett kapitel om skolans övergripande mål 

och riktlinjer. En av riktlinjerna som alla i skolan ska arbeta efter är att uppmärksamma 

och stödja elever i behov av särskilt stöd (2011:12). Eleverna har rätt till kunskap i 

skolan och i detta kapitel finns ett avsnitt om kunskap där det bl.a. står att skolan ska 

ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda det svenska 

språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (2011:13). Det finns även riktlinjer 

som är avsedda endast för lärarna att arbeta efter. Läraren ska: 
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• ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, 

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. 

(Skolverket, 2011:14) 

           

Lärare har stort ansvar gentemot sina elever vilket märks i första punkten eftersom 

denna riktlinje handlar om alla elever och inte bara eleverna som är i svårigheter.  

Ett annat kapitel i Läroplanen (2011) handlar om kunskapskraven. 

Kunskapskraven för betyget E i slutet av årskurs 6 (2011:229) i ämnet Svenska handlar 

om att kunna läsa, skriva och samtala i olika avseenden. I detta kapitel består cirka tre 

fjärdelar av kunskapskraven av att kunna läsa och skriva, vilket betyder att endast cirka 

en fjärdedel av kunskapskraven handlar om att kunna samtala i ämnet Svenska. Kraven 

på kunskap inom Svenska är alltså störst inom områdena läsning och skrivning vilket 

medför att elever i läs- och skrivsvårigheter har stora krav på sig för att kunna få betyget 

E.  

 Sammantaget är nämnda delar från Läroplan och Skollag relevanta för min studie 

om hur pedagoger arbetar med elever i läs- och skrivsvårigheter genom att dessa 

styrdokument reglerar: 

 elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd, 

 att läraren ska stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har 

svårigheter, 

 att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola ska 

kunna använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt, 

 att läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. 

 

 

2.2 Läs-och skrivinlärning  

Att läsa innebär att kunna avkoda och att förstå det man läser (Hoien & Lundberg, 

2013:14). Vid avkodning måste man kunna använda skriftspråkets kod för att komma 

fram till vilket ord som står skrivet. Avkodning är den mer tekniska delen av att kunna 

läsa eftersom du som läsare måste kunna ljudning, stavelseläsning och bokstavering. 

För en god läsare sker detta med automatik, det vill säga att den goda läsaren är 

förmodligen inte medveten om stavelseläsning, ljudning och bokstavering (2013:15). 
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Att klara av själva ljudningen av ett ord kallas att vara fonologisk medveten och är 

avgörande för att överhuvudtaget kunna utveckla en förmåga att läsa (Kere & Finer, 

2008:28). En fonologisk medvetenhet har eleven när insikten om att de talade ljuden går 

att dela upp i språkljud finns (Lundberg & Herrlin, 2014:14). Detta är en process som 

kan hjälpa elever att lägga märke till ordens uppbyggnad vilket även kan vara till hjälp 

för den kommande ortografiska processen (Jacobsson & Svensson, 2007:12). 

Som nämns ovan är läsningen en sammansatt färdighet som bygger på en rad 

olika avkodnings- och förståelseprocesser (Hoien & Lundberg, 2013:39). Med 

ordavkodning menas identifiering av enskilda ord (Lundberg & Herrlin, 2014:10). 

Eleverna måste även stöta på ord flera gånger för att minnas dem för att skapa så kallade 

ordbilder och så småningom få full automatisering i sin ordavkodning (Hoien och 

Lundberg, 2013:39). Efter att läsaren har skapat dessa ordbilder behövs ingen tid alls för 

att läsa orden utan läsningen sker automatiserat (Glentow, 2006:48). Det kallas att ha en 

ortografisk medvetenhet (Hoien & Lundberg, 2013:232).  

Förståelse innebär däremot att läsaren ska kunna tolka det som texten handlar om. 

Det handlar om att kunna knyta texten till tidigare erfarenheter, kunna dra slutsatser 

samt kunna göra tolkningar (Hoien & Lundberg, 2013:15). Genom att ordavkodningen 

blivit automatiserad kan kognitiva resurser användas till förståelseprocessen istället 

(2013:39).  

 

2.3 Läs- och skrivsvårigheter 

Det är många faktorer som påverkar vår läs- och skrivförmåga. Jacobsson och Svensson 

(2007:14) har genom undersökningar identifierat olika faktorer som kan påverka att en 

elev har läs- och skrivsvårigheter. Det kan vara många olika påverkansfaktorer som 

exempelvis svenska som andraspråk, begåvningsfaktorer, för lite övning, 

neuropsykiatriska faktorer, medicinska faktorer, mognad, sociala faktorer, emotionella 

faktorer och slutligen språkliga och fonologiska faktorer. Forskning har visat att 

fonologiska faktorer är de största orsakerna för elever med dyslexi (2007:16). Dyslexi 

karakteriserar individer i specifika läs- och skrivsvårigheter, men trots mycket forskning 

kring dyslexi är begreppet fortfarande svårdefinierat (Hoien & Lundberg, 2013:11). 

Kunskapen om dyslexi har ökat de senaste åren och forskningen har visat att tidiga 

insatser, redan i förskolan, kan mildra effekterna som annars hade blivit för dessa 

elever. Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som är dyslexi och vad som är allmänna 
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läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson & Svensson, 2007:16), därför används endast 

begreppet läs- och skrivsvårigheter i denna studie.  

Läsning handlar om att både kunna avkoda och att förstå det man läser. Forskning 

har visat att elever i läs- och skrivsvårigheter främst har problem med avkodningen 

vilket i sin tur bidrar till förståelsesvårigheter (Hoien & Lundberg, 2013:14–15). 

Ordavkodningen, vilket är den tekniska delen av läsningen, är det mest tid- och 

resurskrävande för en elev som är i svårigheter (2013:39). Att inte kunna läsa ord snabbt 

och korrekt gör att eleven får ett dåligt läsflyt (2013:25). Eftersom avkodning, förståelse 

och skrivprocess tar extra lång tid för elever i stora läs- och skrivsvårigheter måste dessa 

svårigheter upptäckas tidigt. Af Trampe (2008:41) definierar tidigt som att dessa 

svårigheter bör upptäckas redan i förskolan.  

Forskningen om skrivandet med dess betydelse och svårigheter har varit knapp 

genom åren. Enligt Hoien och Lundberg (2013:65) har forskningen mest handlat om 

rättstavning. Rättstavning är energikrävande och svårt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter och med tanke på det överflöd av rättstavningsprogram som finns idag 

kan denna energi istället läggas på annan slags inlärning. Forskning som bedrivits de 

senaste åren har mer och mer visat på betydelsen av skrivprocessen, vilket innebär att 

eleven ska kunna ge uttryck för sina ideer och tankar och inte bara kunna skriva 

enskilda ord korrekt (2013:65). Skrivandet är ett tankeredskap och en väg till ett 

språkligt medvetande då vi synliggör våra ord och meningar (2013:66). För elever i 

svårigheter med exempelvis stavning är skrivning en stor ansträngning för eleven. 

Dessa elever behöver hjälp av pedagogen med att utveckla sitt ordförråd för att 

skrivandet ska utvecklas (2013:66).  

 

2.4 Alternativa verktyg 

Alternativa verktyg är det nya begreppet för vad Föhrer och Magnusson (2003) 

beskriver som ”kompenserande hjälpmedel”. Med alternativa verktyg menas tekniska 

hjälpmedel. Verktygen innebär en möjlighet för elever i läs- och skrivsvårigheter att 

klara av skolan. Med hjälp av alternativa verktyg kan en elev kringgå sina svårigheter 

för att ha möjlighet att visa upp sina kunskaper och utnyttja sin fulla intellektuella 

förmåga. Ett verktyg behöver inte passa alla elever eftersom svårigheterna kan skilja sig 

enormt från individ till individ (Föhrer m.fl., 2003:24ff.).  

Enligt Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM, 2016) kan det tidigare 

begreppet ”kompenserande hjälpmedel” medföra att inställningen till ett hjälpmedel för 
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tankarna till en kompensation för en brist hos en elev. Specialpedagogiska 

skolmyndigheten vill istället ”betona skolans roll och ansvar för att se till att lärmiljön 

är tillgänglig för alla elever” (2016). För att använda alternativa verktyg på bästa sätt 

krävs kunskap och kompetens bland skolpersonalen. Därför har Hjälpmedelsinstitutet 

bedrivit Skoldatatek i sex kommuner i Sverige sedan år 2002. Skoldatateken riktar sig 

till lärare som inte bara får den support som behövs vid användningen av dessa verktyg 

utan också får utbildning i användningen av dem. Lärarna får även låna alternativa 

verktyg om tillgång saknas på skolan (Ahrnéll m.fl., 2005:5).     

 Gavin Reid, som arbetar internationellt som pedagogisk konsult, pekar på det han 

anser vara mest väsentligt i lärarens arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter, vilket 

är att inkludera eleverna i klassrummet (Ahrnéll m.fl., 2005:85ff.).  Tekniken är inte 

bara en hjälp eller ett stöd för eleverna i läs- och skrivsvårigheter i deras skolarbete utan 

ger dem även en chans att få vara inkluderade i klassrummen. Enligt Ahrnéll m.fl. 

(2005) är datorn ett bra pedagogiskt verktyg för elever i läs- och skrivsvårigheter främst 

för möjligheten till individuell anpassning. Ett alternativt verktyg som olika program 

datorn ger eleven bättre förutsättningar till förbättring inom automatiserad kunskap som 

tabeller, stavning och glosor och kan även ge eleven omedelbar återkoppling. På datorn 

finns program som ger eleverna möjligheter till att öva upp deras fonologiska 

medvetenhet och avkodningsförmåga och så småningom läshastighet, läsförståelse och 

studieteknik. Talsyntes är ett exempel på ett verktyg på datorn som kan hjälpa eleven 

med läsningen. En talsyntes läser upp texten åt eleven men kan samtidigt fungera som 

rättstavningsprogram (2005:33–34). Det finns många olika sätt för läraren att arbeta 

med dessa elever i klassrummet både individuellt, i par och i helklass med hjälp av 

exempelvis olika individualiserade stavningsprogram, program som hjälper eleverna att 

se samband mellan språkljud och bokstav, ordspel, olika program för att förbättra 

studietekniken som kan användas i helklass m.m (Reid, 2005:38).     

 Att få använda datorn i inlärningssyfte blir en motivationshöjare för barnen. 

Lyytinen (2008:122) har nämligen i ett forskningsprojekt låtit över 10 000 barn med 

dyslexi använda dataspel som inlärningshjälp. Dessa dataspel ger eleverna möjlighet att 

känna igen samband mellan det skrivna och det talade ordet. Eleverna får belöningar 

och nivån hålls på en nivå som bidrar till att de ständigt utmanas. Genom detaljerad 

information som forskarna får om hur barnen spelar har det visat sig att motivationen att 

fortsätta spela är hög och att inlärningen har blivit förstärkt. Datorn kan ge eleven tiden 

och tålamodet som en klasslärare inte alltid har möjlighet till (2008:123).   
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 Reid (2005:38) nämner ovan att individualiserat stavningsprogram är ett sätt att 

arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på ett sådant program är 

”Stava Rex” för Google docs 
1
. ”Stava Rex” är speciellt framtaget för personer i läs- och 

skrivsvårigheter. Stavningsprogrammet är gratis och eleven kan göra egna personliga 

inställningar genom att utgå från en liten eller en stor ordlista, lära in egna ord och 

avgöra vilka ord som programmet ska varna för när eleven skriver. Förutom program på 

datorn kan pedagoger och elever även använda sig av så kallade appar på Ipaden, vilket 

är den mest använda enheten för appar i förskolor och skolor. Det finns en webbplats 

där pedagoger själva recenserar appar som är kopplade till syfte och förmågor ur 

Läroplanen (Skolverket, 2011). Initiativtagare till webbplatsen ”skolappar” 
2
 är Joachim 

Thorntröm, som arbetar som IKT-strateg. Thornströms förhoppning är att de ska kunna 

ge Sveriges elever möjlighet till ett mer lustfylt och kreativt lärande med lärplattor och 

smarta telefoner. Skoldatatek som nämndes ovan som hjälp till pedagoger i 

verksamheten med alternativa verktyg (Ahrnell m.fl., 2005:5) har även en del appar att 

rekommendera på sin hemsida. Det finns många appar för minnesträning, för att koppla 

samman text och bild och för att få texten uppläst som en talsyntes m.m. Skoldatateket 

kallar dem för appar med möjligheter och som de skriver på sin hemsida så behövs 

tidsenliga verktyg för pedagoger och elever (Skoldatatek, 2016). 

 

2.5 Att stödja läs- och skrivinlärning 

Förutom alternativa verktyg, vilket alltså innebär tekniska hjälpmedel, finns det andra 

strategier eller sätt som läraren kan stödja elever i läs- och skrivsvårigheter. Att vara i 

läs- och skrivsvårigheter kan innebära många misslyckanden i skolan och bidra till en 

dålig självbild vilket även kan fortsätta i vuxen ålder (Glentow, 2006:17). För att 

förebygga att fokus läggs på elevens svagheter menar Reid (2005:64) att pedagoger 

måste upptäcka elevens styrkor för att sedan uppmärksamma och lyfta fram dessa 

istället. Eleverna måste även inkluderas i klassrummet i den mån det går, då alla elever 

är olika, för att undvika utanförskap. Även om eleven inkluderas i klassrummet är inte 

det alltid tillräckligt utvecklande om inte miljön visar sig vara språkligt utmanande 

(2005:94). 

                                                 
1
 https://chrome.google.com/webstore/detail/stava-

rex/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh?hl=sv 
2
 http://www.skolappar.nu/om-skolappar/ 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/stava-rex/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh?hl=sv
https://chrome.google.com/webstore/detail/stava-rex/eknnebcblkikglopogdabagmheljmplh?hl=sv
http://www.skolappar.nu/om-skolappar/
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Enligt Reid (2005) har många elever i läs- och skrivsvårigheter svårt att ställa de 

rätta frågorna till pedagogen för att ta sig vidare i sin lärprocess. De rätta frågorna 

definieras av frågor där eleverna gör kopplingar mellan den existerande kunskap de har 

och den nya kunskapen. Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver få information snabbt 

och strukturerat av pedagogerna eftersom lärprocessen blir mer tidskrävande för dessa 

elever (2005:30). Exempel på att strukturera en uppgift är att använda nyckelord istället 

för en lång instruktion. Kraven på dessa elever bör vara rimliga och informationen som 

ges bör läggas fram i små delar i taget. Reid (2005:32,39) anser att pedagoger ska 

variera sin undervisning genom att presentera den nya kunskapen till eleven i läs- och 

skrivsvårigheter med hjälp av olika material och strategier som exempelvis 

kamrathandledning och läsning i par.  

Vissa elever i läs- och skrivsvårigheter kan ha problem med att lära sig genom att 

lyssna men att addera en bild till ljudet underlättar inlärningen betydligt (2005:64). För 

att sträva mot att elever i läs- och skrivsvårigheter ska kunna behärska ortografisk 

ordavkodning kan läraren använda sig av memoryspel eller ordkort. Eleverna tränas då i 

att snabbt och korrekt känna igen ord (Hoien & Lundberg, 2013:232). För att studera 

elevernas utveckling i ordavkodningen kan pedagogen använda sig av ”ordkedjetest”. 

Vid användningen av ett ”ordkedjetest” krävs endast penna och papper. Testet består av 

två delar; ”bokstavskedjor” och ”ordkedjor”. Detta test kan användas långt upp i 

åldrarna (Jacobsson & Svensson, 2007:12).  

Ett alternativt verktyg, vilket är nämnt tidigare, är datorprogram som finns för att 

förbättra elevers studieteknik (Reid, 2005:38). Westlund (2009:42) hävdar att det är 

lärarens ansvar att undervisa i strategier, det vill säga olika studietekniker, vilka elever 

kan använda sig av. Med lässtrategier menas de medvetna verktyg som finns att 

tillämpa under läsning för att underlätta förståelsen (2009:43). Lektioner som 

pedagogen har med eleverna i att träna lässtrategier kan vara i helklass eller en-till-en-

undervisning. De ska vara noggrant förberedda och gärna i samarbete med andra 

kollegor (2009:75). Målet är att eleverna ska förstå hur och när de ska tillämpa olika 

lässtrategier (2009:51). Ett sätt att komma fram till olika lässtrategier kan vara att 

eleverna får tänka högt, det vill säga att både elever och pedagoger berättar hur de 

tänker och resonerar om olika svårigheter i texten. Genom att tänka högt görs det 

osynliga synligt och elever och pedagoger kan på detta vis utbyta lässtrategier med 

varandra (Westlund, 2009:90).   
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Det är ett stort ansvar och tidskrävande för pedagoger att ha elever i läs- och 

skrivsvårigheter i sin klass. Därför kan inte ansvaret för att dessa elever ska klara 

kunskapskraven bara vila på klasslärarens axlar utan även föräldrar, före detta lärare till 

eleverna samt kollegor i form av rektorn, specialpedagog, speciallärare m.fl. måste 

hjälpas åt (Reid, 2005:64). I många skolor idag finns det en specialpedagog och en 

speciallärare eller endast en av yrkesgrupperna. Utbildningsmässigt skiljer sig 

yrkesgrupperna åt eftersom det är två olika utbildningar men båda är 

påbyggnadsutbildningar på lärarexamen. Deras uppgift är att stödja skolans personal 

med att hantera elevers olikheter (Lundgren m.fl., 2014:389). Enligt Norstedt (2010) är 

det två yrkesgrupper som kompletterar varandra och behöver samarbeta kring elever.  

Yrkesgrupperna har olika uppdrag inom samma verksamhet. Största skillnaden 

inom yrkesgruppernas arbetsuppgifter är att specialpedagogen arbetar inom förskolan 

och specialläraren arbetar mer individinriktat genom färdighetsträning i svenska, 

matematik eller språk (Norstedt, 2010). Själva arbetsuppgifterna kan dock variera 

beroende på vilken kommun de är verksamma i. Specialpedagogen kan arbeta på ett 

övergripande plan, det vill säga i flera skolor och ha hand om skolutveckling, 

handledning och agera rådgivare till övrig personal. Specialpedagogen har även en viss 

undervisning av enskilda elever och om en elev är inskriven under särskolans kursplan 

blir specialpedagogen den som är ytterst ansvarig för dokumentation, kontakt med 

vårdnadshavare och habiliteringsteam m.m. (Lundgren m.fl., 2014:389,392). 

Specialläraren arbetar däremot mer direkt med eleven och innehar en mer didaktisk 

kompetens än specialpedagogen (2014:390). Båda yrkesgrupperna kan även vara lokalt 

placerade på en skola eller till och med i ett arbetslag.  

Gemensamma arbetsuppgifter för båda yrkesgrupperna är att göra utredningar och 

kartläggningar av elever i behov av särskilt stöd.  Att upprätta åtgärdsprogram är enligt 

Lundgren m.fl. (2014:389) deras viktigaste uppgift. Specialpedagogen innehar ett 

utifrånperspektiv till skillnad från specialläraren vilket gör att deras samarbete kring läs- 

och skrivkartläggningar är till stor fördel för eleverna (Norstedt, 2010). Specialläraren 

och specialpedagogen ska även ge råd och stöd till pedagogerna som konkret kan 

innefatta hur de ska förändra sina undervisningsmetoder för att möta dessa elever på ett 

bättre sätt för deras inlärning. Slutligen ska en specialpedagog och en speciallärare ge 

individuellt stöd till de elever som behöver det (Lundgren m.fl., 2014:389).  
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2.6 Teoretisk utgångspunkt 

För att väga samman tidigare forskning och teori finns det ett tydligt samband mellan 

språk och tänkande inom läsning, vilket är själva läsförståelsen som enligt Westlund 

(2009:74) är en komplex kognitiv process. Forskning har visat att elever i läs- och 

skrivsvårigheter främst har problem med avkodningen (Hoien & Lundberg, 2013:14–

15). Inte förrän ordavkodningen har blivit automatiserad kan dessa elevers kognitiva 

resurser användas till förståelseprocessen istället (2013:39). Enligt Vygotskij (2001:15) 

är det den sociala kommunikationen som kan etablera sambandet mellan språk och 

tänkande och i denna studie är det specialpedagog, pedagog eller specialpedagog som 

etablerar detta samband genom socialt samspel. Pedagoger bör även se eleven i sin 

proximala utvecklingszon (Lundgren m.fl., 2014:306) i relation till ett visst begrepp 

eller färdighet som ska läras ut för att veta hur man ska ge rätt stöd vidare i 

utvecklingen. Enligt Reid (2005:30) har många elever i läs- och skrivsvårigheter svårt 

att ställa de rätta frågorna för att ta sig vidare i sin lärprocess och här bör pedagogen 

agera den kunnige och leda den lärande i sin lärprocess (Lundgren m.fl., 2014:305–

306).  

Ett barn är socialt från början och det är tillsammans med andra som alla individer 

lär känna sig själva (Vygotskij, 2001:11). Detta pekar också på att elever i läs- och 

skrivsvårigheter bör inkluderas i klassrummet i den mån det går (Reid, 2005:94). Under 

ett barns utveckling etableras sambandet mellan språket och tänkandet mer och mer 

(Vygotskij, 2001:15). En förutsättning för att etablera sambandet mellan språket och 

tänkandet är den sociala kommunikationen (2001:15). Enligt Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet bör språket och tänkandet ses i relation till varandra och 

inte separat (2001:9–10). Därför bör inlärningen ske som en social process (2001:15). 

Det sociala samspelet spelar stor roll för utveckling och lärande. Kunskap är inte något 

som överförs utan är istället något som vi deltar i, en aktivitet (Lundgren m.fl., 2014: 

307). Läsning är en social aktivitet eftersom läsaren interagerar med texten och 

läsningen sker även i en sociokulturell kontext eftersom eleven tillhör olika kulturer 

samtidigt som skolan, kamrater, samhället och familjen. Dessa läskulturer påverkar 

eleven och inställningen till läsning (Westlund, 2009:130).  

Utveckling och lärande är en ständigt pågående process. Den närmaste proximala 

utvecklingszonen utgör det område som är mellan det som ett barn eller en elev kan 

klara av ensam och vad samma barn eller elev kan klara av med hjälp av någon annan. 

Någon annan kan exempelvis vara en pedagog eller en mer kunnig kamrat. Det som 
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eleven eller barnet kan klara av i nuläget med stöd kommer samma barn eller elev 

senare att klara av ensam (Dysthe & Igland, 2003:81). Den lärande är beroende av stöd 

från den som är mer kunnig och kan leda den lärande vidare. Det viktiga är att den 

kunnige inte kan överta själva arbetet utan endast leda den lärande genom att ställa 

frågor som fäster den lärandes fokus rätt för att själv kunna ta sig vidare i lärprocessen. 

Efterhand kan det här stödet avta för att den lärande är fullärd (Lundgren m.fl., 

2014:305–306).  

 

3 Metod  
I detta avsnitt presenteras de två valda metoderna för studien. Detta följs av urval och 

avgränsningar samt den genomförda dokumentationen och bearbetningen av datan som 

samlats in. Avsnittet avslutas med etiska överväganden och metodkritik.  

 

3.1 Insamlingsmetod: intervju och observation 

Min undersökning är kvalitativ och grundar sig på intervjuer utifrån semistrukturerade 

intervjufrågor samt tre observationer. Vid utformandet av intervjufrågorna (se Bilaga A) 

och observationsprotokollet (se Bilaga B) har jag använt mig av en deduktiv 

forskningsmetod, vilket innebär att studiens bakgrund har varit utgångspunkter för 

frågorna (Boyd & Ericsson, 2015:19). En semistrukturerad intervju innebär att 

intervjuaren har förberett frågor eller ämnen som intervjun ska handla om men samtidigt 

är flexibel som intervjuare. Att vara flexibel som intervjuare innebär, enligt Denscombe 

(2009: 234–235) att intervjupersonen får öppna frågor som kan utvecklas med hjälp av 

följdfrågor samt att ordningsföljden av frågorna kan ändras från det som var bestämt i 

intervjuguiden.  

Jag började intervjun med frågor om utbildning, yrkeserfarenhet och 

arbetsuppgifter vilket har betydelse för de senare frågorna som bl.a. handlar om vilka 

metoder de använder i sin undervisning. Eftersom de tre informanterna har olika 

yrkesroller arbetar de på olika sätt med elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta bidrog 

till att en fråga endast utformades för specialläraren och klassläraren som arbetar mer i 

klasserna till skillnad från specialpedagogen som arbetar mer övergripande. Även 

specialpedagogen fick en fråga som endast var ämnad till henne. De fortsatta 

intervjufrågorna är utformade efter studiens bakgrund, d.v.s. läs- och skrivinlärning, läs- 

och skrivsvårigheter, alternativa verktyg samt hur man kan stödja läs- och 

skrivinlärningen. Varje informant intervjuades enskilt vid ett tillfälle i ca 40–60 
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minuter. Platsen för intervjun fick informanterna bestämma själva. Specialläraren och 

klassläraren hade sina egna rum på skolan där intervjuerna kunde genomföras. Intervjun 

med specialpedagogen genomfördes i ett ledigt rum som ställdes till vårt förfogande. 

Innan intervjun startade fick varje informant en kort information om innehållet. 

Intervjuade spelades in med hjälp av appen ”Italk” på mobilen.  

Intervjuerna kompletterades med observation av specialläraren. Observationerna 

av speciallärarens arbete med tre elever gör att min undersökning stärks av att inte bara 

fråga hur informanten arbetar, vilket sker i intervjun utan också iaktta informanten 

ifråga (Denscombe, 2009:32). Min observation inriktas på en utvald del av 

verksamheten (Palmer, 2015:98–99), det vill säga det specialpedagogiska fältet. Jag 

observerade speciallärarens ca 20–30 minuter långa ”en-till-en-undervisning”, 

sammanlagt tre observationer med tre olika elever. Mitt utförande av observationerna 

blev deltagande eftersom  jag som observatör och forskare var närvarande i den miljö 

som studerades (2015:93). Under observationerna använde jag mig av ett förberett 

observationsprotokoll med teman anpassade efter studiens bakgrund, d.v.s. 

styrdokumenten, läs- och skrivinlärning, läs- och skrivsvårigheter, alternativa verktyg 

samt hur man kan förebygga och stödja läs- och skrivsvårigheter. Dessa teman är mer 

specifika i observationsprotokollet till skillnad från intervjufrågorna. Protokollet skrevs 

ut med stora marginaler vilket gjorde att jag inte hindrades i utrymmet för anteckningar. 

Även under observationerna gjorde jag ljudinspelningar med hjälp av appen Italk. Jag 

tog kort på vissa delar under observationerna som var för tidskrävande att skriva om. 

Efter varje observation fanns även tid till att reflektera och göra anteckningar som hade 

med min studie att göra utöver observationsprotokollet.  

 

3.2 Urval och avgränsningar 

Urvalet av informanter har skett via kontakter som skapats genom min VFU-period. 

Trots att jag har gjort min VFU i verksamheten har jag aldrig tidigare fått en inblick i 

hur dessa tre pedagoger arbetar. De tre utvalda informanterna arbetar som speciallärare, 

klasslärare respektive specialpedagog och jag genomförde en intervju med vardera 

informant. Klassläraren arbetar med en klass där en elev är i stora läs- och 

skrivsvårigheter och är därför relevant informant för min undersökning. Specialläraren 

är den informant som observerades eftersom hon arbetar enskilt med eleverna vilket jag 

anser kan göra det lättare för mig som observatör att fokusera på det som ska 

observeras. Eftersom det tidsmässigt inte var en möjlighet att genomföra tre 
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observationer av varje informatör valde jag istället att genomföra tre observationer med 

samma pedagog.  

Informanterna är handplockade med mitt speciella syfte och frågeställning i 

åtanke. Jag har gjort ett subjektivt urval utefter min kännedom om personerna och deras 

yrkesroller. Deras särskilda kvalitéer gör intervjuerna och observationerna relevanta för 

mitt syfte. Ett subjektivt urval kan enligt Denscombe (2009:37) vara mer informativt än 

andra konventionella sannolikhetsurval.  

 

3.3 Dokumentation och bearbetning 

Samtliga intervjuer och observationer har transkriberats ordagrant för att sedan 

analyseras. Dokumentationen, d.v.s. transkriptionen, hjälpte mig att finna de stora 

linjerna i mina data, det vill säga att kategorisera informationen (Palmer, 2015:104). Vid 

kategorisering av informationen har jag använt mig av en deduktiv forskningsmetod, 

vilket innebär att studiens bakgrund har använts som utgångspunkter (Boyd & Ericsson, 

2015:19). Analysen av intervjuerna har sedan tolkats och kopplats till observationen i 

den mån det var möjligt.  

Direkt efter att observationerna var genomförda läste jag genom anteckningarna 

för att så snabbt som möjligt lägga märke till om jag hade missat något. Även inför 

slutbearbetningen läste jag genom min text, det vill säga transkriptionen av intervjuerna 

och observationsanteckningarna, en gång till för att återigen inte riskera att ha missat 

något väsentligt (Patel & Davidson, 2011:121).  

 

3.4 Etiska överväganden 

I mitt examensarbete tar jag hänsyn till de forskningsetiska principerna. Den 

information som framkommer hanteras enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska regler 

(2002) om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att informanterna har rätt att ta del av 

studiens syfte, men även att informanternas deltagande är frivilligt och de när som helst 

kan avbryta intervjun. Mina informanter fick i sin tur skriva under ett samtyckesbrev (se 

Bilaga C). De forskningsetiska reglerna innefattar också att informationen som 

framkommer endast kommer att användas till den här studiens syfte.    

 Mina insamlingsmetoder bestod av intervjuer och observationer som spelades in 

och transkriberades, varav relevanta delar togs med i arbetet. Mitt fokus och intresse vid 

observationerna var inte eleverna. Jag ville ändå ha deras samtycke till att få observera 
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deras lärare under arbetet tillsammans med dem samt informera deras vårdnadshavare 

(se Bilaga D). Inspelningarna som sker kommer sedan att raderas när examensarbetet är 

färdigt och godkänt. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att 

informanter och elever är anonyma i mitt arbete. Informanterna kommer därför att 

benämnas med fiktiva namn i min studie.  

 

3.5 Metodkritik 

Informanterna arbetar inom samma skola fast med tre olika yrkesroller vilket bidrar till 

att denna insamlingsmetod ger informationen som krävs för att genomföra studien. 

Eftersom VFU-perioden tillsammans med denna klass och de yrkesverksamma lärarna 

på skolan sammanlagt blev 10 veckor var det inga svårigheter att få tillträde till fältet 

(Palmer, 2015:98).            

 Vid en fullständigt deltagande observation är det lättare för forskaren att smälta in 

i miljön och medvetenheten från de andra deltagarna om att bli observerad försvinner 

(Denscombe, 2009:287). Mitt deltagande var inte fullständigt eftersom informanten vid 

varje observation kände till min roll som forskare. Eftersom personen som observerades 

hade kännedom om min position som forskare kan det ha påverkat exempelvis att 

specialläraren använde andra metoder eller agerade annorlunda gentemot eleven under 

undervisningstillfället jämförelsevis med andra undervisningstillfällen.  

Mina intervjuer kan ha påverkats av hur informanterna ser på mig som person. 

Det finns undersökningar som visar att intervjuarens personliga identitet har stor effekt 

på hur intervjuaren kommer att svara. Personliga identiteten kan vara aspekter som 

ålder, kön, etniskt ursprung eller informantens personliga uppfattning om intervjuaren 

Att få till en avslappnad och informell miljö för intervjuerna kan vara svårt 

(Denscombe, 2009:244) vilket bidrog till att mina informanter själva fick välja var 

intervjuerna skulle äga rum. Både specialläraren och klassläraren hade sina egna rum till 

förfogande vilket kan ha bidragit till att skapa en lugn miljö för dessa två intervjuer. 

Trots att specialpedagogen inte hade ett eget rum på skolan blev intervjun lång och 

informativ.  

Enligt Patel och Davidson (2011:73) är det viktigt att intervjuaren får reda på 

syftet med själva undersökningen. Att klargöra syftet för den som blir intervjuad gör att 

informanten blir motiverad till att svara på frågorna. Informanterna fick ta del av syftet 

med undersökningen både genom samtyckesbrevet, via mail samt muntlig diskussion 

om undersökningen under VFU-perioden på skolan.  
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Genom att kombinera två metoder, det vill säga att intervjuerna kompletteras med 

observation av specialläraren, stärks undersökningen genom att analysera och diskutera 

observationerna tillsammans med informanternas intervjusvar. Undersökningen stärks 

av observationerna eftersom specialläraren inte bara svarar på frågor om sin 

undervisning utan det finns även möjlighet att iaktta hur hon undervisar elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Observationerna bidrog även till att materialet som specialläraren 

pratat om i intervjun synliggjordes vilket skapade en större förståelse och inblick i hur 

dessa fungerar.  

 

4 Resultat och analys 
I detta avsnitt presenteras resultatet som kommit fram genom intervjuerna med 

specialpedagogen Sophie, klassläraren Per och specialläraren Solveig samt 

observationerna av Solveigs undervisning. Resultatet delas in i tre delar: 4.1 

Specialpedagogens roll, 4.2 Klasslärarens roll och 4.3 Speciallärarens roll. Varje 

huvudrubrik har två underrubriker som lyder: Metoder som används i undervisningen 

och Elevernas behov av stöd i undervisningen. Under 4.3 Speciallärarens roll 

analyseras speciallärarens intervju tillsammans med de tre observationerna. Resultatet 

analyseras och kopplingar görs till stor del med studiens bakgrund och teoretiska 

utgångspunkt. Analysen avslutas med sammanfattande slutsatser utifrån studiens syfte 

och frågeställning med två underrubriker som lyder: Metoder och Behov av stöd. 

 

4.1 Specialpedagogens roll 

En av informanterna i studien arbetar som specialpedagog inom ett område med flera 

skolor i kommunen. Förutom sin utbildning som grundskollärare har specialpedagogen 

Sophie en speciallärarexamen med inriktning på läs- och skriv. Utöver denna utbildning 

har hon läst enstaka kurser inom läs- och skrivutveckling samt alternativa verktyg. 

Enligt Lundgren m.fl. (2014:389) skiljer sig yrkesgrupperna specialpedagog och 

speciallärare åt utbildningsmässigt vilket dock inte är fallet på denna skola. Trots att 

Sophies utbildning inte är som specialpedagog får hon ändå titulera sig detta som yrke 

eftersom bristen på specialpedagoger är stor. Hennes huvudsakliga arbetsuppgift är läs- 

och skrivutredningar och skolan kontaktar Sophie när behovet av hennes hjälp finns. 

Hon berättar att läs- och skrivsvårigheter kan ha många orsaker och i många fall är det 

koncentrationsproblematik vilket Sophie inte arbetar med utan i dessa fall tilkallas en 

psykolog. När skolan har kontaktat Sophie kommer hon till skolan och gör läs- och 
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skrivtester med eleven ifråga för att så småningom kunna identifiera vilka läs- och 

skrivsvårigheter det handlar om.  

”Specialläraren har mer koll på klasserna och jag har en mer övergripande roll”, 

säger Sophie och vilket Norstedt (2010) menar är detta två yrkesgrupper som 

kompletterar varandra. Vid personalbyte eller med en nyanställd speciallärare är det 

svårt, enligt Sophie, att göra ett bra jobb eftersom rutinerna är viktiga. Sophie menar att 

det är svårt att få tag på speciallärare idag. Specialläraren och Sophie sitter stor del av 

tiden tillsammans och diskuterar i detalj vad som specifikt behövs tränas med en elev i 

läs- och skrivsvårigheter. För Sophie är samarbetet med pedagogen Per ofta en tidsfråga 

vilket bidrar till att diskussionen med pedagogen ofta blir i stora drag än i detalj om 

specifika metoder i undervisningen m.m.  

Sammanfattningsvis har inte specialpedagogen den utbildning som egentligen 

krävs för yrkesgruppen (Lundgren m.fl. 2014:389). Sophies arbetsuppgifter stämmer 

enligt vad studiens bakgrund säger, d.v.s att specialpedagogen arbetar övergripande i 

flera skolor inom ett område samt agerar rådgivare till annan personal på skolan 

(2014:389,392). 

 

4.1.1 Metoder som används i undervisningen 

Datorer och pekplattor är vanligt förekommande i skolorna idag. Det finns många olika 

pekplattor men på skolan där min studie har genomförts används appar som är specifika 

för Ipads. Detta bidrar till att min studie utgår från appar till Ipads vilket inte betyder att 

andra sorters peklattor är mindre bra att använda sig av i samma syfte. 

Specialpedagogen Sophie gör en jämförelse med för fem år sedan och menar att idag 

har många skolor tillgång till alternativa verktyg som exempelvis appar via Ipaden. 

Sophie berättar att på många skolor där hon jobbar har de varsin Ipad från åk. 4. Har 

inte alla elever varsin Ipad på grund av ekonomin eller liknande får i alla fall de flesta 

elever med uttalade läs- och skrivsvårigheter en egen Ipad. Sedan finns det oftast några 

extra Ipads utöver dessa på varje skola.  

Enligt Sophie har elever med läs- och skrivsvårigheter ofta en sämre självbild och 

inställning till skolan.  

 

Kommer inte eleverna igång med läsningen på lågstadiet som alla andra blir det  tydligt och 

utpekande. Det blir en knäpp på självbilden när de inte tycker de är så duktiga som barn 

ofta tycker att de är. De blir medvetna om det och kämpar och kämpar och till sist tycker de 

inte skolan är rolig längre. De tänker att skolan är inget för mig, jag är bra på andra saker. 

(Sophie) 
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Sophie menar att konsekvenserna av att inte komma igång med sin läsning kan bidra till 

en negativ inställning till skolan. Får eleverna istället tillgång till alternativa verktyg 

tidigt så menar Sophie att dessa elever inte blir lika utpekade, d.v.s. inte utmärker sig på 

samma sätt eftersom de kan kompensera sig i klassrummet. Sophie menar även att man 

som pedagog kan nå elever i läs- och skrivsvårigheter innan de tänker att ”skolan är 

inget för mig” genom att erbjuda alternativa verktyg tidigt. Precis som Föhrer och 

Magnusson (2003:24ff.) menar Sophie att alternativa verktyg ger en elev i svårigheter 

möjligheten att visa upp sina kunskaper och klara av skolan. 

      Sophie tillåter att elever som har en egen mobiltelefon får använda den i 

undervisningen, nu som specialpedagog men även tidigare som klasslärare. Både på 

telefonerna och på Ipads finns det många appar för elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Appar som Läskod och Bornholms lek m.m. tränar ordidentifiering och fonologisk 

medvetenhet. Sophie berättar att i kommunens licens ingår en app som heter Pages som 

de flesta skolor använder som ordbehandlingsprogram. Pages fungerar utmärkt för de 

elever som har svårigheter, menar Sophie, eftersom appen innehåller olika 

rättstavningsfunktioner samt att eleven kan läsa upp och spela in sin text. Kommunen 

har även licens på inläsningstjänster där eleven kan få samma läromedel som används i 

klassen inläst. Sophie berättar även att V-media har många filmer som kan vara 

lämpliga att använda sig av i skolan. AV-media i Kronoberg har en egen hemsida och 

har fått sitt genombrott hos personalen på skolor med hjälp av Skoldatatek (2016). 

Eftersom upprepning är bra för elever i läs- och skrivsvårigheter kan det vara bra för 

dessa elever att få en egen inloggning och kunna ha möljligheten att titta på samma film 

hemma i lugn och ro menar Sophie. Sophie anser att läxor endast ska vara upprepning 

av tidigare inlärning. Med detta menar Sophie att alla elever inte har förutsättningarna 

till att klara av att lära sig ny kunskap i hemmiljön, särskilt om det ska ske utan stöd av 

en vuxen. Detta kan kopplas till Reid (2005:32,39) som pekar på betydelsen av att ny 

kunskap ska presenteras genom varierad undervisning, exempelvis kamrathandledning 

eller läsning i par vilket alla elever inte har förutsättningarna för att göra hemma. Sophie 

berättar fortsättningsvis att exempelvis engelska glosor i läxa inte bör innehålla helt nya 

ord som eleverna aldrig har stött på i tidigare undervisning. Sophie upplever att många 

elever inte är medvetna om att de inte har lärt sig glosorna trots att de har arbetat med 

orden vilket kan bidra till att en app där eleven kan få direkt feedback är en stor hjälp.  
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”Ipad är bättre än PC”, säger Sophie avslutningsvis. Hennes upplevelse är att 

datorn låser sig vilket är tids- och tålamodskrävande. Med en Ipad kan man göra vissa 

inställningar vilka kan bidra till att eleverna endast kan ladda ner skolappar. 

Sammanfattningsvis pekar Sophie på betydelsen av att använda Ipads i klassrummet för 

att därigenom kompensera elevens svårigheter så att elevens egentliga kunskaper inte 

försvinner p.g.a. att en svårighet hämmar. 

 

4.1.2 Elevernas behov av stöd i undervisningen 

Utefter behovet av stöd i undervisningen finns det olika sätt för pedagogen att 

förebygga och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter, förutom alternativa verktyg. 

Specialpedagogen Sophie berättar att gruppen med elever i läs- och skrivsvårigheter är 

problematisk eftersom behoven av stöd varierar oerhört. Enligt Sophie är det vanligtvis i 

åk. 2 eller åk. 4 med hjälp av läs- och skrivtester som dessa problem upptäcks. Dock 

kan detta ibland ske senare p.g.a. olika faktorer som att pedagogen är sjukskriven, 

personalbyten sker eller att eleven flyttar. Detta blev tydligt under mina observationer 

med specialläraren eftersom två av dessa observationer var med elever som tidigare gått 

i en klass där det skett många personalbyten. Ur denna klass var det flera av eleverna 

som hade problem med sitt läsflyt.  

Om en elev i lågstadiet har fonologiska svårigheter, rekommenderar Sophie att 

man jobbar med att leka med ljud på olika sätt. Sophies tolkning av fonologiska 

svårigheter är att ”eleven inte hör ljuden” och som Kere & Finer (2008:28) beskriver 

handlar det om att klara av själva ljudningen av ett ord. Bästa arbetsmetoderna för 

undervisning av elever i dessa svårigheter, enligt Sophie, finns i boken ”God 

läsutveckling: kartläggning och övningar” av Herrlin och Lundberg (2014). Sophie 

upplever däremot att elever i mellanstadiet med fonologiska svårigheter ofta har 

problem med avkodningen, mer specifikt själva ortografiska läsningen och 

ordavkodningen. ”Som pedagog kan man upptäcka detta genom att eleven inte innehar 

något läsflyt”, berättar Sophie. Här säger Sophie att det bästa sättet att arbeta med dessa 

elever är genom ordbilder, som i exempelvis memory. Precis som Hoien och Lundberg 

(2013:39) menar Sophie att elever som ska arbeta med ordavkodningen behöver stöta på 

ett ord flera gånger för att minnas det. Hon menar också att ord kan framställas i olika 

sammanhang genom olika texter med samma ord, exempelvis genom att 

ämnesintegrera, för att skapa dessa ordbilder. Sophie berättar att man kan arbeta 

ämnesintergrerat genom att välja ut ca. 15 ord att använda i både Svenska, ett No-ämne 
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samt Engelska, vilket även ger ökad begrepps- och förförståelse av att se orden i olika 

sammanhang.  

  Sophie förklarar att när eleverna arbetar med ordbilder som beskrivet ovan skapar 

sig eleverna även en förförståelse innan de ska läsa en text vilket gynnar läsförståelsen. 

När det kommer till läsning och läsförståelse berättar Sophie att det ofta händer att 

elever läser en text och inte vet vad den handlar om. Därför kan det underlätta för elever 

i läs- och skrivsvårigheter att läsa lite i taget och inte lämnas ensamma i sin läsning. 

Eftersom elever i läs- och skrivsvårigheter inte bör lämnas ensamma i sin läsning anser 

Sophie att tyst bänkläsning endast ska användas av pedagogen för att få klassen att 

komma ner i varv. Hon menar att tyst läsning endast gynnar de elever som redan är 

goda läsare och därmed finns det ingen annan anledning till att använda sig av denna 

slags läsning. Istället kan man som pedagog ta hjälp av skolbibliotekarien och skapa 

läsgrupper. Sophie menar på att genom att vara två vuxna i klassrummet kan man stötta 

och underlätta högläsningen samt diskussionerna om böckerna. Hon berättar att efter 

varje kapitel bör eleverna få några frågor att diskutera, exempelvis några med givna svar 

och några frågor där eleverna måste läsa ”mellan raderna” för att finna svaren. Enligt 

Westlund (2009:90) bör pedagogen och skolbibliotekarien få eleverna att utveckla 

diskussionen till vilka svårigheter eleverna stöter på sin sin läsning. Om Sophies förslag 

på arbetssätt även kan öppna upp för andra diskussioner kan eleverna tillsammans 

komma fram till olika lässtrategier, d.v.s. studietekniker, som kan hjälpa dem vidare i 

sin läsning (2009:90).  

   Hoien och Lundberg (2013:66) menar att skrivandet är en stor ansträngning för 

elever i läs- och skrivsvårigheter vilket även Sophie nämner i intervjun. Hon berättar att 

den svåraste uppgiften för en elev i läs- och skrivsvårigheter inkluderar en penna, ett 

papper och ett tomt blad.  ”Egentligen så är detta en svår uppgift för vilken elev som 

helst”, berättar Sophie. Skrivprocessen jobbar Sophie inte alls med som specialpedagog 

eftersom eleverna i läs- och skrivsvårigheter ofta har problem som är större. Ska man 

arbeta med skrivande med elever i läs- och skrivsvårigheter menar Sophie att pedagogen 

måste se till att ha en strukturerad plan för att få ut så mycket som möjligt av en 

skrivuppgift. ”Elever som fastnar i skrivandet behöver mycket hjälp eftersom de inte 

själva kan driva vidare till färdig produkt”, berättar Sophie. Eleverna måste få ett 

arbetsredskap, exempelvis som ett arbetsschema eller en tankekarta om vad uppgiften 

ska handla om. Sophie menar att även i skrivandet är ämnesintegrering den bästa 

lösningen. Ett exempel hon ger på detta är att ta glosorna eleverna ska lära sig i 
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engelska och använda dem i ämnet Svenska genom att sätta in dessa glosor i meningar 

och avslutningsvis göra en berättelse av glosorna.       

  Avslutningsvis berättar Sophie om hur hon anser att man på bästa sätt kan stödja 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Precis som Reid (2005:32,39) menar Sophie att 

strukturen har stor betydelse för alla elever men särskilt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Med struktur menar Sophie exempelvis att eleverna ska veta var de ska 

sitta när de kommer in i klassrummet. Som Sophie tidigare har nämnt bör inte läxorna 

vara ny inlärning utan endast repetition av det som redan har blivit introducerat i 

klassrummet samt att läxorna ska vara samma dagar varje vecka. Hon nämner även att 

vissa elever inte kan lyssna så länge för att de inte kan behålla koncentrationen och bör 

därför få instruktioner som är strukturerade, korta och informativa. Precis som Reid 

(2005:32,39) menar Sophie att en varierad undervisning bör innebära att pedagoger ska 

presentera den nya kunskapen med hjälp av olika material och strategier. Hon menar att 

undervisningen ska vara varierad så att eleverna får lära sig genom att använda alla sina 

sinnen vilket bidrar till att man som pedagog möter alla sina elever.  

 

4.2 Klasslärarens roll 

En av informanterna i studien arbetar som pedagog på en skola och i hans klass finns en 

elev som har stora läs- och skrivsvårigheter. Skolan som Per arbetar på blev hans första 

fasta anställning efter färdigutbildad grundskollärare för cirka 16 år sedan. Per är 

anställd som klasslärare tillsammans med en annan pedagog i båda klasserna i åk. 5. Per 

berättar att han har ett dagligt samarbete med specialläraren, eftersom de senaste två 

åren har inneburit mycket arbete med en elev i klassen som är i stora läs- och 

skrivsvårigheter. Eleven i Pers klass har dyslexi, vilket har varit känt sedan eleven 

började skolan. Per menar att han har fått bra information om elevens svårigheter från 

tidigare pedagoger. Per upplever att elever i stora svårigheter ofta blir upptäckta tidigt. 

De som är i ”gråzonen”, som Per kallar det, upptäcks dock inte förrän de kommer upp i 

mellanstadiet eftersom läsmängden då ökar rejält. Han menar på att mängden text och 

arbetssätt skiljer sig mycket mellan åk. 1-3 och åk. 4-6. Elevers svårigheter märks alltså 

tydligare i åk. 4-6 p.g.a. att svårighetsgraden ökar och en elev med stora svårigheter 

sticker ut, menar Per. Som Reid (2005:64) nämner är det ett stort ansvar och 

tidskrävande för pedagoger att ha elever i läs- och skrivsvårigheter i sin klass vilket gör 

att Per uppskattar speciallärarens stöd i undervisningen. 
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Per berättar att specialläraren Solveig är med och arbetar med eleven i helklass på 

matematiklektionerna. I övriga ämnen varierar Per och Solveig mellan att gruppera 

klassen och att specialläraren har enskilda pass vilket är helt beroende av elevens eller 

elevernas behov. Pedagoger ska anpassa sin undervisning för att eleverna ska kunna 

utvecklas så långt som möjligt, vilket styrks av Skollagen som säger att alla elever har 

rätt till kunskap och extra anpassningar (2016). När Per berättar att elevens svårigheter 

gör att han arbetar mer kollektivt än individuellt i klassen just nu visar det på att Per 

anpassar sin undervisning efter elevens behov. 

 

4.2.1 Metoder som används i undervisningen 

Ahrnéll m.fl. (2005:85ff.) pekar på att använda tekniska hjälpmedel som arbetsmetod i 

undervisningen med elever i läs- och skrivsvårigheter inte bara ger dem stöd och hjälp 

utan även en chans att få vara inkluderade i klassrummen. Per upplever ofta att elever i 

stora svårigheter sticker ut. ”Om dessa elever är de enda eleverna i klassen som får 

använda Ipad eller annat alternativt verktyg i klassen kan det bidra till att de sticker ut 

desto mer” berättar Per. Men finns det en acceptans i gruppen över att någon elev i 

klassen alltid får använda en Ipad fungerar detta väl och behöver inte alls betyda att 

eleven kommer att sticka ut menar Per.  

Per berättar även att det inte bara handlar om att ha Ipads utan att också använda 

dem. I Pers klass används Ipads flitigt och eleven i stora läs- och skrivsvårigheter hade 

inte stött på tekniska hjälpmedel innan starten i Pers klass, men har nu både en egen 

dator och en egen Ipad. Per anser att det finns en stor okunskap vid användningen av 

tekniska hjälpmedel bland pedagoger. Skoldatateket och Specialpedagogiska 

skolmyndigheten (2016) kan erbjuda den kompetens och kunskap som kan krävas för 

att använda alternativa verktyg på bästa sätt, men är inget som Per har tagit hjälp av 

utan är istället självlärd. Precis som Föhrer m.fl. (2003:24 ff.) menar Per att det är 

individuellt vad som fungerar och inte för varje elev, d.v.s. att ett alternativt verktyg inte 

behöver passa alla elever i läs- och skrivsvårigheter. Per anser att även föräldrar behöver 

skaffa sig kunskapen för att bli insatta i det alternativa verktyg som deras barn 

använder.  Detta p.g.a. möjligheten till stöd i hemmiljön.    

         Per arbetar mycket för att eleven ska bli så självständig och inkluderad som 

möjligt vilket är det som den pedagogiska konsulten Gavin Reid anser vara det mest 

väsentliga i pedagogens arbete (2005:85ff.). Via sin Ipad kan eleven få tillgång till 

samma läromedel som resten av klassen eftersom läromedlen är digitala med 
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uppläsningsfunktion och eleven även kan skriva i dem. Per berättar dock att alla digitala 

läromedel inte har boken utan endast ljudet vilket bidrar till att eleven måste kunna 

hantera boken vid sidan om Ipaden. Pers åsikt är att Ipaden är betydligt snabbare, mer 

lättarbetad och tillgänglig än datorn. Innan Ipaden fanns fick Per skanna in all text och 

konvertera den för att sedan kunna lyssna på den vilket var tidskrävande. 

Fortsättningsvis berättar Per att han har jobbat en del med talsyntes (Ahrnéll m.fl., 

2005:34), men det var inte många elever som tyckte om den vilket han menar kan bero 

på den maskinella rösten. Inläsningstjänsterna idag är fysiska människor som spelats in 

vilket Per anser gör lyssnandet mer personligt, följsamt och trevligt. Per menar att 

eleven han har i sin klass idag har fått ett intresse av skönlitteratur genom att lyssna på 

böckerna istället. ”Eleven vill ta hem sin Ipad och lyssna på helgerna!” berättar Per 

glatt. Precis som Lyttinen nämner så kan användningen av den digitala tekniken i 

inlärningssyfte bli en motivationshöjare för barnen (2008:122).  

Slutligen berättar Per att alternativa verktyg måste användas, eftersom elever i läs- 

och skrivsvårigheter är berättigade till detta stöd (Skolverket, 2011). Han uppmanar 

även pedagoger att inte vara rädda för IT och tekniska hjälpmedel utan våga pröva 

eftersom man kan hitta något som fungerar riktigt bra för en elev. ”Detta kan vara riktigt 

roligt och en stor vinst för eleven såklart”, säger Per. 

 

4.2.2 Elevernas behov av stöd i undervisningen 

Elevernas behov av stöd i undervisningen kan variera stort när det kommer till elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Eleven i Pers klass har den största svårigheten inom läs- och 

skriv som Per har varit med om under sina 16 år som yrkesverksam lärare. Som 

forskningen visar har även Pers elev med dyslexi mest fonologiska svårigheter 

(Jacobsson & Svensson, 2007:16). Hoien och Lundberg (2013:39) menar att 

avkodningen är tidskrävande för dessa elever och Per berättar att det är av tidskrävande 

orsaker som eleven arbetar enskilt med specialläraren utanför klassrummet. 

När det kommer till läsförståelse använder sig Per av högläsning i klassrummet, 

vilket eleven i stora läs- och skrivsvårigheter upplever som något positivt. ”Eleven läser 

inte två rader i en bok själv men är en extremt god lyssnare. Ofta kompenserar elever i 

läs- och skrivsvårigheter med en styrka för sin svårighet”, berättar Per. Reid (2005:64) 

menar att pedagoger måste upptäcka elevens styrkor för att sedan uppmärksamma och 

lyfta fram dessa istället för att fokusera på elevens svagheter vilket är precis det som Per 

pekar på vid min intervju med honom. Även om Per beskriver eleven i sin klass som en 
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god lyssnare, är dock inte motivationen tillräckligt hög för att kunna svara på frågor 

efteråt. Per berättar att där har han som pedagog ett stort ansvar att stötta genom att läsa 

en fråga i taget. Per menar att elevens arbetsminne är begränsat vilket bidrar till att alla 

uppgifter eller frågor måste delas i små delar. Genom att arbeta på detta sätt ställer Per 

rimliga krav på eleven vilket även Reid förespråkar som en viktig del att att stödja läs- 

och skrivinlärningen (2005:30). Som tidigare nämnt måste eleven i Pers klass arbeta 

efter en tydlig struktur och små, små delmål. När det kommer till skrivningen så finns 

dock ingen förmåga att skriva överhuvudtaget. Enligt Per är eleven långt från att nå 

kunskapskraven för ämnet Svenska (Skolverket, 2011) när det kommer till skrivandet. 

”Är man inte van att läsa elevens text så klarar man inte av att se vad det står” , berättar 

Per. Även om strukturen är tydlig och det finns flera idéer för det innehållsmässiga blir 

skrivningen en omöjlig uppgift. Per använder sig aldrig av fri skrivning i sitt klassrum 

eftersom han anser att det inte är användbart i verkliga livet.  

Avslutningsvis pekar Per på att kunskapen om läs- och skrivsvårigheter är viktig 

men även att man som lärare bör ta hjälp och inte låta tiden gå. Precis som Jacobsson 

och Svensson (2007:16) menar på kan problematiken bli värre om tiden går och inget 

görs, eftersom forskningen också visar på att tidiga insatser kan mildra elevens 

svårigheter. ”Eleven i svårigheter ska inte exkluderas men samtidigt måste man som 

lärare acceptera att endast inkludering inte är lösningen”, berättar Per. Här har Per ett 

stort stöd i Skollagen (2016) som säger att om de extra anpassningarna i ett 

inkluderande klassrum inte räcker till bör eleven få särskilt stöd.  

 

 

4.3 Speciallärarens roll 

Som speciallärare arbetar man ofta nära och enskilt med eleven och är ofta lokalt 

placerad på en skola (Lundgren m.fl., 2014:390). Specialläraren Solveig har 

grundskollärarbehörighet och hon berättar att intresset för specialpedagogik hade 

funnits länge. Därför började hon, efter några år som yrkesverksam lärare, läsa kurser 

inom specialpedagogik vilka först och främst hade fokus på läs- och skrivinlärning.  

Solveig berättar att hon inte har någon speciallärarexamen men ändå får titulera sig som 

speciallärare inom åk. 4-6. Eftersom bristen på speciallärare och specialpedagoger är 

stor idag, enligt Solveig, är det vanligt förekommande att dessa yrkesroller inte har den 

fullständiga utbildning som egentligen krävs. Solveig berättar att hennes arbetsuppgifter 

består av att ”jobba med elever som behöver träna lite extra på vissa saker” vilket sker 
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både enskilt, i grupp eller inne i en klass. Hon är ansvarig för genomförandet av tester 

som ska göras av eleverna under året. Solveig berättar att testerna genomförs för att 

upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Inom åk. 1-3 har skolan en annan speciallärare som Solveig arbetar mycket med, 

särskilt vid övergången mellan åk. 3 och åk. 4. Annars berättar Solveig att hon arbetar i 

alla klasser på skolan med att stötta personalen och enligt Reid (Reid, 2005:64) måste 

personalen på skolan hjälpas åt. Solveig beskriver samtalen och arbetet mellan henne 

och pedagogen i klassen som mycket viktig eftersom de behöver stötta varandra och 

framförallt ha en gemensam samsyn om hur de ska arbeta. 

Om sin roll som speciallärare berättar Solveig avslutningsvis att alla elever inte 

behöver vara i stora läs- och skrivsvårigheter för att ha möjlighet att få extra träning 

med sin läsning och skrivning. Solveig menar att det ofta handlar om att eleverna inte 

ska komma efter i läs- och skrivinlärningen och enligt Skollagen (2016) ska eleverna 

ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. 

   

4.3.1 Metoder som används i undervisningen 

Precis som för de andra informanterna är det appar på Ipaden som är de alternativa 

verktyg som specialläraren Solveig använder sig mest av i sin undervisning. ”På Ipaden 

finns allt man behöver” menar Solveig. På skolan där Solveig arbetar får eleverna som 

är i behov av tekniska hjälpmedel både en Ipad och en dator. I nuläget innefattar det 

endast en elev och det är samma elev som Per berättade om tidigare. Hon berättar även 

att tekniska hjälpmedel fungerar väl med denna elev vilket inte är något man ska ta för 

givet att det alltid gör. När Solveig säger ”fungerar väl” menar hon att eleven kan 

inkluderas i klassrummet p.g.a. att denna elev är tillfreds med sina alternativa verktyg.  

 Solveig menar att skrivprocessen är problematisk för elever i läs- och 

skrivsvårigheter (Hoien & Lundberg, 2013:65–66) och hon tipsar därför om appen My 

Popplet. I appen som Solveig visar för mig kan eleverna göra en tankekarta samt lägga 

till ljud, bild och text vilket kan bidra till att eleverna får använda det som de själva kan 

och föredrar för undvika att fokus läggs på vad eleven inte kan (Reid, 2005:64). Solveig 

berättar att det är bra när eleverna har sin egen Ipad eller inloggning till olika program 

eftersom de kan spara sitt arbete för att kunna fortsätta arbeta eller repetera.  

Fortsättningsvis visar Solveig en annan app som används mycket i hennes 

undervisning, vid namn Tikireader, som erbjuder lästräning vilket även kan användas 

hemma eftersom eleverna har en egen inloggning. Eleven fick själv läsa instruktionerna 
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av uppgiften vilket samtidigt diskuterades tillsammans med Solveig. Sedan visade 

eleven mig att man kunde välja mellan att läsa eller lyssna till en text. Detta följdes av 

ord som saknades i samma text där eleven skulle dra dessa ord till korrekt plats i texten. 

Sedan skulle samma text läsas om igen följt av frågor med alternativ vilket avslutades 

med en ramsa om texten där bilder ska kopplas samman med ramsan. Eleven verkade 

uppskatta detta arbetssätt som innehöll varierade metoder som att addera en bild till 

ljudet (Reid 2005:64), tolka texten (Hoien & Lundberg, 2013:15) samt att skapa 

ordbilder (2013:39).  

När det kommer till Skoldatatek (2016) berättar Solveig att AV-media Kronoberg 

är en stor hjälp för pedagoger i deras arbete med läs- och skrivsvårigheter. AV-media 

Kronoberg skickar ut nyhetsbrev vilket håller pedagoger uppdaterade med det senaste. 

Solveig berättar även att de går på kurser via AV-media Kronoberg.   

 Sammantaget menar Solveig att alla olika alternativa verktyg som funnits som 

exempelvis läspenna, Daisy-spelare m.fl. har idag ersatts av Ipaden. Solveig menar på 

att det är fantastiskt med en möjlighet att ha alla alternativa verktyg samlade på en 

enhet. Det finns många alternativa verktyg idag men Solveig menar att det svåra är att 

hitta något eleven kan ha användning för och inte för att tillfredsställa pedagogens 

behov. Här kan personalens kunskap och kompetens om både de alternativa verktygen 

och elevens svårighet spela stor roll för att hitta rätt hjälpmedel att använda i 

undervisningen (Skoldatatek, 2016). ”Det viktigaste när det kommer till alternativa 

verktyg är att eleven ska känna sig trygg med det som används, man måste alltid ha det i 

sin blick framåt.” berättar Solveig.  

 

4.3.2 Elevernas behov av stöd i undervisningen 

Beroende på vilka behov av stöd det finns i undervisningen finns det även olika sätt att 

förebygga och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter. Under observationerna var 

specialläraren Solveig noga med att snabbt sätta igång med undervisningen tillsammans 

med eleven genom att ge en kort men tydlig instruktion. Efter instruktionen visade hon 

sina förväntningar på eleven genom att säga ”det här klarar du av ganska snabbt”. 

Genom att stötta eleven på detta sätt arbetar pedagogen enligt en av riktlinjerna från 

Läroplanen (Skolverket, 2011:14) som handlar om att stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till elever som har svårigheter.  

Det krävs extra mycket stöttning när det kommer till att arbeta med skrivning med 

elever som är i läs- och skrivsvårigheter. ”Det är som en stor och svår process för dessa 
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elever” berättar Solveig. ”Som pedagog måste man använda sig av mycket tankekartor 

och ha skrivprocessen som ett schema eleven kan följa” menar Solveig.  Vidare under 

ett observationstillfälle fick eleven skriva några sammansatta ord som specialläraren 

läste där de sedan bytte roller, d.v.s. att eleven läste och Solveig skrev. Detta visar att 

Solveig försöker variera sitt undervisningssätt med eleven i svårigheter vilket är något 

som Reid (2005:32,39) förespråkar. Under denna skrivuppgift fick eleven även öva på 

att skriva bokstaven ”g” eftersom Solveig ansåg att elevens sätt att skriva bokstaven på 

var otydligt. Detta motiverade Solveig för eleven genom att säga ”det går lättare och 

snabbare för dig att skriva så här istället”.  

Många av eleverna som kommer till Solveig har problem med läshastigheten och 

med dessa elever arbetar hon med läslistor. Läslistorna är listor med först en bokstav, 

sedan ord med två bokstäver som sedan utvecklas till ord med tre bokstäver som 

specialläraren konstruerat själv med hjälp av olika beprövade metoder. Eleverna anser 

dock att läslistorna är tråkiga eftersom det blir enformigt och intensivt vilket är 

anledningen till att Solveig endast arbetar med läslistor under en kortare period. Vid 

arbetet med läslistorna är specialläraren tyst och följer endast bokstäver, ord och 

meningar som eleven läser med ett finger. Hon stannar om något är fel vilket eleven vet 

som försöker läsa bokstaven eller ordet igen. Detta visar att det är ett rutinerat och 

inarbetat arbetssätt för eleven och specialläraren. Solveig menar på att det kan bli ett 

bekymmer om det inte märks någon utveckling i läshastigheten hos de elever som 

arbetat under en längre tid med läslistor. Det kan betyda att Solveig måste hjälpa dessa 

elever med deras avkodning istället och detta gör hon oftast med hjälp Jacobsson & 

Svenssons ”ordkedjetest” (2007:12).  

I sin enskilda undervisning med eleven tar Solveig tiden efter varje gång de har 

läst en text främst för att de själva ska få se sin utveckling. Eleverna får alltså läsa 

samma text, vilket Solveig menar är en förutsättning eftersom nya texter blir för stor 

utmaning, och vid varje undervisningstillfälle mäter hon hur lång tid det tar för dem att 

komma till ett visst stycke i texten. Genom att inte använda nya texter varje 

undervisningstillfälle visar Solveig tydligt att hon tar ”hänsyn till varje enskild individs 

behov och förutsättningar” enligt Läroplanen (Skolverket, 2011:14). Fortsättningsvis 

skriver hon upp tiden i ett stapeldiagram och på det viset ser eleven tydligt sin egen 

läshastighetsutveckling. ”Den största svårigheten i arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter är de elever som inte inser själva att de är i svårigheter” berättar 

Solveig. Soveig menar därför att det är desto viktigare för dessa elever att pedagogen 
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kan visa tydligt vad det är i läsandet och skrivandet som går bra respektive inte går bra. 

Detta var, till skillnad från läslistorna, en motivationshöjare för eleverna som visade sig 

vara positiva till denna metod.  

Solveig berättar att arbetsmetoderna för läsningen varierar genom att eleverna 

läser enskilt, högt för varandra och ibland läser Solveig för eleverna men alltid i små 

grupper om max 4-5 elever. Det viktigaste i dessa läsgrupper för att utveckla 

läsförståelsen är att stanna upp vid ord och begrepp för att diskutera, menar Solveig. 

Westlund (2009:90) menar att när eleverna diskuterar svårigheter i texterna och 

läsningen med varandra i en liten grupp kan eleverna komma på egna lässtrategier, 

d.v.s. studietekniker, för att underlätta sin läsning. Solveig föreslår även att man som 

pedagog går genom ord och begrepp innan läsningen startar för att öka elevernas 

förförståelse, vilket även visade sig under observationerna. För att gå genom ord och 

begrepp innan läsningen startar brukar Solveig i den lilla läsgruppen, men även enskilt 

med eleverna, skriva lappar med ord i förväg vilka de sedan får att diskutera. Solveig 

menar på att utan förförståelse hakar eleverna annars upp sig på ord och kommer inte 

vidare i sin läsning.  

Avslutningsvis vill Solveig först och främst peka på att ”extra anpassningar bör 

ske i klassrummet innan en elev exkluderas men även att ha stor variation på sin 

undervisning krävs för att kunna inkludera en elev i klassrummet”. Solveig berättar för 

mig att snabb återkoppling och positiv feedback är extra viktigt i undervisningen med 

elever i läs- och skrivsvårigheter för att de inte ska tappa fokus och motivation. Efter 

varje avslutad del i undervisningen visade Solveig detta genom att ge en 

sammanfattning av hur arbetet gått följt av en positiv kommentar. Under alla tre 

undervisningstillfällena såg Solveig till att fokusera på elevens styrka vilket Reid 

(2005:64) ansåg var av stor betydelse för elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

4.4 Slutsatser 

Svensk skola ska vara en skola för alla med alla elevers rätt till kunskap (Skolverket, 

2016). För att personalen ska arbeta efter denna Skollag med elever i läs- och 

skrivsvårigheter krävs det kunskap om vilka metoder som bör användas och vilka behov 

av stöd det finns i undervisningen.  
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4.4.1 Metoder  

När det kommer till metoder som bör användas i undervisningen med elever i läs- och 

skrivsvårigheter var alla tre pedagogerna överens om att Ipaden var den enhet som 

innehöll de alternativa verktyg som kunde ge eleverna bäst stöd. Precis som Föhrer m.fl. 

(2003:24ff.) var även pedagogerna överens om att man som pedagog bör ha i åtanke att 

ett verktyg inte passar alla elever eftersom svårigheterna kan skilja sig åt. 

Per berättade i intervjun att eleven i stora läs- och skrivsvårigheter endast arbetar 

enskilt med specialläraren med sina avkodningssvårigheter p.g.a. det kräver intensiv 

undervisning som Per inte kan erbjuda tidmässigt. Enligt Reid (2005:30) blir 

lärprocessen mer tidskrävande för elever i läs- och skrivsvårigheter och att lägga den tid 

som krävs på elever i läs- och skrivsvårigheter, visar sig både genom egen erfarenhet 

och i intervjuerna, vara den största svårigheten för pedagogerna  

En annan slutsats denna studie visar är att själva skrivprocessen ofta är en 

omöjlighet för elever i läs- och skrivsvårigheter. Per berättade detta i sin intervju men 

även Sophie och Solveig menade på att skrivningen är en process som är mycket 

problematisk för dessa elever. Vad som visade sig efter intervjuerna och 

observationerna är att det är bäst att fokusera på de andra behoven av stöd som finns 

innan skrivprocessen är en möjlighet att genomföra. Vad som visade sig efter 

intervjuerna och observationerna är att det är bäst att fokusera på de andra behoven av 

stöd som finns innan skrivprocessen är möjlig att genomföra, eftersom lite skrivning 

genomfördes och då enbart på Ipaden. 

 

4.4.2 Behov av stöd 

Denna studie visar även på att oavsett vilken svårighet eleven har så behövs stöd i form 

av pedagogernas stöttning för att komma framåt i lärprocessen vilket även kan kopplas 

till studiens teoretiska utgångspunkt. Den lärande behöver stöttning av någon som är 

mer kunnig som via socialt samspel kan få den lärande vidare i sin lärprocess. För att få 

den lärande vidare i sin lärprocess behöver den som är mer kunnig veta om den lärandes 

närmaste individuella proximala utveckingszon (Lundgren m.fl, 2014:305–306) Med 

det menas alltså vad den lärande kan klara av själv och vad den lärande kan klara av 

med hjälp av någon annan (Dysthe & Igland, 2003:81). I studien är den lärande eleven i 

läs- och skrivsvårigheter och de som är mer kunniga är informanterna, d.v.s. de tre 

pedagogerna.  
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Specialläraren Solveig visade att hon fokuserar på att stötta eleverna i sin 

undervisning för att de inte ska tappa varken motivationen eller självkänslan, vilket inte 

framkom under intervjun utan under observationstillfällena. Det framkom inte heller 

under intervjun att Solveig arbetar strukturerat och tydligt med eleverna genom att ge 

information i små delar i taget, precis som Reid (2005:30) förespråkar. Detta visade sig 

genom att Solveig gav kort och tydlig infomation om undervisningstillfället, vid 

instruktion till uppgifter samt information om nästa undervisningstillfälle.  

Specialpedagogen Sophie berättar att gruppen med elever i läs- och 

skrivsvårigheter är problematisk eftersom behoven av stöd varierar oerhört. Det som 

framkom i studien är att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ofta behöver extra stöd med 

fonologiska svårigheter som ordavkodning vilket inkluderar förmågan att kunna ljuda 

ord. Detta påverkar elevens läsflyt samt läshastighet och kan i sin tur bidra till att 

försämra elevens läsförståelse. Vid läsförståelse kan slutsatsen dras att inte förrän en 

elev i läs- och skrivsvårigheter har en ortografisk medvetenhet kan man arbeta med 

läsförståelse. Detta menar Hoien och Lundberg (2013:39) är på grund av att kognitiva 

resurser kan användas till förståelseprocessen istället för ordavkodningen. Detta kan 

kopplas till studiens teori om sambandet mellan språk och tänkande i ett socialt samspel 

med en pedagog (Vygotskij, 2001:9–10).   

 

5 Diskussion  
I detta avsnitt diskuteras delar av analysen med viss koppling till tidigare forskning. 

Avsnittet inleds med en diskussion om lärarens roll i undervisningen av elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Därefter följer en diskussion om inkludering eller exkludering. 

Avslutningsvis presenteras studiens möjligheter till vidare forskning.  

 

5.1 Pedagogernas roll 

Inledningsvis vill jag svara på frågan som ställdes i inledningen av studien; kan 

undervisningen av elever i behov av särskilt stöd se annorlunda ut än vad min erfarenhet 

visar? Min erfarenhet var att extra anpassningar av elever i läs- och skrivsvårigheter 

skedde i skymundan. Studien har gett mig en större insikt i hur pedagoger, särskilt 

specialläraren, arbetar tillsammans med elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag har även 

fått en större förståelse för varför vissa elever inte kan inkluderas. Svaret på min fråga är 

alltså att undervisningen kan se annorlunda ut än vad min tidigare erfarenhet visade. 

Studien har fått mig att förstå ännu mer än tidigare vilket komplext och ansvarsfullt 
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yrke det innebär att vara lärare. Pedagogerna ska se elevernas styrkor framför svagheter 

(Reid 2005:64), förhålla sig till styrdokumenten (Skolverket, 2011) och stötta eleverna 

framåt i lärprocessen på ett sådant vis att de kan behålla motivationen. Som pedagog ska 

du även variera undervisningen och för att göra detta på bästa sätt krävs att du skaffar 

dig den kunskap om de tekniska hjälpmedel samt om elevens svårigheter som behövs. 

Trots att detta kan kännas omöjligt har tidigare forskning, men framförallt 

informanterna, fått mig att inse att det faktiskt är genomförbart i min kommande 

yrkesverksamhet. 

 

5.2 Inkludering eller exkludering 

Forskningen pekar på vikten av inkludering i klassrummet (Reid, 2005:88ff.), men 

samtidigt har det genom intervjuerna kommit fram att vissa elever har behovet av 

enskild undervising och därav exkluderas. Klassläraren Per berättade i intervjun att 

eleven i stora läs- och skrivsvårigheter endast arbetar enskilt med specialläraren Solveig 

med sina avkodningssvårigheter p.g.a. det kräver intensiv undervisning som Per inte 

kan erbjuda tidmässigt. Detta blir motsägelsefullt med tanke på att forskningen pekar på 

betydelsen av inkludering men samtidigt begripligt eftersom lärprocessen blir mer 

tidskrävande för elever i läs- och skrivsvårigheter (Reid, 2005:30). Som jag även 

nämnde ovan var min erfarenhet att undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter 

skedde i skymundan, d.v.s. exkluderande. Men att använda ordet exkludering i detta 

syfte vilket både jag och två av mina informanter gör, kan skapa en negativ och 

missvisande bild av betydelsen. Om eleven i läs- och skrivsvårigheter inte inkluderas i 

klassrummet behöver det betyda att eleven exkluderas? En elev kan ändå ta del av 

gemenskapen i klassen eftersom den enskilda undervisningen med specialläraren inte 

utgör en stor del av den sammanlagda undervisningstiden. Att ha särskilda insatser för 

en elev i läs- och skrivsvårigheter behöver inte betyda att den eleven exkluderas. Som 

nämndes i inledningen av denna studie kan valet av uttryck göra stor skillnad på hur 

hoppfullt det kan låta och kännas för den elev som är i läs- och skrivsvårigheter vilket 

jag kommer att ha i åtanke i min kommande yrkesverksamhet.  

 

5.3 Vidare forskning 

Studien visar, genom observationer, intervjuer och tidigare forskning, att pedagoger bör 

variera sin undervisning med hjälp av olika material och strategier vid presentation av 

ny kunskap för elever i läs- och skrivsvårigheter (Reid, 2005:32,39). Genom att använda 
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Ipad blir detta en lättare uppgift för pedagogen, eftersom det är en enhet som innehåller 

olika alternativa verktyg vilket bidrar till att eleven har dem samlade på ett ställe. Efter 

att ha genomfört min studie inser jag att det behövs nyare forskning om de tekniska 

hjälpmedel som finns att tillgå. Tidigare forskning visar mestadels vilken hjälp och 

motivationshöjare datorn är. Ipad och Smartphones har funnits i människors liv i några 

år och där finns många alternativa verktyg att använda sig av samt lära sig om vid 

undervisningen av elever i läs- och skrivsvårigheter. En av mina informanter nämnde att 

det verkar finns en rädsla och okunskap för användningen av tekniska hjälpmedel. Vid 

en närmare undersökning av de nya alternativa verktygen som finns att tillgå i dagens 

Ipad och Smartphones kan man ta reda på syfte, användningsområde och vad de kan 

tillföra elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta kan bidra till en ökad kunskap om de nya 

alternativa verktygen bland pedagogerna. 
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Bilaga A  -  Intervjuguide 
 

 Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat? 

 

 Vilka är dina arbetsuppgifter i verksamheten? 

 

 Hur ser samarbetet ut mellan pedagog, speciallärare och specialpedagog i din 

verksamhet? (OM det sker ett samarbete- hur och i hur stor utsträckning?)  

 

 Till klassläraren: Har du eller har du haft elever med läs- och skrivsvårigheter 

i din klass? (I så fall hur upptäcktes det på skolan? Upptäcks det ofta tidigt 

eller sent? Hur går du vidare?) 

 

 Till specialpedagog och speciallärare: Hur upptäcks det på skolan att en elev är 

i läs- och skrivsvårigheter? (Upptäcks det ofta tidigt eller sent? Hur går du 

vidare?) 

 

 

 Hur upplever du elever i läs- och skrivsvårigheter? (I klassrummet? Utanför 

klassrummet?) 

 

 För att kunna läsa krävs att man kan avkodning. Med avkodning menas 

ljudning, stavelser och bokstavering. Hur arbetar du med avkodning? 

(Vilka metoder använder du dig av? ) 

 

 För att kunna läsa krävs även läsförståelse. Läsförståelse innebär att man kan 

tolka texten man precis har läst. Hur arbetar du med läsförståelse? 

(Vilka metoder använder du dig av?) 

 

 Skrivprocessen handlar om att skapa meningar och texter och få ge uttryck för 

tankar och idéer, man ska se skrivandet som ett tankeredskap. Hur arbetar du 

med skrivprocessen? (Vilka metoder använder du dig av?) 
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 Alternativa verktyg eller kompensatoriska hjälpmedel innebär tekniska 

hjälpmedel som exempelvis dator eller ipad för att underlätta inlärningen. 

Använder du några alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel för de 

elever som har det extra svårt med att läsa och skriva? (Vilka? Har du hört 

talas om talsyntes och skoldatatek?) 

 

 

 Hur är tillgängligheten av de alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel 

som du behöver i din undervisning? (Hjälper verksamheten/skolan till med det 

som behövs/saknas?) 

 

 Har du provat alternativa verktyg/kompensatoriska hjälpmedel som fungerat 

bättre eller sämre än andra? (I så fall vilka och varför?)  

 

 

 Hur anser du att man som pedagog på bästa sätt kan stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter i undervisningen? (Något sätt förutom alternativa verktyg?) 

 

 Vad tror du är största svårigheten med att undervisa elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

 

 

 Har du slutligen något som du skulle vilja lägga till? 

 

Tack så mycket för din medverkan! 
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Bilaga B – Observationsprotokoll 
 

 

 

Addera bilder till text 

 

 

 

Ordsegmentering 

 

 

 

Läsförståelse 

 

 

 

 

Alternativa verktyg 

 

 

 

 

Andra metoder 

 

 

 

Avkodning 

 

 

 

 

Skrivprocess 
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Snabb återkoppling 

 

 

Instruktioner 

-snabbt komma igång 

- inte omfattande 

 

 

 

Stimulera och handleda 

(Lgr11) 
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Bilaga C  -  Samtyckesbrev 
 

Hej! 

Jag heter Johanna Björknert och går min sista termin på grundlärarprogrammet 

med inriktning mot åk 4-6 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Just nu skriver jag mitt 

examensarbete i ämnet 

svenska. Mitt syfte är att undersöka hur pedagoger arbetar med elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Jag skulle gärna vilja ta del av dina erfarenheter och 

kunskaper genom att intervjua dig under ett tillfälle. Intervjun kommer att pågå i 

cirka 20-30 minuter. 

I mitt examensarbete kommer jag att ta hänsyn till de forskningsetiska 

principerna. Den information som framkommer hanteras enligt Vetenskapsrådets 

forskningsetiska regler. Du har rätt att ta del av studiens syfte och det betyder 

även att ditt deltagande är frivilligt och att du när som helst kan avbryta 

intervjun. De forskningsetiska reglerna innefattar också att informationen som 

framkommer endast kommer att användas till den här studiens syfte. Intervjun 

kommer att spelas in och transkriberas, varav relevanta delar tas med i arbetet. 

Denna ljudinspelning kommer sedan att raderas när examensarbetet är färdigt 

och godkänt. Resultatet kommer att behandlas konfidentiellt och du kommer 

därför att vara anonym i mitt arbete. 

Om du har frågor eller funderingar så är du välkommen att kontakta mig eller 

min 

handledare Stina Ericsson, docent och lektor i svenska språket vid 

Linnéuniversitetet, för mer information. 

Tack för din kommande medverkan! 

 

Johanna Björknert jb222gw@student.lnu.se 

Stina Ericsson stina.ericsson@lnu.se 

 

Jag har tagit del av informationen och jag vill gärna delta i en intervju. 

Namn: ___________________________________________________________ 

Namnförtydligande: _________________________________________________ 

Ort och datum: _____________________________________________________ 

Med vänliga hälsning, Johanna Björknert 

mailto:jb222gw@student.lnu.se
mailto:stina.ericsson@lnu.se
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Bilaga D  -  Missivbrev 
 

Hejsan! 

Jag heter Johanna Björknert och jag har gjort praktik i klasserna 4A och 4B 

under höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Jag går min sista termin på 

grundlärarprogrammet vid Linnéuniversitetet i Växjö och har nu påbörjat mitt 

examensarbete i ämnet svenska. Min handledare heter Stina Ericsson och är 

docent och lektor vid institutionen för svenska språket. 

I arbetet ska jag undersöka hur pedagoger arbetar särskilt med läs- och 

skrivinlärning. Jag är inte intresserad av att studera vad barnen gör, utan enbart 

pedagogernas arbetssätt. Jag förhåller mig till de forskningsetiska principerna 

vilket innebär att deltagandet är frivilligt, kan när som helst avbrytas och barnen 

förblir helt anonyma. För att kunna observera Anna i hennes arbete med barnen 

behöver jag nu Ert godkännande. Om Ni godkänner att jag observerar Anna i 

hennes arbete med ert barn: vänligen fyll i nedan uppgifter och lämna lappen åter 

till Anna senast onsdagen 20e april. (Om ni ej vill att ert barn ska delta behöver ni 

ej lämna in något.) 

Har ni några frågor är ni välkomna att höra av er till: 

Johanna Björknert jb222gw@student.lnu.se 

Stina Ericsson stina.ericsson@lnu.se 

Tack på förhand! 

Med vänlig hälsning, Johanna Björknert 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Härmed godkänner jag att mitt barn ___________________________________ 

får observeras under specifik lektion med speciallärare Anna Friman i syfte att 

bidra till information för Johanna Björknerts examensarbete under vårterminen 

2016. Varken barn, skola eller kommun kommer att kunna identifieras i arbetet. 

Inspelning och transkribering kommer enbart att visas för handledare samt 

examinator och kommer att raderas när examensarbetet är färdigt och godkänt. 

 

____________________________________________ _____________________ 

Namn Ort & Datum 

____________________________________________ _____________________ 

NamnOrt&Datum

mailto:jb222gw@student.lnu.se
mailto:stina.ericsson@lnu.se
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