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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats har varit att få en inblick i hur undervisande lärare i årskurs tre kan upptäcka 

och hjälpa elever som har svårigheter i sin läsning och skrivning. Vi har i vår undersökning använt oss 

av en kvalitativ metod och vårt insamlade material bygger på intervjuer som vi genomfört med åtta 

undervisande lärare i årskurs tre. 

 

Resultatet av vår studie visar att samtliga av de intervjuade lärarna kan upptäcka om en elev har läs- och 

skrivsvårigheter genom observation samt kartläggning och tester. Vi ser bland annat att de flesta lärarna 

genomför en kartläggning av eleverna för att se var de befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. På 

detta sätt kan lärarna upptäcka elevers svårigheter med läsning och skrivning samt vidta olika 

individanpassade åtgärder som kan underlätta för elevens fortsatta inlärning. De åtgärder vi ser att 

lärarna vidtar kan exempelvis vara: olika former av pedagogiska hjälpmedel samt individanpassat 

material. Vårt resultat visar också betydelsen av att på olika sätt motivera eleverna i det dagliga arbetet 

samt hur betydelsefullt en god kontakt med föräldrar samt kollegor är för att på ett optimalt sätt kunna 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle ställs allt högre krav på den enskilda individens läs- och skrivförmåga. Det 

blir alltmer viktigt att kunna ta emot information samt att kunna tillägna sig kunskaper snabbt. 

En viktig förutsättning för att klara allt detta är att ha en fungerande läs- och skrivförmåga. 

Skolan har en viktig uppgift att förbereda eleverna för samhällets krav och en av de största 

och viktigaste uppgifterna en lärare har är att lära eleverna att läsa och skriva.  

 

Bakgrunden till vårt intresse för ämnet läs- och skrivsvårigheter är den erfarenhet och 

kunskap om elever med läs och skrivsvårigheter som vi förvärvat genom arbete och 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi har då uppmärksammat att det finns många elever med 

dessa svårigheter och att det är viktigt att vi som arbetar inom skolans värld har ett 

arbetsklimat som bygger på kontinuitet, förtroende samt ett nära samarbete för att vi på bästa 

sätt ska kunna hjälpa dessa elever.  

 

De flesta eleverna lär sig läsa och skriva utan några större svårigheter, men det finns ändå de 

som får någon form av läs- och skrivsvårigheter. Sandström Kjellin (2002) menar att ca 20 % 

av alla barn och ungdomar idag har svårigheter med att läsa och skriva. I arbetet som lärare 

ingår att hjälpa dessa elever så att de får en positiv läs- och skrivutveckling. Vi anser att vi 

måste ta elevers signaler på läs- och skrivsvårigheter på allvar så att de i god tid lättare och 

snabbare kan få hjälp med dessa svårigheter. 

 

Som blivande lärare anser vi att vi saknar tillräcklig kunskap om hur vi bör agera i dessa 

situationer och har därför i denna undersökning intresserat oss för hur lärare arbetar med 

elever i läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att få en inblick i hur lärare i årskurs 3 kan arbeta med elever som 

har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning, genom att höra lärares uppfattningar därom. 
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1.3 Frågeställningar 

För att uppnå vårt syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

1. Hur kan lärare upptäcka att elever kan få svårigheter i sitt läs- och skrivlärande? 

2. Vilka direkta åtgärder kan lärare vidta efter upptäckt av elever med svårigheter i sitt 

läs- och skrivlärande? 

3. Vilka metoder och hjälpmedel kan lärare använda i det fortsatta arbetet för att hjälpa 

elever att få en positiv läs- och skrivutveckling? 
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2 Litteraturgenomgång 

I vår litteraturgenomgång tar vi inledningsvis upp hur två teoretiker, Jean Piaget och Lev 

Vygotskij ser på och beskriver barns utveckling och inlärning. Därefter följer ett avsnitt om 

läs- och skrivsvårigheter. Fortsättningsvis följer ett avsnitt som behandlar hur en 

kartläggning av en elevs läs- och skrivsvårigheter kan gå till samt vad som står i skolans 

läroplan. Slutligen ett avsnitt där vi beskriver åtgärder och hjälpmedel vid läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

2.1 Barns utveckling och lärande 

Med utgångspunkt från Evenshaug & Hallen (2001), Hwang & Nilsson (2003) samt 

Sandström & Kjellin (2002) redovisar vi Piagets och Vygotskijs teoretiska resonemang, då de 

är viktiga gestalter inom utvecklingspsykologi. 

 

Sandström Kjellin (2002) menar att syftet med skolans undervisning inte bara bör vara att 

eleverna lär sig, utan att den också bör bidra till deras utveckling. Lev Vygotskij och Jean 

Piaget var två teoretiker som hade olika syn på hur relationen mellan inlärning och utveckling 

fungerar. Lev Vygotskij ansåg att inlärning automatiskt leder till utveckling, medan Jean Piget 

ansåg att barnet först måste ha nått upp till ett visst utvecklingsstadium för att inlärning skall 

ske (Sandström Kjellin, 2002). Både Piaget och Vygotskij såg på inlärning och utveckling 

som ett aktivt förlopp där barnet själv bygger upp sin kunskap.  

 

Piaget var förespråkare inom forskningen om den kognitiva utvecklingen och menade att 

individens samspel med olika företeelser som sker runtomkring i omgivningen är en 

grundläggande förutsättning för denna typ av utveckling. Piagets teori kring den kognitiva 

utvecklingen bygger delvis på en undersökning utförd på barn. Undersökningen grundade sig 

på olika testfrågor, där barnens resultat av frågorna gav Piaget en möjlighet att studera och 

fördjupa sig i deras tankar kring testfrågorna. I barnens svar såg Piaget ett mönster som kunde 

ses i samband med deras ålder (Evenshaug & Hallen, 2001). Med barnens resultat som 

bakgrund drog Piaget slutsatsen att utvecklingen av deras tänkande sker i olika stadier 

(Hwang & Nilsson, 2003).  Piaget menade att de olika stadierna bygger på de föregående 

stadierna. Vi har valt att redogöra för de tre första stadierna, då vår tilltänkta målgrupp vid 
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intervjun är undervisande lärare i årskurs tre. I det sensori-motoriska stadiet (0-2 år) menade 

Piaget att ett barns tänkande sker genom deras motoriska färdigheter samt sinnesupplevelser 

(Hwang & Nilsson, 2003). Detta innebär att i det sensori-motoriska stadiet tillägnar sig barnen 

kunskap och erfarenheter som ligger till grund för deras fortsatta intellektuella utveckling. 

Denna utveckling är betydande för deras fortsatta kontakt med omvärlden (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Det preoperationella stadiet (0-7 år) kännetecknas enligt Piaget av att barnet 

utvecklat ett system där han/hon kan koppla ihop yttre föremål och företeelser med en egen 

inre representation av dessa fenomen (Evenshaug & Hallen, 2001). Således menar Evenshaug 

& Hallen (2001) att barnet nu lärt sig att hantera olika föremål och företeelser i tanken. Piaget 

menade följaktligen att barn kunde se omvärlden från ett tämligen egocentriskt perspektiv, 

men att det även kan lära sig att hantera fler än ett perspektiv. Vidare menade Piaget att barn i 

detta stadium får en förståelse för hur en annan människa känner och tänker (Evenshaug & 

Hallen, 2001). Det konkret operationella stadiet (7-11 år). I detta stadium har barnet nu lärt 

sig att på ett konsekvent sätt tänka logiskt. Det logiska tänkandet utvecklas i samband med 

verkliga händelser i barnets omgivning. Vidare menade Piaget att barnet nu använder sig av 

förnuftiga tillvägagångssätt för att tolka vissa situationer. Således lär sig barnet att förstå till 

exempel grunderna för antal, klassifikation samt genom att använda sin logiska förmåga 

(Hwang & Nilsson, 2003). Vidare menade Piaget att barnet nu kan tänka och resonera logiskt 

om olika konkreta uppgifter och föremål. I detta stadium framhöll Piaget den intellektuella 

utvecklingen som en självstyrd process då barnet utforskar och gör sina upptäckter av 

omvärlden på egen hand (Evenshaug & Hallen, 2001). Samtidigt betonade dock Piaget 

betydelsen av samspel med andra, då detta är av stor betydelse för barns fortsatta utveckling 

(Evenshaug & Hallen, 2001). Denna syn på barnets utveckling samt kunskapsinlärning som 

Piaget förespråkade ligger också till grund för Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv 

(Evenshaug & Hallen, 2001). 

 

Skillnaden mellan Vygotskij och Piagets syn på barns aktiva forskande om omvärlden var att 

Vygotskij även ansåg att barn ingår i ett kulturellt och socialt sammanhang.  (Hwang & 

Nilsson, 2003). Vygotskij menade följaktligen att barnets utveckling helt är beroende av den 

kulturella uppväxtsituation det lever i (Hwang & Nilsson, 2003).  Han menade att barns 

utveckling bör ske genom ett socialt samspel med deras föräldrar, lärare och syskon. Vidare 

framhöll Vygotskij att barnets språk utvecklas som ett verktyg, vars uppgift är att lära dem att 

hantera de eventuella problem som kan uppstå. Han kallar processen där barnet blir medvetet 
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om sina egna handlingar och tankar för metakognition. Fortsättningsvis anser Vygotskij att 

engagerade föräldrar i barnens omgivning bidrar till en fortsatt positivutveckling och 

inlärning. Han pekar också på betydelsen av vuxenhjälp, då den vuxne redan tillägnat sig 

kunskaper så som abstrakt tänkande, erfarenheter och strategier för problemlösning (Hwang 

& Nilsson, 2003). Han talar om den proximala utvecklingen, och menar med detta att barnet 

är beroende av sin omgivning för att klara av att förstå och utvecklas (Sandström & Kjellin, 

2002). Det som enligt Vygotskij är viktigt inom den proximala utvecklingszonen är ett barns 

självständiga prestationer, men även att fokus behöver läggs på deras kognitiva processer som 

ännu inte är färdigutvecklade (Evenshaug & Hallen, 2001). Vidare menar han att en dynamisk 

kontakt mellan lärande och utveckling skapas genom utveckling, vilket i sin tur är beroende 

av inlärning och undervisning (Vygotskij, 1978). Två viktiga begrepp som Vygotskij använde 

sig av var medvetande och aktivitet. Med dessa begrepp menade han att det krävs både en 

aktiv lärare och aktiv elev, samt en aktiv miljö. Vygotskij menar att miljön behöver anpassas 

för att bidra till elevens fortsatta utveckling samt att läraren samtidigt behöver ha kunskap och 

erfarenhet om hur detta skall ske på bästa sätt (Evenshaug & Hallen, 2001). Vygotskij menar 

att barnets inre processer har föregåtts av yttre aktivitet med stöd av olika hjälpmedel, till 

exempel språket. Vidare menar han att det är genom den yttre aktiviteten som råmaterial för 

de inre processerna skapas och utan detta råmaterial sker det inget inuti huvudet (Vygotskij, 

1978). 

 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter 

I följande avsnitt redogörs för vad läs och skrivsvårigheter är, orsaker till svårigheterna samt 

hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig. 

 

Läsprocessen kan delas in i två delar: ordavkodning samt läsförståelse. Dessa båda 

komponenter är beroende av varandra (Gustavsson, 2000). Den första delen refererar till den 

tekniska sidan av läsning, alltså den delen som innebär förmågan att para ihop en bokstav med 

dess ljud. Den andra delen refererar till en förståelse för det man läser och förutsätter en högre 

kognitiv nivå, där tar man hjälp av egna slutsatser och egna erfarenheter. Höien & Lundberg 

(1999) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter att på rätt sätt uppfatta 

alla ljud och/eller tecken i språket. Detta medför att de kan få svårigheter att läsa rent tekniskt 
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och behöver då lägga mer energi på avkodning av ord, vilket kan innebära problem med 

läsförståelsen. 

 

Rygvold (2001) menar att begreppet läs- och skrivsvårigheter inte kan bestämmas till ett 

definitivt tillstånd. Hon förklarar att läs- och skrisvårigheter snarare visar sig som en mer 

allmän skriftspråklig svårighet som har samband med elevens förmåga att ta till sig de 

skriftspråkliga färdigheter som förväntas utifrån ålder och den årskurs eleven går i. Enligt 

Rygvold (2001) hänger dessa svårigheter många gånger ihop med mer allmänna svårigheter, 

större språkliga problem eller andra faktorer så som syn- och hörselproblem. Jacobson (2006) 

framhåller ytterligare bakomliggande faktorer som kan ha ett samband med svårigheterna: 

begåvning, mognad, för lite övning i läsning, språkliga och fonologiska faktorer samt 

emotionella, medicinska, neuropsykiatriska och sociala faktorer. Han menar vidare att dessa 

faktorer påverkas av samspelet mellan arv och miljö (Jacobson, 2006). 

 

Det kan finnas många olika orsaker till varför läs- och skrivsvårigheter uppkommer (Stadler, 

1998).  Sandström Kjellin (2002) framhåller att för lite lästräning tillsammans med olämplig 

undervisning kan vara en orsak. Hon menar alltså att orsakerna till svårigheterna finns i ett 

samspel mellan individen och den miljö vilken individen vistas i (Sandström Kjellin, 2002). 

Att läs- och skrivsvårigheter har ett samband med yttre och inre faktorer framhåller även 

Rygvold (2001). Vidare poängterar hon vikten av bra sociala- och undervisningsförhållanden 

i skola och samhälle och hur dessa komponenter på ett positivt sätt kan bidra till elevens 

utveckling i läsning samt skrivning. Rygvold (2001) menar att de yttre faktorerna till och med 

kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och bli ett skydd mot svårighetsgraden i problem som 

uppstår. 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan innebära svårigheter i både läsning och skrivning eller enbart 

inom ett av dessa områden och det är inte alltid lätt att som lärare upptäcka om en elev har 

läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 1998; Rygvold, 2001). Stadler (1998) menar att förmågan 

till säker ljudanalys och automatiserad ordavkodning är nyckeln till god läs- och skrivförmåga 

och framhåller vidare att det är i just dessa delar elever med läs- och skrivsvårigheter har 

brister. Sandström Kjellin (2002) framhåller fortsättningsvis att bristfällig fonologisk 

medvetenhet ofta innebär avkodningssvårigheter, vilket i sin tur kan innebära svårigheter att 

läsa rent tekniskt. Det finns tecken som kan indikera på läs- och skrivsvårigheter (Stadler, 
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1998; Rygvold, 2001). Stadler (1998) menar att dessa tecken kan vara: rädsla för att läsa högt 

i klassen, eleven läser långsamt, hackigt och trevande sant hoppar över småord eller gör 

tillägg i texten. Eleven läser fel många gånger samt kastar om bokstäver i texten.  Ytterligare 

tecken på läs och skrivsvårigheter kan vara att eleven visar en ovilja till att läsa och skriva, 

glömmer bokstävernas form och ljud samt att eleven ofta är trött och bekymrad. 

Avslutningsvis betonar Rygvold (2001) vikten av att inte se läs- och skrivsvårigheter isolerat 

från andra delar av livet utan förklarar att dessa svårigheter även kan få följder för elevens 

sociala och emotionella liv. 

 

2.3 Kartläggning 

I detta avsnitt redogör vi för hur en kartläggning av en elevs läs- och skrivsvårigheter kan gå 

till. Vi har i detta avsnitt valt att lägga fokus på lärarens ansvar kring kartläggningen och går 

därmed inte in djupare på specialpedagogens ansvar. 

 

En kartläggning bör göras om läraren befarar att en elev har allvarliga svårigheter med 

läsningen och skrivningen (Höien & Lundberg, 1990). Carlström (2007) menar att det finns 

många olika sätt att kartlägga och diagnostisera elevers läs- och skrivsvårigheter. Rygvold 

(2001); Hoien & Lundberg (1990) poängterar vikten av att läraren utgår från ett 

helhetsperspektiv i både kartläggningen och i sin undervisning. Genom att observera eleven i 

olika situationer får läraren inte bara ett underlag för att förstå elevens specifika svårigheter 

inom läsning och skrivning, utan också ett underlag för hur eleven fungerar socialt, 

känslomässigt och kunskapsmässigt (Rygvold, 2001). Fortsättningsvis betonar Rygvold 

(2001) betydelsen av att inte enbart utgå från elevens svaga sidor utan också lägga fokus på 

det eleven faktiskt kan. Rygvold (2001) menar vidare att det inte räcker med att få fram vilka 

fel eleven gör i läsning och skrivning utan läraren måste också analysera felen som görs och 

ta ställning till orsaker bakom felen. 

 

För att få en helhetsbild av elevens svårigheter kan läraren ta hjälp av olika diagnostiska 

material (Carlström, 2007).  Carlström (2007) lyfter fram ”LUS”, ”Språket lyfter” samt ”God 

läsutveckling”. ”LUS” är ett läsutvecklingsschema som är utvecklat av författarna Birgitta 

Allard, Margret Rudqvist samt Bo Sundblad (i Carlström, 2007). Utvecklingsschemat kan 

användas som ett redskap för att följa elevers läsutveckling och är till för att användas av 
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lärare (Carlström, 2007). I ”LUS” kan läraren efter egen bedömning placera in varje elev i ett 

schema bestående av tre faser med 19 olika läsutvecklingssteg (Carlström, 2007). ”Språket 

lyfter” är ett diagnostiskt material vars syfte är att visa hur väl eleverna läser, skriver, talar 

och lyssnar (Skolverket, 2008a). Detta material har utvecklats på uppdrag av Skolverket och 

kan vara ett stöd för lärare när det handlar om att synliggöra elevers språkutveckling. Detta 

bidrar till elevens fortsatta utveckling att uppnå målen i skolan (Skolverket, 2008a). ”God 

läsutveckling” är ytterligare ett diagnostiskt material utvecklat av Ingvar Lundberg och 

Katarina Herrlin (Carlström, 2007). ”God läsutveckling” fungerar som ett observationsschema 

över elevens utveckling och innehåller kartläggningar och övningar som kan användas av 

lärare som ett redskap för att se var varje elev befinner sig i sin läsutveckling (Lundberg & 

Herrlin, 2005). Höien & Lundberg (1990) menar följaktligen att diagnostisering av en elev 

handlar om att kartlägga, utreda och värdera till exempel undervisningen eller elevens 

utveckling. Vidare framhåller de att diagnoserna bör genomföras som en naturlig del av den 

ordinarie undervisningen. Detta arbete sker genom att regelbundet lyssna på eleven när den 

läser samt genom samtal och iakttagelse (Höien & Lundberg, 1990). Slutligen menar 

Jacobson (2009) att målet med en utredning/kartläggning är att berörda lärare samt föräldrar 

förstår och kan hantera resultatet som sedan ska mynna ut i konkreta pedagogiska åtgärder. 

 

Vidare är det främst specialpedagog, speciallärare, logoped och skolpsykolog som brukar 

utföra en mer fördjupad kartläggning av elevens läs- och skrivförmåga (Carlström, 2007).  

Kartläggningen baseras på lärarnas observationer och kunskaper om elevernas läs- och 

skrivsituation (Jansson, 1995). Rygvold (2001) anser att det i den fördjupade kartläggningen 

bör ingå test av bokstavskunskap för att se om eleven på ett automatiserat sätt kan koppla ihop 

bokstäver med dess ljud, då detta är grundläggande för alla typer av skriftspråklig aktivitet. 

Fortsättningsvis bör läshastigheten testas och en elev bör då hinna läsa cirka 90 ord i minuten. 

Avslutningsvis bör också test av elevens skrivfärdighet, skrivmotorik samt språkliga färdighet 

vara en del i kartläggningen (Rygvold, 2001). 

 

2.4 Skolans läroplan 

I skolans läroplan finns det riktlinjer för lärare att följa. Dessa riktlinjer ska hjälpa alla barn 

i skolan. Vi tar i detta avsnitt upp de delar som berör elever i behov av särskilt stöd 
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I Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 1998) framgår det att undervisningen ska anpassas efter 

varje elevs förutsättningar och behov. Undervisningen ska även utgå från eleven och elevens 

tidigare erfarenheter, bakgrund och språk för att främja deras fortsatta lärande och utveckling. 

Mot denna bakgrund betonar också Lpo94 vikten av att undervisningen aldrig kan utformas 

på samma sätt för alla elever, då ingen individ är den andra lik. Lpo94 

(Utbildningsdepartementet, 1998) menar också att skolan har ett särskilt ansvar för de elever 

som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

 

2.5 Åtgärder och hjälpmedel vid läs och skrivsvårigheter 

Vi kommer att i detta avsnitt redogöra för upprättandet av ett åtgärdsprogram, motivationens 

betydelse för läsningen och skrivningen samt olika pedagogiska hjälpmedel.  

 

2.5.1 Åtgärdsprogram 

Ett åtgärdsprogram ska upprättas om skolan uppmärksammat att en elev är i behov av särskilt 

stöd för att nå upp till kunskapsmålen i något ämne (Skolverket, 2008b) I 

grundskoleförordningen, 5 kap, står det: 

”om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av 

särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen 

visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram 

utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. Eleven och 

elevens vårdnadshavare skall ges möjlighet att delta när åtgärdsprogrammet 

utarbetas”(GRF, 1994, kap 5, Paragraf 1). 

Följaktligen bör ett åtgärdsprogram alltså innehålla en beskrivning av elevens svårigheter 

samt behov, förslag på åtgärder samt en plan för hur arbetet ska kunna genomföras och följas 

upp av ansvarig lärare (Jansson, 1995; Larsson- Swärd, 1999). Avslutningsvis menar 

Lundberg & Ohlis (2003) att ett åtgärdsprogram bör upprättas tidigt och innehålla både 

kortsiktiga och långsiktiga mål. 
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2.5.2 Motivation 

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan utgöra början på en ond cirkel (Rygvold, 2001). Dessa 

svårigheter kan innebära ett oerhört handikapp i dagens samhälle, där det ställs stora krav på 

språkliga färdigheter (Frisk, 2007). Höien & Lundberg (1990) pekar på en interaktion mellan 

lässvårigheter samt sociala och känslomässiga faktorer. De menar att vi alla går in i en 

inlärningsprocess med ”känsla, tanke och vilja” (Höien & Lundberg, 1990, s. 9). Vidare 

menar de att om en elev försöker tyda en text men bara får” obegripliga ljud och intetsägande 

svarta krumelurer till svar”, kan detta ge omfattande följder för elevens fortsatta läs- och 

skrivutveckling (Höien & Lundberg, 1990, s. 9). Höien & Lundberg (1990) menar alltså att 

graden av läsförståelse kan påverka lusten till att läsa och skriva. 

 

Carlström (2007) anser att inlärning sker effektivast om eleven är motiverad. Vidare hävdar 

hon att det som kan vara mest motiverande är att arbeta med det eleven redan kan. Carlström 

(2007) framhåller också vikten av att integrera eleven i syftet med de olika övningarna, så att 

de kan följa sin egen process samt vara delaktig i det fortsatta arbetet.  På så sätt kan eleven 

följa sina egna framsteg vilket ger en ökad motivation.  (Carlström, 2007). Om läraren håller 

på för länge med det som eleven tycker är svårt och jobbigt kan det leda till att eleven inte lär 

sig något. Hon förespråkar ett omväxlande träningsprogram med användandet av olika 

inlärningskanaler (Carlström, 2007). Upprepade nederlag kan leda till bristande motivation 

när det gäller allt som har med läsning och skrivning att göra, vilket i sin tur kan bidra till att 

eleven känner bristande tillit till den egna förmågan att lära (Rygvold, 2001). Höien & 

Lundberg (1990) menar att en snabb och smidig avkodning är en viktig förutsättning för att 

eleven ska känna sig motiverad i läs- och skrivprocessen. Fridolfsson (2008) går vidare med 

att peka på betydelsen av motivation och intresse för att läsutvecklingen ska utvecklas på ett 

positivt sätt samt vikten av att eleven har insikt i att de själva kan förändra sin situation genom 

att aktivt ägna sig åt sin läs- och skrivträning. Imsen (2006) talar om inre och yttre motivation. 

Hon menar att man som lärare bör sträva efter att eleven känner en inre motivation i 

lärsituationer och förklara att den inre motivationen innebär att aktiviteten hålls igång genom 

ett intresse för själva handlingen, eleven gör då saker för att det är roligt vilket leder till att 

aktiviteten upplevs som meningsfull för eleven. I motsats till detta innebär yttre motivation att 

eleven utför en handling för att därigenom få en belöning (Imsen, 2006). 
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2.5.3 Pedagogiska hjälpmedel 

De elever som har problem eller riskerar att få problem med att lära sig läsa och skriva har rätt 

till stöd i form av olika pedagogiska åtgärder i skolan. Det är lärarna och övriga pedagogers 

ansvar i samråd med rektorn som har det övergripande ansvaret att detta följs så att dessa 

elever får möjlighet till stöd i sin undervisning (Utbildningsdepartementet, 1997:108). En 

viktig del i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter är att medvetandegöra 

individers olikheter för alla elever i klassen. Genom att på ett positivt sätt lyfta individers 

olikheter får eleverna en ökad medvetenhet och förståelse vilket kan bidra till en ökad 

samhörighet i klassen (Andersson & Belfrage & Sjölund, 2006). 

 

Vi använder oss i denna del av begreppet datorstöd och menar med detta de olika 

programvaror som är specifikt utformade för att stödja elever med särskilda behov. I skolan 

kan datorn vara ett bra hjälpmedel för alla elever. För de elever som är i behov av någon form 

av särskilt stöd kan den vara mycket värdefull då den ger möjlighet till individuell anpassning 

(Hjälpmedelsinstitutet, 2005). Att använda datorstöd som hjälpmedel kan bidra till att höja 

och stärka elevernas motivation. Arbetet som eleverna utför på datorn kan bidra till att öka 

elevernas koncentration och uthållighet samt göra att eleverna tycker att deras skolarbete blir 

intressant och lärorikt (Hjälpmedelsinstitutet, 2005). Datorstödet kan till exempel vara i form 

av ett stavningsprogram, glosträningsprogram samt tabellträningsprogram. Det finns även 

program som syftar till att öva upp elevens avkodningsförmåga samt deras fonologiska 

medvetenhet. När eleven arbetar med de program som finns på datorn får de feedback direkt 

på det som de arbetar med, vilket innebär att de inte behöver vänta på sin tur. Genom att 

använda sig av datorteknik kompenserar man olika funktionsnedsättningar inom finmotorik, 

läsning, skrivning och visuell perceptionsförmåga (Hjälpmedelsinstitutet, 2005). Dock bör 

datorn endast ses som ett komplement till den ordinarie undervisningen. 

 

Alphasmart är en ordbehandlare som ”har ett normaltstort tangentbord och en liten display” 

(Lindell, 2000, s. 91). Alphasmart är ett skrivhjälpmedel och innehåller en stavningskontroll 

som är enkel och kan lagra maximalt 64 sidor som är fördelade på åtta mappar. Det skrivna 

arbete som lagrats i denna ordbehandlare går enkelt att överföra till en stationär dator (Lindell, 

2000).  Vidare kan eleverna använda sig av talsyntes. Talsyntesen omvandlar text till tal på 

datorn (Hjälpmedelsinstitutet, 2005).  Genom ljudfragment från mänskliga röster skapar den 

tal som innehåller inspelade fonem. Datorn läser med hjälp av talsyntesen upp en text som 
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visas på datorskärmen. De elever som av olika anledningar har svårt att läsa får genom 

talsyntes lättare att förstå texter om de är upplästa med hjälp av en talsyntes.  Talsyntes kan 

också användas som redskap för elever med läs- och skrivsvårigheter då de ska producera en 

text. På så sätt får eleven det skrivna ordet uppläst, vilket innebär att de kan höra om det 

skrivna ordet låter rätt. (Hjälpmedelsinstitutet, 2005). 

 

En bandspelare kan en elev som av olika orsaker har svårigheter att läsa använda sig av när 

han/hon vill lyssna på inspelade böcker antingen det är läromedel eller skönlitteratur. En del 

bandspelare har en teknisk funktion på så sätt att hastigheten kan ändras, utan att ljudkvalitén 

ändras (Föhrer & Magnusson, 2003).  Vidare är en DAISY- spelare en form av dator och 

talboksspelare där inspelningar av texter finns lagrade i digitaliserad form på en cd-rom skiva 

(Föhrer & Magnusson, 2003). Dessa inspelningar kan eleven lyssna på. Bok och band består 

av en tryckt text samt ett medföljande ljudband (Höien & Lundberg, 1999).  Den text som är 

inläst på bandet är identisk med den text som är tryckt. Den skrivna texten och bandet 

används samtidigt, vilket sker genom att man läser texten samtidigt som man lyssnar på 

bandet. Detta hjälpmedel ses i första hand som ett pedagogiskt hjälpmedel som tränar och 

stärker läshastigheten. För att detta hjälpmedel ska fungera krävs det att den inlästa texten på 

bandet är enkel och att inläsningen sker långsamt. På så vis så får eleven en möjlighet att 

förstå innehållet samt att kunna läsa texten (Höien & Lundberg, 1999). Detta läshjälpmedel 

kan väcka läslust hos eleven som i sin tur ökar intresset för läsning av vanliga böcker (Lindell, 

2000). 
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3 Metod 

Detta avsnitt inleds med en redogörelse för vårt val av metod. Vidare följer sedan en 

redovisning av urvalet samt en presentation av de lärare som vi intervjuat. Efter detta sker en 

beskrivning av hur intervjuerna genomfördes. Därefter redogör vi för etiska principer samt 

tillförlitlighet. Vi beskriver även vårt tillvägagångssätt vid bearbetning av intervjuerna för att 

slutligen redovisa en metoddiskussion där vi redogör för eventuella svårigheter vi stött på 

under arbetets gång. 

3.1 Val av metod 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns många olika metoder att använda sig av, Bryman 

(2002) framhåller att de mest huvudsakliga är kvantitativ och kvalitativ forskningsmetod. 

Dessa två metoder har olika uppfattningar bland annat om hur människor bör studeras. Den 

kvantitativa forskningsmetoden är mer inriktad på siffror och synen på verkligheten är 

objektiv. Forskaren samlar vid en kvantitativ metod in data som går att mäta och 

sammanfattar sedan detta i statistisk form för att därefter analysera resultatet med 

utgångspunkt i tidigare forskning (Bryman, 2002). I den kvalitativa forskningsmetoden ligger 

tyngdpunkten på att tolka orden och handlar om att som forskare få en djupare förståelse för 

den sociala verkligheten som studeras och hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna 

verklighet. Inom den kvalitativa forskningsmetoden används främst intervjuer för att samla in 

data och intresset riktar sig till de åsikter som den intervjuade personen framhåller (Bryman, 

2002). Eftersom vår målsättning är att erhålla en inblick i hur lärare arbetar med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter använde vi oss av den kvalitativa metoden. Denna metod gav oss 

möjlighet att göra intervjuer där intervjupersonerna med egna ord kunde berätta om deras 

arbete. I vår studie är det intervjupersonernas uppfattningar, idéer och synpunkter som vi 

sedan utgår ifrån när vi redovisar vårt resultat. Den kvalitativa metoden gav oss också 

möjlighet att som Denscombe (2000) beskriver det, få mer utförliga svar och till att ställa 

följdfrågor under intervjuerna. 

 

Vidare har vi använt oss av en semi- strukturerad intervjumetod. Vid en semi- strukturerad 

intervju utgår forskaren från en intervjuguide som innehåller specifika teman. Forskaren har 

då möjlighet att ställa följdfrågor som anknyter till det intervjupersonen sagt och 

intervjuprocessen blir därmed flexibel (Bryman, 2002). Bryman (2002) menar att en semi- 
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strukturerad intervju kan liknas vid ett vanligt samtal och inte slaviskt behöver följa ett 

schema. Vi har valt att använda oss av denna intervjumetod då intervjupersonerna ges 

möjlighet att utveckla sina svar vilket i sin tur kan bidra till att vi som forskare kan bygga 

vidare på intervjupersonernas idéer och synpunkter. Intervjuerna spelades in på en diktafon. 

Bryman (2002) menar att forskaren då kan fånga intervjupersonernas svar i deras egna 

ordalag. Bell (2006) menar vidare att forskaren genom en inspelning kan lyssna flera gånger 

på intervjupersonen och därmed sammanfatta och korrigera det som är av intresse för 

undersökningen och dess syfte. 

 

3.2 Urval 

I en undersökning behöver vi som intervjuare försökspersoner som står till vårt förfogande 

under själva undersökningen. Det som är avgörande för att undersökningen ska kunna 

genomföras är att det finns personer som har möjlighet att delta (Bell, 2006). I vårt arbete 

valde vi att intervjua klasslärare, vilka undervisade eleverna inom alla ämnen. Vi ville veta 

hur dessa lärare bedriver sitt arbete med eleverna och varför de gör så. Vi inledde 

urvalsprocessen genom att ta kontakt med lärare på olika skolor via telefon men stötte på stor 

ovilja att ställa upp på intervju på grund av tidsbrist. Vi valde därför att enbart använda oss av 

våra personliga kontakter. Dessa kontakter består av lärare som vi kommit i kontakt med 

genom vår verksamhetsförlagda utbildningstid samt genom egen arbetslivserfarenhet. Alla de 

intervjuade lärarna är verksamma i år 3 och arbetar i två olika kommuner. Således använde vi 

oss av bekvämlighetsurvalet. Vid ett bekvämlighetsurval består intervjupersonerna av sådana 

personer som för tillfället finns tillgängliga för oss som forskare (Bryman, 2002). Bryman 

(2002) menar att orsaken till varför forskare använder sig av denna metod kan bero på bland 

annat svårigheter att hitta personer som kan ställa upp. Vi har gjort åtta intervjuer, alla på 

olika skolor. Anledningen till att vi valt att genomföra åtta intervjuer, var att vi ansåg det 

skulle ge ett tillräckligt gott underlag för att komma fram till svaren på våra frågor inom 

uppsatsens omfattning. Detta visade sig även med tiden stämma, då vi under processens gång 

fick liknande svar från de olika intervjupersonerna. Bryman (2002) talar om teoretisk mättnad 

och menar att forskaren bör fortsätta att samla in data till dess att inga nya eller relevanta data 

framkommer. Här följer en presentation av de åtta lärare vi intervjuat. 
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3.2.1 Presentation av lärare: 

Namnen är fingerade för att säkerställa deras anonymitet. 

Anna är 27 år och är relativt nyutexaminerad. Hon har arbetat som lärare i drygt 2,5 år på en 

f- 6 skola i utkanten av en större stad. I sin utbildning har hon läst grundläggande färdigheter. 

Ulla är i 40- årsåldern och har arbetat som lärare i åtta år. Hon har arbetat på sin nuvarande 

arbetsplats i två år och har sin klass i alla ämnen förutom idrott och musik. Skolan hon arbetar 

på ligger centralt placerad i en större stad och är en f-9 skola. Hon har i sin utbildning läst 

grundläggande läs- och skrivinlärning. 

Susanne är i 60- årsåldern och har arbetat som lärare i drygt 35 år. Skolan hon arbetar på 

ligger i utkanten av en större stad och har klasser från f-5. Hon undervisar sin klass i alla 

ämnen utom idrott. Susanne har gått en kurs som handlade om hur man kan hjälpa elever med 

läs- och skrivsvårigheter och har också läst svenska i sin grundutbildning. 

Linda är i 40- årsåldern och har arbetat som lärare i drygt  8 år. Skolan hon arbetar på är en f-

6 skola och ligger i ett villasamhälle i utkanten av en större stad. Hon undervisar sin klass i 

alla ämnen och har i sin utbildning läst grundläggande färdigheter. 

Tanja är i 50- årsåldern och har arbetat som lärare i ca 12 år. Skolan hon arbetar på är en f-6 

skola och ligger i ett samhälle några mil utanför en större stad. Tanja hjälper elever i deras 

läs- och skrivinlärning. Hon har i sin utbildning läst till 1-7 lärare. 

Sanna är i 55- årsåldern och har arbetat som lärare i drygt 20 år. Hon har läst några mindre 

kurser och grundläggande läs- och skrivinlärning i sin lärarutbildning. Skolan hon arbetar på 

ligger några mil utanför en större stad och är en f-6 skola. Hon undervisar sin klass i alla 

ämnen. 

Inga är i 55- årsåldern och arbetat som lärare i drygt 4 år. Inga har tidigare jobbat som 

förskolelärare i många år. Skolan hon nu arbetar på ligger i utkanten av en större stad och är 

en f-6 skola. 

Josephine är i 40- årsåldern och har arbetat som lärare i 10 år. Hon arbetar på en f-6 skola 

som ligger någon mil utanför en större stad. Hon har i sin utbildning läst ämnena svenska och 

matematik. 

Namn Ålder Antal år i yrket Utbildning/Lästa ämnen 

Anna 27 år 2,5 år 1-7 lärare inom Ma/No och grundläggande färdigheter. 

Ulla 40- årsåldern 8 år 4-9 lärare inom Sv/Ma/ No och grundläggande läs- och skrivinlärning. 

Susanne 60- årsåldern 35 år 1-7 lärare inom den gamla folkskolelärarutbildningen samt läst svenska och en  kurs i hur 

man kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Linda 40- årsåldern 8 år 1-7 lärare inom Sv/So och grundläggande färdigheter. 

Tanja 50- årsåldern 12 år 1-7 lärare samt kunskap om läs- och skrivsvårigheter. 
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Sanna 55- årsåldern 20 år 1-7 lärare och grundläggande läs- och skrivinlärning samt några mindre kurser inom ämnet 

svenska 

Inga 55- årsåldern 4 år Förskolelärare, 1-7 lärare inom Sv/So/Ma och grundläggande färdigheter 

Josephine 40- årsåldern 10 år 4-9 lärare inom Sv/Ma 

 

3.3 Genomförande av intervjuer 

Vi började med att ta kontakt via telefonen med våra personliga kontakter för att bestämma en 

tid som passade. Därefter mailade vi ut ett missivbrev där vi presenterade oss själva och syftet 

med forskningen (se bilaga 1). Vi mailade också ut intervjuguiden (se bilaga 2) så att lärarna 

hade möjlighet att förbereda sig inför intervjun. Alla åtta lärare ansåg att det var mycket bra 

att få ut frågorna innan så att de fick tid att förbereda sig inför intervjun. Några av dem hade 

gjort anteckningar samt hade med sig arbetsmaterial till intervjun. Bryman (2002) menar att 

det också är viktigt att intervjuerna genomförs i en lugn och ostörd miljö för att säkerställa en 

bra kvalitet på inspelningen. Intervjuerna genomfördes därför i ett mindre grupprum eller 

arbetsrum på intervjupersonernas arbetsplats där risken att bli avbrutna var mindre. Sju 

intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplats och en intervju genomfördes i 

hemmiljö. Under två av intervjuerna fick vi dock avbryta inspelningen vid några tillfällen då 

elever behövde hjälp med sina arbetsuppgifter. Vi spelade in intervjuerna med diktafon för att 

inte riskera att missa något som intervjupersonerna sa. Intervjuerna inleddes med den första 

frågan i intervjuguiden men resten av frågorna fick sedan i stor mån fortlöpa i den ordning 

som passade till de svar vi fick. Varje intervju tog cirka 30- 60 minuter. Kvale (1997) menar 

att en intervju bör ta max en till en och en halv timme för att få bra kvalitet på det insamlade 

intervjumaterialet. 

 

3.4 Analys 

I den sista delen av en forskningsprocess görs en analys av det insamlade materialet och 

därefter dras slutsatser (Boolsen, 2007). Bryman (2002) menar att det inte finns några direkta 

regler för hur en analys inom den kvalitativa forskningen bör se ut. Följaktligen menar dock 

Johannessen & Tufte (2003) att forskaren först bör organisera datamaterialet så att det blir 

analyserbart. Således försökte vi i största mån att efter varje intervju transkribera dessa 

ordagrant då Bryman (2002) menar att transkriberandet är en mycket tidskrävande process 

och det är därför en god idé att låta det bli en kontinuerlig aktivitet. Vi upplevde också att 

denna process bidrog till att vi, som Bryman (2002) beskriver, redan i ett tidigt stadium blev 
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mer insatta i analysen av vårt insamlade material samt att vi blev medvetna om olika teman 

som dök upp. När vi sedan hade genomfört alla intervjuer fortsatte vi med att läsa igenom allt 

vårt insamlade material. Vidare använde vi överstrykningspenna för att markera viktiga 

aspekter som berörde och kunde kopplas till forskningsfrågorna. Därefter läste vi igenom 

materialet en gång till och skrev ner begrepp som sammanfattade varje del i intervjuerna. 

Sedan gjorde vi en sammanställning av alla begrepp som vi sedan delade in i olika teman. 

Dessa teman fick sedan ett namn som sammanfattade innehållet i temat. Boolsen (2007) talar 

om kodning, vilket innebär att forskaren delar upp det empiriska materialet i mindre delar och 

därefter letar efter mönster och teman. Vi använde oss således av en innehållsanalys för att 

analysera intervjuerna (Boolsen, 2007). Johannessen & Tufte (2003) kallar denna teknik för 

analys av meningsinnehållet och menar att forskaren i dessa analyser koncentrerar sig på 

innehållet i datamaterialet. Då vi var intresserade av vad våra informanter berättade i 

intervjuerna ansåg vi att denna metod passade oss bra. De huvudteman vi hittade var: upptäckt 

av en elevs svårigheter med läsning och skrivning, åtgärder, samarbete för elevens kognitiva 

utveckling och påverkansfaktorer. Dessa huvudteman har vi sedan delat upp i underteman, 

som vi redogör för under rubriken resultat. 

 

3.5 Etiska principer 

Det finns vissa etiska regler för hur en undersökning bör bedrivas (Bryman, 2002). Bryman 

(2002) tar upp fyra grundläggande etiska krav för de personer som är inblandade i 

undersökningen: Informationskravet, där forskaren ska informera de inblandade om 

undersökningen och dess syfte samt tydliggöra att deras medverkan är frivillig och slutligen 

informera vilka delar som ingår i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär där alla de 

uppgifter som samlas in i undersökningen kommer att behandlas med konfidentialitet samt att 

dessa uppgifter ska förvaras så att ingen annan kommer åt dem. Samtyckeskravet innebär att 

deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan i undersökningen, samt 

nyttjandekravet, där alla de uppgifter som samlas in endast får användas för undersökningens 

ändamål. 

 

Vi har i vårt arbete tagit hänsyn till dessa etiska principer som gäller för svensk forskning 

(Bryman, 2002). Vi har uppfyllt informationskravet samt samtyckeskravet genom att skicka ut 

ett missivbrev till de tänkta intervjupersonerna. I missivbrevet fick intervjupersonerna 
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information om undersökningens syfte, information om oss som forskare samt att deras 

medverkan var frivillig innan intervjuerna ägde rum. Konfidentialitetskravet uppfylldes i och 

med att vi i vårt missivbrev också förmedlade att alla insamlade svar kommer att behandlas 

konfidentiellt. Vi har också förvarat alla uppgifter så att ingen annan kommer åt dem. Alla de 

uppgifter vi samlat in har enbart använts för undersökningens syfte och ändamål och vi 

uppfyller också därmed nyttjandekravet. 

3.6 Tillförlitlighet 

När man gör en forskning är det viktigt att förmedla en bild av kvaliteten i undersökningen till 

läsarna. Bryman (2002) talar om reliabilitet samt validitet men menar att dessa begrepp främst 

används inom den kvantitativa forskningen och rör mätning av olika slag. Fortsättningsvis 

menar han att det inom den kvalitativa metoden är svårt att tala om validitet då denna metod 

inte har som syfte att mäta något. Att använda sig av begreppen validitet samt reliabilitet inom 

den kvalitativa forskningen förutsätter att det är möjligt att komma fram till en enda absolut 

bild av den sociala verkligheten (Guba & Lincoln, 1994). Detta menar Guba & Lincoln 

(1994) inte är möjligt, de menar att det går att beskriva verkligheten på många olika sätt. Vårt 

resultat visar endast vad våra åtta intervjupersoner har för erfarenheter, kunskaper och tankar 

kring ämnet. Fortsättningsvis var en av anledningarna till att vi använde oss av intervjuer att 

vi direkt kunde ställa följdfrågor och därmed öka tillförlitligheten på insamlad information. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Under två intervjuer blev vi avbrutna vid några tillfällen, vilket kan ha påverkat resultatet av 

intervjuerna. Avbrotten gjorde att vi för en stund tappade fokus vilket kan ha lett till att vi 

tappade tråden och kan ha gått miste om data från intervjupersonerna. Bryman (2002) 

framhåller just vikten av att intervjun genomförs i en lugn och ostörd miljö då störningar kan 

påverka kvaliteten på inspelningen. Således ska intervjupersonerna inte behöva oroa sig för att 

någon hör vad de säger. Trots avbrotten så upplevde vi att intervjuerna fortlöpte med en röd 

tråd. Vi tyckte att samtalet snabbt återgick till det vi pratat om innan avbrottet. Under 

intervjuerna valde vi också att använda oss av en diktafon för att spela in samtalet. Bryman 

(2002) menar att intervjupersonerna kan känna sig hämmade av att bli inspelade och att det 

kan påverka intervjun negativt. Han menar också att om forskaren vid en intervju endast 

antecknar vad som sägs lätt kan missa speciella fraser och uttryck (Bryman, 2002). Vi ansåg 

att det fanns fler fördelar än nackdelar med att använda oss av diktafon, därav vårt val. Ett 
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moment i forskningen som vi bävade för var transkriberingen av intervjuerna. Bryman (2002) 

menar att transkriberandet är en mycket tidskrävande process. Men i och med att vi i stor mån 

transkriberade efter varje intervju så behövde vi aldrig stå inför det att ha mängder med 

intervjuer att transkribera. Vi upplevde att vi fick ut mer av intervjuerna ju fler vi hade 

genomfört, då vi kände oss mer bekväma i rollen som intervjuare och hade mer erfarenhet av 

att vara i denna roll. Avslutningsvis är vi medvetna om att vi inte gett alla informanter en 

rättvis fördelning vad det gäller de citat som vi redogör för i resultatdelen. Vi ansåg att de 

citat vi redovisat är de som är mest relevanta utifrån de huvudteman som vi använt oss av. 
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4 Resultat 

Vårt resultat bygger på sammanställd information från de intervjuer som vi genomfört med 

undervisande lärare i år 3. I vår analys kommer vi att lägga in citat som verifierar det 

resultat som vi fått av intervjuerna. Vårt resultat redovisar lärarnas uppfattningar, idéer och 

synpunkter kring arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt att dela in 

resultatet i olika huvudtema med efterföljande undertema, där vi beskriver analyser av 

resultatet mer utförligt. Våra följande huvudteman är: Upptäckt av en elevs svårigheter med 

läsning och skrivning, åtgärder, samarbete för elevens kognitiva utveckling och 

påverkansfaktorer. 

 

4.1 Upptäckt av en elevs svårigheter med läsning och skrivning 

Detta tema visar att samtliga av de intervjuade lärarna kan upptäcka en elevs svårigheter 

med att läsa och skriva. Dock kan denna upptäckt ske på olika sätt och redovisas i följande 

undertema: individrelaterade signaler samt kartläggning och tester av eleverna. 

 

4.1.1 Individrelaterade signaler 

I vårt resultat framkommer det att lärarna i sin dagliga verksamhet kontinuerligt upptäcker om 

en elev har läs- och skrivsvårigheter. Vi ser att det är elevens förmågor som kan indikera på 

läs och skrivsvårigheter. Vidare visar vår analys av intervjuerna att de mest förekommande 

individrelaterade signalerna är att eleven visar sig ointresserad vid läsning, eleven följer inte 

med i texten vid läsning samt att när eleven ska läsa högt tenderar det att ta längre tid. 

Analysen visar även att eleven kan ha stora svårigheter att ljuda ihop bokstäver till ett ord då 

de enligt lärarna har svårt att koppla bokstavens namn till dess ljud. Fortsättningsvis menar 

lärarna att detta kan leda till att eleven gissar sig till vad som står i en text. 

” dels så hör man ju givetvis om det hakar sig när de läser, att de gissar och 

sådana saker. Men sen förstås så har många barn en ovilja att läsa, om man ska 

läsa tyst eller om man ska läsa högt i klassen, att de inte vill” (Ulla). 
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”Vid svårare läsning märks det på att avkodningen skiftar. Eleven hänger inte 

med i texten när de läser i olika grupper och så kan de ha svårt att ljuda ihop 

bokstäver” (Linda). 

Vår analys av det empiriska materialet visar också att lärarna menar att elevens mognadsgrad 

spelar in på förmågan att utveckla läs- och skrivförmågan. Det framkommer att elever som i 

förhållande till de andra eleverna i klassen inte visar lika stora tecken på personlig mognad 

kan riskera att få svårigheter att läsa och skriva. 

”det första som jag tänker på när jag märkt att barn har svårigheter, först är 

det här med mognad naturligtvis. En del får man ju vänta in”(Susanne). 

4.1.2 Kartläggning och tester av eleverna 

I vår analys ser vi att lärarna tillgriper olika kartläggningar av eleverna sker för att se var de 

befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Genom dessa kartläggningar framkommer det 

också om en elev har läs- och skrivsvårigheter då vissa tester är relativt omfattande och visar 

på elevens kunskap samt förmåga inom olika områden. Vår analys visar att de intervjuade 

lärarna använder sig av det material Skolverket utvecklat som en hjälp för lärare att kunna 

följa bland annat elevernas läsutveckling. Det framkommer att lärarna använder sig av Ingvar 

Lundbergs  God läsutveckling (2005) samt LUS för att kartlägga eleverna, då de anser att det 

är ett bra material att arbeta med. 

”men vi använder också god läsutveckling. Där finns ett schema som följer 

barnens utveckling ända upp till trean”(Ulla). 

 

”Det finns ju så man kan kolla läsförståelsen i ”språket lyfter”, för de ska 

återberätta och sådär och det är ju bra. Och handledningen är också rätt bra, 

det står hur man ska uppmärksamma vilka svårigheter som är och hur man kan 

anpassa undervisningen” (Susanne). 

Vår analys visar även att det varje termin görs en fördjupad kartläggning med hjälp av 

specialläraren för att se mer exakt var eleverna befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. 

Dessa tester består av olika material vilket lärarna får tilldelat från specialläraren på skolan. 

”det är läraren som gör dessa tester med eleverna men det är specialläraren 

som har materialet” (Ulla). 
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Testerna som läraren får av specialläraren är ”DLS”, ”ITPA” och ”H4” test. Det 

framkommer att ett ”DLS- test” är ett diagnostiskt läs- och skrivtest som visar på elevens 

svagheter samt att ett ”ITPA- test” är ett språkligt test som visar hur eleven tar upp sitt språk 

via syn och hörsel. Vidare används ett ”H4 test” som är ett tekniskt lästest som visar prov på 

elevens läshastighet. 

”Vi ITPA-testar dem, ITPA är ett språkligt test som bygger på hur barnen tar 

upp språket via hörsel och syn och hur hjärnan tar emot det och det visar hur 

logiska de är” (Tanja). 

 

”Ett H4, tekniskt lästest, görs i årskurs två som visar prov på deras läshastighet, 

hur snabbt de läser. Barnen kanske läser 20 ord på hösten och bör då hinna 28 

ord på våren”(Tanja). 

 

”Ett DLS -test är ett diagnostiskt läs- och skrivtest som består av olika delprov” 

(Tanja). 

4.2 Åtgärder 

Vår analys av det empiriska materialet visar att samtliga lärare vidtar någon form av åtgärd 

då de kommit fram till att en elev har svårigheter att läsa och skriva. Dessa åtgärder kan vara 

av olika slag och redovisas i följande underteman: åtgärdsprogram, kompensatoriska 

hjälpmedel, individanpassat studiematerial och motivation. 

 

4.2.1 Åtgärdsprogram 

Vårt resultat visar att som första åtgärd skrivs ett åtgärdsprogram om det visar sig att eleven 

har läs och skrivsvårigheter. Således upprättas alltså ett åtgärdsprogram då en elev är i behov 

av någon form av extra åtgärd för att nå målen i skolan. I åtgärdsprogrammet dokumenteras 

vilka svårigheter eleven har samt hur dessa svårigheter ska kunna avhjälpas dvs. vilka 

åtgärder man bör vidta för att på bästa sätt hjälpa eleven att utvecklas för att kunna nå målen i 

skolan. 

”De svårigheter som uppmärksammats hos en elev skriver vi i ett 

åtgärdsprogram”(Tanja). 
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”Jag skriver ett åtgärdsprogram om jag har en elev som har problem med 

läsningen eller något”(Josephine). 

 

”Där skriver man ju en bakgrund och just vad det är för problem. Sen tar man 

ju så klart upp åtgärder, hur man ska hjälpa eleven, hur vi ska gå vidare nu för 

att hon eller han ska uppnå målen” (Anna). 

4.2.2 Kompensatoriska hjälpmedel 

Vårt resultat visar att olika hjälpmedel används som en åtgärd för att underlätta för eleven i 

det dagliga arbetet. Vi ser dock att alfasmart samt dator är de mest förekommande 

hjälpmedlen. Det framkommer att skrivhjälpmedlet alfasmart kan användas för att underlätta 

för elever med dålig finmotorik då de slipper momentet där de ska hålla i en penna. 

Alfasmarten kan då bidra till att eleven får mer flyt i sitt skrivande. 

”Vi har en elev som använder alfasmart, men han har inga problem med 

innehållet i sina berättelser. Han skriver fantastiska sagor, men skriver nästan 

oläsligt och stavar som en kratta. Den skrivna texten blir ju i alla fall läslig text 

med alfasmarten”(Ulla). 

 

”Till en kille har vi köpt in en bärbar dator och lagt in de här 

lästräningsprogrammen där så han har” (Tanja). 

Vidare visar vår analys av intervjuerna att datorn är ett bra hjälpmedel för elever med läs- och 

skrivsvårigheter då de får möjlighet att vara mer självgående då han/hon ska träna på olika 

saker. Det framkommer att det på datorerna finns olika program som de undervisande lärarna 

lagt in och använder sig av för att hjälpa de elever som har svårigheter med sin läsning och 

skrivning. 

”Datorer har vi ju och det finns stavningsprogram på datorn där eleven kan få 

snabb feedback”(Sanna). 
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4.2.3 Individanpassat studiematerial 

Vårt resultat visar att lärarna själva individanpassar en del studiematerial för att underlätta för 

vissa elever. Vidare framkommer det att det är viktigt att anpassa materialet efter eleven 

beroende på vilken nivå eleven befinner sig. 

”De måste få tid på sig och de måste få anpassat material och 

sådär”(Josephine). 

 

”Det kanske är så i undervisningsmaterialet att man får ta bort vissa bitar och 

satsa lite hårdare på vissa grejer” (Anna). 

Vidare visar vår analys att en del skolmaterial som används redan från början är uppdelat i 

olika nivågrupperingar. Dessa grupperingar varierar från svår till lätt nivå. På detta sätt kan 

eleverna använda sig av de olika nivågrupperingarna beroende på var de befinner sig i sin 

utvecklingsnivå samt arbeta i sin egen takt. Det framkommer att i och med att det finns 

möjlighet att arbeta på olika nivåer kan läraren också främja samarbete mellan eleverna. En 

elev som är mycket duktig på att läsa kan till exempel hjälpa en elev som har svårare att läsa 

”Eleverna kan arbeta i sin egen takt genom i de olika nivågrupperna och gå 

emellan”(Ulla). 

 

”Klassen är indelad i olika nivågrupper, där de läser högt och hjälper 

varandra”(Linda). 

Avslutningsvis visar vår analys att individanpassat studiematerial även omfattar lättlästa 

böcker med bilder i, högläsning, körläsning och parläsning. Denna typ av individanpassat 

studiematerial används enligt lärarna i ett försök att öka elevernas intresse för läsning. 

”Jag använder mig av lätt läsning med bilder i, vilket ger en stark 

effekt”(Linda). 

 

”Många elever som har svårigheter med sin läsning vågar läsa högt i mindre 

grupper”(Anna). 
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4.2.4 Motivation  

Vår analys visar att lärarna anser att det är viktigt att motivera eleverna i den dagliga 

undervisningen. Det framkommer att elever behöver få någon form av belöning när han/hon 

arbetat bra för att fortsätta i samma takt. Således kan vi skönja att den yttre motivationen 

spelar in på hur bra eleverna arbetar. I analysen skönjer vi även att lärarna anser att elever 

som har svårigheter att läsa och skriva många gånger har stött på nederlag och kan känna sig 

omotiverade att fortsätta på grund av detta. Det är därför av stor vikt att lärarna 

uppmärksammar och berömmer elevernas samtliga framsteg. 

”Efter en veckas hårt arbete får eleven någon form av belöning. Vi berömmer 

jättemycket och gör en stor grej av varje litet framsteg eleven gör. I början, då 

ligger vi långt under deras nivå bara för att kunna berömma dem för det de 

gör” (Tanja). 

 

”En del barn behöver längre tid för att nå målen och om vi stressar och står 

med piskan tar det bara ännu längre tid” (Anna). 

Vi ser också att lärarna tycker att ett positivt klassrumsklimat kan ha en stor betydelse för 

elevernas inre motivation. Det framkommer att lärarna uppmärksammat att elever påvisar att 

de upplever arbetet i klassrummet som mer meningsfullt då det positiva klassrumsklimatet 

kan bidra till att eleverna vågar vara sig själva, ta för sig mer i klassrummet, samt ge dem 

möjlighet att utvecklas i sin egen takt. 

”De hjälper varandra när någon läser fel, de är en sammansvetsad vi- grupp 

tack vare det positiva arbetsklimatet i klassrummet”(Inga). 

 

”När jag var liten var det ju det pinsammaste som fanns att prata högt i klassen 

men i vårt klassrum finns det till och med elever som ställer sig upp på en stol 

för att hålla tal inför alla föräldrar och elever. Det beror ju på hur gruppen är 

också” (Susanne). 

4.3 Samarbete för elevens kognitiva utveckling 

Detta tema redogör för lärarnas uppfattningar om vikten av samarbete med olika människor i 

arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter. Analysen visar att detta samarbete är viktigt 
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för att hjälpa eleven vidare i sin utveckling. Detta samarbete kan ske med olika människor 

och redovisas i följande underteman: speciallärare, kollegor och föräldrasamverkan. 

 

4.3.1 Speciallärare 

I analysen framkommer det att vissa lärare tar kontakt med specialläraren direkt om de 

misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Det framkommer att läraren tillsammans 

med specialläraren på skolan kartlägger vilka svårigheter eleven har samt vad de kan göra för 

att hjälpa eleven. 

”Ibland känner jag att jag kan göra någonting själv i min undervisning för att 

hjälpa eleven, ändra på min undervisning eller något. Men om jag känner att 

eleven inte kommer att uppnå målen och vill veta vad elevens svårigheter står 

för, om jag misstänker att det kan vara någonting, då tar jag hjälp av 

specialläraren som får göra ytterligare tester”(Anna). 

I resultatet framkommer att specialläraren bland annat kan ge tips på hur lärarna kan hjälpa 

eleven vidare i sin läs- och skrivutveckling. Vi ser också att specialläraren själv kan ta hand 

om vissa bitar. 

” ..då kan jag få tips och hjälp av specialläraren som klasslärare, eller att 

specialläraren tar hand om vissa bitar. Jag försöker jobba så att vid 

genomgångar av läsläxa, försöker jag ta till mig de där tipsen och göra likadant 

för hela klassen”(Sanna). 

Vi ser också att lärarna anser det vara en stor trygghet att kunna rådfråga och få hjälp av 

specialläraren då hon/han är mer insatt i just ämnet läs- och skrivsvårigheter. Således menar 

lärarna att specialläraren kan ge den rätta hjälpen och att hon/han också med hjälp av sina 

fördjupade kunskaper kan se mer exakt var elevens svårigheter ligger. 

”Det är ju då jag tar hjälp av specialläraren, som är mer insatt, och det är ju en 

väldig trygghet att ha den hjälpen just för att kunna kartlägga och se lite 

närmare var problemen ligger, då kan man ju också ge de rätta åtgärderna 

sen”(Anna). 

Slutligen kan vi i analysen av vårt empiriska material skönja att lärare som arbetat längre i 

yrket tenderar att vänta med att ta kontakt med speciallärare för att först själva försöka finna 

en lösning och orsak till elevens svårigheter. I motsatts till detta framkommer att de lärare 
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som är relativt nyutexaminerade ganska direkt tar kontakt med specialläraren för att få 

hennes/hans stöd genom hela processen. 

”Jag tar kontakt med specialläraren senare i sådant fall, när det första är 

illuminerat. Att de sitter bra i klassrummet och har arbetsro och så” (Susanne). 

 

”Om jag upptäcker sådana här svårigheter tar jag kontakt med specialläraren 

ganska direkt” (Anna). 

 

4.3.2 Kollegor 

Vår analys visar att lärarna uppger att en kontinuerlig kontakt med kollegor är av stor vikt för 

att hjälpa elever med svårigheter att läsa och skriva. Vi kan skönja i resultatet att kollegorna i 

många fall har andra erfarenheter och kunskaper än läraren själv och de kan då komma med 

andra förslag och ge andra infallsvinklar kring elevens svårigheter. Således visar vår analys 

att lärarna samtalar med sina kollegor kring elever som har svårigheter att läsa och skriva, för 

att tillsammans hjälpa eleven vidare i sin läs- och skrivutveckling. 

”om jag upptäcker något så rådfrågar jag de andra, de kan ge mig tips och råd 

på hur jag ska göra”(Ulla). 

Fortsättningsvis ser vi att lärarna uppfattar sig mycket positiva och uppskattar stöd från sina 

kollegor då vi i vår analys kan skönja att lärarna anser det vara ett stort ansvar att arbeta 

ensam i en klass. Det framkommer även att lärarna anser att det är en god förutsättning att 

arbeta tillsammans i arbetsgruppen för att kunna hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter 

på ett bra sätt. 

”Det kan ju vara så att det är en årskurs med väldigt många med läs- och 

skrivsvårigheter, då delar vi upp jobbet mellan oss, vilket är jätteskönt”(Tanja). 

 

”Jag tycker inte om att jobba ensam utan jag tycker om att ha flera runt mig för 

att kunna diskutera” (Inga). 
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4.3.3 Föräldrasamverkan 

I vår analys av det empiriska materialet ser vi att det är av stor vikt att föräldrarna är delaktiga 

i arbetet för att hjälpa eleven vidare i sin läs- och skrivutveckling. Det framkommer att  detta 

arbete och ansvar delas upp mellan skola och hem. 

”vi delar upp vem som gör vad, i skolan jobbar vi med bokstavsformer och sen 

går jag igenom läsläxan med eleven, hemma tränar de läsläxan”(Tanja). 

I vår analys ser vi att lärarna gärna vill att föräldrarna är engagerade och delaktiga i sitt barns 

skolgång och framförallt i barnets läs- och skrivutveckling. Det framkommer att lärarna anser 

att föräldrarnas engagemang kan bidra till en mer positiv läs- och skrivutveckling hos eleven. 

Således är det viktigt att föräldrar och lärare hjälps åt för att på bästa sätt kunna hjälpa eleven. 

”många gånger hjälper intensivträning och man tar ju ofta kontakt med hemmet 

då och försöker få dem att hjälpa till och läsa också, och då ser man ju ofta 

resultat”(Ulla). 

Analysen visar att föräldrarna kan hjälpa eleven med lättare skoluppgifter. Exempelvis kan 

dessa uppgifter vara att eleven målar och färglägger bokstäver hemma för att träna på 

bokstävernas form och ljud. Eleven kan också läsa ett lättare stycke för att träna på att läsa. 

”när de kommit så långt att de kan läsa så har vi sagt att de ska läsa någonting 

litet för sina föräldrar, och det är just för att komma igång med det här med 

läsningen”(Susanne). 

Avslutningsvis framkommer det att uppdelningen av arbetet för att hjälpa eleven i sin läs- och 

skrivutveckling vanligtvis sker under ett utvecklingssamtal, där föräldrar, lärare samt eleven 

är närvarande. Under utvecklingssamtalet kan ett åtgärdsprogram skrivas där det klargörs vem 

som tar ansvar för vad. 

”vi har ju ett vanligt utvecklingssamtal där vi skriver åtgärdsprogram, så då 

delar vi upp arbetsuppgifterna”(Tanja). 

 

”När vi skriver åtgärdsprogram är det viktigt att föräldrarna är med och är 

engagerade. I åtgärdsprogrammet står vem som gör vad, hemmet och 

skolan”(Linda). 
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4.4 Påverkansfaktorer 

Temat påverkansfaktorer redogör för olika delar som vi ser påverkar att lärarna uppfattar 

arbetet på olika sätt. I analysen kan vi få ett mer övergripande perspektiv genom att kartlägga 

två påverkansfaktorer. Dessa framstår som betydande för de beslut som fattas och för de 

åtgärder som vidtas i arbetet med elever i läs- och svårigheter. Vi redovisar dessa 

påverkansfaktorer i följande undertema: Ekonomiska resurser och styrdokument 

 

4.4.1 Ekonomiska resurser 

I vår analys skönjer vi att skolans ekonomiska resurser påverkar lärarnas arbete på olika sätt. 

Vi ser att majoriteten av lärarna beskriver relativt begränsade ekonomiska resurser att röra sig 

med vilket i många fall kan påverka arbetet med elever som har svårigheter att läsa och skriva 

på ett negativt sätt. Det framkommer att indragningar av till exempel speciallärartjänster har 

fått göras på grund av att skolan inte har resurser att betala dessa tjänster. 

”vi har haft en speciallärare på skolan förut men indragningar har gjort att den 

tjänsten försvunnit”(Linda). 

Således ser vi att lärarna uppfattar att skolans begränsade ekonomi ses som hinder för att 

hjälpa och stödja elever med svårigheter att läsa och skriva. Indragningar av 

speciallärartjänster har gjort att lärarna inte längre har någon personal med extra kompetens 

inom läs- och skrivsvårigheter att rådfråga. Det framkommer också att skolan inte har resurser 

att köpa in till exempel läs- och skrivträningsprogram till datorn för elever som skulle vara i 

behov av det. 

”..vi har inte pengar att köpa in de där programmen och vi har inte datorer som 

kan ta hand om dem”(Tanja). 

4.4.2 Styrdokument 

I analysen framkommer det också hur stor betydelse lärarna anser att styrdokumenten har i 

skolan. Vi kan skönja att det är dessa dokument som styr hur lärarnas arbete med bland annat 

elever som har läs- och skrivsvårigheter ska se ut. Analysen visar att lärarna anpassar allt sitt 

material samt arbetssätt så att de följer målen som finns i kursplanen. 
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”vår planering av allt här på skolan är ju skriven efter uppnåendemålen. Och 

det är väl inte så bra egentligen. De ska väl egentligen vara ställda efter 

strävansmålen men det får man göra i sin enskilda planering sen”(Susanne). 

 

”vi har ju olika mål i varje årskurs som är ställda utifrån först och främst Lpo 

och sen bryter man ju ner de målen till varje årskurs till mål som eleverna ska 

uppfylla”(Anna). 
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5 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt för vi en diskussion utifrån det resultat vi kommit fram till i vår studie samt den 

genomgångna litteraturen kring läsning och skrivning. 

 

5.1 Hur kan lärare upptäcka att eleven kan få svårigheter i sin läs- 

och skrivinlärning? 

I det insamlade materialet kan vi se att de intervjuade lärarna i sin dagliga verksamhet 

kontinuerligt upptäcker om en elev har läs och skrivsvårigheter. Det framkommer att lärarna 

med hjälp av bland annat olika tester av elevens läs- och skrivförmåga kan kartlägga elevens 

starka respektive svaga sidor inom just läsning och skrivning. Vidare framkommer att dessa 

testresultat kan indikera på om eleven har läs- och skrivsvårigheter. Det empiriska materialet 

visar att lärarna främst använder sig av det diagnostiska materialet LUS samt god 

läsutveckling när de ska utföra en kartläggning av elevens läs- och skrivförmåga. Vi anser att 

dessa material främst berör elevens läsutveckling, vilket vi menar kan bero på att vår 

undersökning genomförts i en av de lägre årskurserna (år 3) där eleverna fortfarande fokuserar 

på att ta in och lära sig de mer basala kunskaperna inom bland annat läsning och skrivning. Vi 

anser vidare att läs- och skrivinlärning i de tidiga åldrarna går hand i hand och att det kanske 

är därför vår undersökning visar att lärare använder sig av olika diagnostiska material med 

stort fokus på läsutveckling. Vi anser fortsättningsvis att olika diagnostiska material är en god 

hjälp för läraren när det handlar om att upptäcka och kartlägga elevens starka respektive svaga 

sidor inom läsning och skrivning. Carlström (2007) menar att läraren kan ta hjälp av dessa 

material för att få en helhetsbild av elevens svårigheter. Vidare framhåller Stadler (1998) och 

Rygvold (2001) att en elevs läs- och skrivsvårigheter kan innebära svårigheter i både läsning 

och skrivning eller enbart inom ett av dessa områden och det är inte alltid lätt att som lärare 

upptäcka om en elev har läs- och skrivsvårigheter. Vårt empiriska material visar att lärarna 

kontinuerligt genomför olika tester, vilket vi menar kan bidra till att öka möjligheterna till att 

lärarna redan i ett tidigt stadium kan upptäcka om en elev har läs- och skrivsvårigheter. Detta i 

sin tur gör förmodligenatt dessa elever lättare och snabbare kan få hjälp med sin läs- och 

skrivinlärning.  
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Vidare visar vår undersökning att lärarna genomför vissa tester i samråd med de speciallärare 

som arbetar på skolan. Speciallärarna delger visst material som lärarna ska använda sig av. 

Det framkommer att detta material fungerar som en fördjupad del av en kartläggning som 

görs av elevers svårigheter med läsning och skrivning. De tester som genomförs är DLS, 

ITPA och H4 test. Rygvold (2001) menar att en kartläggning kring en elevs svårigheter med 

läsning och skrivning bör omfattas av olika tester som berör bland annat elevens 

skrivfärdighet, skrivmotorik samt språklig färdighet.  Genom att använda sig av dessa 

fördjupade tester anser vi att läraren kan få en ökad förståelse för dessa elevers problematik 

samt på ett bättre sätt förebygga och finna lämpliga åtgärder för att hjälpa dem vidare i sin 

utveckling. Jacobsson (2009) framhåller i förhållande till detta att målet med en kartläggning 

bör vara att berörda lärare och föräldrar förstår och kan hantera det resultat som en 

kartläggning visar och att det sedan ska mynna ut i olika konkreta pedagogiska åtgärder. 

Utifrån vår studie tror vi att en fördjupad kartläggning kan hjälpa alla parter att få en ökad 

förståelse för en elevs svårigheter. 

 

Vidare visar vår undersökning att lärarna säger sig kunna upptäcka om en elev har läs- och 

skrivsvårigheter genom att observera olika individrelaterade signaler. Det framkommer att det 

finns många olika konkreta kännetecken som visar på att eleven har svårigheter med att läsa 

och skriva. Dessa olika kännetecken kan ses som signaler till läs- och skrivsvårigheter och är  

också  omnämnda i litteraturen. Rygvold (2001)och Stadler (1998) framhåller att det finns 

många olika signaler på läs- och skrivsvårigheter samt att svårigheterna kan visa sig på olika 

sätt. De beskriver signaler som till exempel att eleven läser långsamt, hackigt och trevande, 

eleven hoppar över småord eller gör tillägg i texten, samt visar på en rädsla att läsa högt i 

klassen. Vidare menar Rygvold (2001)och Stadler (1998) att eleven kan visa på en ovilja att 

läsa och skriva, glömmer bokstävernas form och ljud samt att de ofta ses som bekymrade och 

trötta.  I förhållande till detta framkommer det i vårt empiriska material att de tecken lärarna 

nämner som signaler på läs- och skrivsvårigheter är: eleven visar ett ointresse för läsning, 

högläsning tar längre tid och de hänger inte med i texten vid läsning. Eleven kan också visa på 

svårigheter att ljuda ihop bokstäver till ett ord, då de har svårt att koppla bokstävernas namn 

till dess ljud, samt gissar sig till vad det står i en text. Vi anser att det som blivande lärare är 

viktigt att ha vetskap om de olika tecken som kan ses som signaler på läs- och 

skrivsvårigheter. Genom att ha kännedom om dessa signaler kan vi som undervisande lärare 

ha möjlighet att redan i ett tidigt stadium upptäcka samt sätta in åtgärder för att hjälpa och 
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underlätta för dessa elever i deras fortsatta läs- och skrivutveckling. Till sist vill vi förtydliga 

att vi kan dra slutsatsen att de intervjuade lärarna främst nämner signaler som kan kopplas till 

en elevs läsning. Detta menar vi kan bero på att vår undersökning utfördes med lärare som 

undervisar i de tidiga åldrarna, där vi menar att läsning och skrivning till stor del går hand i 

hand. 

 

I vårt insamlade material kan vi även skönja att lärarna anser att elevers mognadsgrad spelar 

in på hur deras läs- och skrivutveckling ser ut. Det framkommer att en elev som i förhållande 

till de andra eleverna i klassen inte visar lika stora tecken på personlig mognad tenderar att på 

olika sätt ha svårare med läsningen och skrivningen Piaget (i Hwang & Nilsson, 2003) menar 

att barnet i åldern 7-11 år bör ha nått till det stadium han kallar för det konkret operationella 

stadiet. Fortsättningsvis menar han att barnet i detta stadium bör kunna använda sig av sitt 

logiska tänkande, vilket utvecklas i samband med verkliga händelser. Detta i sin tur bidrar till 

att barnet med hjälp av det logiska tänkandet bör ha förmågan att utveckla läs- och 

skrivkunskaper. Utifrån Piagets teori kan vi göra ett antagande om att en elevs läs- och 

skrivutveckling till viss del har att göra med elevens mognad, och att denna utveckling 

varierar hos barn i samma ålder. I förhållande till detta menar Vygotskij att barnets utveckling 

helt är beroende av den uppväxtsituation det befinner sig i (Hwang & Nilsson, 2003). 

Följaktligen utgår han inte från att barnets utveckling hör ihop med förutbestämda stadier utan 

menar att utvecklingen är beroende av social interaktion och aktivitet (Evenshaug & Hallen, 

2001). Utifrån Vygotskijs tankar om barns utveckling, kan vi göra ytterligare ett antagande 

om att en elevs läs- och skrivutveckling också kan höra ihop med yttre påverkansfaktorer, så 

som möjlighet till social interaktion samt anpassad miljö. Således kan vi då anta att en elevs 

läs- och skrivutveckling kan höra ihop med både de yttre faktorerna i skolan kombinerat med 

elevens mognad. 

 

5.2 Åtgärder som lärare vidtar och dess påverkansfaktorer 

Utifrån det empiriska material har vi kommit fram till att de intervjuade lärarna skriver ett 

åtgärdsprogram om det på något sätt visar sig att en elev har läs- och skrivsvårigheter. De 

följer grundskoleförordningen (1994), där det står att ett åtgärdsprogram bör upprättas om det 

framkommer att en elev är i behov av särskilt stöd.  Undersökningen visar att lärarna i 

åtgärdsprogrammet dokumenterar vilka svårigheter eleven har samt vilka åtgärder som bör 
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vidtas för att hjälpa eleven. Detta stämmer överens med vad Jansson (1995) och Larsson- 

Swärd (1999) anser att ett åtgärdsprogram bör innehålla. De menar att åtgärdsprogrammet bör 

innehålla en beskrivning av elevens svårigheter och behov, förslag på åtgärder samt en plan 

för hur arbetet ska kunna genomföras och följas upp av ansvarig lärare (Jansson, 1995; 

Larsson- Swärd, 1999). Vi anser att upprättandet av ett åtgärdsprogram är en viktig del i 

arbetet med elever som har svårigheter att läsa och skriva. Åtgärdsprogrammet kan vara till 

stor hjälp då det tydliggör vilka behov eleven har samt vilka åtgärder som bör vidtas.  

 

Vår undersökning visar också på vikten av motivation i det dagliga arbetet. Det framkommer 

att lärarna uppfattar att eleverna många gånger är i behov av att läraren kontinuerligt 

motiverar eleven för att de ska fortsätta att jobba i samma takt. Utifrån intervjuerna kan vi 

skönja att lärarna anser att de elever som har svårigheter att läsa och skriva tenderar att ha 

sämre motivation. Lärarna menar att detta kan bero på att dessa elever i och med sina 

svårigheter med läsningen och skrivningen stött på många nederlag och motgångar. Detta 

stämmer överens med Höien & Lundbergs (1990) resonemang kring en inlärningsprocess. De 

menar att vi alla går in helhjärtat i en inlärningsprocess för att vi vill lära oss, men om vi då 

gång på gång stöter på motstånd så kan det få stora följder för vår fortsatta läs- och 

skrivutveckling (Höien & Lundberg, 1990). I dessa situationer anser lärarna att det är av stor 

vikt att uppmärksamma och berömma elevernas minsta framsteg för att upprätthålla deras 

motivation. Detta tycker vi verkar vara ett bra sätt för att uppnå effektiv inlärning, vilket 

Carlström (2007) menar uppnås bäst genom motivation. Vårt empiriska material visar också 

att ett positivt klassrumsklimat kan ha stor betydelse för elevens inre motivation. Resultatet 

pekarmot att ett positivt klassrumsklimat kan bidra till att eleverna vågar vara sig själva och ta 

för sig mer vilket i sin tur kan bidra till att eleverna upplever undervisningen som mer 

meningsfull. 

 

Undersökningen visar att samarbete är viktigt för att hjälpa eleven vidare i sin läs- och 

skrivutveckling. Det empiriska materialet från våra intervjuer visar att vissa lärare i ett tidigt 

stadium tar kontakt med specialläraren om de misstänker att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter. Det framkommer att läraren i detta stadium tillsammans med specialläraren 

kartlägger vilka svårigheter eleven har samt vad de kan göra för att hjälpa eleven. Carlström 

(2007) hävdar att specialläraren endast brukar utföra en mer fördjupad kartläggning av 

elevens läs- och skrivförmåga. Jansson (1995) menar vidare att denna fördjupade kartläggning 
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baseras på lärarnas observationer och kunskaper om elevernas läs- och skrivsituation. Vi 

tolkar det Carlström (2007) samt Jansson (1995) skriver som att läraren själv först utför en 

grundläggande kartläggning för att sedan i nästa steg ta kontakt med specialläraren. Det vill 

säga att lärarens roll är förhållandevis stor och fördjupad även inom mer specialiserade fall av 

elever i behov av särskilt stöd. Vår undersökning visar däremot på vissa olikheter i sättet att 

arbeta. Det framkommer att läraren redan i ett tidigt skede har en kontinuerlig kontakt med 

specialläraren och att de tillsammans utrönar elevens svårigheter. Vi tror att lärarens täta 

kontakt med specialläraren kan bero på att många lärare känner sig osäkra på hur de ska 

kunna hjälpa eleven på bästa sätt och att de därför tar kontakt med specialläraren som bör ha 

en mer fördjupad och omfattande kunskap kring läs- och skrivsvårigheter. Det empiriska 

materialet visar att lärarna anser det vara en stor trygghet att kunna rådfråga en speciallärare i 

situationer där de själva känner sig osäkra. Slutligen ser vi dock variationer i när en kontakt 

med speciallärare tas och antalet år i yrket. Det visar sig att lärare som arbetat fler år i yrket 

tenderar att vänta med att ta kontakt med speciallärare för att själva försöka finna en 

förklaring och lösning på elevens svårigheter. Detta tror vi kan bero på att det med 

arbetslivserfarenhet kommer kunskap. Det vill säga att lärare som har arbetat många år i yrket 

har erfarenhet av olika elever och situationer och har därigenom erövrat mycket kunskap om 

hur de på ett bra sätt ska kunna hjälpa eleverna. Vidare visar vår undersökning att en relativt 

nyutexaminerad lärare ganska omgående tar kontakt med en speciallärare för att stöd och 

hjälp under den pågående processen. 

 

Utifrån det insamlade materialet kom vi också fram till att det som lärare är viktigt att ha en 

kontinuerlig kontakt med sina kollegor. Ur intervjuerna kan vi avläsa att lärarna anser att de 

med ett nära samarbete med sina kollegor kan ge varandra stöd och hjälp. Vi tror att 

kollegorna många gånger har andra erfarenheter och kunskaper än läraren själv och att ett 

samarbetet kollegor emellan kan hjälpa läraren att komma vidare samt få nya infallsvinklar då 

kollegorna kan bidra med nya idéer. Utbildningsdepartementet (1997:108) framhåller det 

gemensamma ansvaret och samarbetet mellan de olika rollerna i skolan för att eleven ska få 

bästa möjliga stöd. 

 

Undersökningen visar att samtliga av de intervjuade lärarna anser att det är en stor fördel om 

föräldrarna är engagerade i sitt barns skolgång. Lärarna menar att föräldrarnas engagemang 

kan bidra till en mer positiv läs- och skrivutveckling. Detta tror vi också är av stor betydelse 
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då det stämmer väl överens med Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen. Han 

anser att engagerade föräldrar i barnens omgivning kan bidra till en fortsatt positiv utveckling 

och inlärning då den vuxne redan tillägnat sig kunskaper och erfarenheter (Hwang & Nilsson, 

2003). Vygotskij talar om den proximala utvecklingen, och menar med detta att barnet är 

beroende av sin omgivning för att klara av att förstå och utvecklas (Sandström & Kjellin, 

2002). Utifrån det empiriska materialet kan vi avläsa att arbetet för att hjälpa elever med läs- 

och skrivsvårigheter delas upp mellan skola och hem. Lärarna menar då att föräldrarna kan 

hjälpa till med lättare skoluppgifter hemma. Detta är ytterligare ett bevis på hur betydelsefullt 

ett gott samarbete är mellan lärare och föräldrar när det gäller att stödja elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Utifrån det insamlade materialet kom vi fram till att det finns vissa saker som styr över hur 

lärarnas arbete ser ut. Vi kan avläsa att skolans ekonomiska förhållanden påverkar lärarnas 

arbete på så sätt att det ofta inte är möjligt att få det stöd som lärarna anser optimalt för att 

stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolorna vi varit på har tämligen en mycket 

begränsad budget och de har därför inte medel att införskaffa material som vissa elever skulle 

vara i behov av. Detta kan i sin tur påverka kvaliteten på undervisningen, då eleverna inte ges 

möjlighet till de bästa individanpassade förutsättningarna när det gäller att ta till sig kunskap. 

Det framkommer även att indragningar av speciallärartjänster har gjorts. Detta kan i sin tur få 

konsekvenser för eleverna samt lärarna då de inte får möjlighet att ta del av den fördjupade 

kunskap en speciallärare har kring till exempel läs- och skrivsvårigheter. Slutligen kan vi 

härigenom dra slutsatsen att ekonomiska medel har stor betydelse för att kunna stödja eleven 

på bästa sätt. 

 

Utifrån intervjuerna kan vi också skönja hur stor betydelse styrdokumenten har i skolan. Det 

framkommer att dessa dokument styr lärarnas arbete från grunden. Vi kan se att varje moment 

planeras så att de går i linje med skolans övergripande mål, vilka regleras i Lpo94. Det 

framkommer att lärarna bland annat använder sig av de tester Skolverket tagit fram som ett 

stöd för lärare att synliggöra elevers språkutveckling. Dessa tester kan vara till hjälp för att 

bidra till elevens möjlighet att nå skolans mål (Skolverket, 2008a). Vi anser utifrån resultatet 

att styrdokumenten kan vara till god hjälp för en icke erfaren lärare då de tydliggör lärarens 

och skolans ansvar. Fortsättningsvis menar vi att det finns utrymme att testa nya metoder, 

vartefter läraren skaffat sig egna erfarenheter och utvecklats i sin roll. 
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5.3 Vilka metoder och hjälpmedel lärare kan använda i det fortsatta 

arbetet för att hjälpa eleven att få en positiv läs och 

skrivutveckling 

I vår undersökning har det framkommit att våra intervjuade lärare använder sig av olika 

kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Det framkommer att de hjälpmedel som används främst är dator och alfasmart. Vi tror att 

dessa hjälpmedel fungerar bäst för elever med läs- och skrivsvårigheter då de uppdateras med 

jämna mellanrum och därmed följer med i den moderna utvecklingen som sker i samhället. 

Många elever tror vi även har tillgång till en dator hemma vilket ger dem ytterligare en 

möjlighet att träna skoluppgifter hemma som är anpassade efter deras olika behov och 

förutsättningar. Följaktligen kan datorn då vara ett bra hjälpmedel då det enligt 

hjälpmedelsinstitutet (2005) ger eleven goda möjligheter till individuell anpassning. 

Hjälpmedelsinstitutet (2005) menar också att eleven genom att använda sig av datorn kan få 

ökad möjlighet till att kunna formulera sig skriftligt, då datorn kan innehålla många olika 

stavningsprogram etc. Lärarna anser även att alfasmart kan vara till god hjälp för elever då de 

ska formulera sig skriftligt. Det framkommer att alfasmart kan hjälpa och underlätta för de 

elever som har dålig finmotorik då de slipper momentet att hålla i en penna. Följaktligen kan 

vi då i vårt empiriska material urskilja, att våra intervjuade lärare följer 

Utbildningsdepartementets (1998) krav på att alla elever i skolan som riskerar att få 

svårigheter att läsa och skriva har rätt till stöd i form av olika pedagogiska åtgärder i skolan. 

 

Utifrån vårt resultat anser vi att det också är mycket viktigt att som lärare på ett naturligt och 

öppet sätt medvetandegöra för alla elever vilka individuella olikheter som finns i klassen. 

Därigenom kan man klargöra varför vissa elever är i behov av kompensatoriska hjälpmedel i 

sin undervisning. Detta öppna klimat tror vi, precis som Andersson, Belfrage & Sjölund 

(2006) förespråkar, kan bidra till en ökad samhörighet och förståelse i klassen. Vilket i sin tur 

kan vara ett sätt att uppnå det positiva samspel med omgivningen som Piaget benämner som 

ett gynnsamt klimat för elevens kognitiva utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). Rygold 

(2001) menar fortsättningsvis att bra sociala förhållanden i sin tur på ett positivt sätt kan bidra 

till elevens utveckling i läsning och skrivning. 
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Vi kan även i vårt resultat se att lärarna individanpassar en viss del av skolmaterialet för att 

underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det framkommer att en del av det 

skolmaterial som används är uppdelat i olika nivågrupperingar, vilket kan ge eleverna större 

möjlighet att arbeta på sin egen nivå. Lärarna anser att det kan vara mycket viktigt att 

individanpassa material till elever för att på så vis upprätthålla deras motivation. Detta för att 

motverka den situation som Carlström (2007) beskriver, att elever som arbetar för länge med 

en uppgift som de upplever är svår och jobbig kan leda till negativa följder för deras inlärning. 

Avslutningsvis framkommer det i vår analys att ytterligare en möjlighet som individanpassat 

skolmaterial för med sig är att eleverna samtidigt kan arbeta, men på olika nivåer. Läraren har 

då möjlighet att främja samarbete mellan eleverna, så att de kan hjälpa varandra efter sin egen 

kunskapsnivå. Därigenom uppnås ett socialt samspel vilket både Piaget och Vygotskij 

(Evenshaug & Hallen, 2001; Hwang & Nilsson, 2003) anser vara en bidragande faktor till 

individens kognitiva utveckling. 
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6 Avslutande reflektion 

Här kommer vi att presentera och sammanfatta vår egna tankar krin resultatet av den utförda 

studien.Därtill ger vi förslag på vidare forskning som studien har väckt intresse för. 

 

Som en avslutande reflektion till vår studie tror vi att det i arbetet som lärare är mycket viktigt 

att kunna vara flexibel för att finna de mest optimala individanpassade lösningarna för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Vi menar att det kan finnas många olika individuella skillnader 

mellan eleverna och att läraren då behöver vara flexibel i sitt arbete för att på så sätt kunna 

stödja deras läs- och skrivutveckling på bästa sätt. Således menar vi att läraren i vissa 

situationer kan behöva tänka på nya sätt och hitta andra metoder som kan fungera för att 

stödja eleverna i deras individuella svårigheter. Läraren har som uppgift att i det första stadiet 

upptäcka svårigheter bland elever och med hjälp av speciallärare kartlägga dem. Sedan under 

tidens gång föreligger det läraren att anpassa undervisningen och ge strategier för att hålla 

motivationen uppe hos eleven. Som ett led i detta ställs det också krav på lärarens kunskap om 

läs- och skrivsvårigheter. Vi tror att de flesta lärare någon gång under sin verksamma tid 

kommer att stöta på elever med läs- och skrivsvårigheter och menar då att det i den 

situationen är viktigt att veta hur man ska agera samt ha insikt i elevens svårigheter. Vi menar 

att läraren genom att ha denna kunskap lättare kan fånga upp elever med dessa svårigheter i 

ett tidigt skede så att rätt åtgärder kan sättas in. 

 

Avslutningsvis har vi insett hur viktigt det är att ha ett bra samarbete med föräldrar och 

kollegor. Vi har förstått att arbetsgruppen tillsammans kan hjälpas åt att finna lösningar och 

komma med idéer för att hjälpa eleven. Därtill att föräldrarna har en viktig roll när det gäller 

att stödja och hjälpa eleven med att träna hemma, för att på så sätt bidra ytterligare till elevens 

läs- och skrivutveckling. Tillsammans kan detta skapa ett nätverk kring eleven, vilket främjar 

att eleven kan känna stöd i sin situation.  

  

6.1 Vidare forskning 

Inför vidare forskning tycker vi att det skulle vara intressant att se hur samarbetet mellan de 

olika stadierna i grundskolan fungerar. Det skulle vara intressant att se hur arbetet med elever 

i läs- och skrivsvårigheter fortlöper efter ett så kallat överlämnande till en ny årskurs då nya 
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lärare tar över. Således skulle man kunna undersöka om dessa elever fortfarande får det stöd 

de är i behov av samt om ”övergången” får negativa eller positiva följder för elevens fortsatta 

läs- och skrivutveckling.  



[41] 

 

 

7 Referenslista 

Andersson, B & Belfrage, L & Sjölund, E (2006). Smart start vid läs och skrivsvårigheter. 

Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Bell, J (2006). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Boolsen, M (2007). Kvalitativa analyser. Malmö: Gleerups utbildning. 

 

Bryman, A (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Carlström, Margareta (2007). Pedagogisk utredning vid läs och skrivsvårigheter. I Britta 

Ericson (Red.), Utredning av läs- och skrivsvårigheter (s. 69-112). Lund: Studentlitteratur. 

 

Denscombe, M. (2000). Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

 

Evenshaug, O & Hallen D (2001).  Barn och ungdomspsykologi. Lund: Studentlitteratur. 

 

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Studentlitteratur. 

 

Frisk, M. (2007). Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi/specifik lässvårighet, förekomst, 

orsaker och diagnostik. I Britta Ericson (Red), Utredning av läs- och skrivsvårigheter (s. 65-

90). Lund: Studentlitteratur. 

 

Föhrer, U & Magnusson, E. (2003). Läsa och skriva fast man inte kan- kompenserande 

hjälpmedel vid läs- och skrivsvårigheter. Lund: Studentlitteratur. 

 

Imsen, G. (2006). Elevens värld. Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Grundskoleförordningen. (1994). 2000:1 108. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

 



[42] 

 

Gustavsson, S. (2000). Varieties of reading disability: phonological and orthographic word 

decoding deficits and implications for interventions, Studies from the Swedish institute for 

disability research. (Nr 1). Linköping: Linköpings Universitet, department of behavioural 

sciences. 

 

 Guba, E & Lincoln, Y (1994). Competing Paradigms in Qualitative Research. I Bryman, A 

(2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. 

 

Hjälpmedelsinstitutet (2005). Läslust och skrivglädje för alla- om skoldatatekens arbete för 

elever i behov av särskilt stöd. Stockholm.  

 

Hwang, P & Nilsson, B (2003). Utvecklingspsykologi. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Höien, T & Lundberg, I. (1990). Läsning och lässvårigheter. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Höien, T & Lundberg, I. (1999). Dyslexi, från teori till praktik. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Jacobson, C (2009). Kartläggning av dyslexi. I Stefan Samuelsson (m fl), Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket (s. 267- 281). Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Jacobson, C. (2006). Hur kan vi se på läs och skrivsvårigheter?. I Svenska Dyslexiföreningens 

och Svenska Dyslexistiftelsens tidskrift, Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter, nr 

4/2006. Hämtad från: http://dyslexiforeningen.se/pdf/jacobson_hemsidan.pdf.  

 

Jansson, A. (1995). Hur kan man hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. I Jacobson, C & 

Lundberg, I (Red) Läsutveckling och dyslexi, frågor, erfarenhet och resultat (s. 145-162). 

Stockholm: Liber utbildning AB. 

 

Johannessen, A & Tufte, P-A. (2003). Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: 

Liber. 

 

Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://dyslexiforeningen.se/pdf/jacobson_hemsidan.pdf.


[43] 

 

Larsson- Swärd, G. (1999). Åtgärdsprogram för barn med behov av särskilt stöd. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Lindell (2000). Svårt att läsa och skriva: att handleda vuxna med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i träning och kompensation. Brunnsvik: Läs- och skrivpedagogiskt 

Centrum.  

 

Lundberg. I &  Herrlin, K (2005). God läsutveckling, kartläggningar och övningar. 

Stockholm: Natur och kultur. 

 

Lundberg. T & Ohlis. K. (2003). Vad alla bör veta om läs- och skrivsvårigheter. Stockholm: 

Förbundet Funktionshindrande Med Läs- och Skrivsvårigheter. 

 

Rygvold, A-L. (2001). Läs- och skrivsvårigheter. I Asmervik, S, Ogden, T & Rygvold, A-L 

(Red), Barn med behov a särskilt stöd (s. 14-83) Lund: Studentlitteratur. 

 

Sandström- Kjellin, M. (2002). Läsutveckling i ett helhetsperspektiv, fjorton barns 

läsutveckling under första och andra skolåret. (Avhandling för doktorsexamen, Stockholms 

universitet) Isbn: 91-7265-493-7. 

 

Skolverket. (2008a). Nya språket lyfter, diagnosmaterial i svenska och svenska som 

andraspråk för grundskolans årskurs 1-5. 

 

Skolverket. (2008b). Allmänna råd för arbetet med åtgärdsprogram. Beställningsnr: 08:1036, 

ISBN: 978-91-85545-38-4. Hämtad från: http://www.skolverket.se/publikationer?id=1786 

 

Stadler. E. (1998). Läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Utbildningsdepartementet. (1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo94. Stockholm: Fritzes. 

 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1786


[44] 

 

Utbildningsdepartemenetet (SOU 1997:108). Att lämna skolan med rak rygg: om rätten till 

skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och 

skrivsvårigheter. Stockholm: Ellanders Gotab.  

 

Vygotskij, Lev. S. (1978). Mind in society. London: Harvard University Press



[1] 

 

8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1; Missivbrev 

 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter från Linköpings universitet som just nu skriver vår C- uppsats. Vi har 

valt att skriva om hur lärare i åk 3 kan arbeta med elever som har svårigheter i sin läs- och 

skrivinlärning. Anledningen till varför vi vill skriva om just detta är att vi anser att det är ett 

stort och viktigt arbetsområde, samt att vi som blivande lärare vill ha mer kunskap om detta 

innan vi kommer ut i arbetslivet. 

I denna uppsats har vi valt att använda oss av intervjuer för att samla in data. Vi vänder oss nu 

till dig som är undervisande lärare och hoppas att du vill hjälpa oss genom att låta oss 

intervjua dig. Vår tanke är att denna intervju skulle kunna äga rum tisdag eller torsdag v. 16, 

17 eller 18. Vi uppskattar att intervjun kommer att ta ca en timme. Denna intervju är frivillig, 

men vi uppskattar om du vill bidra och hjälpa oss med din kunskap och erfarenhet genom att 

besvara frågorna.  Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt.  

Tack på förhand 

 

Med vänliga hälsningar 

AnnaMaria Peterson och Evelina Nordahl 

 

Vid eventuella frågor, maila gärna oss 

 

annpe 610@student.liu.se  

 eveno280@student.liu.se 

 

mailto:eveno280@student.liu.se
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8.2 Bilaga 2; Intervjuguide 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

2. Hur upptäcker du att en elev har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning? 

 

3. Gör du någon kartläggning/tester för att se var eleven befinner sig i sin läs- och 

skrivinlärning? Hur går en sådan till? Bifoga gärna ett underlag om så finns. 

 

4. Vilka direkta åtgärder vidtar du om du upptäckt att en elev har svårigheter i sin läs- 

och skrivinlärning? 

 

5. Vilka metoder samt hjälpmedel använder du i det fortsatta arbetet med eleven för att 

hjälpa denne att få en positiv läs- och skrivinlärning? 

 

6. Finns det särskilda riktlinjer på din arbetsplats gällande var en elev bör befinna sig i 

sin läs- och skrivinlärning med tanke på ålder och klass?  

 

7. Följer ni upp arbetet med dessa elevers fortsatta läs och skrivinlärning? I sådant fall, 

på vilket sätt sker det? 

 

8. Har du någon extra kompetens eller annan pedagogisk utbildning för elever som har 

svårigheter med läs- och skrivinlärning? 

 

 


