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Förord 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och specialpedagoger i grundskolans 
tidigare år beskriver sitt förebyggande och stödjande arbete med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Under den tid som studien pågått har vi både individuellt 
och gemensamt insamlat och läst litteratur som berör studiens ämne. Vi har gemensamt 
utformat intervjuguiden samt genomfört intervjuerna. Materialet från intervjuerna har 
transkriberats individuellt och har sedan sammanställts gemensamt. Författandet i 
studien har varit en gemensam process och vi ansvarar tillsammans för studiens alla 
delar.  

Vi vill tacka alla de pedagoger som möjliggjort denna studie. Ett särskilt tack riktas till 
vår handledare Anna-Lena Lange som har hjälpt och inspirerat oss i vårt examensarbete. 

 

 

Alexandra Englund och Maria Ljung Jonsson 
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En intervjustudie om lärares arbete 
med läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi 

Alexandra Englund  

Maria Ljung Jonsson 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att studera hur lärare och specialpedagoger beskriver sitt 
förebyggande och stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Vi har 
genom kvalitativa intervjuer med lärare och specialpedagoger fått en bild över hur de 
förebyggande och stödjande arbetssätten kan se ut. Undersökningen genomfördes på 
fyra olika skolor bland pedagoger som undervisar i år 1 – 5. Resultatet visar att det finns 
skillnader i lärarnas och specialpedagogernas beskrivningar av sina förebyggande och 
stödjande arbetssätt. De lärare som undervisar yngre elever har mer förebyggande arbete 
än de lärare som undervisar de äldre eleverna. Det mest omfattande förebyggande 
arbetet fann vi i den skolan med Montessoriinriktning. Det stödjande arbetet beskrevs 
mest utförligt av specialpedagogerna. Flera av lärarna anser att en reducering av antalet 
uppgifter till elever med svårigheter var ett stödjande arbetssätt. Samtidigt framkommer 
andra exempel på stödjande arbetssätt av lärarna, som exempelvis möjligheten för 
elever att få göra muntliga prov. Flera av lärarna förlitar sig emellertid ofta på 
specialpedagogens kunskap och undervisning. Några av lärarna framhåller 
svårigheterna med att kunna räcka till för alla.  

Alla i studien har svårt att beskriva var gränsen går mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi, men menar att läs- och skrivsvårigheter kan avhjälpas med träning, medan 
dyslexi är något beständigt. Det framkommer emellertid skillnader i svaren när de 
beskriver vad läs- och skrivsvårigheter kan bero på, närmare bestämt allt från omognad 
till bristande pedagogik.  
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Inledning 
Høien och Lundberg (1999) menar att läsning ofta är nyckeln till att klara av sin utbildning 
och sitt arbetsliv. Dagens samhälle kräver läsförmåga hos oss alla för att vi ska kunna 
förstå vår omvärld. För de flesta elever som börjar skolan går läs- och skrivinlärningen 
relativt smärtfritt oavsett vilken läsinlärningsmetod läraren använder sig av. Men det är 
viktigt att alltid börja där barnen befinner sig, att pedagogen utgår från barnets förförståelse 
och att de ser till vad barnet kan, inte till vad barnet inte kan. Alla barn lär sig att läsa och 
skriva på olika sätt och de måste erbjudas olika arbetsformer för deras varierande behov. 
Taube (1997) skriver att pedagogerna ska se till barnets möjligheter och ge barnet 
förutsättningar att kunna utveckla en positiv självbild. Självförtroendet har en stor 
betydelse för läsningens framgång. Hon beskriver pedagogernas uppgift på så sätt att vi 
måste förmedla att läsningen har något av personligt värde att ge till alla. Det är lätt att 
eleverna hamnar i en ond cirkel om en bit av självtilliten har fallit bort under läsinlärnings-
processen. Det krävs alltså att eleverna inser meningsfullheten att lära sig läsa och skriva. 
Om eleverna inte är införstådda med varför de i framtiden bör kunna läsa, är det 
förmodligen svårt att nå framgång i läsutvecklingen (Lundberg & Herrlin, 2003). Hos de 
elever som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter är alltså motivationen och 
meningsfullheten mycket viktiga att stärka, vilket kan göras genom stöd från läraren. 

 

Taube (1997) skriver att det alltid finns elever som av olika anledningar stöter på problem i 
sin läs- och skrivinlärning och att orsakerna till att läs- och skrivsvårigheter uppkommer 
kan vara många, eftersom alla barn inte har samma förutsättningar från början. I dagens 
stressade samhälle är det många barn som inte har fått ta del av böckernas värld innan 
skolstarten. Andra barn växer upp i en rik skriftspråklig miljö, och får oftast inte dessa 
problem om de inte är av biologisk eller fysiologisk karaktär. Frost (2002) menar att de 
barn vars föräldrar har lockat in barnen på ett positivt sätt i skriftspråket har ett större 
ordförråd och får dessutom själva lusten och intresset för läsningen. Andra barn har inte 
haft samma möjligheter att möta litteratur som en naturlig del i vardagen, och har därmed 
inte den positiva bilden av läsning och vad den kan innebära för dem. Syn- och 
hörselproblem, språkstörningar, bristande kunskaper i svenska språket eller 
otillfredsställande undervisning kan vara andra anledningar till att svårigheter uppkommer.  

  

Myrberg (2003) menar sammanfattningsvis att goda miljöförutsättningar, det vill säga en 
bra pedagogik i skolan och god hemmiljö kan minska risken att få läs- och skrivsvårigheter, 
trots att eleven har ofördelaktiga biologiska förutsättningar. Även motsatt förhållande 
råder, att bristande pedagogik i skolan och en dålig hemmiljö kan öka risken för att få läs- 
och skrivsvårigheter, trots bra biologiska förutsättningar. 

 

Pedagogernas yrkesroll kräver att de skall vara flexibla och kunna anpassa undervisningen 
för att optimera varje individs lärande. Pedagogerna ska lära eleverna läsa och skriva 
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eftersom kravet på språklig färdighet är mycket stort i dagens samhälle. Eleverna ska enligt 
uppnåendemålen i Lpo 94 efter genomgången grundskola kunna: 

 

behärska det svenska språket och kan lyssna och kan läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 

och skrift   (Lärarboken, Lpo 94, s. 19) 

 
Detta mål är ett av många i läroplanen och för att kunna uppnå dessa måste pedagogerna 
kunna ge eleverna förmågan att behärska språket och ge dem en tillit till den förmågan 
(Körling, 2003). Pedagogerna måste ha god kunskap i ett förebyggande arbete mot läs- och 
skrivsvårigheter och de måste kunna stödja de elever som har läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi.  

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning och i media uppmärksammat att elever 
med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi inte alltid får den hjälp de behöver och har rätt 
till. Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är ett ständigt aktuellt ämne i media. Enligt en 
kartläggning som Skolverket gjort och som kommenteras i Dagens Nyheter (2002) behöver 
21 % av eleverna i grundskolan extra stöd för att klara av sitt skolarbete, men bara 17 % av 
dem får den hjälp de behöver. Enligt artikeln kan en tänkbar orsak vara bristen på 
speciallärare. Emellertid kan det år 2005 fortfarande läsas i Dagens Nyheter1 i ett referat 
från den nordiska dyslexipedagogiska kongressen om hur illa det är ställt med barns läs- 
och skrivkunskaper. Kongressen återkommer vart tredje år och syftet är att sammanlänka 
det stora avståndet mellan den pedagogiska praktiken och forskningens upptäckter. Under 
dyslexikongressen som hölls i augusti 2005 uttalade sig flera forskare att kunskapen finns 
hur vi tidigt kan stödja de barn som ligger i riskzonen för att ha dyslexi. En av forskarna, 
Ingvar Lundberg menar att: 

 

Det finns ett alltför stort glapp mellan vad forskarna vet och de resurser som verkligen satsas på 

barnen.    (Dagens Nyheter, 2005) 

 

Yrkesrollen som lärare tillsammans med den uppmärksamhet som läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi får i media och den debatt som förs kring detta, gör att vi vill undersöka det 
stödjande arbetssätten med de elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, samt 
hur det förebyggande arbetet mot läs- och skrivsvårigheter ser ut i fyra skolor i en av 
Stockholms norra förorter.  

 

                                                 
1 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=447886 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare och specialpedagoger i grundskolans 
tidigare år beskriver sitt förebyggande och stödjande arbete med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi.  

 

Frågeställningar 
 

• Hur beskriver lärare och specialpedagoger i grundskolan sitt förebyggande arbete 
mot läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? 

 

• Hur beskriver lärare och specialpedagoger i grundskolan sitt stödjande arbete med 
elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? 

 

• Hur definierar lärare och specialpedagoger läs- och skrivsvårigheter och dyslexi? 
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Bakgrund 

Historik 
Genom folkskolans införande 1842 fick alla barn en formell rätt till utbildning. Alla barn i 
Sverige omfattades av skolplikt. Staten hade skyldighet att utbilda alla barn, vilket redan 
från början frambringade problem för många. Vissa barn hade svårigheter med att 
tillgodogöra sig undervisningen och nå statens och skolans mål på grund av begåvnings-
mässiga skäl. Andra fick svårigheter att deltaga i undervisningen eftersom de bidrog till 
familjens försörjning på olika sätt (Malmgren Hansen, 2002).   

 

Ericson (2001) skriver att det från början var läkare som intresserade sig för läs- och 
skrivsvårigheter under 1800-talet. De såg svårigheterna som en sjukdom, medfödd eller 
förvärvad hjärnskada, och införde termen ”ordblindhet”. På grund av denna syn var den 
allmänna uppfattningen att möjligheterna att övervinna svårigheterna var mycket små. I 
början av 1800-talet var således åsikten att hjärnskador var orsaken till läs- och 
skrivsvårigheter, medan man under den senare delen av seklet vidgade sin syn på 
orsakerna. Då menade man att fattigdom, föräldrarnas vårdslöshet och deras oförmåga till 
att stava kunde vara andra anledningar till elevernas läs- och skrivsvårigheter. De enda 
åtgärder som sattes in under 1800-talet för att hjälpa de svaga eleverna var att de fick gå om 
en eller flera årskurser. Vissa kom inte längre i sin utbildning än till småskolan. 1879 
inrättades den första hjälpklassen i Sverige dit elever med bland annat läs- och 
skrivsvårigheter hänvisades (Ericson, 2001). Förekomsten av hjälpklasser blev sedan mer 
vanlig på1890-talet (SOU 1998:66). 

 

Høien och Lundberg (1991) skriver att de första vetenskapliga rapporterna om termen 
dyslexi bland skolelever kom strax före sekelskiftet. Det var en tysk ögonläkare som var 
den förste att använda termen, men han beskrev svårigheterna hos vuxna som hade utsatts 
för skador på hjärnan. Den förste som beskrev dyslexi hos barn var en engelsk skolläkare, 
men han använde termen ordblindhet.  
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I början av 1900-talet vidgades synen ytterligare när psykologen Monroe 1932 presenterade 
flera orsaker till svårigheterna (Ericson, 2001). Genom detta ökade förutsättningarna för att 
hjälpa dessa elever. Monroe nämnde följande orsaker: 

 
• Medfödd eller förvärvad neurologisk defekt 
• Dålig hälsa 
• Begränsad inlärningsförmåga 
• Konflikt mellan hjärntendenser 
• Dålig perception 
• Dålig syn eller hörsel 
• Defekt körtelfunktion 
• Dålig miljö 
• Onormala emotionella reaktioner 
• Dålig skolundervisning   

(Ericson, 2001, s. 18-19) 
 
 
Monroe hade en stor bidragande roll i utvecklingen av läsklasser, där de eleverna med stora 
läs- och skrivsvårigheter gick. Elever med lättare läs- och skrivsvårigheter hänvisades 
istället till läsklinik som man i Sverige började arbeta med 1949. I såväl kliniker som 
läsklasser tog man i början emot barn endast från de lägre årskurserna. Med tiden ökade 
antalet läsklasser och kliniker och kom att ta emot elever från samtliga årskurser. 
Skillnaden mellan läsklasser och läskliniker förutom graden av svårigheter hos eleven, var 
att eleverna som fick undervisning i läsklinik tillhörde en ordinarie klass och fick 
individanpassad undervisning i kliniken ett par tillfällen i veckan. Elevantalet i läsklasserna 
fick inte överstiga 15 och deras undervisning bedrevs uteslutande i läsklassen (Ericson, 
2001). 

 
Under 1950-, 60- och 70-talen låg utredningar till grund för all placering till läsklasser och 
läskliniker. Ericson (2001) beskriver att inför en eventuell placering i läsklinik gjordes 
alltid en pedagogisk utredning. Samtliga elever fick göra ett högläsningstest av ord under 
en minut. Genom detta kunde de avgöra om avkodningen var godkänd. De elever som inte 
godkändes blev erbjudna specialundervisning i klinik. När det gällde placering i läsklass 
krävdes det en större utredning av mer medicinsk karaktär. Ericson (2001) skriver vidare 
att det bland annat krävdes föräldrarnas tillstånd för utredning. Skolsköterskan och 
skolläkaren skaffade fram information om elevens hälsa, uppväxthistoria, hemförhållanden 
och lärare utförde intelligenstest samt läs- och skrivprov på den aktuella eleven.  

 
I mitten av 1900-talet, ungefär 100 år efter folkskolans införande, hade den allmänna 
uppfattningen om barn med svåra läs- och skrivsvårigheter ändrats. Nu förstod de flesta att 
dessa barn inte var obegåvade. Flera test utvecklades för att kunna utreda och göra en så 
noggrann bedömning som möjligt innan det beslutades om diagnos och behandling 
(Ericson, 2001). 
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Det framgår från betänkandet 1961:30 av 1957 års skolberedning att man under 1940- och 
50-talen främst ansåg att skolsvårigheterna fanns hos eleverna själva (SOU 1998:66). Detta 
trots att Monroe redan 1932 presenterade de ovan nämnda möjliga orsakerna till elevers 
svårigheter.  

 

I 1969 års läroplan för grundskolan (Lgr 69) nämns miljön för första gången som en 
tänkbar orsak till elevernas svårigheter (SOU 1998:66). Detta medförde under 70-talet att 
synen förändrades ytterligare. Man började inse att en del av elevernas svårigheter kunde 
bero på skolan och undervisningen. Om skolan gjorde vad den skulle göra så borde inga 
elever förvisas till specialklass, alla skulle kunna gå tillsammans. I och med att synen på 
var orsakerna hörde hemma flyttades från eleven till skolan och omgivningen, ansåg man 
att diagnostisering och tester inte längre behövdes. Detta ledde till att lärares kunskaper om 
utredning och behandlingar av de med svårigheter avstannade. Lågstadielärare 
examinerades under delar av 70-talet till och med utan någon som helst utbildning i 
läsinlärning (Ericsson, 2001). Läsklasser och läskliniker avskaffades 1978 och 
läsklassernas elever flyttades in i vanliga klasser, där de fick individuellt stöd av 
speciallärare som arbetade jämsides med klassläraren (SOU 1998:66; Ericsson, 2001). 

 

I och med att man började granska skolans roll i relation till elevers svårigheter, 
förbättrades undervisningen möjligen under 80-talet (Ericson, 2001). I 1980 års läroplan för 
grundskolan (Lgr 80) hade man som utgångspunkt att alla elever hade möjlighet till 
utveckling och att man skulle utgå ifrån elevernas starka sidor. Som förebyggande åtgärd 
skulle man först och främst pröva att granska skolans undervisningsmetoder när eleverna 
hade svårigheter (SOU 1998:66).  

 

Samtidigt som man under 1980-talet granskar skolan som tänkbar orsak till elevers 
svårigheter övergår man mer och mer till att förklara läs- och skrivsvårigheter som en 
bristande mognad hos eleven. I Lgr 80 avspeglar sig Piagets tankar. 

 
Skolan har skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och medinflytande i takt med deras stigande 

ålder och mognad.   (Lgr 80, s.13) 

 
 
Piaget (1896-1980) menade att inlärningen bestäms av elevens mognadsnivå. Han ansåg att 
om inte den rätta mognaden infunnit sig kan man heller inte utvecklas (Jerlang, 2005).   

 

Tanken om att omognad skulle vara anledningen till läs- och skrivsvårigheter fanns 
fortfarande i början av 90-talet enligt Ericson (2001). Läs- och skrivsvaga drabbades 
genom 90-talets ekonomiska åtstramningar då skolorna blev mer självständiga och 
organisationerna förändrades. Många speciallärartjänster drogs in och elevantalet i 
klasserna ökade. Detta minskade möjligheterna för elever i Sverige att få rätt hjälp för att 
nå en acceptabel läsnivå. Samtidigt uppmärksammades den internationella synen på 
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betydelsen av god läskunskap, vilket ledde till att regeringen 1993 anslog medel för att 
starta upp flera läspedagogiska centra. Detta ledde vidare till att man började uppmärk-
samma elever med läs- och skrivsvårigheter åter igen (Ericson, 2001). I 1994 års läroplan 
(Lpo 94) som när detta skrivs fortfarande gäller, betonas det att alla som arbetar i skolan 
skall: 

 
uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd 

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

   (Lärarboken, Lpo 94, s. 22 och s.23) 

 
Detta krav ställs på alla som arbetar i skolan, vilket är svårt att helt och fullt leva upp till 
om vi tolkar den uppmärksamhet som läs- och skrivsvårigheter och dyslexi har i media. 
Debatterna som förs fram aktualiseras ständigt och är en bidragande orsak till studiens syfte 
och frågeställningar. 

 
 

Begreppsdefinitioner – läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi  
I varje klass finns i genomsnitt två till tre elever som har det svårare än sina klasskamrater 
att tillgodogöra sig läs- och skrivundervisningen (Lundgren & Ohlis, 2003). Forskarna i 
Konsensusprojektet (Myrberg, 2003) betraktar avkodnings-/inkodningsproblem samt 
läsförståelseproblem som läs- och skrivsvårigheter. De menar att elever som har svårt att 
förstå samt meddela sig med hjälp av skriftspråk, men som inte har några svårigheter i 
talspråkssammanhang har läs- och skrivsvårigheter. Dessa problem kan ha sin bakgrund i 
otillräckliga förutsättningar för språklig utveckling under uppväxten och eller i skolan, de 
har sina rötter i den tidiga talspråksutvecklingen. Men svårigheterna visar sig ofta i 
samband med läs- och skrivinlärningen. Orsakerna till att läs- och skrivsvårigheter 
uppkommer kan enligt FMLS (Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter) 
bland annat bero på: 

 
- syn- eller hörselproblem 
- bristfällig undervisning 
- bristande träning 
- sen språk- och talutveckling 
- psykiska problem 
- invandrarbakgrund 
- dyslexi 
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Läs- och skrivsvårigheter kan enligt Myrberg (2003) röra sig om dåliga strategier i 
läsförståelse, bristande syntaktisk förmåga, svagt ordförråd, otillräcklig förmåga att kunna 
analysera ord, dålig automatisering eller dåligt läsflyt. Dessa problem kan ibland vara en 
följd av bristande skriftspråklig stimulans i skolan och i hemmet. 

 

En person med dyslexi har specifika läs- och skrivsvårigheter och har sin grund i de 
språkbiologiska förutsättningarna hos individen. Ordet dyslexi kommer från grekiskans 
dyslexia och har sitt ursprung i de grekiska orden dys (svår) och lexis (ord, tal). Dyslexi 
innebär en uppsättning specifika funktionsnedsättningar. Man ärver dock inte svårig-
heterna, utan särskilda egenskaper som i sin tur kan leda till läs- och skrivsvårigheter 
(Lundgren & Ohlis, 2003). Gemensamt för elever med dyslexi är att deras fonologiska 
förmåga är sämre än hos andra barn. Dessa problem med att hantera språkljuden har ofta en 
genetisk bakgrund (Myrberg, 2003). Dyslexi har ingenting med intelligens att göra 
(Madison & Johansson, 1998).  

 

Myrberg (2003) anser att det pågår en ständig samverkan och påverkan mellan avkodnings- 
och inkodningsförmåga å ena sidan, och läsförståelse å andra sidan som pågår under hela 
skoltiden. Elever som har av- och inkodningsproblem får ofta läsförståelseproblem som 
följd. Dessutom påverkar bristande läsintresse och dåligt ordförråd av- och inkodnings-
förmågan och läsförståelsen. Även omvänt orsakssammanhang gäller.  

 

Det finns ännu inte någon enhälligt accepterad definition av dyslexi som godtas, troligtvis 
på grund av att det är svårt att exakt beskriva vad man kan, när man kan läsa och skriva 
(Andersson, 2003). De flesta definitionerna kännetecknas av svårigheter att avkoda 
enskilda ord, vilket vanligen beror på en nedsatt fonologisk förmåga och svårigheter med 
stavning (Lundgren & Ohlis, 2003). Barn som har dyslexi har alltså svårt att uppfatta hur 
ord är uppbyggda av enskilda språkljud och hur ordningsföljden av språkljuden ska vara 
(FMLS, 2003). Gränserna för definitionen av dyslexi dras lite olika och därför kan man 
enligt Andersson (2003) se siffror på förekomsten av dyslexi mellan 2-10%. Det finns 
också skillnader i hur termen används mellan olika länder, därför är det svårt att jämföra 
förekomsten länder emellan.  

 

Myrberg (2001) skriver att den traditionella definitionen av dyslexi är läs- och 
skrivsvårigheter som inte går att förklara genom brister i allmänbegåvning, dåliga sociala 
eller pedagogiska faktorer. Detta tolkas av Myrberg (2001) som att dyslexi är en 
restprodukt av läs- och skrivsvårigheter när man eliminerat yttre förklaringar vilket då 
benämns som en diskrepansdefinition. Denna definition har enligt Myrberg (2001) fått 
mycket kritik, då den inte har en förklarande teori bakom sig och för att den ur 
diagnostiseringssynpunkt också är bristande eftersom den är beroende av mätning av 
allmänbegåvningen. När man då mäter intelligens hos barn blir misstagen många vid försök 
att avgöra vem som har dyslexi eller inte. Hos vuxna finns en allmängiltig begåvnings-
faktor som kan förklara en stor del av variationen i både verbal och icke-verbal förmåga i 
intelligensmätningar. När man i dyslexiutredningar har för avsikt att mäta icke-verbal 
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intelligens fångas enligt Myrberg (2001) troligtvis indirekta effekter upp av otillräcklig 
skriftspråksstimulering hos många dyslektiker, vilket leder till en märkbar undertäckning 
av det faktiska antalet dyslektiker. Myrberg (2001) menar vidare att även ur 
samhällssynpunkt är det otillfredsställande att dyslexi utesluts hos dem som har svagare 
begåvning än genomsnittsbefolkningen.  

Studier som exempelvis Stanovich´ och Siegel2 (1994) gjort, har visat att man inte kan utgå 
från skillnader mellan läsålder och intelligensålder när en eventuell diagnos ska ställas. 
Barn med lässvårigheter uppvisar i största allmänhet samma utveckling oberoende av 
allmänbegåvning. Den nya forskningen inom dyslexi tar sin utgångspunkt i brister i den 
fonologiska förmågan och problem med avkodningen. 

 

Myrberg (2003) skriver att man inte kan skilja en dyslektiker från en icke-dyslektiker 
genom att dra någon gräns i den fonologiska förmågan, och det finns inte heller något 
enskilt symptom som är utmärkande för dyslexi. De dyslektiska problemen blir tydligare ju 
högre krav som ställs. Detta gäller även andra typer av läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är 
inte vare sig en sjukdom eller någon hjärnskada. Forskarna i Konsensusprojektet (Myrberg 
& Lange, 2006) stödjer inte heller de utbredda föreställningarna om att dyslexi skulle vara 
en följd av synfel, motorisk felutveckling, brist på näringsämnen eller bristande samspel i 
hjärnans förmåga att behandla ljudsignaler. 

 
Enligt Høien och Lundberg (1999) innebär dyslexi att man har stora svårigheter med att 
tillägna sig normal läsfärdighet, men var gränsen sätts beror bland annat på vilket krav på 
läskunnighet som anses nödvändig för att kunna fungera normalt i samhället. Om man trots 
ansträngningar och en bra undervisning inte uppnår den nödvändiga nivån betraktas man 
som regel som dyslektiker. Høien och Lundbergs (1999) definition av dyslexi lyder: 

  
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 

principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå 

en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig 

rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en 

genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. 

Även om läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid 

en mer grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta 

område ofta också kvarstår upp i vuxen ålder. 

    (Høien & Lundberg, 1999, s. 20) 

 
Lundgren och Ohlis (2003) skriver också om den svåra gränsdragningen för vad som 
räknas som dyslexi. De menar att dyslexi är ett relativt begrepp, eftersom det är svårt att 
avgränsa och de biologiska förutsättningarna alltid samspelar med övriga förutsättningar. 

                                                 
2 http://web.ebscohost.com.ezproxy.lhs.se:2048/ehost/pdf?vid=11&hid=20&sid=b91fd32a-008c-4008-8f53-
22dcfbc61d39%40sessionmgr7 
 



 10

Men med ett bra bemötande, en förstående omgivning och med rätt stöd behöver dyslexi 
inte bli till ett handikapp. De menar att skolan kan med rätt anpassad undervisning och bra 
hjälpmedel avlägsna många hinder som kan stå i vägen för att lyckas i skolan. 

 

Diagnostisering  
Enligt Andersson (2003) har det under de senaste åren förts en debatt kring begreppet 
dyslexi. Hur det skall definieras och vem som har rätt kompetens att utreda och 
diagnostisera. Rätten att diagnostisera dyslexi finns inte lagbunden i svensk grundlag. De 
som i praktiken diagnostiserar dyslexi idag finns inom många olika yrken: pedagoger, 
psykologer, logopeder, läkare med flera. Det som idag förespråkas allt mer är att man skall 
diagnostisera i team, eftersom det ger flera olika infallsvinklar och ger en mer heltäckande 
bedömning än tidigare. Detta för att eleven skall få så effektiva individuellt anpassade 
åtgärder som möjligt (Andersson, 2003).  

 

Man kan läsa i ”Konsensusprojektet” (Myrberg & Lange, 2006) att elever med en diagnos 
får rätt till särskilt stöd och exempelvis tekniska hjälpmedel. Ofta är det föräldrarna som 
driver på för att få en diagnos och därmed rätt till mer extra stöd, eftersom en medicinsk 
diagnos ger rätt till utökade ekonomiska resurser. Enligt Lpo 94 ska skolan ge stöd till alla 
de elever som är i behov av det. Det vill säga att pedagogerna skall ge stöd till alla elever 
som har det behovet oavsett om de har en diagnos eller inte. En diagnos kan även vara 
negativ i den bemärkelsen att det kan upplevas som en stämpel för den som har fått 
diagnosen och risken finns att det stjälper elevens självförtroende.  

 

I Konsensusprojektet uppmärksammas av intervjuade läsforskare att behovet av särskilda 
utredningar av läs- och skrivsvårigheter borde kunna minskas om man har professionella 
lärare som kan upptäcka behoven och följa upp med tidiga stödinsatser, gärna under det 
första skolåret (Myrberg & Lange, 2006). Elever med läs- och skrivsvårigheter behöver en 
genomtänkt undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Att elever med svårigheter bör 
få rätt stöd tidigt är forskare överens om. Elliot3 (2005) menar att det inte finns någon 
forskning som tyder på att de elever med diagnostiserad dyslexi bör ha en annan sorts 
undervisning, än de som har läs- och skrivsvårigheter utan diagnos. Han ifrågasätter om 
diagnostiseringen verkligen leder till meningsfull hjälp för eleven. Det viktigaste menar 
Elliot (2005), är att vi ingriper så tidigt som möjligt när vi anar svårigheter hos eleverna 
och att vi inte behöver några kliniska diagnoser för att sätta in extra stöd, men å andra sidan 
skriver han att många föräldrar upplever svårigheter att få till resurser i skolan för sina 

                                                 
3 http://web.ebscohost.com.ezproxy.lhs.se:2048/ehost/pdf?vid=17&hid=13&sid=855a97f9-dd68-416b-8829-
9a851801a772%40SRCSM2 
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barn. De har därför känt sig manade att få till stånd en dyslexidiagnos för att bli tagna på 
allvar och därigenom få resurser. 

 

Gillberg och Ödman (1994) skriver att en diagnos ofta betyder att mycket av den oro 
personen i fråga har upplevt försvinner. För både barn och föräldrar kan det upplevas som 
en lättnad att äntligen få veta orsaken till svårigheterna. Men enligt Andersson (2003) finns 
det de som motsätter sig formella tester av personer med läs- och skrivsvårigheter. De 
menar att diagnostiseringar sätter etiketter på eleverna och bidrar till segregering och 
skapar sämre självkänsla. Høien och Lundberg (1999) menar att det finns en risk att en 
diagnos bidrar med en etikett som i och för sig kan vara en lättnad, men som inte alltid 
bidrar till genomtänkta pedagogiska insatser. Istället borde diagnos och regelbunden 
kartläggning vara ett naturligt inslag i undervisningen. Det skulle ge barnen mer trygghet 
och ge ett mer rättvist resultat. Allard och Sundblad4 (2006) påpekar på sin hemsida att det 
viktiga inte är huruvida en elev har något fel eller inte, utan hur man ska hjälpa barnet. 
Istället för att lägga ner tid och pengar på diagnostiseringar bör skolan lägga all kraft på 
hjälpande stödinsatser. En elev med läs- och skrivsvårigheter måste få rätt stöd oberoende 
av skälet till det. Genom att bygga upp en jag kan-känsla hos eleven stärks 
självförtroendet, vilket är av avgörande betydelse vid läsinlärningen. Detta styrks av 
Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2006), där de betonar att läsforskarna framhåller 
vikten av att eleverna upplever att de får visa upp kunskaper som de är bra på och att lärare 
som arbetar med dessa elever kan visa dem en positiv utveckling, samtidigt som de även 
måste inse sina svagheter.  

 

Skolans ansvar 
Läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi nämns inte i gällande lag- eller förordningstexter för 
skolan. Däremot tas elever i behov av särskilda stöd upp. Skollagen5 (1985:1100) är 
fastställd av riksdagen och innehåller bestämmelser för skolans verksamhet. I den del av 
skollagen som berör grundskolan står det att: 

 
Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet. 

   (Skollagen 4 kap. 1 §) 

 

                                                 
4 http://www.bibo.se/pages/dyslexi.html 
 

5 

http://rixlex.riksdagen.se/htbin/thw?${HTML}=SFST_LST&${OOHTML}=SFST_DOK&${SNHTML}=SFST_ERR&${MA

XPAGE}=26&${TRIPSHOW}=format=THW&${BASE}=SFST&${FREETEXT}=&BET=1985%3A1100&RUB=&ORG= 
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Det är följaktligen skolans ansvar att stödja dessa elever genom pedagogiska, 
organisatoriska eller miljörelaterade åtgärder. Persson (2005) påpekar att det inte görs 
någon åtskillnad i lagen mellan olika svårigheter. Funktionshinder eller handikapp nämns 
inte, men kravet är ovillkorligt att särskilt stöd skall ges till elever med svårigheter.  

Grundskoleförordningens6 kapitel 5 har som rubrik ”Särskilda stödinsatser”. Där framgår 
att rektorn är ytterst ansvarig för att elever med svårigheter ska erhålla stödåtgärder. 

 
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. 

    (Grf 5 kap. 1 §, andra stycket) 

 
Vidare kan läsas i Lpo 94, första kapitlet om skolans värdegrund att skolan är skyldig att ta 
hänsyn till alla elevers skiftande behov och att undervisningen inte kan se lika ut för alla, 
eftersom alla elever har olika förutsättningar att nå målen.  

Lärarna i skolan har vidare skyldighet att stärka elevernas vilja och tillit till sin egen 
förmåga och ge särskilt stöd till de eleverna som har svårigheter. Lärarna skall även: 

 
• utgå från varje individs behov, förutsättningar, erfarenhet och tänkande 
• organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga 
 
(Lärarboken, Lpo 94, s. 22-23) 
 

Staten föreskriver skolan ett stort ansvar när det gäller att ge stöd till dem som behöver det, 
men staten säger ingenting om hur stödet skall utformas (Persson, 2005). Det är upp till 
varje enskild kommun att upprätthålla en skolplan som beskriver hur den pedagogiska 
verksamheten skall bedrivas för att uppnå målen. Vidare skall varje enskild skola ha en 
lokal arbetsplan beskrivande konkreta tillvägagångssätt för hur man stödjer elever i behov 
av särskilt stöd.  
 
 

 
 

 

                                                 
6 http://lagen.nu/1994:1194 
 



 13

Förebyggande arbetssätt i läs- och skrivutveckling 
Med ett förebyggande arbetssätt menas alla aktiviteter som utvecklar barnens tal- och 
skriftspråk. Ett förebyggande arbetssätt förutsätter att man utgår från elevernas olika 
erfarenheter och behov. Det vill säga, det arbete som pedagogen gör för att underlätta för 
eleverna att tillägna sig skriftspråkskulturen och att skapa goda förutsättningar för att bli 
skickliga läsare och skrivare. Regelbunden kartläggning eller utvärdering är därför en 
förutsättning för att se hur barnet utvecklas och som hjälp i planeringen av undervisningen.  

 

Lundberg och Herrlin (2005) skriver att barnets läsutveckling är beroende av barnets 
medvetenhet om vad läsning är och varför man ska kunna läsa. Därför rekommenderar de 
en diskussion om detta tillsammans med eleverna när de börjar i skolan. Enligt Myrberg 
(2003) kan läs- och skrivsvårigheter vara en följd av otillräcklig läs- och skrivstimulans i 
skolan och i vardagsmiljön, därför är det viktigt att eleverna får just denna stimulans för att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter. I likhet med Myrberg menar Taube (1997) att 
problemen ofta hänger ihop med för lite övning och bristande kunskaper. Den säkraste 
vägen till läs- och skrivsvårigheter menar hon är om eleven börjar undvika att läsa och 
skriva på grund av till exempel en tids misslyckanden. Taube (1997) betonar betydelsen av 
att eleverna inte hamnar i onda cirklar genom att de finner läsning ointressant och konstigt 
och därför svårt, i början av sin läsutveckling.  

 

Den första åtgärden för att undvika att läs- och skrivsvårigheter som orsakats av under-
visningen är enligt Liberg (2006) att avstå från den traditionella läs- och skrivunder-
visningen, eftersom den enligt hennes kritiska granskning domineras av det grammatiska 
skrivandet och läsandet som är alltför dominerande och där endast ljudmetoden lärs ut. Hon 
menar att de barn som inte har den förförståelse som krävs inför denna inlärningsteknik blir 
satta åt sidan. Hon anser även att det är viktigt som en andra åtgärd att analysera metoden 
för att veta vilka förkunskaper som krävs och sedan kartlägga elevens förutsättningar för att 
på det sättet skapa en med individanpassad undervisning. Liberg (2006) trycker på att en 
läs- och skrivmetod ska kunna ge eleven flera olika tekniker som ska anpassas till eleven 
samt bidra till meningsskapande. 

 

En av Björk & Libergs (1996) grundtankar är att barn ska få möjligheten att lära sig att läsa 
och skriva i samspel med andra barn och vuxna. De menar att det är viktigt att läs- och 
skrivinlärning aldrig får bli enbart lästekniska färdighetsövningar utan att läsandet och 
skrivandet måste upplevas som meningsskapande. I likhet med Björk och Liberg anser 
Myrberg (2003) att utgångspunkten i undervisningen måste vara att det skrivna språket är 
till för att vi skall kunna kommunicera med varandra. Genom att använda det skrivna 
språket för att delge varandra sina erfarenheter, kunskaper och uppfattningar får man ett 
skriftspråksflöde i klassen som involverar alla. Detta ger i sin tur läraren möjlighet att 
observera och bedöma elevernas utveckling. I dessa kommunikativa pedagogiska miljöer 
menar Myrberg (2003) att läs- och skrivglädje är ett kännetecken. I dessa miljöer blir det 
också lättare att tidigt identifiera och stödja elever som undviker att läsa och skriva. Även 
Frost (2002) menar att det krävs mer än den traditionella metodiken för att ge svaga elever 
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möjlighet att lyckas. Han pekar på att forskning har visat att det finns en tendens att elever 
som är svaga i början av första klass även är det i slutet av fjärde klass. Bornholmprojektet 
har enligt Frost (2002) visat en tydlig skillnad i läsutvecklingen mellan de elever som 
arbetat med språklig medvetenhet och de elever som fått traditionell undervisning. 
Forskning har i många fall visat att bristande fonologisk medvetenhet hos förskolebarn har 
bidragit till läsinlärningssvårigheter i skolan. Forskningsresultaten bakom Bornholms-
modellen visade att ett åtta månaders träningsprogram för en grupp förskolebarn med 
bristande fonologisk medvetenhet, presterade avsevärt bättre än en kontrollgrupp efter 
denna tid (Myrberg, 2001). De språkaktiviteter som Bornholmsmodellen består av kan 
förebygga senare läs- och skrivsvårigheter, och undersökningar har visat att barn som har 
en högre risk för att utveckla läs- och skrivsvårigheter främjas i särskild hög grad 
(Häggström & Lundberg, 1994). 

 

Elever med dåliga förutsättningar bör mötas av medvetet förebyggande pedagogik som har 
sin utgångspunkt i elevens egna förutsättningar. Insatserna för de svaga eleverna måste 
sättas in så fort man upptäckt att det finns problem, eftersom problemen bara blir värre utan 
stöd. Lärare måste vara offensiva och skapa möjligheter för alla barn i första klass men 
framför allt när det gäller barn med svaga skriftspråkliga förutsättningar (Frost, 2002). 
Myrberg (2003) menar att elever med dyslexi kan kompensera svårigheterna och utveckla 
en god förmåga att läsa och skriva, med hjälp av gott pedagogiskt stöd särskilt i början av 
läs- och skrivinlärningen.  

 

Enligt Myrberg (2001) skall eleverna inte få lämna år 2 utan att vara försedda med en 
fungerande avkodningsförmåga. De elever som inte har denna förmåga riskerar i stor 
utsträckning att få permanenta problem visar forskningen. Därför menar han att det är 
mycket viktigt att insatserna relateras till att utveckla elevernas förmåga att automatisera 
just avkodningen under de första skolåren, detta för att inte eleverna skall riskera att få 
livslånga konsekvenser. Men även efter de inledande skolåren måste läs- och 
skrivpedagogiken fortsätta att vara medveten och målinriktad, det är dessutom mycket 
viktigt att lärare inte släpper de elever som läser med flyt. Läraren måste ge eleverna 
vägledning i hur de skall angripa svåra texter, lära sig nya ord, dra slutsatser, skapa inre 
bilder och föreställningar om olika texters innehåll menar Myrberg (2003). Målet bör vara 
att ge eleverna ett förhållningssätt som ger dem möjlighet att avgöra vad som är viktigt i en 
text samt bedöma om de har förstått innehållet i texten. 

 

Högläsning 

Högläsning borde enligt Lundberg (2005) vara en mänsklig rättighet. Genom högläsning 
övar barnet upp sin känsla för empati, berättelsestrukturer, fantasi och ordförråd. 
Kontinuerlig högläsning menar Taube (1997) tränar elevernas öron i hur skrivet språk är 
sammansatt. Dels hur sagor och berättelser är uppbyggda med inledning, händelse och 
avslutning och dels hur meningar är konstruerade och vilka ord som används. Taube (1997) 
påpekar att det måste finnas tid för fri läsning och stor tillgång på böcker i klassrummet. 
Dessutom betonar även hon hur viktigt de är att läsa högt för eleverna, att skratta, gråta och 
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njuta tillsammans. Att tätt besöka biblioteket anser hon borde vara obligatoriskt. Även 
Björk och Liberg (1996) påpekar att högläsning är av yttersta vikt då barnen förutom att de 
uppskattar högläsningen, också får förebilder hur skriftspråket används av professionella 
utövare och de förbereds även på hur de själva kan skriva och utforma texter.  

 

Betydelsen av högläsning är också något Snow, Burns och Griffin (1998) trycker på för att 
öka barnens motivation och intresse. Detta menar de är särskilt viktigt för elever med 
utländsk bakgrund som ofta behöver bygga upp sitt språk. 

  
 

Reading aloud with kindergartners has been broadly advocated. By actively engaging 

children with different aspects of shared books, read-aloud sessions offer an ideal forum 

for exploring many dimensions of language and literacy 

    (Snow,Burns & Griffin,1998, s. 179) 

 
 

Vikten av att samtala med barnen om det lästa hjälper barnen att, förutom förstå meningen 
och innehållet på ett tydligare sätt, även att kunna relatera det lästa till deras verklighet och 
vardag. Detta är rekommendationer som återkommer hos flera läsforskare.  

 

Snow, Burns & Griffin (1998) rekommenderar självständig läsning varje dag även utanför 
skolan. De vill att skolan ska uppmuntra föräldrar att engagera sig i sina barns läsvanor, att 
skolan förmedlar lästips inför sommarloven och att kommunens bibliotek inkluderas och 
engageras.  

 

Frost (2002) anser att genom att ofta läsa högt för barnen när de är små och låta dem följa 
med i boken ger man dem möjlighet att se sambandet mellan det som de hör och det som 
de ser. Barnen skaffar sig på sätt rutiner för att lyssna och förstå innehåll. Om vuxna läser 
samma bok för barnen flera gånger, utvecklas deras uppfattning om sambandet mellan tal- 
och skriftspråk. Dessutom utvecklas ordförråd, allmänbildning samt kännedom om 
skriftspråkets syntax. På samma sätt kan man arbeta med böcker i stort format så kallade 
storböcker i skolan, menar Frost (2002). Dessutom skriver han att högläsning är extra 
viktigt strax före skolstart när barnen håller på att lära sig det beskrivande språket. Även 
Björk och Liberg (1996) anser att man genom att använda storböcker i läsundervisningen 
ger eleverna en bra möjlighet till att skapa känslan av delaktighet under högläsningen. 
Eftersom texten är förstorad i dessa böcker är det lätt att tillsammans kunna ljuda ihop ord, 
finna språkliga mönster och på det sättet utveckla läsandet och samtidigt kunna diskutera 
text och bild i gruppen. Genom detta arbete lär sig barnen dessutom skriftspråkets principer 
på ett naturligt sätt genom olika former av läsning, lekar och samtal. 

 

Att vara en god läsare menar Myrberg (2003) är inte när man alltid förstår utan när man 
kan avgöra då man inte förstår. För att utveckla dessa förmågor menar han i likhet med 
bland annat Björk och Liberg (1996) att högläsning och samtal om det lästa är nödvändigt. 
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Vidare anser Myrberg (2003) att skolans läromedel ofta är svårtillgängliga även för barn 
utan svårigheter, genom att de är abstrakta och substantivtäta samt att de ger dålig 
vägledning in texten. Mycket av elevens uppmärksamhet menar han därför riktas på 
faktaåtergivning istället för åt meningsskapande. Myrberg (2003) betonar vikten av att ha 
en stor variation av läromedel i klassrummet som ger eleverna olika slags utmaningar på 
olika nivåer. För att hjälpa elever att bygga upp förståelsestrukturer menar han att 
barnböcker i Astrids Lindgrens tradition är föredömliga att använda. Att barn tidigt får 
bekanta sig med böcker och bli förtrogna med olika berättelsestrukturer anser han är ett 
villkor för att kunna hjälpa dem till en långsiktig och hållbar läs- och skrivutveckling. 
Barnböcker är dessutom en nödvändig del i en lustfylld och motiverande undervisning.  

 

Att läsa texter gemensamt i klassrummet och sedan samtala om dem menar Myrberg (2003) 
utvecklar elevernas läsförståelsestrategier och är mycket viktigt. Det måste alltid finnas en 
mängd olika texter och skrivuppgifter i ett klassrum. I stället för att använda ett läromedel 
kan man genom att läsa olika texter om samma sak, utveckla elevernas ordförråd och 
läsförståelse och dessutom utmana deras fantasi och föreställningsförmåga.  

 

Enligt Lundberg (2005) är avkodning av ord utan förståelse ingen läsning. Förståelse enligt 
honom innebär att man har byggt upp ett inre lexikon med ords betydelser. Han 
rekommenderar som en förebyggande åtgärd att läraren redan från början vänjer eleverna 
vid att använda ordlistan som hjälpmedel och han ger som exempel att eleverna kan 
tillverka ett eget häfte där de samlar nya ord de lär sig.  

 

Språklig medvetenhet  

Ett förebyggande arbete innehåller enligt Snow, Burns och Griffin (1998) fonologisk 
träning för att öka barnens skriftspråkliga medvetenhet med början redan i förskolan. De 
framhåller att denna träning hjälper barnen till ett metalingvistiskt tänkande. Med detta 
menas att de inser skillnaden mellan exempelvis att ordet tåg är ett långt fortskaffnings-
medel som går på räls, samtidigt som det lär sig att ordet tåg är kort och består av tre 
bokstäver. Barn ska ges möjlighet till att få upptäcka och utforska det skrivna språket 
genom lustfyllda aktiviteter.   

 

För att börja lära sig att skriva och avkoda krävs det inte att barnen ska ha lärt sig alla 
bokstäver i alfabetet (Snow, Burns & Griffin, 1998). Kunskapen om några konsonanters 
och vokalers fonemljud räcker för att börja kunna sätta ihop ord. Att låta eleverna stava 
ljudenligt (”Invented spelling”) till en början har visat sig ha en positiv effekt på deras 
fonologiska medvetenhet. Barnens stavning ger pedagogen en bild av deras fonologiska 
förmåga. 

 
Invented spelling signals an important breakthrough. The knowledge of letters, sounds, and words 

that has been developing from the earliest years appears to begin to make some conventional 

sense to children. 
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   (Snow, Burns & Griffin, 1998, s. 70) 

 
Eftersom elever med dyslexi behöver extra lång tid på sig att erövra en automatiserad 
avkodning får de ofta svårt att följa med i undervisningen i de ämnen som förutsätter 
skriftspråk. Därför är ett fonologiskt grundarbete och metoder som stärker 
avkodningsfunktionen av yttersta vikt enligt Høien och Lundberg (1999).  
 

Taube (1997) påpekar att det bästa är om man redan i förskolan börjar stimulera barnens 
språkliga medvetenhet. Genom rim, ramsor och lekbetonade övningar kan man stimulera 
barnen till att upptäcka hur språket är uppbyggt. Dessa övningar har enligt Taube (1997) 
underlättande effekt på läs- och skrivinlärningen. Den fonologiska medvetenheten är ett 
problem för många barn, det är därför viktigt att öka denna förmåga hos barnen då den är 
en mycket viktig faktor i läs- och skrivinlärningen. Frost (2002) poängterar att det vore 
idealiskt i fall det fanns ett klart pedagogiskt samband mellan olika språkliga aktiviteter i 
förskolan och fram till inskolningen i skolan. Språklekar är en sådan aktivitet, dessa hjälper 
barnen att få upp ögonen för såväl tal- och skriftspråk som språkets innehållsaspekter, 
struktur och symboler. I första klass är det viktigt att läraren uppmärksammar hur långt 
eleverna kommit inom dessa områden, då de har avgörande betydelse för deras 
skriftspråkliga utveckling. Frost (2002) framhåller att forskning har påvisat ett positivt 
samband mellan fonemmedvetenhet och läsutveckling. Bornholmprojektet har enligt Frost 
(2002) visat en tydlig skillnad i läsutvecklingen mellan elever som arbetat med språklig 
medvetenhet och de elever som fått traditionell undervisning. I likhet med Lundberg (2005) 
skriver han vidare att elever med dåliga förutsättningar bör mötas av medvetet 
förebyggande pedagogik som har sin utgångspunkt i elevens egna förutsättningar. Även 
Lundberg (2005) rekommenderar Bornholmsmodellen med dess strukturerade språklekar 
som ett bra hjälpmedel för att öva upp den språkliga medvetenheten. Han skriver vidare att 
barn ofta uppskattar dessa sortens lekar, att vrida och vända på orden och få dem att bli 
medvetna om sitt eget språk. Høien och Lundberg (1999) framhåller att det som är av 
betydelse i detta sammanhang är att allt sker i lek på ett sätt att ingen känner sig 
misslyckad. Man bör gå framåt mycket långsamt och även ibland gå tillbaka ett steg och se 
till att alla är med på tåget. För dyslektiska barn bör språklekarna även användas i 
specialundervisningen för att optimera lärandet.  

 

Barnen måste förstå att det går att 

 
leka med ordens beståndsdelar, skapa nya ord genom att ta bort, flytta och lägga till språkljud, 

skapa ”hemliga språk” och hitta språkljud, stavelser och innehållsord inne i längre ord  

(Myrberg, 2003, s.8) 

 
Genom att i förskolan uppmuntra barnen att intressera sig för skriftspråket och dess tecken 
menar Frost (2002) att man ger dem en bättre grund för sin läsutveckling, vilket dessutom 
medför att inlärningen går snabbare. Han betonar att nybörjarundervisningen borde 
individualiseras och inrymma många läs- och skrivaktiviteter där bokstäverna används. 
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Dessutom menar han att undervisningen i skolan i högre grad måste integreras eller 
samordnas med förskolans arbete. Man ska så tidigt som möjligt fånga upp de elever som 
behöver extra stöd för att lära sig läsa. För att eleverna skall få en grund att stå på när det 
gäller att förstå funktionen i skriftspråket samt att hitta sambandet mellan bokstäver och 
språkljud är det viktigt att ge eleverna möjlighet att utforska och experimentera med 
skriftspråket. Liberg (2006) menar i likhet med detta att barnen ska ges möjligheten till att 
utveckla sin språkliga förmåga såväl i hemmet som i förskolan och i skolan.  

 

Enligt Taube (1997) är det mer språkutvecklande att tala om vad som hände i går, skall 
hända i framtiden, på en annan plats, med okända personer än att tala om här och nu. Detta 
menar hon bidrar till att eleverna förstår att de måste ge närmare förklaringar av vad eller 
vilka de talar om. Dessa insikter har de sedan användning för när de skall skriva egna 
berättelser. 

 
Frost (2002) i likhet med Myrberg (2003) anser att elevens språkliga bakgrund påverkar 
läsutvecklingen. Han pekar på att det finns en rad forskningsresultat som visar att problem i 
den första läsinlärningen ofta har ett samband med språkliga svårigheter. Man har 
konstaterat att när det gäller att avhjälpa lässvårigheter har ett stärkande av fonemmed-
vetenheten haft stor betydelse. Enligt Myrberg (2003) får eleven bästa möjliga 
förutsättningar om dessa kunskaper och förmågor utvecklas innan skolstart. Men det är 
viktigt att inte bokstavskunskapen sätts åt sidan för att man lägger fokus på fonologin i 
början av läsinlärning. Redan i förskoleåldern bör barnen uppmuntras att skriva bokstäver, 
ord och meddelanden. Eftersom det kräver såväl övning och uppmärksamhet som tid att 
lära sig läsa och skriva bokstavsformerna är det viktigt att läraren tar vara på barnens 
intresse för bokstäver redan i förskolan. Myrberg (2001) anser även att man genom att 
inrikta undervisningen i förskola och förskoleklass på att stärka barnens fonologiska 
medvetenhet når ett bättre resultat i läsinlärningen. Detta till skillnad från om man 
upptäcker problemen i skolår 1 och då försöker att åtgärda dem. Både de sociala och de 
ekonomiska kostnaderna för att åtgärda problem som uppstått, är mycket högre än att 
förebygga problemen. 

 

Kartläggning och uppföljning 

Enligt Høien och Lundberg (1999) har dyslektiker stor nytta av en tidig identifiering och 
tidig hjälp, eftersom då risken är mindre att de faller in i en ond cirkel. Björk och Liberg 
(1996) framhåller vikten av regelbunden kartläggning och diagnostisering av barnens 
utveckling. Detta för att i detalj kunna följa barnen i läs- och skrivutvecklingen och 
observera dem med svårigheter. Det viktiga är sedan att pedagogen visar och tydliggör 
olika användbara tekniker för de barn som har svårigheter.  

 

Frost (2002) menar att det är viktigt att följa upp elevernas utveckling samt vara 
uppmärksam på de kritiska faserna. Han skriver att lästest eller prov kan vara till stor hjälp 
vid kartläggningen av elevernas färdigheter, detta menar han att läraren sedan kan utgå 
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ifrån i undervisningens planering. För att ingen elev skall gå för länge utan att komma 
igång med sin läsutveckling på allvar anser Frost (2002) att läraren måste vara observant på 
elevernas individuella utveckling genom regelbundna utvärderingar. Dessa utvärderingar 
gör att läraren kan individanpassa undervisningen, vilket han menar är en mycket bra 
förebyggande metod. 

Även Myrberg (2001) menar att man inom klassrumsundervisningens ram kontinuerligt 
måste följa upp varje elevs resultat och svårigheter, samt att ge eleverna riklig feedback på 
sitt arbete. Denna kontinuerliga utvärdering av barnens framsteg på individnivå menar han 
är nödvändigt för att inte någon skall kunna lämna år två utan fungerande avkodning. Han 
poängterar vidare att svårigheter måste uppmärksammas omedelbart.  

 

Nedan följer en kort presentation av olika kartläggningsinstrument. 

 
• LUS (Allard & Sundblad, 1981) är ett läsutvecklingsschema som beskriver 

läsutvecklingen i etapper. Detta är en hjälp för läraren för att kunna se var i 
läsutvecklingen eleven befinner sig. Bedömningen görs i en situation som är 
gynnsam för eleven. Barnen väljer själva vad de vill läsa och man kan alltså inte 
arrangera speciella diagnostillfällen med LUS, utan det skall ske i elevernas 
naturliga, vardagliga läsningen. LUS är endast ett diagnosmaterial och inget 
träningsmaterial. 

 

• Ingvar Lundbergs läsförståelsetest, ”Vilken bild är rätt?” (2001) är en klassdiagnos 
där eleverna läser själva en eller ett par meningar och ska sedan avgöra vilken bild 
av totalt fyra i antal som passar bäst till meningarna. Skillnaderna i bilderna är små 
och därför krävs det att läsaren är mycket uppmärksam på vilka ord och tempus 
som är representerade i meningen eller meningarna. Även detta är endast ett 
diagnosmaterial och inget träningsmaterial. 

 

• BOKUP (2006) är ett test som företrädesvis används för att diagnostisera behovet 
av undervisning i svenska som andraspråk. Genom att använda detta test kan man 
se vilket ordförråd och vilken ordförståelse eleverna har. Språktestet är framtaget av 
Birgitta Johansson som är lärarutbildare och författare, testet är endast ett 
diagnosmaterial. 

 

• God läsutveckling av Lundberg & Herrlin (2003) innehåller ett läsutvecklings-
schema med fem dimensioner. Fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 
läsningen, läsförståelse och läsintresse. Inom varje dimension finns ett antal steg 
och övningar för att kunna träna och följa upp elevens utveckling. Detta är förutom 
ett diagnosmaterial även ett träningsmaterial med metodiska övningar.  
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• Lexia/Provia är inte ett kartläggningsintrument för att kartlägga alla elever. Det är 
en programvara för att kunna stödja de elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Läraren programmerar in bland annat elevens ålder och medvetenhetsnivå. Sedan 
gör eleven ett test och utifrån svaren kan Provia ta fram rätt övningar till eleven. 

 

Individanpassad undervisning 

De flesta barn lär sig att läsa oavsett vilken metod som används, men de eleverna som 
ligger i riskzonen att utveckla läs- och skrivsvårigheter behöver ett försiktigt möte med 
skriftspråket. Här kan metodvalet vara helt avgörande för om de ska lära sig att läsa eller 
inte. Överlag kan man säga att Høien och Lundberg (1999) förespråkar en metod som 
bygger på elevens starka sidor och parallellt med det bygga upp de svaga områdena. Även 
Taube (1997) förespråkar förståelse för elevers olika behov. Hon ser som önskvärt att 
läraren ger varje elev individuell uppmärksamhet varje dag. 

 

Enligt Myrberg (2003) måste alla elever ges tillräckligt med tid och lärarstöd för att 
utveckla sin läs- och skrivförmåga. Detta menar han kräver resurser för att läraren 
kontinuerligt skall kunna arbeta med varje elev individuellt. På höstterminen under första 
skolåret måste det finnas utrymme för sådana tillfällen med varje elev varje vecka. Såväl 
skrivträning som högläsning och samtal om olika texter bör innefattas. På detta sätt får 
läraren dessutom de nödvändiga diagnostiska verktyg som krävs för att eleverna skall få 
individuellt anpassad pedagogik. Myrberg (2003) betonar att varje elev måste få 
utmaningar på just sin nivå samt att elever med svårigheter måste uppmärksammas och 
stödjas genast. 

 

Läraren, föräldrarna och miljön 

Høien och Lundberg (1999) påpekar att de barn som redan har hamnat i en ond cirkel av 
hopplöshet inför läsningen, kräver ny stimulans till läsning genom goda förebilder av 
föräldrar och lärare. När barn ser att vuxna tycker om att läsa är de vuxna bra förebilder för 
dem. Lärarna måste stärka de lässvaga eleverna genom att utgå från deras intressen och 
behov, och ta fram lässtoff som passar just dem. Eftersom läslusten är beroende av en viss 
avkodningsförmåga, är det viktigt för läraren att veta vilken strategi varje individ använder 
sig av.  

Ett av de största problemen man möter som lärare i en inlärningssituation hos de lässvaga, 
är att de upplever att de inte duger och passar in i skolans värld. De har hamnat i en ond 
cirkel av misslyckanden. Att stärka barnens självförtroende blir därför lärarens huvud-
uppgift. Elevens motivation är betydelsefull för en lyckad läsinlärning (Høien & Lundberg, 
1999). Lundberg (2005) jämför elevens inre motivation med en liten motor med drivkraften 
som driver barnet till lustfylld läsning för sin egen skull. 

 

Enligt Myrberg (2003) är det viktigt att läraren vet varför och med vilket syfte han eller 
hon arbetar på ett speciellt sätt med en viss elev eller grupp vid ett visst tillfälle. Det gäller 
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vidare att läraren behärskar flera olika arbetssätt, och att han eller hon kan välja det som 
passar bäst vid ett speciellt tillfälle. Han anser att det innebär risker för elevernas läs- och 
skrivutveckling om läraren ensidigt tillämpar en metod. Hög lärarkompetens är den 
viktigaste komponenten i en pedagogik som förhindrar att läs- och skrivsvårigheter 
uppkommer, det vill säga med en pedagogik som lyckas att utveckla elevernas läs- och 
skrivförmågor. Utmärkande för en kompetent lärare är hennes/hans grundliga kunskaper 
om barns språkliga utveckling samt om läs- och skrivprocessen. Dessutom har hon/han ett 
metodiskt och ordnat arbetssätt som är motiverade för eleven och som har sin utgångspunkt 
i elevernas individuella förmågor och strategier. Dessutom är det viktigt att undervisningen 
upplevs meningsfull för varje elev enligt Myrberg (2003). Genom sina goda insikter om 
relationer mellan tal och skrift och genom sin förmåga att förmedla dessa insikter kan 
läraren utveckla elevernas fonologiska förmåga till exempel genom språklekar. 

 

Risken att få läs- och skrivsvårigheter kan minskas med goda miljöförutsättningar i både 
hem och skola, även för elever med ofördelaktiga biologiska förutsättningar. Gynnsamma 
biologiska förutsättningar är inte tillräckliga för läs- och skrivutvecklingen. Ofördelaktiga 
miljöer i hem och skola kan öka risken för läs- och skrivsvårigheter trots goda biologiska 
förutsättningar (Myrberg, 2003). 

 

Taube (1997) betonar vikten av att skapa en god kontakt med elevernas föräldrar samt en 
positiv klassrumsatmosfär där eleverna har gott självförtroende. I en sådan miljö letar man 
efter förtjänster före fel, berömmer före man kritiserar. Vidare anser Taube (1997) att man 
kan skapa ett inlärningsvänligt klimat genom en accepterande, respekterande inställning 
samt förståelse för elevers olika behov. Hon påpekar att det är viktigt att läraren kan se 
elevens starka respektive svaga sidor samt att undervisning grundas i elevernas behov. 
Lärare som för över sina positiva attityder på eleverna skapar på så sätt en gynnsam miljö 
som gör att eleverna utvecklas. Om en lärare vill påverka något i elevernas liv är det både 
önskvärt och nödvändigt med god kontakt med elevens föräldrar, som oftast är de mest 
betydelsefulla personerna i små barns liv. Vidare pekar Taube (1997) på gjorda försök att 
låta föräldrarna vara delaktiga i läsinlärningen genom att eleverna läste hemma varje dag 
och föräldrarna antecknade vad som varit svårt och lätt, dessa anteckningar visades dagen 
därpå för läraren som gjorde anteckningar och kommentarer. Dessa försök gav positiva 
resultat. Andra sätt menar Taube (1997) i likhet med Snow, Burns och Griffin (1998) kan 
vara barnbokscirklar för föräldrar eller bokprat av författare eller barnboksbibliotikarie på 
föräldramöten. 

 

Även Björk och Liberg (1996) menar att goda förutsättningar för en läsande och lärande 
miljö är beroende av hur klassrumsmiljön är organiserad. Om barnen vet vad som förväntas 
av dem och vilka ramar som gäller, kan de även ta större ansvar för sin egen inlärning. De 
menar att klassrumsmiljön bör planeras i olika avdelningar för olika läs- och skriv-
aktiviteter. De rekommenderar exempelvis trivsamma läshörnor för tyst läsning där det 
även ska finnas möjlighet till inlästa texter med hörlurar för dem som är i behov av det, en 
öppen yta för högläsning, en skrivarverkstad med bra material och tillgång till ordböcker 
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och datorer. De poängterar betydelsen av att alla barn får lära sig hantera datorn som de 
anser är ett mycket stimulerande redskap för inlärning.  

 

Stödjande arbetssätt i läs- och skrivutveckling 
Ett stödjande arbetssätt används för de elever som har svårigheter. Det vill säga, de 
aktiviteter som hjälper dessa elever att utveckla, förbättra och kompensera sina svaga sidor 
i sin läs- och skrivutveckling. I ett stödjande arbetssätt kan specialundervisning och 
kompensatoriska hjälpmedel användas. Exempel på kompensatoriska hjälpmedel är 
datorprogram, Daisyspelare, inläst litteratur m.m. 

 

Reading Recovery Project 

Björk och Liberg (1996) skriver om Reading Recovery Project som syftar till att tidiga 
läsproblem rättas till. Enligt Clay (1993) har arbetsformen haft mycket goda resultat. Inte 
mer än 1 % av eleverna som genomgått programmet behöver sedan fortsatt 
specialundervisning. Programmet utvecklades i Nya Zeeland för mer än tjugo år sedan och 
innebär att de elever som efter första året i skolan uppvisar problem in sin läsinlärning går 
ifrån den ordinära undervisningen varje dag under 10-12 veckors tid. Om det handlar om 
mycket svaga elever kan perioden vara upp till 20 veckor. Varje elev får 30 minuters 
intensivarbetspass med en specialutbildad lärare. Varje pass innefattar fem olika moment: 

 
• eleven läser en eller flera kända textavsnitt som introducerats vid tidigare pass  
• eleven arbetar med bokstavsigenkänning 
• eleven skriver en kort text och får stöd med stavningen  
• eleven utforskar sin skrivna text och klipper sedan texten i bitar med fraser, ord 

stavelser etc. beroende på vilka behov eleven har 
• en ny text presenteras och läses av läraren och eleven tillsammans 

 
Detta program syftar till att hjälpa eleverna med svårigheter under de första skolåren med 
typiska inledande huvudproblem vid läs- och skrivinlärning, och de anser programmet är 
utomordentligt bra för dyslektiker med typiska svårigheter som exempelvis ljudning och 
bokstavsigenkänning (Björk och Liberg, 1996). Men de framhåller även att man alltid bör 
vara öppen för elever som är i behov av mer hjälp av en separat undervisning vartefter 
kraven ökar. Björk och Liberg (1996) anser också att programmet borde kunna byggas ut 
för att även omfatta andra tekniker (lästekniker, stavningstekniker och skrivtekniker) 
förutom den grammatiska delen. 

 

Upprepad övning 

De flesta forskare idag är överens om vad som nödvändigt för att hjälpa elever med 
problem, nämligen långsiktiga pedagogiska insatser. Myrberg (2001) skriver att andelen 
unga med mycket dålig läs- och skrivförmåga reduceras med minst hälften på 15 års sikt 
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genom stödinsatser i samband med skolstarten. De barn som har svårigheter i sin 
läsinlärning måste uppmärksammas av skolan samt få effektivt stöd. Utan detta stöd menar 
han att gapet till de andra elevernas läsutveckling bara växer och på så sätt sätter spår i de 
andra ämnena.  

 

När det gäller barn som är i behov av en mer individuell undervisning utnyttjas dels 
speciallärare som kommer till eleven i klassrummet och dels den separata undervisning 
som sker när eleven går ut från den ordinarie klassen. Den senare formen, menar Björk och 
Liberg (1996) finns det risker med, då det finns elever som inte mår bra av det. De menar 
att specialundervisningen bör utgå från verkliga läs- och skrivsituationer och vara varierad, 
innehålla många olika tekniker och regelbunden diagnos. Den skall även innehålla mycket 
vägledning och den ska stödja eleven vad gäller uppmärksamhet, koncentration och 
intresse. Specialundervisningen bör likaså utnyttja så många olika sinnen som möjligt hos 
eleven samt utnyttja upprepade tillfällen till övning (Björk & Liberg, 1996). 

 

De barn som trots god klassrumsundervisning inte klarar av läsningen, behöver ett mer 
individuellt stöd (Snow, Burns & Griffin, 1998). Idealet vore om de fick stöd av en 
läsinlärningsspecialist. De konstaterar att barn som har svårigheter att lära sig att läsa oftast 
inte behöver ha en annorlunda instruktion än de barn som klarar av läsningen. De behöver 
ofta samma inlärning av läsprinciper, men dessutom insats av en kvalificerad pedagog som 
kan hjälpa barnen att tillämpa den metod som de själva lär sig bäst på. Snow, Burns och 
Griffin (1998) framhåller vikten av en tvåvägskommunikation mellan klasslärarna och 
läsinlärningsspecialister och andra speciallärare. Det är av yttersta vikt att specialpedagoger 
handleder klasslärare i deras sätt att undervisa elever med svårigheter. En eventuell 
specialundervisning av elever med svårigheter rekommenderar de i största möjliga mån att 
samordna med den vanliga klassrumsundervisningen. 

 

Upprepad läsning är enligt en läsforskare i Konsensusprojektet (Myrberg & Lange, 2006) 
en träning som är väl dokumenterad. Metoden går ut på att eleven läser ett avsnitt högt och 
läraren dokumenterar den tid det tar och antalet felläsningar i form av en kurva. Detta görs 
upprepade gånger för att eleven ska se att läsningen förbättras. Fördelarna med detta är att 
eleven får en större dos övning och en överskådlig feedback på framstegen. Eleven får 
dessutom uppleva att det lönar sig att anstränga sig. Det ger också läraren ett diagnostiskt 
underlag för undervisningens fortsatta inriktning. 

 

Dyslektiska barn har nytta av direkt undervisning, en vuxen som förklarar, vägleder 
upprätthåller intresse och koncentration. Detta är svårt att alltid uppnå i en klassrums-
situation, därför är regelbunden och ofta förekommande specialundervisning i dessa fall 
mycket viktig. Høien och Lundberg (1999) skriver att i många klasser går mycket av tiden 
åt till konflikter mellan elever, dagdrömmeri eller väntan på att få hjälp från läraren. De 
menar vidare att elever med dyslexi använder sin tid ineffektivt och att det ställer krav på 
att läraren fördelar sin tid mellan eleverna på ett bra sätt. Dyslektiker har stor nytta av en 
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tidig identifiering och tidig hjälp, eftersom då risken är mindre att problemen förvärras och 
att de faller in i en ond cirkel.   

Eftersom elever med dyslexi behöver extra lång tid på sig att erövra en automatiserad 
avkodning får de ofta svårt att följa med i undervisningen i de ämnen som förutsätter 
skriftspråk. Därför är ett fonologiskt grundarbete och metoder som stärker avkodnings-
funktionen av yttersta vikt (Høien & Lundberg, 1999).  

 

Kompensatoriskt stöd 

Elever med bestående läshandikapp på grund av dåligt fungerande avkodningsförmåga 
även efter en god pedagogik, måste erbjudas kompensatoriska stöd för att undvika 
sekundära effekter så som svårigheter med läsförståelse eller inlärning av främmande språk 
och till exempel brister i ordförrådet. Kompensatoriskt stöd kan bestå av läromedels-
kassetter, datorbaserade hjälpmedel eller alternativa provformer (Myrberg, 2001). 

 

Elever med dyslexi kan med gott pedagogiskt stöd särskilt i början av läs- och 
skrivinlärningen, kompensera svårigheterna och utveckla en god förmåga att läsa och 
skriva (Myrberg, 2003). Att fokusera på det språkliga menar Frost (2002) även är väsentligt 
för många äldre elever. Detta menar han att man sällan har tid med i det vanliga 
klassrummet. Dessutom har dessa elever ofta ett starkt motstånd till att skriva. Lärare kan 
göra skrivandet mer intressant genom att låta eleverna använda dator. Med datorns hjälp 
har eleverna dessutom lättare att acceptera redigeringar och ändringar. 

 

Högläsning är viktigt under hela skoltiden, och speciellt för barn som har svårigheter att 
läsa sig läsa. Att då använda ljudband som del av specialundervisningen menar Frost 
(2002) ger eleverna möjlighet att lyssna på ett sammanhängande språk. Genom att använda 
dessa ljudband kan eleverna följa med i texten och samtidigt lyssna på uppläsningen, och 
på så sätt koncentrera sig på att passa ihop textens ord med det upplästa. Frost anser att 
detta är ett sätt att närma sig läsningen av en text innan eleven självständigt tar sig an 
texten. Detta kommer att stärka elevens läsutveckling om texten ligger inom elevens 
proximala utvecklingszon, som Vygotsky skriver om. Med det menar han att det finns 
zoner som man kan arbeta i. I en zon finns det som barnen kan och i nästa zon finns det 
som barnen inte klarar av på egen hand, men som de kan klara av i samspel med andra och 
som de i slutändan kan klara av själva (Vygotsky, 1996).  

 

Tekniska hjälpmedel kan erbjudas elever med läs- och skrivsvårigheter. Talböcker på cd-
rom är ett exempel, där texten visas på skärmen och eleven kan be datorn om hjälp att läsa 
hela texten eller endast delar av den. Ofta har dessa program många animerade bilder som 
enligt Snow, Burns och Griffin (1998) är mycket underhållande för eleverna och eventuellt 
tar bort en del av syftet med hjälpmedlet, nämligen att stödja eleven med läsningen. Det 
finns emellertid många programvaror på marknaden som är till stor hjälp för dessa barn. 
Tyvärr har enligt Snow, Burns och Griffin (1998) inte alla skolor tillräckligt med datorer 
och de har heller inte den budget som krävs för att kunna inhandla nödvändiga program. 
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Även Høien och Lundberg (1999) förespråkar att stödja elever med svårigheter med olika 
tekniska hjälpmedel. Bok och band har till syfte att stärka barnens läsfärdighet. Här följer 
eleven med i en bok under lyssnandet. Den inlästa rösten läser långsammare än normalt för 
att de lässvaga ska kunna följa med i texten. Viktigt är naturligtvis att välja bok efter 
intresse och läsförmåga. Här stimuleras läslusten eftersom eleven uppfattar meningarna 
även om det finns brister i avkodningen. På detta sätt kan man utveckla ordförrådet och 
samtidigt väcka läslust. Lässvaga elever känner ofta en olust inför läsandet och detta 
hjälpmedel har visat sig kunna bryta den onda cirkeln. Høien och Lundberg (1990) skriver 
att uppläsaren på dessa ljudband eller CD-skivor inte behöver vara professionell, utan en 
lärare kan läsa in texten. Det viktiga är att rösten är tydlig och flytande. De som hamnat i 
en ond cirkel har användandet av bok och band gett avsevärda resultat. Høien och 
Lundbergs (1990) erfarenheter visar att detta hjälpmedel även stärker koncentrations-
förmågan och förmågan att lyssna. Användningen kan utökas till att eleven själv får läsa in 
ord eller meningar och sedan lyssna och därefter skriva ner orden eller meningarna, vilket 
är en bra form av läs- och skrivträning. En del lärare har visat skepsis för att användandet 
av bok och band eftersom de tror att det skapar ett beroende hos eleven, men detta har visat 
sig vara fel. När eleven upptäcker att ögonen flyter snabbare genom texten, än rösten på 
bandet föredrar denne att läsa själv. 

 

Datorn är ett mycket bra hjälpmedel enligt Høien och Lundberg (1999). Det finns mängder 
av flexibla program som är utvecklade för att hjälpa elever att komma till rätta med sina 
läs- och/eller skrivsvårigheter. Det som är positivt med datorn enligt forskarna är de 
obegränsade möjligheterna till repetition och att eleven hela tiden kan få information om 
resultaten. Datorprogram kan användas från bokstavsinlärning till mer avancerad 
textläsning. De elever som har fastnat i en ansträngande ljudningsstrategi kan använda sig 
av program som hjälper eleven att dela in ord i morfem eller stavelser och på det sättet 
hjälpa de lässvaga. Datorn har även möjlighet att visa formen på bokstaven samtidigt som 
den kan ta fram bokstavsljudet, detta är till stor hjälp, då de svårigheterna oftast ligger att 
förknippa form med ljud. Høien och Lundberg (1999) menar att en av de stora 
svårigheterna för de elever med dyslexi är att ordavkodningen går så pass långsamt och 
tvekande att de får svårt att hålla ihop sammanhanget i texten. Då kan datorn vara till hjälp 
genom att texten är inläst på datorn och visas på skärmen. Om läsaren finner ett ord som 
han inte förstår pekar han på ordet som då får en annan färg och en datorstyrd röst förklarar 
betydelsen. Genom datorn kan alltså den dyslektiska eleven läsa mer behagligt och enkelt, 
utan att haka upp sig på svåra ord och mista sammanhanget i texten och på detta sätt flytta 
tyngdpunkten från ansträngande ordavkodning till förståelse. 

 

Språklig medvetenhet  

I kommunikativa pedagogiska miljöer är läs- och skrivglädje är ett kännetecken. I dessa 
miljöer blir det lättare att tidigt identifiera och stödja elever som undviker att läsa och 
skriva. Genom sina goda insikter om relationer mellan tal och skrift och genom sin förmåga 
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att förmedla dessa insikter kan läraren utveckla elevernas fonologiska förmåga till exempel 
genom språklekar (Myrberg, 2003). Barnen måste förstå att det går att: 

 
leka med ordens beståndsdelar, skapa nya ord genom att ta bort, flytta och lägga till språkljud, 

skapa ”hemliga språk” och hitta språkljud, stavelser och innehållsord inne i längre ord 

     (Myrberg, 2003, s.8). 

 
Genom att presentera grupper av bokstäver för eleverna i stället för en i taget menar Frost 
att läraren får mer tid för de svaga eleverna, eftersom många elever kommer att tillägna sig 
bokstäverna snabbt och sedan kan arbeta vidare självständigt.  

 

Man har konstaterat att när det gäller att avhjälpa lässvårigheter har ett stärkande av 
fonemmedvetenheten haft stor betydelse. Enligt Frost (2002) krävs det mer än den 
traditionella metodiken för att ge svaga elever möjlighet att lyckas. Han pekar på att 
forskning har visat att det finns en tendens att elever som är svaga i början av första klass 
även är det i slutet av fjärde klass. Att använda språklekar efter Bornholmsmodellen bidrar 
till att öka och stärka fonemmedvetenheten.  

 

Individanpassning 

För att göra möjligheterna för varje elev så stora som möjligt bör undervisningen 
individualiseras, kraven bör ställas efter varje elevs förmåga och behov. Elevens 
prestationer bör bedömas i förhållande till tidigare prestationer och inte till kamraternas 
eller någon norm (Taube, 1997). 

Frost (2002) betonar att det är viktigt att sätta in stöd redan i första klass medan eleverna 
ännu försöker lära sig läsa. Han menar att det har stor betydelse för de svaga elevernas 
fortsatta skolgång hur skolan hanterar dem redan i första klass. 

Elever med svårigheter bör uppmärksammas så tidigt som möjligt och de påpekar att ingen 
elev bör få lämna år 1 utan att kunna avkoda (Snow, Burns & Griffin, 1998).  

 

Motivation  

Det ställs andra och mer personliga krav på en lärare som skall stödja de elever som har 
problem i sin läsutveckling. Läraren måste ge de svaga eleverna sådant stöd att de upplever 
det som positivt att arbeta med sina problem, att det lönar sig att träna på det svåra. Under 
en kort period kan det vara adekvat att belöna elevernas ansträngningar menar Frost (2002) 
men han betonar att det är först när eleven upplever positiva förändringar av sina egna 
insatser som han eller hon börjar tro att en förändring är möjlig. 

 

Lärarens personliga egenskaper är av stor betydelse enligt Frost (2002). Han eller hon 
måste vara bekräftande, se eleven som en person och visa respekt för hans eller hennes 
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problem. Dessutom måste läraren kunna hjälpa eleven igenom svårigheterna utan 
konfrontation, framför allt i början då konfrontation kan upplevas hotfullt. Han anser att 
lärare måste ha en uppfattning om hur elevens avkodningsförmåga utvecklas så att hon 
eller han lägga upp undervisningen efter detta.  

 

En av Björk och Libergs (1996) grundtankar är att barn ska få möjligheten att lära sig att 
läsa och skriva i samspel med andra barn och vuxna. De menar liksom Vygotsky (1996) att 
det är i mötet med andra som kan mer, som barnen utvecklas bäst. Björk & Liberg (1996) 
menar att dessa inlärningssituationer bidrar till deras upplevelse att lyckas och stärker dem i 
deras självförtroende.  

 

Enligt Frost (2002) måste lärare vara uppmärksamma på om eleverna undviker eller tar 
emot hjälp och stöd. Det är elevernas inställning som avgör undervisningens upplägg. 
Eleverna bör känna att de har kontroll över sin egen lärosituation. Vissa elever behöver 
mycket lärarstöd och samarbete, andra behöver samarbete kombinerat med självständigt 
arbete. Han är av den åsikten att eleverna måste lära sig att arbeta själständigt. 
Lärosituationen bör vara överskådlig för en elev med svårigheter, vilket gör att eleven kan 
känna när han eller hon gör framsteg och att insatserna är proportionerliga till resultaten. 
Detta menar Frost (2002) är nödvändigt för elevens fortsatta motivation. Han betonar att 
lärarens roll bör vara engagerande, stödjande och deltagande och bör i första hand inte 
bygga på kontroll.   

 

Taube (1997) menar att elever med specifika läs- och skrivsvårigheter, exempelvis dyslexi 
behöver möta stor förståelse och tolerans. Det är dessutom viktigt att deras svårigheter 
accepteras och att de inte behöver dölja dem. Lärare behöver lära sig om elevernas 
svårigheter och hur man bäst hjälper dessa elever. Då många föräldrar har både förmåga 
och lust att hjälpa sina barn med vägledning från skolan är det viktigt att informera dem om 
elevernas svårigheter, deras natur och effekter, enligt Taube (1997). Vidare menar hon att 
det viktigaste är att föräldrarna överför realistiska och positiva förväntningar på barnens 
prestationer. 

 
Det är bättre att ha siktet inställt på att uppmuntra och stimulera eleverna att anstränga sig än på 

att försöka skydda dem från misslyckanden. Uppmuntra dem att försöka när chanserna att lyckas 

är goda!!     

(Taube, 1997, s. 121) 

Utnyttja olika sinnen 

Vid svårigheter att lära sig känna igen bokstäverna, vilket är vanligt för många under 
läsinlärningen och framför allt hos dyslektiker, rekommenderar Høien och Lundberg 
(1999) att man kan ta till aktiviteter som lägger vikt vid en multisensorisk stimulans. Det 
betyder att man använder flera olika sinnen för att i detta fall befästa bokstävernas olika 
särdrag. På så vis kan man bygga på elevens starka sidor. Exempel på sådana aktiviteter är 
att de får spåra bokstaven i sand, forma den i lera, måla bokstaven med vattenfärg, hitta på 
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ord som börjar på samma bokstav och att finna ut visuella karakteristiska drag i 
bokstavstecknet. Høien och Lundberg (1999) föreslår att man vid svårigheter att koppla 
samman tecken och ljud kan öva artikulation med hjälp av en spegel. Vanligt bland de 
lässvaga är att de blandar ihop b, p och d. Dessa bokstäver och dess ljud bör tränas separat. 
När bokstavsljuden är automatiserade och när de kan dela in ord i mindre ljudsegment kan 
den strategin enligt Høien och Lundberg (1999) sedan användas för att avkoda okända ord. 
Detta kan övas genom att dela in meningar i ord, dela in ord i stavelser och att dela in ord i 
fonem. 

 

Strategier 

Enligt Høien och Lundberg (1999) får dyslektiska elever oftast för lite träning i läsför-
ståelse eftersom den mesta kraften läggs på övningar i avkodning. De skriver att det finns 
väldigt lite forskning som har analyserat metoder i läsförståelse för dyslektiker, men de 
anser att det är viktigt att öka ordförrådet för att på så sätt öka läsförståelsen. Genom att 
vägleda eleverna före, under och efter högläsning eller egen läsning ger man dem en 
vägkarta och genom samtal om berättelsens ram och karaktärer får de lässvaga hjälp. Då 
blir risken mindre för att de blir förvirrade i sin läsning och istället ökar chansen till att de 
förstår berättelsen fullt ut. I ett senare skede menar Høien och Lundberg (1999) att man kan 
utöka träningen genom att eleven får diskutera och samtala om egna liknande erfarenheter i 
jämförelse med det lästa och vad läsaren tro kommer att hända senare i berättelsen. 

 

För att skaffa sig en god läskunnighet krävs att läsaren genast känner igen orden, alltså att 
läsaren har ett stort antal färdiga ordbilder (Høien & Lundberg, 1999). En del elever kan ha 
problem att lära sig vanliga ordbilder och har ett mycket begränsat ordbildsförråd och 
måste då använda den mer ansträngande avkodningstekniken. Det är viktigt att ta reda på 
orsaken till varför en elev har ett litet ordbildsförråd och sedan utgå och arbeta fram 
strategier utifrån det. Høien och Lundberg (1999) framhåller vikten av att inövning av 
ordbilder sker på ett så lekfullt sätt som möjligt och att man undviker ett tråkigt tragglande. 
Man kan träna ordbilder genom färdiga ordkort i exempelvis ordkortspel. 

 

För de barn som har läs- och skrivsvårigheter rekommenderar Björk & Liberg (1996) bland 
annat temaarbeten. Under teman kan man vända och vrida på ämnet och successivt lär sig 
barnen en mängd nya ord och formuleringar inom ämnesområdet. 
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Metod 
Undersökningsdesignen utgör en intervjustudie med lärare och specialpedagoger på fyra 
olika skolor. Syftet är att undersöka hur pedagogerna beskriver sina förebyggande och 
stödjande arbetssätt med elever som har läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, samt att 
studera relationen mellan pedagogernas beskrivningar av deras arbetssätt och 
läsforskningen.  

 

En undersökningsdesign utgör enligt Bryman (2001)  

 
en ram för insamling och analys av data  

(Bryman, 2001, s. 42)  

 
Han menar att de val forskaren gör, speglar dennes ställningstaganden angående vilka 
prioriteringar som görs i forskningsprocessen.  

 

Urval 
Studiens syfte ligger till grund för urvalet av pedagoger, då det förebyggande arbetet mot 
läs- och skrivsvårigheter bör vara som störst under de tidiga skolåren (år 1 – 5). Totalt har 
nio pedagoger intervjuats vid fyra olika grundskolor, varav sex lärare, två specialpedagoger 
och en speciallärare, se vidare tabell 1. Två av lärarna i studien är utbildade 1-7 lärare och 
arbetar som klass/ämneslärare. En av dessa två har utbildning i läs- och skrivinlärning och 
läs- och skrivsvårigheter. En lärare i studien är utbildad mellanstadielärare. Hon 
tillsammans med en av 1-7 lärarna är de enda deltagarna i studien som är helt utan 
utbildning i läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter. Två lärare i studien har 
Montessoriutbildning och har båda utbildning i läs- och skrivinlärning och läs- och 
skrivsvårigheter. En av studiens specialpedagoger har förskolelärarutbildning, låg- och 
mellanstadielärarutbildning samt en specialpedagogutbildning. Den andra 
specialpedagogen är folkskolelärare från början och har vidareutbildning till 
specialpedagog. Studiens tredje speciallärare har lång erfarenhet som lågstadielärare och 
har sedan vidareutbildat sig i fristående kurser. Se vidare tabell 1. 

 

Vårt grundantagande var att pedagogernas arbetssätt skulle skilja sig åt i olika årskurser, 
därutav valde vi att intervjua lärare ur samtliga år 1 – 5, samt specialpedagoger verksamma 
i dessa årskurser. Syftet var att få beskrivningar av deras förebyggande och stödjande 
arbetssätt av elever i olika åldrar. Urvalet är dessutom ett bekvämlighetsurval, då vi valde 
att intervjua lärare och specialpedagoger inom en och samma kommun. Enligt Trost (2005) 
skall urvalet av intervjupersoner: 
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vara heterogent inom den givna homogeniteten  

                       (Trost, 2005, s. 117) 

 
Det vill säga i kvalitativa studier vill man ha en stor variation, men ingen skall helst vara 
extrem. Möjligheten att de lärare som intervjuats inte är representativa för lärarkåren i 
allmänhet (Bryman, 2001) finns självklart, då studiens urval endast består av nio 
pedagoger. 

Beskrivning av de intervjuade lärarna 
Tabell 1 

 Utbildning Utb.  i läs- och 

skrivinlär. 

Utb.  i läs- och 

skrivsvårigheter 

Typ av lärare 

Lärare 1 1-7 lärare Nej Nej Klass/Ämneslärare 

 

Lärare 2 Mellanstadielärare 

 

Nej Nej Klass/Ämneslärare 

 

Lärare 3 Fsk/ Låg/ Mellan/ 

Specialped. 

Ja Ja Specialpedagog 

Lärare 4 1-7 lärare Ja Ja Klass/Ämneslärare 

 

Lärare 5 Fsk-lärare/ SÄL-utb. Ja Nej Klasslärare 

Lärare 6 Fsk-lärare/ SÄL-

utb./Montessoriutb. 

Ja Ja Klasslärare 

Lärare 7 Folkskolelärare/ 

Montessoriutb. 

Ja Ja Klasslärare 

Lärare 8 Lågstadiel./ 

Frist. kurser 

Ja Ja Speciallärare 

Lärare 9 Folkskolel./ 

Specialped. 

Ja Ja Speciallärare 

Fsk – Förskolelärare 

SÄL – Särskild lärarutbildning för förskolelärare 
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Intervjuer 
Ekholm och Fransson (1992) skiljer på indirekt informationssökning och direkt 
informationssökning. Synonymer till dessa termer kan vara strukturerad och ostrukturerad. 
Med den direkta metoden avser de deltagande observation, spontana iakttagelser eller tester 
av olika slag. Indirekt metod innebär att man försöker ta del av iakttagelser som redan är 
gjorda. Alla intervjuer räknas till indirekt metod, vilken också är den metod som använts i 
denna studie.  

 

Genom intervjuer ges möjligheten att få intervjupersonens beskrivning av ämnet. Fördelen 
med denna metod är dessutom att intervjuaren finns närvarande och kan svara på frågor 
och funderingar från respondenterna (Bryman 2001). Ekholm och Fransson (1992) skriver 
att frågemetoder av olika slag är övergripande och har betoning på helheten. Genom 
intervjuer kan man få ta del av lärarnas redan uppbyggda erfarenheter och få en mer 
sammanfattad bild av deras arbete.  

 

Undersökningen har genomförts inom den kvalitativa forskningsmetoden, där intervju 
räknas som den mest vanliga metoden. En intervju kan vara antingen vara kvalitativ eller 
kvantitativ, vilka skiljer sig ifrån varandra i flera avseenden.  

 

Kvalitativa intervjuer karaktäriseras av stor flexibilitet och kan delas upp i ostrukturerade 
och semistrukturerade intervjuer. Dessa har en tyngd på intervjupersonernas egna 
uppfattningar och har intresset riktat mot den intervjuades synvinklar (Bryman, 2001). 
Även Trost (2005) beskriver den kvalitativa intervjun på liknande sätt. 

 
Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter 

den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut. 

 (Trost, 2005, s. 23) 

 
I den kvalitativa intervjun är det eftersträvansvärt att låta intervjun röra sig åt olika håll, 
eftersom detta ger vetskap om vad den intervjuade anser vara det mest relevanta. Det vill 
säga att kunna följa den riktning som intervjupersonens svar tenderar att gå mot. I kvalitativ 
forskning kan intervjuarna avvika i relativt stor utsträckning från den förutbestämda 
intervjuguiden. Intervjuarna kan även ställa följdfrågor som kan ge en ökad förståelse och 
insikt. Syftet med denna typ av intervjuer är att få så fylliga och detaljerade svar som 
möjligt (Bryman, 2001).  

 

Denna studies syfte är att undersöka hur lärare och specialpedagoger i grundskolan 
beskriver sitt förebyggande och stödjande arbete med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Syftet med studien måste vara styrande vid val av den metod 
som kommer att användas (Trost, 2005). Avsikten är att genom intervjuer erhålla fylliga 
och uttömmande svar, vilket bidrar till valet av undersökningsmetod. Utifrån Bryman 
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(2001) bedöms studien vara av kvalitativ karaktär genom att intervjuerna kommer att 
genomföras enligt hans ovan nämnda kriterier.  

 

Till skillnad från den kvalitativa intervjun har den kvantitativa intervjun mer karaktären av 
struktur eftersom frågorna är mer hårt styrda och inga följdfrågor tillåts, då de äventyrar 
validiteten och reliabiliteten. I en kvantitativ intervju krävs strukturerade fasta frågor, 
eftersom svaren måste kunna kodas, bearbetas på ett snabbt sätt och för att kunna 
standardisera intervjuerna. Den kvantitativa forskningen vill sällan ta reda på hur saker och 
ting ligger till, den vill istället veta varför (Bryman, 2001). Enligt Trost (2005) skulle man 
förenklat kunna säga att vid användningen av siffror rör det sig om kvantitet. Även om man 
i studien tar in andra ord som kan överföras till siffror, som exempelvis fler, längre eller 
mer är man inne i ett kvantitativt tänkesätt. Detta är bland annat orsaker till varför denna 
metod inte kommer att användas i denna studie.    

 

Fokus är lagd på att sammanställa en semistrukturerad intervju med frågor som Bryman 
(2001) skriver kan vara allmänformulerade och där det finns utrymme för följdfrågor. 

Frågorna kan vara mer formulerade som en intervjuguide med temainriktningar där 
intervjuaren inte är styrd att ställa frågorna i en speciell ordningsföljd. Man är även fri att 
ställa följdfrågor som kan ge intervjuaren en fördjupad kunskap, till skillnad från 
strukturerade intervjuer är frågorna mer hårt styrda (Bryman, 2001). Bryman (2001) menar 
att den semistrukturerade intervjun ger intervjupersonen stor frihet att formulera svaren på 
sitt individuella vis, vilket är viktigt i denna studie.  

 

Då vi ej valt att göra en större allmän undersökning, utan har valt ett relativt tydligt fokus 
på studien föll valet på att göra semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 
intervjuerna gör det möjligt att komma åt information som ger svar på studiens specifika 
frågeställningar. Då man därtill kan se varje lärarintervju som en enskild fallstudie krävs 
det dock en viss struktur för att kunna avgöra om vi kan urskilja några mönster i deras 
beskrivningar, vilket också bidrar till valet av semistrukturerade intervjuer (Bryman, 2001).  

 

Att använda ljudupptagning med bandspelare har både fördelar respektive nackdelar enligt 
Trost (2005). En fördel är att man kan höra tonfall och ordval vid upprepade tillfällen efter 
avslutad intervju och man har även möjlighet till att transkribera intervjun för att på ett bra 
sätt kunna analysera resultaten. Intervjuaren slipper även att göra löpande anteckningar och 
kan istället rikta hela sin uppmärksamhet till samtalet med respondenten. Dessa fördelar 
övervägde vid valet av att använda ljudinspelning i denna studie och att sedan transkribera 
intervjuerna. En nackdel med bandinspelningar är att det tar lång tid att lyssna igenom 
banden och att transkribera materialet.  
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Observationer och enkäter 

Observationer kan vara ett komplement till intervjuer. Deltagande och planerade 
observationer är tidskrävande och därför inte möjliga att genomföra i denna studie. 
Eftersom man blir tvungen till några få och korta observationstillfällen och blir risken stor 
att den insamlade informationen blir missvisande. En annan nackdel är att det är svårt att 
kontrollera om de anteckningar som görs i samband med observationerna är tillförlitliga 
och det finns risk att man glömmer att anteckna det som för observatören verkar självklart, 
men som för andra kan vara helt avgörande information (Ekholm & Fransson, 1992). 
Observationer räknas förutom detta som otillräckliga som enda metod. För att få en rättvis 
observation och ett rättvist resultat ska observationerna fördelas jämt över hela skoldagen 
och alla veckodagar. Det krävs även rätt och god förhandsinformation för att observationen 
skall bli rättvis enligt Ekholm och Fransson (1992). Dolda och långsamma förändringar i 
exempelvis arbetssätt och tankearbete är mycket svåra att upptäcka under en observation. 
Läs- och skrivutveckling och dess uppföljning är en typ av pedagogiskt arbete som sker 
kontinuerligt över lång tid. Av den orsaken skulle det bli svårt och tidskrävande att göra 
observationer för att besvara studiens frågeställningar. Det är dessutom osäkert om 
observationer skulle generera trovärdig information då mycket av lärarens arbete sker i det 
dolda. Oavsett vilken metod man använder är det således svårt att få en helt komplett bild 
av lärares arbetssätt. 

 

Fördelen med observationer är däremot att informationen inte är omtolkad och att någon 
information inte försvinner på vägen. Dessutom kan det vara till fördel att man kan se det 
oväntade och man kan fokusera på det mest väsentliga för stunden. Samtidigt kan vi 
konstatera att när man fokuserar mycket på vissa situationer, finns risken att allt annat blir 
osynligt som kanske annars skulle ha haft betydelse i sammanhanget. 

 

Liksom observationsmetoden kräver enkätmetoden en god förhandsinformation om 
informanterna, samt att man måste vara klar över vilken information man vill åt redan 
innan enkäterna sänds ut. Dessutom krävs det att informanten lämnar uppriktiga svar 
(Bryman, 2001). Den troligtvis största anledningen till att enkätmetoden valdes bort i denna 
studie beror på att enkäten oftast har fasta svarsalternativ. Den riskerar då dessutom att bli 
allt för styrd i förhållande till de relativt öppna frågeställningarna och därmed göra 
resultaten opålitliga. Vi har med intervjuerna en önskan att få uttömmande och fylliga svar, 
vilket är svårt att få med enbart enkätformulär. Till enkätmetodens fördel kan nämnas att 
den är billig och man kan nå ut till många (Bryman, 2001). 
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Genomförande och bearbetning 
Genomförandet av intervjuerna gick som planerat, det vill säga alla inplanerade intervjuer 
genomfördes den tid och datum som bestämdes vid förfrågningen. Vid samtliga 
intervjutillfällen medverkade vi båda två för att få en ökad förståelse (Trost, 2005). 
Intervjuerna tog i genomsnitt cirka 45 minuter att genomföra. I fem av intervjuerna kunde 
vi sitta ostört utan avbrott. I de resterande fyra intervjuerna blev vi avbrutna ett par gånger 
av annan skolpersonal eller elev som hade behov av att ställa frågor till respondenterna. 
Den tekniska utrustningen under ljudinspelningarna fungerade väl. Vi höll oss överlag till 
ordningsföljden av frågorna, men ofta ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse. 
Detta ledde till ett stort material att transkribera. Alla transkriptioner skedde samma dag, 
eller dagen efter intervjuerna. Därefter gjordes en kategorisering av utskrifterna efter 
studiens frågställningar utifrån deras svar. Dessa svar har legat till grund för studiens 
resultat och diskussion.  

 

Etiska aspekter 
I denna studie är hänsyn tagen till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet7 
(2006) rekommenderar. Via e-post skickades ett brev där det gjordes en första förfrågan om 
lärarna och specialpedagogerna i den första skolan kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. I brevet presenterades uppsatsidén med syfte och dess frågeställningar. I de tre 
andra skolorna skedde presentationen via telefon med respondenterna samt att e-post brev 
skickades med syftet och frågställningarna. Alla informerades om att materialet skulle 
behandlas konfidentiellt och de tillfrågades även om de godkände att bandspelare skulle 
användas under intervjuerna. Ingen motsatte sig detta. De informerades även om att de som 
informanter skulle avidentifieras i uppsatsen. Innan intervjuerna inleddes informerades alla 
att all medverkan var frivillig och att de när som helst hade rätt till att avböja eller avbryta 
sin medverkan, samt att det inspelade intervjumaterialet endast skulle komma att användas 
i denna studie i vetenskapligt syfte. Vetenskapsrådets forskningsetiska principer innefattar 
fyra allmänna huvudkrav på forskningen som bedrivs. De består av informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa krav har till syfte att 
ge normer i förhållandet mellan forskaren och undersökningsdeltagare, så att:  

 
vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och individskyddskravet  

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6).  

                                                 
7 http://www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf 
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Resultat 
Här redovisar vi resultatet i studien. Resultatet bygger på respondenternas ljudinspelade 
svar och transkriptioner. Rubrikerna har satts utifrån studiens frågeställningar. Vi har valt 
att presentera svaren utifrån olika förebyggande och stödjande kategorier. De flesta svaren 
är skrivna i löpande text och är inte direkt återgivna, utan de är omformulerade till 
skriftspråk för att underlätta för läsaren. Undantag är de inklippta citaten.  

 

Lärarnas och specialpedagogernas definitioner av 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 
 

De flesta intervjuade lärarna beskrev läs- och skrivsvårigheter som något som man kan 
arbeta bort samt dyslexi som något beständigt. Flera lärare uttryckte att det var svårt att 
veta var gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi går.  

 

En speciallärare uttryckte att man kan dela upp begreppet läs- och skrivsvårigheter i två, å 
ena sidan de elever som verkligen har problem, det vill säga till exempel dyslexi, å andra 
sidan de elever som av någon anledning har problem i sin läs- och skrivinlärning på grund 
av andra orsaker till exempel brist på motivation, dåliga hemförhållanden eller att de inte 
trivs i klassen.  

 

En annan specialpedagog menar på liknande sätt att läs- och skrivsvårigheter kan bero på 
en felinlärning från början eller på miljön i hemmet och/eller på förskolan. Brister i språket 
som till exempel dåligt ordförråd är en mycket vanlig orsak till läs- och skrivsvårigheter 
enligt denna pedagog. 

 

Det är någonting som man får med sig från mamma och pappa och det är så här att det finns 

många facetteringar på det, jag tycker inte det finns någon som är lik den andra, olika grader av 

dyslexi och definitionen är att jag kan hjälpa eleven att se sitt eget problem och hjälpa eleven att se 

vad de har för svårigheter med och träna lite på det, men jag får ju inte ta död på lusten för det 

finns ingen medicin som kan bota det här, det går aldrig att bota dyslexi, men man kan hjälpa 

barnet att leva med sin dyslexi. 

 

En specialpedagog förklarar läs- och skrivsvårigheter som ett funktionshinder, vilket 
hindrar eleven att delta i den vanliga undervisningen. Hon menar att det kan vara så att 
eleven fastnar och inte kommer igenom, vidare menar hon att läs- och skrivsvårigheter 
drabbar alla ämnen. Hon frågar sig var gränsen går mellan läs- och skrivsvårigheter och 
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dyslexi och menar att hon inte kan avgöra det, utan att hon skickar eleverna på utredning. 
Vidare menar hon att läs- och skrivsvårigheter kan bero på andra saker. 

 

läs- och skrivsvårigheter kan ju bero på andra saker naturligtvis, det kan vara att hon har haft en 

pedagogik som inte har tränat henne, utan bara väntat det kommer, det kommer. 

 

En av studiens lärare beskriver läs- och skrivsvårigheter som en slags oro i kroppen. Hon 
anser att läs- och skrivsvårigheter kan arbetas bort medan dyslexi mer eller mindre förföljer 
eleven hela livet. 

 

Ja, det är när bokstäverna hoppar och far, de kan inte se dem ordentligt, förväxlar b och d. men 

just att det är någon oro någonstans i kroppen. 

 

En annan lärare menar att läs- och skrivsvårigheter ofta är genetiskt, att en eller båda 
föräldrarna har haft svårigheter. Hon menar vidare att det kan vara väldigt svårt att avgöra 
om en 7-åring bara är sent mogen eller om det är en elev som kommer att få problem. 

 

En lärare förklarar det som att det är när eleverna inte utvecklar läsningen. Detta menar hon 
kan bero på att eleven inte får den hjälp de behöver hemma, att det inte finns någon rutin att 
läsa hemma eller att man inte tycker att läsning är viktigt. Vidare menar hon att läs- och 
skrivsvårigheter ofta är ärftligt. Hon tycker det är svårt att dra gränsen för när man skall 
börja kalla det läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi menar hon är när eleven trots stöd och 
hjälp fortfarande inte kommer vidare, när det går otroligt långsamt, när det fungerar den 
ena dagen men inte den andra, när eleven inte har någon läsförståelse alls, inte kan hitta i 
texten eller ens skriva av en text. Hon ser dyslexi som mer ärftligt än läs- och 
skrivsvårigheter, samt att det följer familjen eller eventuellt kulturen. 

 

Även en av de andra lärarna beskriver läs- och skrivsvårigheter som ett stort begrepp. 

 

När man inte riktigt har läsförståelsen, man bara läser utan att förstå texten. Ja allt från att knacklig 

handstil till att tappa ord och bokstäver. Det är ett brett begrepp.   

 

Anledningen till dessa problem menar denna lärare kan vara att det saknas en grund, att 
något steg har gått förlorat vilket gör att eleven inte har tillägnat sig en helhet. Till skillnad 
från läs- och skrivsvårigheter som hon menar kan avhjälpas, menar hon att dyslexi är något 
man får lära sig att leva med, och att man som lärare därför måste hitta hjälpmedel för att 
underlätta för dessa elever. 
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Att läs- och skrivsvårigheter har med mognad att göra menade en av lärarna. Vidare 
beskriver hon det som när man har det svårt, men att det genom träning går att öva upp 
både läsning och stavning. Dyslexi däremot menar hon i likhet med de andra lärarna, inte 
går att träna bort. De elever som har dyslexi anser hon behöver specialhjälp och 
specialhjälpmedel. 

 

Läs- och skrivsvårigheter kan man ha på olika sätt menar en annan av de intervjuade 
lärarna.  

 

Dels motoriken, att man inte ser vad de skriver över huvudtaget. / …/ dels kan det vara att du inte 

kan avkoda ordern / …/ du ser inte vad det står över huvudtaget. Du läser fel, hoppar över, tappar 

ord, gör nya meningar av ord eller av det som står i texten. Ja stakar dig hela tiden… 

 

Hon tycker det är svårt att definiera dyslexi, men menar att man kan börja misstänka detta 
om en elev har problem med både läsning och skrivning. Elever med dyslexi menar hon 
oftast skriver helt oläsligt, de kan inte se vad det står i texter, läser utan flyt samt stavar 
dåligt.  

 

… de inte kan forma ord och man ser inte vad det står och de stavar som krattor så tappar de 

vokaler och sådant. 

 

Hon säger sammanfattningsvis att dessa elever inte har flyt i vare sig läsning eller 
skrivning. Avslutningsvis menar hon att dyslexi är läs- och skrivsvårigheter, men att även 
hon inte vet var gränsen går. 

 

Sammanfattning: 

Alla i studien har svårt att beskriva var gränsen går mellan läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi, vilket är naturligt eftersom det inte finns någon självklar gräns. Alla menar att läs- 
och skrivsvårigheter kan avhjälpas med träning, medan dyslexi är något beständigt. Det 
framkommer emellertid skillnader i svaren när de beskriver vad läs- och skrivsvårigheter 
kan bero på, närmare bestämt allt från omognad till bristande pedagogik.  
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Lärarnas och specialpedagogernas beskrivningar 
av sitt förebyggande arbete mot läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi 
 

Kartläggning 

Alla lärare har sagt att de regelbundet kartlägger eleverna för att se hur de ligger till i 
läsutvecklingen. En specialpedagog förtydligar syftet och menar att utifrån resultaten kan 
man planera undervisningen och sätta in rätt insatser till rätt elev. 
Kartläggningsinstrumenten skiljer sig ibland åt. Det handlar om LUS, Lundbergs 
läsförståelsetest och läsutvecklingsschema, BOKUP och Lexia/Provia.  

 
 
På frågan om hur lärarna och specialpedagogerna arbetar med att förebygga att läs- och 
skrivsvårigheter skall uppkomma framkommer skiftande svar. En lärare berättar att hon 
inte vet om hon arbetar på något speciellt sätt för att förebygga läs- och skrivsvårigheter, 
men att de i alla fall kartlägger alla elever för att kontrollera hur de ligger till när det gäller 
läsa, tala och skriva. 

En lärare svarar på frågan om förebyggande arbetssätt att hon går igenom varje moment 
väldigt noga för att alla ska förstå. 

En annan svarar att hon läser mycket tillsammans med barnen och om det är svårare texter 
pratar de om innehållet efteråt. Hon vet inte själv om detta sätt är förebyggande eller inte. 

En lärare som arbetar med Montessoripedagogik framhåller att allt material bygger på att 
förebygga.  

 

En specialpedagog menar att det är viktigt att bygga upp barnens ordförråd. Hon anser att 
det är många barn idag som inte fått tillfälle att bygga upp det ordförråd som krävs när de 
börjar skolan, vilket kan leda till att barnen inte får ett rikt språk.  

 
… vilka begrepp har man fått i sexårsverksamheten, hur mycket har det lästs, diskuterats, hur 

mycket har det lekts tillsammans, alltså man måste ju skapa en förförståelse, och då måste man ju 

även titta på förskolan och vilken förståelse de får hemifrån. För man räknar ju med det att en 

sexåring ska ha 4000 ord ungefär i det aktiva ordförrådet och sen kan du ha 10000 i det passiva. 

Men när du inte förstår alla ord som du aktivt har i det ytliga språket, då måste du kunna plocka 

fram de här passiva orden. Och har du inte fått varit med om saker, kanske bara har lämnats på 

dagis från morgon till kväll, sen har du varit hemma, ätit mat, tittat på tv, man har inte hunnit prata 

så mycket, för föräldrarna har varit fullt upptagna. Då får man inget rikt språk och det kan jag se 

idag att det är ganska svårt med språket.     
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Med hjälp av BOKUP- tester kan specialpedagogen bland annat se vilket ordförråd och 
förståelse barnen har när de kommer till skolan. Hon menar att det finns barn som läser 
med flyt, men de har ingen som helst förståelse av det lästa. För att förebygga och stödja 
elevernas ordförråd och förståelse läser hon mycket för barnen och diskuterar innehållet. 
Hon förespråkar att dagligen prata om händelser och situationer och diskutera kring detta 
för att på de sätten hjälpa barnen att utöka sitt ordförråd. Andra konkreta förebyggande 
arbetssätt enligt henne är exempelvis arbete med bilder som barnen får lägga i rätt ordning 
och som de får skriva texter till och fonemarbete för att lära barnen att uppfatta ljuden. Hon 
poängterar att läsning har prioritet ett och menar att det är viktigt att läsa sagor när de är 
mindre för att få in känslan för vad som är rätt och fel. Sagor har ofta en sensmoral som 
man kan arbeta vidare med i gruppen, vilket i sin tur leder till ett ökat ordförråd och en 
bättre förståelse.  

 

Högläsning och tyst läsning 

En lärare som undervisar i de tidiga åren berättar att hon läser mycket för barnen och 
arbetar mycket med läsförståelse genom att samtala om det lästa och att återberätta. Hon tar 
även hjälp av hemmen vid läsläxor genom att be föräldrarna läsa högt, för att barnen ska 
höra tonlägen och rytmen i läsningen, samt att hon ber dem att samtala om texten efteråt. 
Läraren berättar också att hon regelbundet läser med alla eleverna enskilt. Syftet är att alla 
ska få en egen stund för att de ska få tillfälle att ljuda högt utan att störa någon annan.  

 

En lärare som arbetar enligt Montessoripedagogiken, berättar att barnen läser en stund varje 
dag och de har alltid böcker anpassade efter sin förmåga. De har böcker med endast ett ord 
på varje sida upp till avancerad litteratur för de äldsta. Hon menar att litteratur är en 
färskvara, därför satsar de mycket på att köpa in bra litteratur som ska passa alla. 

 
Förr sa man att man skulle invänta mognaden, men den kommer ju inte, de måste få en skjuts. 

 / …/ Det finns ju inte en metod, så här ska man göra, det finns ju lika många metoder som det 

finns barn, du måste försöka hitta nåt hos varje unge. 

      
Hon framhåller det viktiga i att arbeta ämnesöverskridande inom ett tema. Om de arbetar 
med bondgården, framhåller hon att de även ska läsa texter om denna och dessutom ska 
veckans ord innehålla ord som har med bondgården att göra.  

 
Nu exempelvis jobbar vi med bondgården, då gör jag eget material med ordkort som det står ko på, 

temat går över alla ämnen. Vi samlar ord från temat, hitta på gåtor, hittar ord gömda i bokstäver. 

Allting ska handla om temat, det ska hänga ihop hela dagen, det ska ingå i sammanhanget, jag tar 

inte fram veckans ord ur någon bok, nej, allt ska ingå i ett sammanhang. 

      
Hon förespråkar högläsning och enskild läsning som finns på schemat varje dag. De 
använder sig inte av läseböcker av traditionellt slag där alla läser samma bok, utan köper in 
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olika böcker. Hon förespråkar ”riktiga” böcker av ”riktiga” författare och menar att det är 
viktigt att hitta roliga och intressanta böcker för att fånga barnens intresse.  

 
Jag kör mycket med intresset för riktiga böcker, jag köper inte de här läseböckerna när alla har 

samma Li och Lo läser. Jag köper 30 olika, riktiga böcker och då gäller det att hitta lätta roliga 

böcker och intressanta, nu finns det väldigt mycket bra. Det ska kännas att man har läst en bok. 

Med riktiga författare. 

      
Varje vecka har de en samling där barnen berättar för varandra om en bok, vem som är 
författaren och illustratören, vad boken handlade om och vad de tyckte om den. Hon 
påpekar att arbetet skall vara lustfyllt och meningsskapande. Barnen måste förstå syftet 
med att kunna läsa. 

 

En specialpedagog arbetar mycket med högläsning och tyst läsning. Hon menar att ett sätt 
att också hjälpa barnen att utöka sitt ordförråd är att lärarna blir mer medvetna om hur de 
talar. Hon ger ett exempel på att istället för att säga: ”gå och släng den där”, säger de ”gå o 
släng den i papperskorgen”. Hon anser att barnen ofta inte har de orden de behöver.  

 

Fonemmedvetenhet 

En lärare påpekar att med elever i första klass är det viktigt att gå igenom bokstäverna 
ordentligt genom att arbeta med hur de låter och hur de ser ut. Språklekar använder hon 
regelbundet i undervisningen.  

 
En lärare som arbetar med Montessoripedagogik framhåller hur viktigt det fonologiska 
arbetet är för att bygga upp barnens skriftspråkliga medvetenhet. Detta görs intensivt både i 
förskolan och i skolan genom språklekar. Hon ger exempel på hur man kan leka med ord 
och meningar.  

 
vad händer om jag tar bort G i gris till ex. hur många bokstäver hör du och vad kommer först 

      
Hon beskriver att allt lekmaterial som de arbetar och leker med har ett indirekt syfte att 
träna ett visst sinne och genom det främja läs- och skrivinlärningen. När de börjar på 
förskolan i treårsåldern arbetar de mycket med cylinderblock, pennfattningen och 
skrivriktningen. Hon beskriver en sorts metallramar som är utformade som geometriska 
former, raka och kurviga som de använder för att träna på att följa linjen och träna 
pennfattningen. Detta är ett förebyggande arbetssätt som de arbetar med från tre års ålder 
upp till förskoleklass. På frågan om hur barn reagerar som kommer från andra förskolor 
som inte arbetar enligt Montessoripedagogiken där de är vana att leka fritt större delen av 
dagen svarar läraren: 
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de ska ju leka i förskolan det är ju väldigt viktigt, men man kan ju leka in, jag förstår inte att man 

måste skilja på lek och den här träningen. 

 
Hon beskriver vidare att när barnen sedan börjar visa intresse för bokstäver arbetar de inte 
med alfabetet som de görs traditionellt sett. De lär barnen ljuda de enskilda bokstäverna för 
att de ska få in det fonetiska, för att de lättare ska kunna ljuda ihop ord. Hon berättar att de 
använder sig av den syntetiska metoden och inte av helordsmetoden. De får lära sig tre 
bokstäver i taget där de först får känna hur bokstäverna är formade i sandpapper, de får 
höra hur de låter och de får se dem. Senare ber de dem peka ut de speciella bokstäverna och 
under den tredje lektionen ska de veta vad bokstäverna heter och hur de låter. De väljer ut 
de lätta bokstäverna först och blandar lite vokaler och konsonanter för att de sedan ska 
kunna använda de bokstäver de samlat på sig och bilda ord av dem. Syftet är att de ska lära 
sig bygga ord. Hon berättar att i Montessoripedagogiken kommer skrivningen före 
läsningen. De bygger upp ord. Hon berättar att de har en stor låda med lösa bokstäver och 
till dessa har de askar med föremål som alltid är ljudenliga i början. De väljer ut ett föremål 
och de ska de bygga upp ordet med hjälp av bokstäverna. Därefter har de andra askar med 
läskort där svårigheterna byggs upp stegvis. 

 

Man brukar säga i Montessori att skrivningen kommer före läsningen, man bygger orden, man 

skriver dem och då är det inte meningen att de behöver kunna läsa men det kommer lite parallellt, 

de ser föremålet och hör ljuden så försöker de ljuda ihop. Och efter de har gjort det här jobbet då 

kommer vi in på askar som vi har färgkodat. Rosa är ljudenliga ord med bild och ord, små läskort, 

så kommer ljusblå med längre ord och kort vokal och dubbelteckning och sen kommer det gröna 

materialet med ljudstridiga ord, olika grupper med exempelvis sje-ljud, det är lite roligt att det finns 

ett jättebra material. 

 

Sammanfattning 

Stora skillnader framkommer mellan lärarna i det förebyggande arbetet. De lärare som 
undervisar yngre elever har mer förebyggande arbete jämfört med de lärare som undervisar 
de äldre eleverna. Ett par av lärarna kunde inte svara på om deras arbetssätt var 
förebyggande eller inte, medan lärarna som arbetade enligt Montessoripedagogik och de 
intervjuade specialpedagogerna var väl medvetna hur och i vilket syfte de arbetar 
förebyggande.  
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Lärarnas och specialpedagogernas beskrivningar 
av sitt stödjande arbete med de elever som har läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi 
 

Stategier 

Flera av lärarna menar att de stödjer eleverna med svårigheter på det sättet att de tar bort 
uppgifter för dem, för att de inte ska bli stressade och känna att de inte hänger med tempot. 
Kraven dras ner för dessa elever, och en lärare nämner att de ofta inte behöver skriva eller 
räkna lika mycket som de andra. 

 

Man lägger undervisningen utifrån majoriteten i klassen och de som har dyslexi får färre uppgifter 

och går till specialläraren. Ja det måste man göra, för man måste ju komma vidare, jag kan ju inte 

lägga undervisningen efter de elever som har svårigheter, det finns inte en chans för då tappar de 

andra eleverna moroten direkt. Det blir mer individanpassat för dem som har svårigheter, men den 

är individanpassad för alla, men inte lika mycket.  

 

En lärare menar att syftet att dra ner på antalet uppgifter och svårighetsgrad är att öka deras 
självförtroende och bygga upp en ”jag-kan-känsla” hos eleverna. 

 
Man tar ner svårighetsgraden litegrann, det gäller att bygga på självförtroendet, ”jag-kan” det här, 

att hela tiden bygga upp det, så då kan man inte ta för svåra uppgifter och sen i den mån man 

hinner sitta och hjälpa dem, de är det man får göra. 

 
En lärare säger att hon försöker hitta texter så att alla elever ska kunna läsa och förstå den, 
men samtidigt menar hon att det inte är rättvist mot de andra som då eventuellt får en för 
lätt text för sin nivå. 
      
Hon beskriver vidare att de elever med läs- och skrivsvårigheter inte får något helt annat 
material än de övriga, utan att hon mest tar bort ett antal uppgifter. Exempelvis får alla 
elever likadana läxor, men hon individanpassar genom att ge dessa elever färre uppgifter 
eller mindre text, kortare stycken. Hon framhåller vikten av att ta fram de andra bra 
egenskaperna dessa barn har.  

 
Alla elever har något som är bra och det gäller att bygga på det, framför allt att bygga på 

självförtroendet. 

      
Att självbilden har stor betydelse i arbetet med dessa barn är alla intervjuade överens om. 
En av specialpedagogerna säger att det är viktigt att vara ärlig mot eleverna. Om man 
ideligen berömmer blir barnen tveksamma till sina prestationer.  
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Därför kan jag säga till en unge att idag tycker jag inte du har gjort ditt bästa, för då vet den att när 

jag nästa gång säger att vad bra du har varit idag då vet de att jag verkligen menar det jag säger. 

Jag klankar inte ner, men man måste vara ärlig då tror jag man kan höja självbilden, inte bara 

smickra, då blir de tveksamma, i synnerhet om man känner att idag har jag inte gjort mitt bästa och 

ändå får beröm. / …/ Det gäller att hitta saker som alla kan arbeta med att förbättra… 

      
En lärare berättar att hon efter en genomgång på tavlan kontrollerar med de eleverna som 
har svårigheter att de förstått vad de ska göra.  

Muntliga förhör eller prov är ett sätt menar en lärare att kunna hjälpa dem. Det är inte 
meningen att eleverna med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi ska misslyckas på grund 
av det.  

 

… så kanske de inte behöver göra lika mycket skriftligt istället för det är så jag jobbar, för jag tar till 

vara det som de kan liksom, sina styrkor, och låter dem gärna få visa det inför klassen. Man 

berömmer kanske lite extra så där, inte överdrivet men så att de känner att de lyfts upp. 

 

… men så kan jag också göra det muntligt som vissa elever har fått göra muntliga prov för mig 

exempelvis för att de e inte meningen att de ska misslyckas på grund av att de har läs- och 

skrivsvårigheter tycker jag. 

 
En annan lärare beskriver liknande sätt: 

 
Eller om de ska skriva en berättelse så kan jag stryka just den uppgiften till en som har svårigheter. 

Då får de eleverna berätta muntligt istället. 

      
På frågan om hur de på andra sätt kan underlätta för dessa elever, svarar hon att hon vet att 
man kan underlätta genom att använda OH-projektor och dela ut utskrifterna i förväg till de 
eleverna med svårigheter. Detta är emellertid inget hon gör, men däremot skriver hon 
mycket tillsammans med klassen på tavlan och på det sättet ser till att alla förstår och kan 
följa med i undervisningen. 

 

En av specialpedagogerna ansåg att alla elever oavsett svårighet bör anmälas till skolans 
”Elevvårdsgrupp” för att på det sättet se till att ingen faller mellan stolarna. Eleverna måste 
följas upp.   

… vissa elever blir ju anmälda till EVG och numera tycker jag det är bra att alla elever som har 

svårigheter, det spelar ingen roll om det är dyslexi eller skriv- och läsproblem eller dyskalkeli, jag 

tycker alla ska anmälas till EVG så att det förs protokoll och att vi vet att vi måste göra någonting. 

 

En lärare stödjer sina elever med läs- och skrivsvårigheter bland annat genom små 
hjälpmedel i form av olika bokstavsbrickor fasttejpade på bänken. En del har exempelvis 
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svårigheter att skilja på b och d, och elevens arbete kan då underlättas genom att ha denna 
bricka framför sig.   

 

En av lärarna som arbetar med Montessoripedagogik framhåller vikten av en 
individanpassad undervisning. De elever som ligger på en viss nivå använder att sorts 
material. Hon betonar att alla barn ska få arbeta efter sina förutsättningar och därför 
behöver alla heller inte arbeta med samma sak i klassrummet. De är noga med att anpassa 
efter deras förmågor vare sig de har svårigheter eller inte. Hon betonar också vikten av 
regelbunden läsning hos de med svårigheter.  

 
Vi sitter med dem som har svårt att läsa varje dag, en mysstund, det går väldigt långsamt, men det 

går, vi väljer roliga böcker. 

      
Hon beskriver barn som har haft enormt motstånd att läsa. Elever som börjar skolan som 
säger att de vet att de inte kan eller klarar av läsningen. Hon menar att det är viktigt att 
bryta den onda cirkeln av känslan av misslyckande genom att bygga på elevens starka 
sidor. Hon säger att: 

 
… då får man ju vara på dem hela tiden men på ett roligt sätt. /.../ Jag försöker lirka och skoja. 

/ …/ Vi försöker göra det väldigt vardagligt, inte nu ska du få specialträning.  

/ …/ Det farligaste man kan säga är att du måste komma nu för att vi måste träna att läsa. 

 
Flera av lärarna uttrycker samtidigt som de framhåller vikten av en individanpassad 
undervisning, att det är svårt att räcka till åt alla. 

 
Förr i tiden satte jag mig ner o tittade på varje barn faktiskt, vad de behövde, vad de hade svårt för. 

Samtidigt är det så här, jag vet ju att det är svårt att sitta i en grupp på 20 elever och så vet jag att 

det är fem som har läs- och skrivsvårigheter så måste de ha rättighet att få det här av mig utan att 

de andra femton knorrar. 

      
 

Om man har en klass på 25 barn och fem barn klättrar runt väggarna och så har man fem som inte 

kan läsa och skriva ordentligt, men att försöka hjälpa dem, att de får slippa skriva av från tavlan till 

exempel, att kunna skriva ut och lägga en kopia bredvid barnet, och de som har svårt att skriva kan 

jag hjälpa genom att skriva mattetalen, många kastar om siffrorna… 

       

Språklig medvetenhet 

Fonologisk träning lyfter flera av lärarna och specialpedagogerna fram som nödvändig i 
stödjandet av eleverna med svårigheter. Allmänna råd om rim och ramsor och språklekar 
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efter exempelvis Bornholmsmodellen lyfts fram. En lärare beskriver hur hon arbetar med 
barn i tidiga år som upplevs ha svårigheter med det fonologiska. 

 
… tränar med små lekar, ja just det här med rim o ramsor, leka med orden. / …/ Hur många 

bokstäver hör du och vad kommer först? De eleverna jobbar vi ganska intensivt med för att vi 

tycker att man verkligen snabbt försöker att hjälpa dem. Nu är de kanske lite senare än andra och 

det kommer säkert att lösa sig för dem också, men de måste få mycket stimulans. 

      
 
En lärare beskriver olika varianter av plockmaterial bestående av kort, där eleverna kan 
stödjas genom att träna upp ordförråd och fonologisk medvetenhet. Det kan gälla 
motsatsord, ord som fattas i meningar eller bokstäver som fattas i ord. 

 

En av specialpedagogerna använder Palin, en låda med bokstäver i form av klossar och 
vänder man på dem, får man ett mönster på andra sidan om man gjort rätt. Det finns 
utvecklat för all stavning och hon upplever att barnet uppskattar att få arbeta med händerna. 

 

Anna-materialet från förlaget WISC, lyfter två av specialpedagogerna fram som ett bra 
stödjande material. En anledning är att man på ett roligt sätt kan arbeta med de ord som 
finns i texten. Materialet innehåller en övningsbok, samt lösa blad med ord från texten som 
kan rivas isär. Genom det kan man arbeta med fonologiskt träning.  

 
… jag jobbar mycket med Anna-materialet, man jobbar inte med det här Veckans ord, utan man 

jobbar med de ord man har i texten och det är en stegring på svårighetsgraden. Det är ett gammalt 

material, man kan tycka det är tråkigt men det fungerar. / …/ man jobbar med bokstavsordning, hur 

många meningar, hur många ord, man kan klippa isär. De tycker det är jätteroligt, för de får ju de 

här orden sedan. Vi brukar göra nonsens ord, eller gör om meningar och ser vilken mening som blir 

roligast. Texten har de alltid hemma i en vecka och tränar på. /…/ Jag tycker det är jättebra. Men 

jättetråkiga fula bilder, men ja, vi har nästan roligt åt bilderna istället. Dom får ett jättebra ordförråd. 

    

Separat undervisning 

Alla lärare nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter får extra stöd hos skolornas 
specialpedagoger. Syftet är att de ska få arbeta i lugn och ro och få den hjälp de behöver.  

En lärare menar att man inte ska blanda de elever med svår dyslexi med övriga elever 
under exempelvis en läslektion.  

 

Har man elever med dyslexi ska man inte blanda henne med andra elever, om de har grav dyslexi 

behöver de få misslyckas själv tillsammans med mig utan att hon känner sig utpekad. 
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Syftet att eleverna kommer till specialpedagogen för att få extra stöd i lugn och ro, och inte 
tvärtom har några av lärarna olika åsikter om: 

 
Man tar ut elever för att annars om specialläraren skulle vara inne i klassrummet är det lätt att 

stödet inte hamnar där det ska utan det är lätt att man hjälper alla andra också. Oftast behöver de 

lite mer lugn o ro för att koncentrera sig. 

      
 

… det är någonting som jag har reagerat mot i alla år. Specialpedagoger som kommer och hämtar 

barnet, nu ska du få specialträning. Ja det är jättebra, men hur känns det att gå ut och från de 

andra för att jag behöver specialundervisning? / …/ Jag tror också det är lite knäckande faktiskt. 

Gå istället in och sätt dig bredvid ungen / …/ smyg in den där träningen. 

      
 

… vi har inte de hjälpmedlen i klassrummet. Och sen kanske de här eleverna behöver sitta med 

specialpedagogen i lugn o ro den här stunden. Vissa elever behöver sitta där själva för 

koncentrationen. Det är inget konstigt att gå till specialläraren. Det är nästan så att de tycker det 
är roligt. /…/ Det har aldrig varit något negativt. 
      
 

Överlag är de flesta av de intervjuade pedagogerna överens om att det är positivt att gå till 
specialpedagogen för att få stöd. En specialpedagog berättar att hon gärna ser att eleverna 
kommer in till henne. Hon upplever att eleverna tycker det är skönt att kunna sitta i lugn 
och ro. Hon tränar mycket lästräning, och ser att de förbättrar sin läsning, i exempelvis 
antal lästa sidor. Hon spelar också in deras läsning på band för att sedan visa eleverna deras 
positiva läsutveckling. Hon beskriver liksom flera andra av pedagogerna betydelsen av att 
göra inlärningen lustfylld. Exempel på detta är att göra teatrar med barnen eller att lära sig 
läsa recept och baka. 

 

En lärare uttrycker att hon förlitar sig på specialpedagogens kunskaper och undervisning av 
elever med svårigheter. 

 

Mycket av det jobbet gör ju hon åt mig kan man säga. Att oftast går ju den här eleven iväg speciellt 

på svenskalektionen brukar det bli då för att arbeta lite mer med svenska. Och hon är ju utbildad 

för det, hon kan det här mycket bättre än vad jag kan. 

 

En lärare beskriver att förr i tiden upplevdes det som om man blev utpekad om man fick gå 
iväg, men nu blir de ofta glada. Dessutom presterar de ofta bättre när de får sitta i lugn och 
ro med en pedagog.   

 

En specialpedagog uttrycker att hon upplever att eleverna uppskattar att de får lite egen tid 
med en vuxen, vilket annars inte är så vanligt idag. 
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Syftet är att jag ska kunna träna det precis som barnet behöver, även för att skydda barnet lite 

grann, vara på rätt nivå utan störningsmoment, lite lugn o ro. De allra flesta barn vill följa med, för 

det är ju så att de vuxna saknas så mycket i samhället så får de en vuxen som bara sitter och 

pratar med dem då är det ja... 

 

En specialpedagog uttrycker att hon upplever att lärarna inte hinner lyssna på hennes råd 
och rekommendationer för klassrumsundervisning: 

 

Ibland kan jag känna en förtvivlan, för de hinner inte lyssna, de ställer en fråga i korridoren eller var 

som helst, nu har det här och det här hänt, hur ska jag göra? Oftast är det akutproblem och när 

upptäcker man akutproblem? Jo när det drabbar en själv, alltså på något sätt kan jag känna mig 

snurrig när jag måste försöka analysera samtidigt som jag bara har fem minuter på mig och läraren 

har en kort rast och har en undring. Då tänker jag att det där får vi ta sen, men oftast kommer inte 

det där sen, utan det är här och nu. 

 

Endast en av studiens lärare säger att hon ofta ber om handledning av skolans 
specialpedagog i valet av undervisningsmaterial och metoder medan en annan lärare säger 
att det sällan finns tid för handledning. 

 

när man blir lärare är det fem miljarder grejer man ska göra och vissa grejer måste man prioritera 

bort, de bara försvinner, man måste försöka överleva och hålla huvudet ovanför vattenytan när så 

att tyvärr så nä det har fallit bort. 

 

En specialpedagog påpekar att det är eleverna med svårigheter som man som lärare ofta vill 
hjälpa. 

De är ju de barnen vi ser mest, vi ser att de har svårigheter det är ju dem vi vill hjälpa. De andra 

barnen kanske vi ibland glömmer bort, för att vi så gärna vill hjälpa de här barnen på alla möjliga 

sätt. 

  

Kompensatoriska hjälpmedel 

Tekniska hjälpmedel är det få av de intervjuade lärarna som använder. Flera av lärarna är 
inte uppdaterade på vilka tekniska hjälpmedel det finns att tillgå på marknaden idag. Det är 
i första hand datorn som används som ett kompensatoriskt hjälpmedel. Sju av nio lärare 
berättar att de har Lexia/Provia på skolan, ett program som testar eleven, bedömer svaga 
punkter och ger eleven uppgifter som denne behöver öva på. 

 

En av specialpedagogerna använder datorn mycket; exempelvis om en elev har svårigheter 
med att skilja mellan å, ä, ö, skapar hon ett program i Lexia/Provia som eleven kan träna på 
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hemma med hjälp av en diskett eller CD-skiva. När eleven upplever att hon/han kan 
övningarna gör specialpedagogen svårare uppgifter. Färdighetsträningen får eleven alltså 
hemma på datorn. När eleven är hos specialpedagogen övar de mer textläsning och 
grammatiska övningar. 

 

En lärare menar att även om eleverna med läs- och skrivsvårigheter får skriva på datorn 
ibland, är det betydelsefullt att få träning att skriva för hand. 

 

Personligen tycker jag det är viktigt att kunna skriva också. Men istället för att de exempelvis får 

skriva en berättelse får de öva på sin handstil, skriva av en text till exempel. Man får hela tiden 

känna av var nivån ska ligga, vad de behöver träna på, om det är just berättelser som de ska öva 

på då är ju hela grejen, punkt och så vidare, men det kanske kan komma senare, för det är så att 

de kan fokusera på att handstilen måste sitta. 

      
 
Daisyspelare fanns på alla skolorna utom en och användes oftast flitigt. Den innehåller en 
ljudspelare med ett flertal uttag som låter upp till åtta elever lyssna på boken eller texten 
samtidigt. Emellertid motsatte sig en av specialpedagogerna detta hjälpmedel, då hon 
menade att det behövs en människa som kan stanna upp i texten och förklara ord. Hon 
brukar istället be föräldrarna att läsa högt för barnen.  

 

Det saknas ofta inlästa läromedel. De nya läromedlen som finns på marknaden idag har ofta 
en medföljande CD-skiva, detta har inte alla skolor tillgång till. Det upplevdes av några 
lärare som frustrerande, medan en av specialpedagogerna själv läste in läromedlen för att 
stödja eleverna.  

 
Nu jobbar de mycket med läsförståelse och då ska man ju läsa en text, då brukar vi läsa in det, 

självklart. 

      
Två av specialpedagogerna uttrycker att det eventuellt används för många tekniska 
hjälpmedel och menar att de som människor kanske är bättre hjälpmedel. En av dem kan 
heller inte se något resultat med att använda programvaran Lexia/Provia, vilket den andra 
specialpedagogen förespråkar.  

 
Jag kan inte se att det ger något resultat, utan det är kommunikationen med den vuxne som ...  

      
 

Hon menare vidare att: 

 
... jag måste se vad som går tokigt, vad undrar den om, gör den samma fel hela tiden, är det något 

jag kan rätta till. / …/ Alltså den vuxne är ju väldigt viktig i undervisningen av de här barnen. Jag 
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tror aldrig en maskin kan ersätta utan det är en kommunikation. Jag har läst en del utredningar, att 

man inte får någon effekt med en dator, utan det måste vara ett vuxenstöd. 

      
 
En annan specialpedagog framhåller det positiva med att använda datorn och då främst 
hjälpmedlet Lexia/Provia. Hon menar att man ska ta till alla hjälpmedel man kan få och 
sedan experimentera så mycket man kan. Programvaran är uppbyggd på det sättet att 
pedagogen registrerar in bland annat elevens ålder och definierar olika medvetenheter. 
Därefter gör eleven ett programstyrt test och Provia tar sedan ut resultatet utvisande vilka 
specifika svårigheter eleven har. Sedan tar Provia fram anpassade övningar för just den 
eleven. Specialpedagogen framhåller betydelsen av att få fram de specifika svårigheterna 
som varje elev har. 

 
Förut har det ju funnits uppgifter egentligen, men som kanske inte passat ålder och svårighet, utan 

vi som jobbat med spec har prickat in fel. / …/ Så det är vårt nya hjälpmedel. Och man ska ta till 

alla hjälpmedel som man kan få och experimentera så mycket man kan. 

 

På en av skolorna framhöll flera av lärarna en önskan att kunna erbjuda elever med 
svårigheter en dator i klassrummet. 

  

Diagnostisering 

Åsikterna kring diagnostisering skiljer sig åt mellan respondenterna. Vissa beskriver att det 
är viktigt med en diagnos för att eleven ska få den hjälp de har rätt till. De menar att de 
elever med en diagnos får mer stöd av specialläraren. 
 

Alltså de som har en diagnos, de får mer stöd av speciallärare genom ett uppgjort schema som 

eleverna ska följa, det kan vara arbete som de gör inne hos specialläraren, som de sedan tar med 

sig tillbaka hit in i klassrummet, så det är ju mycket mer för dem som är diagnostiserade, 

 
En specialpedagog menar däremot att diagnosen inte har någon betydelse i de lägre 
åldrarna, de får samma stöd och resurser oavsett om de är diagnostiserade eller inte. Detta 
bland annat på grund av lärarnas goda kännedom om eleverna. Däremot rekommenderar 
hon en diagnos innan eleven slutar i år 5, då det kan behövas på högstadiet för att få extra 
stöd. Hon framhåller att diagnosen även medför att föräldrarna känner sig mer trygga. 
 

Här vill de ha diagnosen för då känner de sig trygga när de kommer upp till högstadiet, de har inte 

lika mycket resurser där, de ser inte eleven på samma sätt. Här känner ju alla lärarna barnen, på 

högstadiet blir det inte så. Då blir föräldrarna tryggare när de har ett papper på en diagnos. 

 

Andra respondenter menar att diagnosen är betydelsefull för eleven, då stödet ofta är 
avhängt en diagnos. 
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Vi kan hjälpa de här barnen mycket mer för det verkar som om det här med dyslexi har blivit större. 

Jag kan inte komma ihåg att när jag växte upp att de var så många som hade, det fanns det säkert 

men man diagnostiserar allting nu för tiden att du ska ha en diagnos för att få hjälp så var det ju 

inte när jag växte upp då fick de som behövde hjälp, hjälp oavsett diagnos eller inte,  

 
En lärare anser att diagnosen inte borde vara avgörande för undervisningen av dessa elever, 
men menar samtidigt att diagnosen bidrar till reflektion. 
 

Men jag tror jag gör på samma sätt oavsett om de har diagnos eller inte. Man tänker ju lite extra 

när man vet att de har en diagnos, men jag tycker inte att de ska behöva en diagnos för att de ska 

få hjälp, för de har fortfarande läs- och skrivsvårigheter. 

     

Sammanfattning 

Flera av lärarna anser att en reducering av antalet uppgifter till elever med svårigheter var 
ett stödjande arbetssätt. Samtidigt framkommer enligt läsforskarna en del bra exempel på 
stödjande arbetssätt av lärarna, som exempelvis möjligheten för elever att få göra muntliga 
prov. Något som återkommer är att specialpedagogerna har mycket stor kunskap i 
stödjande arbetssätt till skillnad från flera av lärarna som ofta förlitar sig på 
specialpedagogens kunskap och undervisning. Några av lärarna framhåller svårigheterna 
med att kunna räcka till för alla.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 
 
Med utgångspunkt i studiens syfte och frågställningar bedömer vi att det kvalitativa 
metodvalet var väl övervägt. Bryman (2001) menar att i den kvalitativa intervjun är det 
eftersträvansvärt att låta intervjun följa den riktning som intervjupersonens svar tenderar att 
gå mot, vilket har varit positivt i denna studie då vi har fått vetskap om vilket område, det 
vill säga, förebyggande och/eller stödjande den intervjuade haft mest kunskap och 
erfarenhet i. Positivt med denna intervjuform har varit att vi genom respondenterna fått ta 
del av deras beskrivningar av sina förebyggande och stödjande arbetssätt, vilket var 
studiens syfte. 

 

Då studiens resultat helt bygger på semistrukturerade intervjuer och inga observationer är 
det svårt att uttala sig om studiens reliabilitet och validitet. Med reliabilitet menas vilken 
tillförlitlighet man kan tillägna studien. Ofta menas enligt Trost (2005) att man då skall 
kunna göra om samma studie och erhålla exakt samma resultat. Det skulle kräva ett statiskt 
förhållande, det vill säga att intervjusvaren inte skulle ändra sig, vilket förefaller svårt i 
kvalitativa intervjustudier, då vi alla är ständigt föränderliga.  

 
Genom att vi människor inte är eller har utan vi gör eller handlar, vi är aktiva, så sker automatiskt 

förändringar. 

    (Trost, 2005, s. 111) 

 
Han menar att grundidén med reliabilitet är att man gör kvantitativa studier, att man mäter 
någonting, vilket är helt annorlunda än att eftersträva och förstå hur den intervjuade handlar 
och beter sig. Detta gäller likaså validitet som betyder giltighet, i detta fall studiens 
giltighet. Validitet härstammar liksom reliabilitet ur kvantitativa metoder.  

 

Om vi hade valt att komplettera studien med deltagande observationer hade eventuellt 
resultat blivit något annorlunda. Möjligen hade vi kunnat se att respondenternas svar inte 
helt överensstämde med det som vi hade observerat. Troligtvis hade vi fått en djupare 
förståelse för deras förebyggande och stödjande arbetssätt genom observationer.  

 
De beskrivningar respondenterna gav av sitt förebyggande arbete var inte särskilt 
uttömmande. Ett flertal av dem hade svårt att sätta fingret på vad som var förebyggande 
arbetssätt. Detta kan ha berott på hur vi formulerade frågan vid intervjutillfällena. Möjligen 
hade vi fått andra svar om vi givit konkreta exempel på förebyggande arbetssätt vid 
intervjutillfällena.  
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Vi valde att inte göra en provintervju innan intervjuerna inleddes. Detta kan dels vara 
negativt, då intervjuguiden inte kunde testas i förväg, vilket möjligen hade kunnat bidra till 
eventuella omformuleringar i någon fråga. Vi hade få möjligheter till att göra en 
provintervju. Orsaken till detta var att det urval av lärare och specialpedagoger som fanns 
tillgängliga arbetar på relativt små skolor, vilket innebar att antalet tillgängliga lärare var 
få. Vi ville inte göra en provintervju med någon av dem som sedan skulle bli intervjuade i 
studien. Då återstod alternativet att ta kontakt med ytterligare en skola för att få tillfälle till 
en provintervju. Tidsbegränsningen för denna studie gjorde att det alternativet uteslöts.  

 
 

 

Resultatdiskussion 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur lärare och specialpedagoger arbetar för att 
motverka läs- och skrivsvårigheter, samt hur de arbetar stödjande med de eleverna som har 
läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.  

 

I dagens informationssamhälle är läsinlärningen en av skolans viktigaste uppgifter, 
eftersom mycket av undervisningen är baserad på läsning och för att läsningen spelar en 
avgörande roll för elevens fortsatta skolgång och framtid. Läsinlärningen och den fortsatta 
utvecklingen av läsfärdigheten har på så sätt en mycket viktig relation till elevernas 
skolprestationer. Läs- och skrivundervisningen bör därför prioriteras under de första 
skolåren med målsättningen att ge alla elever goda läs- och skrivfärdigheter.  

 

Skolverkets nationella utvärderingar 1992 och 1995 visar att en elev av sex misslyckas med 
sin grundläggande läsinlärning på vårterminen i år två. De läser med ansträngning och/eller 
många läsfel och är inte på väg mot flytande läsning. De flesta av dessa elever undviker 
läsning och när de slutar grundskolan har de sina läs- och skrivproblem kvar. Många elever 
når inte upp till betyget godkänt i svenska efter år nio (Myrberg & Lange, 2006). Det är 
därför viktigt att redan tidigt uppmärksamma tecken som visar att elever har svårt med 
läsningen och att lägga stor vikt vid att elever med svårigheter skall komma i kapp de 
normalpresterande eleverna och utveckla god läsförmåga. 

 
Studiens resultat pekar på att svaren skiljer sig mellan lärare och specialpedagoger både när 
det gäller definitionen av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt deras beskrivningar av hur 
de arbetar förebyggande och stödjande. Resultatet visar även att flera av respondenterna har 
svårt att definiera vad läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är. 
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Definitionen av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

I resultatet framkommer att flera lärare uttrycker svårigheter att veta var gränsen mellan 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi går. Dessa uttalanden speglar det som bland andra 
Andersson (2003) skriver om, att det inte finns någon enhällig definition av dyslexi, vilket 
hon menar beror på att det är svårt att beskriva vad man kan när man kan läsa och skriva. 
Myrberg (2003) menar likaså att man inte kan dra någon specifik gräns i den fonologiska 
förmågan för att på det sättet kunna skilja en dyslektiker och en icke-dyslektiker. Enligt 
Myrberg (2003) finns det inte något enskilt symptom för dyslexi. De dyslektiska problemen 
och andra läs- och skrivproblem blir tydligare ju högre krav som ställs. Detta kan man anta 
är en av anledningarna till att flera av respondenterna i studien har svårt att definiera 
begreppen. Man kan anta att en annan anledning till att respondenterna har svårt att 
definiera begreppen kan bero på bristande kunskaper i ämnet, vilket kan bero på lärarnas 
och specialpedagogernas olika utbildningar. Lärarnas svar var ofta något otydliga, medan 
specialpedagogerna svarade mer regelmässigt enligt läsforskningens redogörelser för 
definitionerna.  

Något uppseendeväckande kan tyckas att det i resultatet finns uppfattningar om att läs- och 
skrivsvårigheter kan ha med mognad att göra. Vi kan inte finna stöd för denna uppfattning i 
någon forskning. Tvärtom leder den synen enligt Myrberg (2003) att stödinsatser sätts in 
alldeles för sent.  

 

Det förebyggande och det stödjande arbetet 

Det förebyggande arbetet har flera av respondenterna svårt att beskriva. Oftast krävdes det 
av vi gav exempel på vad som kan vara förebyggande arbetssätt innan de kunde beskriva 
sitt arbete. En lärare berättar att hon inte vet om hon arbetar på något speciellt sätt för att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter, och en annan lärare berättar att hon läser mycket 
tillsammans med eleverna och samtalar om innehållet, men hon säger att hon inte vet om 
det är förebyggande eller inte. Enligt Myrberg (2003) är det av yttersta vikt att läraren vet 
varför och med vilket syfte man arbetar på ett speciellt sätt med en viss elev eller grupp vid 
ett specifikt tillfälle. Vi menar att den pedagogik man arbetar efter alltid borde ha ett syfte 
och en orsak, men det kanske inte alltid är så enkelt.  

 

De beskrivningar flera av respondenterna gav av sitt förebyggande arbete var inte särskilt 
uttömmande. De flesta av dem hade svårt att sätta fingret på vad som var förebyggande 
arbetssätt. Specialpedagogernas svar var mer uttömmande än lärarnas, vilket kan bero på 
deras utbildning, erfarenhet och förhållningssätt. Dessutom gav de lärare med 
Montessoriutbildning många konkreta exempel på förberedande arbetssätt då hela deras 
förskoleverksamhet bygger på ett medvetet förebyggande arbetssätt inför läs- och 
skrivinlärning. Man kan anta att en anledning till att de lärare som hade svårt att beskriva 
sina förebyggande arbetssätt kan vara deras utbildning. Om inte utbildningen har givit dem 
kunskaper i ämnet kan man anta att det heller inte är naturligt att de ska kunna svara 
uttömmande på frågan.   

 



 54

Alla skolor i studien kartlägger regelbundet eleverna. Kartläggningsinstrumenten skiljer sig 
åt, men det gemensamma syftet är att kontrollera elevernas läsutveckling. Enligt den 
läsforskning studien tidigare redovisat är det av yttersta vikt att regelbundet följa upp 
eleverna genom kartläggning för att enligt Björk och Liberg (1996) i detalj kunna följa 
eleven i läs- och skrivutvecklingen och observera dem med svårigheter.  

Den kontinuerliga utvärderingen av elevernas framsteg menar Myrberg (2003) är 
nödvändig för att inte någon skall kunna lämna år 2 utan fungerande avkodning.  

 

Individanpassning 

Høien och Lundberg (1999) förespråkar en metod som bygger på elevens starka sidor och 
parallellt med det bygga upp de svaga sidorna. Alla elever måste få utmaningar på sin nivå 
och elever med svårigheter måste stödjas genast (Myrberg, 2003). Flera av respondenterna, 
där ibland en specialpedagog menar att det i verkligheten är svårt att individualisera med 
25 barn i klassen. Flera av lärarna menar att de individualiserar genom att reducera antalet 
uppgifter eller textmassa till elever med svårigheter. Deras sätt att individualisera 
undervisningen stämmer på så sätt inte helt överens med studiens redovisning av 
läsforskningens rekommendationer. Myrberg (2003) anser att alla elever måste ges 
tillräckligt med tid och lärarstöd för att kunna utveckla läs- och skrivförmåga, vilket kräver 
resurser för att läraren kontinuerligt skall kunna arbeta med varje elev individuellt.  

En av lärarna med framhåller däremot vikten av en individanpassad undervisning. Hon 
betonar att alla barn ska få arbeta efter sina förutsättningar och därför inte behöva arbeta 
med samma saker samtidigt. Man kan anta att detta förhållningssätt härleder från hennes 
Montessoriutbildning och att det får ett positivt genomslag för eleverna.  

 

Utifrån resultatet skulle man kunna säga att undervisningen individanpassas för de eleverna 
med svårigheter genom att de får specialundervisning, emellertid endast under dessa få 
undervisningstillfällen, eftersom ett par av respondenterna påpekade svårigheterna med att 
individanpassa undervisningen i stora klasser. Man kan då anta att elever utan svårigheter 
inte får den individanpassning som läsforskningen nämner som önskvärt i ett förebyggande 
syfte. En specialpedagog menar att det ofta är de eleverna med svårigheter som man ser 
och vill hjälpa. Risken finns då att man glömmer bort de andra som också behöver 
utvecklas efter sin förmåga. Taube (1997) menar att för att göra möjligheterna så stora som 
möjligt för varje elev bör läraren individualisera undervisningen. Kraven bör ställas efter 
varje elevs förmåga och behov. Det finns dessutom skrivet i gällande läroplans (Lpo 94) 
riktlinjer genom att läraren skall: 

 

”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, ” 

    (Lärarboken, Lpo 94 s. 22) 

 

En lärare säger att hon å ena sidan lägger undervisningen utifrån majoriteten i klassen och 
de med dyslexi får färre uppgifter samt får specialundervisningen av specialpedagogen. 
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Hon menar att det inte går att lägga upp undervisningen efter de elever med svårigheter 
eftersom de övriga eleverna i klassen då tappar motivationen. På så sätt menar hon att det 
blir mer individanpassat för de eleverna med svårigheter än för de andra. Å andra sidan 
påpekar hon att om en elev arbetar effektivt och blir klar med sina arbetsuppgifter måste 
denne elev bli försedd med nya uppgifter. Det är förståeligt å ena sidan att en del av lärarna 
anser att det är svårt att individanpassa undervisningen i stora klasser och att det är svårt att 
efterleva läsforskningens önskemål för en lyckad undervisning. Å andra sidan krävs det 
ibland relativt små medel för att individualisera undervisningen. En specialpedagog nämner 
bland annat att man i förväg kan dela ut stödanteckningar till exempel inför kommande 
genomgångar. I många klasser går dessutom mycket av tiden åt till konflikter mellan 
elever, dagdrömmeri och väntan på hjälp av läraren. Eftersom elever med dyslexi använder 
sin tid ineffektivt, ställer detta krav på att läraren fördelar sin tid mellan eleverna på ett bra 
sätt (Høien & Lundberg, 1999).  

 

När det gällde förväntningar och krav på de elever med läs- och skrivsvårigheter och 
dyslexi framkommer av resultatet att flertalet av lärarna drar ner på kraven genom att 
exempelvis ta bort en del uppgifter. Man kan fråga sig om detta sätt är rätt metod att möta 
dessa elever med. Taube (1997) framhåller vikten av att lärare har kunskap om elevernas 
skiftande svårigheter och hur de bäst kan hjälpa dem. Detta betyder att man inte kan hjälpa 
alla dessa elever på samma sätt, utan det krävs ett genomtänkt individualiserat stöd. Taube 
(1997) påpekar vidare att det är viktigt att uppmuntra och stimulera eleverna att anstränga 
sig, och speciellt när chanserna att lyckas är goda. Samtidigt menar Frost (2002) att 
lärosituationen bör vara överskådlig för elever med svårigheter. Det skulle kunna vara så 
att lärarna i studien har detta i tanken då detta enligt Frost (2002) gör att eleverna kan 
känna när de gör framsteg och att insatserna är relevanta i förhållande till resultatet.  

 

Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhetsträning är något som de flesta av respondenterna tog upp som en 
regelbunden aktivitet. Man kan anta att de som inte nämner språklig medvetenhetsträning 
inte gör det på grund av att de inte arbetar med läsinlärning, men enligt Frost (2002) ska 
man fokusera på det språkliga även bland äldre elever, då eventuella lässvårigheter avhjälps 
med ett stärkande av fonemmedvetenheten. Frost (2002) skriver att det ofta inte finns tid 
för detta i den vanliga klassrumsundervisningen och därför skjuts detta arbete över på 
specialpedagogen. Detta kan styrkas genom en lärare i studien som uttrycker att hon lägger 
sin undervisning utifrån majoriteten i klassen. Man kan anta att det är en prioriteringsfråga 
från lärarnas sida, men man kan också se det som en resursfråga. Om lärartätheten varit 
högre hade eventuellt tiden räckt för att kunna stödja fler inom klassrummets ram. Utifrån 
de svar vi har fått kan man också uppfatta det som om det finns tankar hos lärarna att 
arbetet med den språkliga medvetenheten skall vara avklarad i de lägre åldrarna, eftersom 
de inte nämner detta arbete. Men man kan anta att det också kan bero på att de inte 
uppfattar det som ett stödjande arbetssätt.  
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Utmärkande för en bra lärare är enligt Myrberg (2003) dennes grundliga kunskaper om 
barns språkliga utveckling och läs- och skrivprocessen. Man kan utifrån resultatet anta att 
de lärare i studien som undervisar yngre elever och samtliga specialpedagoger är kunniga i 
språkutveckling då de beskriver att de arbetar regelbundet med språklig 
medvetenhetsträning i form av exempelvis språklekar, vilket är något som Lundberg och 
Herrlin (2005) rekommenderar för att öva upp den språkliga medvetenheten.   

Høien och Lundberg (1999) förespråkar aktiviteter med multisensorisk stimulans. Detta 
förekommer enligt studiens intervjuer flitigt på en av skolorna. Det går inte att utesluta att 
det förekommer även på de andra skolorna i studien, det var emellertid inget som framkom 
vid intervjuerna.  

Det kan ses som förvånande att det förebyggande arbetet med språklig medvetenhet ändå 
inte nämns i större utsträckning bland samtliga pedagoger i studien, då språklig 
medvetenhetsträning är läs- och skrivutvecklingens mest betydelsefulla beståndsdel enligt 
samtliga studiens redovisade forskare.  

 

Högläsning 

I resultatet framkommer att högläsning förekommer regelbundet på alla skolor i studien i 
varierande grad. Man kan anta att högläsning har flera syften och varierar troligtvis mellan 
studiens lärare. Huruvida lärarna anser att högläsning är ett förebyggande eller stödjande 
arbetssätt är svårt att uttala sig om, då lärarna inte nämner detta i intervjuerna. På direkt 
fråga om högläsning förekommer, framkommer det däremot att det är en regelbunden 
aktivitet. En lärare uttrycker specifika syften med högläsningen som att barnen ska få höra 
tonlägen, rytmen i läsningen och att öka läsförståelsen. En specialpedagog säger att syftet 
bland annat är att bygga upp ordförrådet och att skapa berättelsestrukturer. Detta 
överensstämmer bland annat med Taube (1997) som skriver att genom högläsning tränar 
man barnen dels hur sagor och berättelser är uppbyggda och även hur meningar är 
konstruerade. Taube (1997) påpekar även att det måste finnas stor tillgång på böcker i 
klassrummen. Ett bra exempel på detta är den skolan i studien som är Montessori-inriktad. 
Där finns ett stort utbud av skönlitteratur för alla åldrar och där aktualiseras regelbundet 
litteraturen. Enligt Myrberg (2003) är användandet av barnböcker föredömligt för att bland 
annat bygga upp förståelsestrukturer. Mycket tid ägnas åt läsning, både självständig och 
gemensam. Att eleverna sedan berättar för varandra om boken gör bland annat läsningen 
meningsfull, vilket överensstämmer med Björk och Libergs (1996) åsikter.  

 

Den tysta läsningen används av erfarenhet ofta som belöning till de elever som har hunnit 
klart med sina uppgifter. Detta kan ses som positivt för de elever som hinner klart, då det 
kan upplevas som en belöning, men däremot inte för de elever som har svårigheter att 
hinna med de obligatoriska uppgifterna. Om detta är den enda fria tysta läsningen som 
förekommer, betyder det att dessa elever aldrig får någon sådan läsning under skoltid. Man 
kan också anta att i vissa fall har eleverna har ett sådant starkt motstånd mot läsningen att 
de medvetet undviker att hinna klart sina uppgifter i tid för att kunna påbörja den tysta 
läsningen. Därför är det viktigt att det finns litteratur som motiverar eleverna till läsning. 
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Høien och Lundberg (1999) förespråkar att lärarna måste ta fram lässtoff för de svagare 
eleverna som passar just deras behov och intressen.  

 

Specialundervisning 

Resultatet visar att de elever som är i behov av särskilt stöd får tid hos specialpedagogen. 
De flesta respondenterna var överens om att en del av syftet med att eleverna går till 
specialpedagogen i stället för att specialpedagogen kommer i klassrummet är att eleverna 
ska få arbetsro samt möjlighet till den hjälp de behöver. En specialpedagog upplever att 
eleverna tycker det är skönt att kunna sitta i lugn och ro, en annan specialpedagog upplever 
att eleverna uppskattar att få egen tid med en vuxen, vilket hon menar inte är vanligt i 
samhället idag. En av lärarna frågar sig hur denna form undervisning känns för eleven. Hon 
är av den uppfattningen att man ska smyga in specialundervisningen i 
klassrumssituationen. Även Björk och Liberg (1996) menar att det finns risker med denna 
form av undervisning, då det finns elever som inte mår bra av det. De menar att läs- och 
skrivundervisningen bör utgå från verkliga situationer och bör vara varierade. Vi menar att 
specialundervisningens utformning inte behöver utesluta att man utgår från verkliga 
situationer eller vara varierande. Man kan anta att det beror på specialpedagogens 
arbetssätt. Detta framgår av resultatet då en av specialpedagogerna låter eleverna 
exempelvis baka och läsa recept i sin undervisning. Men även Snow, Burns och Griffin 
(1998) rekommenderar att specialundervisning i största möjliga mån bör samordnas med 
den vanliga klassrumsundervisningen. Høien och Lundberg (1999) menar däremot att 
dyslektiska barn har nytta av direkt undervisning, en vuxen som vägleder, förklarar och 
upprätthåller intresse och koncentration. Detta menar de ofta är svårt att uppnå i en vanlig 
klassrumssituation, därför är en ofta förekommen specialundervisning mycket viktig. I 
resultatet framkommer att en specialpedagog påpekar att en del av syftet med enskild 
specialundervisning är att man på så sätt skyddar eleven från offentliga misslyckanden.  

 

En lärare beskriver att det förr upplevdes som om eleven blev utpekad när de fick gå iväg 
till specialpedagogen, men idag blir eleverna ofta glada. En annan lärare beskriver på 
liknande sätt att det inte är konstigt för eleverna att gå till specialpedagogen utan de 
upplever det som roligt. Detta kan vi bekräfta genom erfarenhet från vfu-perioder då vi 
upplevt att även elever utan svårigheter haft önskemål att få komma till specialpedagogen. 
Man kan anta att detta beror på att uppmärksamheten riktas mot den enskilde eleven vid 
dessa undervisningstillfällen.  

 

Specialpedagogens roll skall vara handledande, det vill säga att hon/han skall ge råd och 
förslag för klassrumsundervisning av de eleverna med svårigheter. Av resultatet 
framkommer att endast en av respondenterna säger att hon ofta tar hjälp av skolans 
specialpedagog och rådfrågar henne om undervisningsmetoder och arbetsmaterial. En 
annan lärare menar att hon inte har tillräckligt med tid för att ta emot handledning, hon 
menar att man ibland måste prioritera bort vissa saker för att hålla huvudet ovanför 
vattenytan. En specialpedagog upplever att hon ofta får frågor om akuta problem i 
förbifarten som hon förväntas kunna svara konkret på omgående. Detta upplever hon som 
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komplicerat eftersom ett råd angående exempelvis en situation bör vara underbyggd med 
stor bakgrundsinformation. Dessutom upplever hon att lärarna ofta inte har tid att lyssna 
klart. Snow, Burns och Griffin (1998) framhåller vikten av att det måste finnas en 
tvåvägskommunikation mellan klasslärare och speciallärare. De framhåller att det är 
yttersta vikt att specialpedagoger handleder klasslärare i deras undervisning av elever med 
svårigheter. Man kan dessutom se det som önskvärt att klasslärarna inte tar sin hand ifrån 
elever med svårigheter och endast litar på att specialpedagogerna tar ansvar för deras 
kunskapsutveckling.  

 

Tekniska hjälpmedel 

I denna studie framkom få av de intervjuade lärarna använder tekniska hjälpmedel, vilket 
kan bero på att flera av dem inte är uppdaterade på vilka hjälpmedel som finns att tillgå. 
Specialpedagogerna är flitigare användare av tekniska hjälpmedel, men en av dem påpekar 
att det eventuellt används för många tekniska hjälpmedel idag och att människan kanske är 
ett bättre hjälpmedel. Samtidigt betonar hon Lexia/Provia som ett positivt hjälpmedel. En 
annan specialpedagog menar att barns kommunikation med en vuxen måste vara det 
centrala. Hon tror inte att en maskin kan ersätta pedagogen. Genom hennes intervjusvar 
framgick att hon hade ett motstånd mot de flesta tekniska hjälpmedel, trots detta används 
Lexia tillsammans med Provia på denna skola. På liknande sätt påpekar Snow, Burns och 
Griffin (1998) risken med animerade datorprogram i undervisningen då de eventuellt tar 
bort en del av syftet att kunna stödja elevens läsutveckling. Men de menar att det finns 
programvaror på marknaden som är till stor hjälp för elever med svårigheter. Høien och 
Lundberg (1999) förespråkar att stödja elever med svårigheter med olika tekniska 
hjälpmedel. De menar att datorn är ett mycket bra hjälpmedel, på grund av många flexibla 
programvaror och de obegränsade möjligheterna till repetition. Med datorns hjälp kan 
eleven hela tiden få information om sina resultat. En riklig feedback på elevernas arbete är 
enligt Myrberg (2001) mycket viktigt. 

 

Orsakerna till att så få av lärarna använder tekniska hjälpmedel kan förutom de ovan 
nämnda argumenten vara flera. Man kan anta att i vissa fall kan resursbrist och/eller 
bristande vetskap om marknadens utbud vara några av orsakerna. Enligt Snow, Burns och 
Griffin (1998) har många skolor inte den budget som krävs för att kunna tillhandahålla 
tillräckligt med datorer och nödvändig programvara. Detta har även framkommit i studiens 
intervjuer, där flera av respondenterna uttryckte en önskan om att kunna erbjuda elever 
med svårigheter en dator i varje klassrum. På en av studiens skolor finns tre datorer på 
cirka 90 elever, varav endast en av dessa är kopplad till en skrivare. Datorerna är placerade 
bredvid varandra i en korridor, detta medför bland annat att eleven inte får den arbetsro 
man skulle önska, då förbipasserande elever kan bidra till upprepade störningsmoment. 
Troligen är avståndet till läraren är en annan negativ faktor. Om datorn istället var placerad 
i klassrummet skulle läraren kunna stödja eleven på ett mer effektivt sätt. Man kan 
dessutom anta att risken att eleven känner sig åsidosatt reduceras om denne istället kan 
arbeta med datorn inom klassrummets ramar.  
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Bok och band, inläst material och Daisyspelare är exempel på andra tekniska hjälpmedel. 
Exempel på dessa förekom i varierande grad på de flesta skolor i studien. Ingen av de 
intervjuade lärarna använde Daisyspelare i sin undervisning, vilket däremot två av 
specialpedagogerna gjorde. Man kan anta att ett ökat användande av dessa hjälpmedel 
skulle underlätta för de eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Att använda exempelvis 
ljudband i undervisningen menar Frost (2002) ger eleverna möjlighet att lyssna på ett 
sammanhängande språk och menar att detta sätt kommer att stärka elevens läsutveckling 
om texten ligger inom elevens proximala utvecklingszon. Förekomsten av inläst läromedel 
är överlag små. I studien framkom att de flesta lärare är medvetna om att nya läromedel har 
en medföljande CD som eleverna kan lyssna på samtidigt som de kan följa med i texten. Då 
man ofta använder sig av gamla läromedel är förekomsten av inläst material lågt. Om 
skolorna inte har de resurser som krävs för at köpa in nya läromedel, skulle man kunna tro 
att den egna inläsningen skulle öka. Men endast en av respondenterna beskrev att de läste 
in läromedel för dem som hade behov av det. Man kan anta att detta beror på att lärarna 
inte är medvetna om metodens fördelar, lärarnas brist på tid att läsa in eller helt enkelt att 
man som lärare går i gamla hjulspår. Høien och Lundberg (1990) skriver att en del lärare är 
rädda för att användandet av bok och band skapar beroende hos eleven. Detta menar dessa 
forskare inte stämmer. Det var dock ingen anledning som de intervjuade lärarna nämnde. 
Dessutom påpekar Høien och Lundberg (1990) att de elever som har hamnat i en ond cirkel 
av olust inför läsande har stor hjälp av bok och band. Detta hjälpmedel menar de även 
stärker koncentrationsförmågan och förmågan att kunna lyssna.  

 

Matteuseffekten 

Myrberg (2001; 2003) skriver om en utbredd så kallad ”vänta-och-se” – pedagogik som 
han menar kan bidra till en Matteuseffekt. Denna pedagogik innebär att man bara behöver 
invänta läsmognaden hos de elever med svårigheter och att läsproblem växer bort, det vill 
säga att pedagoger tolkar misslyckanden i läsinlärningens inledande fas som bristande 
läsmognad, vilket leder till att stödinsatser sätts in alldeles för sent. Stanovich 8(1993/94) 
skriver i en artikel i tidningen The Reading Teacher om hur han har konstaterat hur 
problem i läs- och skrivinlärningen förs vidare och förstärks i elevens fortsatta 
läsutveckling i enlighet med ett mönster som liknar en Matteuseffekt. Termen har sitt 
ursprung ur Matteusevangeliet:  

 
”Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, men en som inte har, från honom skall tas 
också det han har”   (Bibeln, Matteusevangeliet, kap. 13:12) 
 

Med detta menar Stanovich (1993/94) att den som är rik blir rikare och den som är fattigare 
blir fattigare, vilket han har implementerat in i elevernas läsutveckling i skolan. Han skriver 
i artikeln att de barn som börjar skolan och redan har knäckt den alfabetiska koden kommer 
att utöka sitt ordförråd. Läsflytet kommer igång relativt snabbt och vanliga ordbilder byggs 

                                                 
8 http://web.ebscohost.com.ezproxy.lhs.se:2048/ehost/pdf?vid=11&hid=20&sid=b91fd32a-008c-4008-8f53-
22dcfbc61d39%40sessionmgr7 
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upp som ett inre lexikon. Detta betyder att dessa barn inte behöver lägga ner så mycket 
energi på ordavkodningen, utan deras resurser kan istället läggas på att upptäcka texternas 
innehåll och mening. Dessa elever väljer själva att läsa, de upplever njutning och väljer på 
egen hand allt mer avancerad litteratur. De upplever en positiv feedback i sin läsning, till 
skillnad mot de elever som får problem i sin inledande läsinlärning och inte har den 
fonologiska medvetenheten. De lägger ner stora resurser på att avkoda och har sedan ingen 
kraft kvar till att förstå textens innebörd. Detta bidrar till att dessa elever med svårigheter 
får dåliga läserfarenheter och leder i sin tur till att dessa elever väljer att läsa mindre och 
dessutom lättare texter för att undvika svårigheter. Stanovich (1993/94) menar att detta kan 
bli till en negativ neråtgående spiral och eleven känner sig misslyckad. Därför är deras 
läsutveckling beroende av att skolan är uppmärksam och stödjer dem med rätt insatser. Om 
stödet uteblir kommer avståndet i läsförmåga mellan dessa två grupper att öka och det 
kommer även att sätta spår i andra ämnen inom skolan. I resultatet framkommer att en av 
lärarna menar att läs- och skrivsvårigheter har med mognad att göra, medan en annan lärare 
menar tvärtom att mognaden inte kommer, utan den måste få en skjuts framåt. Under 1980 
och början av 90-talet ansåg man överlag i enlighet med Piagets tankar att omognad var 
anledningen till läs- och skrivsvårigheter (Jerlang, 2005). Man kan förmoda att 
respondentens uttalande om omognad har att göra dels med hennes utbildning som inte 
innehöll läs- och skrivinlärning och dess svårigheter och dels hennes examinationsår. Den 
andra respondenten har under årens lopp genomgått flera vidareutbildniningar och har 
genom dessa fått en annan syn på läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter.  

Ytterliggare en lärare uttrycker följande:  

 

Det är svårt ibland och veta när de går i ettan, är det sent mogen 7 åring eller är det någon som 

kommer att få problem? Det är det som är lite svårt ibland. 

 

Detta kan tolkas på olika sätt. Man kan förstå hennes resonemang som att hon menar att en 
elev som är född sent på året inte har haft samma tid på sig att införskaffa sig förförståelse 
eller som att eleven ännu inte är intellektuellt mogen för läsinlärning. Vi menar att det 
senare resonemanget inte håller, då vi anser att intresse, förebilder, motivation och stöd 
ökar möjligheterna för en lyckad läsinlärning. Detta betyder inte att en sjuåring som inte 
fått dessa möjligheter behöver få svårigheter i sin läsinlärning, bara att det kan ta lite längre 
tid då denne behöver mer tid för föreberedelse.  

 

Diagnostisering 

Åsikterna kring diagnostisering skiljer sig åt mellan respondenterna. Några framhåller 
vikten av att diagnostisera eleverna eftersom de då får mer riktat stöd. Detta beskriver även 
Myrberg och Lange (2006) eftersom en medicinsk diagnos enligt dem ofta ger rätt till mer 
ekonomiska resurser. Enligt Lpo 94 ska skolan ge stöd till alla de elever som är i behov av 
det, det vill säga oavsett diagnos eller inte. 

Det är naturligtvis en fördel för elever med diagnos att få rätt till mer ekonomiska resurser, 
men man kan ställa sig frågan om en diagnos verkligen är nödvändig då Lpo 94 uttrycker 
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att alla i behov har rätt till stöd, vilket borde innebära att elever med svårigheter borde 
erhålla det stöd de behöver.   

Diagnostisering är positivt i den bemärkelsen att den kan hjälpa läraren att ge dessa elever 
en genomtänkt undervisning utifrån sina egna förutsättningar. Positivt enligt Gillberg och 
Ödman (1994) är även att det kan upplevas som en lättnad för föräldrar och elever att få 
veta orsaken till svårigheterna. Elliot (2005)9 menar på liknande sätt att många föräldrar 
upplever svårigheter att få resurser och därför känt sig manade att få till en diagnos. Detta 
resonemang har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning hört många gånger och 
upplevt som ett återkommande ämne. För att få till stånd en diagnos krävs engagerade 
föräldrar, vilket vi menar innebär att de elever som inte har detta stöd blir utan diagnos och 
därmed hårt draget också utan resurser.  

 

Av resultatet framkommer att en specialpedagog menar att diagnosen inte har någon 
betydelse i de lägre åldrarna, eftersom eleverna får den hjälp de behöver ändå. Detta menar 
vi kräver professionella och kunniga lärare. Detta styrks av Myrberg och Lange (2006) som 
skriver att behovet av utredningar borde kunna minskas om det finns professionella lärare 
som kan upptäcka behoven och sätta in stödinsatser gärna redan under det första skolåret. 
Även Allard och Sundblad (2006)10 menar att all kraft, tid och pengar borde läggas på 
stödinsatser, istället för på diagnostiseringar.  

 

Slutord 
Hög lärarkompetens är den viktigaste komponenten i pedagogik som förhindrar att läs- och 
skrivsvårigheter uppkommer, det vill säga i pedagogik som lyckas att utveckla elevernas 
läs- och skrivförmågor (Myrberg, 2003). Alla barn har inte samma förutsättningar från 
början. Med en god pedagogik i skolan minskar risken för läs- och skrivsvårigheter, därför 
kan man anta att det förebyggande arbetet ofta är avgörande för eleverna. Även dyslektiker 
har stor nytta av en tidig identifiering och tidig hjälp, eftersom då risken är mindre att de 
faller in i en ond cirkel.   

 

Ett par av lärarna kunde inte svara på om deras arbetssätt var förebyggande eller inte. 
Lärarna som arbetade enligt Montessoripedagogik och de intervjuade specialpedagogerna 
var emellertid väl medvetna hur och i vilket syfte de arbetar förebyggande, vilket kan anses 

                                                 
9 http://web.ebscohost.com.ezproxy.lhs.se:2048/ehost/pdf?vid=17&hid=13&sid=855a97f9-dd68-416b-8829-
9a851801a772%40SRCSM2 
 

10 http://www.bibo.se/pages/dyslexi.html 
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bero på intresse, utbildning och förhållningssätt. Man kan även anta att det beror på att en 
del lärare har lättare än andra att beskriva sina arbetssätt och deras syften. Vissa har 
möjligtvis svårt att beskriva sina arbetssätt, men lättare att praktisera dem. Detta gör det 
svårt att veta huruvida pedagogerna möter eleverna med medvetet förebyggande 
pedagogik, då inga deltagande observationer gjordes i studien. Enligt Myrberg (2003) är 
det viktigt att läraren vet varför och med vilket syfte han eller hon arbetar på ett speciellt 
sätt med en viss elev eller grupp vid ett visst tillfälle. De flesta av studiens intervjuade 
lärare menar att individanpassad undervisning är praktiskt taget omöjligt i dag, då klasserna 
ofta är stora. Individanpassad undervisning ställer höga krav på läraren. En del av lärarna i 
studien förlitar sig ofta på specialpedagogens undervisning av elever med svårigheter. 
Detta kan i viss mån jämföras med historiens läskliniker där elever fick individanpassad 
undervisning ett par gånger i veckan. Pedagogens uppgift enligt läroplanen (Lpo 94) är att 
utgå från elevernas skiftande behov och ge stöd till de elever som har svårigheter. Det är 
upp till varje lärare att transformera läroplanen. Utöver detta påverkas undervisningen av 
yttre förutsättningar och begränsningar, som exempelvis arbetslag, timplaner och 
skolledning (Linde, 2000). Alla barn lär sig att läsa och skriva på olika sätt och de måste 
erbjudas olika arbetsformer för deras varierande behov.  
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Bilaga: Intervjuguide 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 

• Vilken sorts utbildning har du? 

• Ingick läs- och skrivinlärning i din utbildning? 

• Ingick läs- och skrivsvårigheter i din utbildning? 

• På vilket sätt har du erfarenhet av arbete med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi?  

• Vad är läs- och skrivsvårigheter för dig? 

• Vad är dyslexi för dig? 

• Hur arbetar du för att förebygga läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur arbetar du stödjande med de elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur arbetar du stödjande med de elever som har dyslexi? 

• På vilket sätt skiljer sig din undervisning av dessa elever från din undervisning av 
elever utan dessa svårigheter? 

• Använder du dig av hjälpmedel i din undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi? Om ja, vilka? Om nej, varför? 

• Använder du samma hjälpmedel till alla elever med dessa svårigheter? 

• Hur avgör man vilka hjälpmedel som passar till olika elever? 

• Tas elever på grund av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi ut från klassrummet för 
separat undervisning? Om ja, i vilket syfte? Om nej, i vilket syfte? 

• Har du några frågor eller är det något du vill tillägga? 
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