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Sammanfattning 
Jag har i denna studie genom kvalitativa intervjuer med två lärare och två specialpedagoger haft 

som syfte att fördjupa mina kunskaper om hur lärare kan arbeta med elever som har läs – och 

skrivsvårigheter. Samt ta reda på hur ett samarbete mellan lärare och specialpedagogen kan se 

ut.  

Resultatet visade att de två olika lärarnas samarbete med specialpedagogen såg olika ut. Det 

visade sig till exempel att läraren som arbetat under längst tidsperiod som lärare hade ett 

samarbete med specialpedagogen medan den andra läraren som blivit färdig lärare år 2007 inte 

hade något samarbete alls med specialpedagogen. Det visade sig även att både 

specialpedagogerna och lärarna hade olika synpunkter på metodval för elever med läs - och 

skrivsvårigheter och att LTG-metoden var den mest frekvent använda bland en av 

specialpedagogerna och en av lärarna.  

Alla intervjudeltagarna var överens om att läs – och skrivsvårigheter är ett stort område och 

svårigheterna kan ta olika uttryck. Några av de svårigheter de mött var elever som har haft 

problem med avkodning, och barn som har haft svårigheter med att lära sig bokstäverna. 
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Abstract 
 

The purpose of this study is to deepen my knowledge in how teachers can teach pupils with 

reading and writing disabilities, and also find out how a co-operation with remedial teachers can 

look like. The study is based on qualitative interviews with two teachers and two remedial 

teachers. 

The study shows that the two teachers´ co-operation with the remedial teacher appeared to be 

different. The teacher who had the longest work experience was the one of the two that had a 

co-operation with the remedial teacher, the other teacher who graduated in 2007 did not have 

any co operation at all with the remedial teacher. 

The study also showed that the teachers and the remedial teachers in the study had different 

opinions about what method to use for pupils with reading and writing disabilities, and that the 

LTG method was the one most frequently used . 

All the participants in the study agreed that reading and writing disabilities is a large area, and 

that there is a large variety in difficulties among the students . Some of the difficulties the 

participants had experienced were problems with decoding, pupils that had problems with 

learning the letters. 
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1. Inledning  

I det här avsnittet presenteras ett av läroplanens mål när det gäller elever med 

särskilda behov, samt varför mitt intresse till att skriva om detta ämne har 

uppkommit. 

Ett av vår skolas viktigaste uppdrag är att lära eleverna att lära sig att läsa och skriva. En 

del elever kommer till skolan med redan små kunskaper i läsning och skrivning medan 

andra kommer dit utan några kunskaper alls. För somliga elever går läsinlärningen utan 

några större märkbara ansträngningar, medan det för andra barn krävs mer ansträngning 

och större möda. I dagens skola ska lärare arbeta för att alla elever ska uppnå de mål 

som finns uppsatta i läroplanen:  

”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika 

vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig 

utformas lika för alla” (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet. Lpo 94, sid 4).  

Således är det mitt ansvar som lärare att ha tillgång till olika metoder i hur jag kan lära 

elever att läsa och skriva på bästa sätt. Det är dessutom en del av lärarens uppgift att 

kunna identifiera och att hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter. Alla elever har 

olika sätt att lära sig på och lärare måste därför kunna behärska flera olika metoder för 

att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov och inlärningssätt (Bjar & 

Liberg, red 2003). 

Sedan jag började arbeta inom barnomsorgen har jag alltid haft ett särskilt intresse för 

barn med särskilda behov och specialpedagogik. Under en VFU-period 

uppmärksammade jag två elever i min VFU-klass som hade stora svårigheter med sin 

läs- och skrivutveckling. De fick bland annat träffa specialpedagogen flera gånger i 

veckan för att öva sin läsning och skrivning. Eftersom det fanns ett intresse hos mig att 

se hur specialpedagogen arbetade med dessa elever fick jag möjlighet till att följa med 

och observera hennes undervisning. Det var då mitt intresse uppkom till att ta reda på 

hur jag själv senare som nyutexaminerad lärare kan arbeta med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet.  
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1.1 Undersökningsområde  
I det här avsnittet presenteras mitt undersökningsområde, anledningar till varför 

ett antal elever har läs – och skrivsvårigheter ur ett samhällsperspektiv.  

Läs- och skrivinlärningssvårigheter är mycket vanligt bland elever i dagens samhälle. 

Omkring tjugo procent av dagens elever i vårt samhälle uppskattas ha något slags 

problem med att lära sig att läsa och skriva (Björk & Liberg, 2006). Rektorerna i 

skolorna har ett särskilt ansvar att alla elever skall få den undervisning som de är 

berättigade till, till exempel specialundervisning för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. I rektorernas ansvar ingår även att anställa specialpedagoger som har 

specialkunskaper i läs- och skrivsvårigheter och metoder för hur lärare kan arbeta med 

dessa elever (Ericsson, red, 2007). Specialpedagoger kan vara ett viktigt inslag i 

undervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter. Trots specialpedagogens 

betydelse så bör det enligt mig inte endast vara specialpedagogens ansvar att hjälpa 

eleven med dess läs - och skrivsvårigheter. Istället bör det även vara klasslärarens 

ansvar att skapa en stimulerande och positiv läs- och skrivinlärningsmiljö för eleven i 

klassrummet.  

I dagens svenska skola finns ett stort antal barn som kommer från skilda sociokulturella 

förhållanden och i och med detta har olika förutsättningar för att lära sig att läsa och 

skriva. Somliga barn växer upp med mycket litteratur, högläsning och 

skrivförutsättningar medan andra inte gör det alls. Senare, när barnet börjar skolan kan 

detta resultera i att mötet med läsning och skrivning blir väldigt främmande och 

komplicerat (Björk & Liberg, 2006). Det har visat sig att läsförmågan hos elever i 

Sverige har försämrats under de senaste tio-femton åren (Ericsson, 2007). 

Anledningarna kan vara många: föräldrar har mindre tid att läsa för sina barn, att 

utbudet av tv och dataspel har ökat, vilket i sin tur kan göra att barn i större utsträckning 

tillbringar mer tid framför TV. Den nuvarande lärarutbildningen har utsatts för hård 

kritik eftersom lärarstudenterna inte fått tillräckliga kunskaper i barns läs och 

skrivutveckling och hur man som lärare lär eleverna att läsa och skriva. I en ny 

utredning, ”En hållbar lärarutbildning” som regeringen publicerat (utkom 2008-12-03) 

tas brister i den nuvarande lärarutbildningen upp. Bland annat innehåller utredningen en 

enkätundersökning där lärarstudenter som utbildat sig under 2000- talet fick uttrycka 

sina åsikter om sin lärarutbildning. Enkätsvaren visade då bland annat att studenterna 
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tyckte att de fått för lite undervisning i läs- och skrivutveckling. 65 % av studenterna 

tyckte att läs och skrivutveckling för elever i förskoleklass samt år ett till tre var ett 

område som borde förstärkas i lärarutbildningen 

(http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/67/37/b25fd881.pdf, utkom 2008-12-03). 

Utredningar som denna understryker behovet av att som lärare ha en bredare kunskap 

om elevers läs och skrivutveckling, men den påvisade även vikten av att ha de redskap 

som behövs för att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter.  

2. Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att ta reda på hur man på bästa sätt kan arbeta med elever som har generella 

problem med sin läs och skrivutveckling och ta reda på vilka metoder som kan fungera 

att använda i klassrummet för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Jag vill även ta 

reda på hur ett samarbete med specialpedagogen kan se ut. Således är de 

frågeställningar uppsatsen kommer att behandla följande: 

• Hur definierar lärare och specialpedagoger läs- och skrivsvårigheter? 

• Hur kan ett samarbete mellan lärare och specialpedagog se ut angående elever 

som har läs- och skrivsvårigheter? 

• Vilka metoder samt diagnosticeringsmaterial/kompensatoriska hjälpmedel kan 

en lärare använda sig av för elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet?  

2.1 Avgränsning 
Jag kommer som lärare att kunna arbeta med elever i de yngre åldrarna, det vill säga 

främst elever som går i år ett, två och tre i grundskolan. På nybörjarstadiet kan det vara 

svårt att få en bra uppfattning om en elevs långsamma läs och skrivutveckling beror på 

till exempel bristande intresse och motivation, dålig stimulans i förskolan eller språkliga 

svårigheter. Av den här anledningen ska lärare enligt Bjar & Liberg (2003) vara 

försiktiga med att tala om begreppet dyslexi vad gäller de yngre barnen, utan man bör 

istället hålla sig till begreppet läs - och skrivsvårigheter. Eftersom jag i den här texten 

fokuserar på just de yngre barnen kommer jag i fortsättningen att skriva om läs- och 
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skrivsvårigheter. Och inte gå in på den speciella diagnosen dyslexi. Ju yngre eleven är, 

desto osäkrare är diagnosen för om eleven har dyslexi eller inte. (Elbro, 2004)  

3. Metoder för läs- och 
skrivinlärning  

I det här avsnittet presenteras olika metoder i metoder läs- och skrivinlärning. De 

metoder som presenteras är följande; Bornholmsmodellen, den analytiska 

metoden, den syntetiska metoden, LTG-metoden, och Wittingmetoden. Dessa 

metoder har tagits med i mitt arbete eftersom det är dessa som jag kommit i 

kontakt med tidigare under min lärarutbildning. Avsnittet tar även upp en 

avhandling som behandlar Wittingmetoden. 

3.1. Bornholmsmodellen 
En metod som kan användas redan när barnen går i förskolan är Bornholmsmodellen. 

Modellen är utformad efter ett träningsprogram som utfördes på en grupp danska 

förskolebarn och som matchades med en kontrollgrupp. Genom en daglig strukturerad 

samling under förskoletiden kunde barnen genom språklekar utveckla en förståelse för 

att det finns ett samband mellan språkljud, fonem (språkets minsta betydande enhet), 

och bokstäver. Barnet fick även lyssna och identifiera början, mitten och slutet av ord. 

Meningen är att barnet redan i tidig ålder genom lekfulla stunder med språket får de 

bästa förutsättningarna för den kommande formella läsinlärningen de kommer att möta 

senare i skolan (Bjar & Liberg, 2003). Där visade det sig att de barn som pekades ut att 

vara i ”riskzonen” för läs och skrivproblem var de som fick ut mest av programmet.  

Myrberg (2001) menar att tidig träning av fonologisk medvetenhet har en positiv effekt 

på barns läs och skrivutveckling och för att barnen ska få ut något av språklekarna är det 

viktigt att de själva får analysera och dela upp orden i bitar. Vidare skriver Myrberg 

(2003) i det så kallade Konsensusprojektet att barnen måste ha en förståelse för att det 

går att leka med orden och dess delar, genom att till exempel skapa ett nytt ord genom 

att ta bort, flytta eller sätta dit ett annat språkljud. Därför är det betydelsefullt att redan i 

förskolan låta barnen få möjlighet att skriva bokstäver och ord.  
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3.2. De syntetiska och de analytiska 
metoderna  
Två olika grupper av metoder som kan användas vid läsinlärning är den syntetiska och 

den analytiska metoden. Vid användning av syntetiska metoder utgår eleven ifrån 

delarna av ett ord som till exempel bokstäver, ljud eller stavelser. Barnen lär sig att läsa 

genom att sammanföra delarna till ord, fraser och satser. Barnen får först upptäcka att 

ljuden är viktiga delar av både det talade och det lyssnade språket. Senare när de möter 

det visuella bokstäverna får de upptäcka att dessa är delar som tillsammans bildar ord 

som i sin tur betyder någonting. Under inlärningen av ordet får barnet bland annat 

lyssna till ett enskilt ljud i ett ord genom att lyssna på olika ord. Barnet får även lära sig 

efterbilda ljudet på ett korrekt sätt genom att säga ordet och höra hur det låter. Eleven 

får även iaktta bokstavens form, de får lära sig att känna igen bokstaven (Ejeman & 

Molloy, 2006). 

De analytiska metoderna, kallas även för helordsmetoden. De går ut på att eleven 

arbetar på motsatt sätt än i det syntetiska. Eleven utgår då istället ifrån ord. hela fraser 

och satser. Här lägger eleven istället tonvikten på innehållet i det som läses, och utgår 

ifrån ordet som den givna helheten. Eleven utgår då ifrån kända ord som eleven kan 

känna igen, så kallade ”signalord” exempelvis elevens namn, syskon och föräldrars 

namn. Vid användning av den här metoden startar inte barnet att sammanljuda ordet 

utan att först ha fått en bild av hela ordet, genom att veta ordets längd och vilka 

bokstäver som ingår i ordet (Ejeman & Molloy. 2006).  

3.3. LTG-metoden 
En av de analytiska metoderna som ofta används i dagens skolor är LTG -metoden. 

LTG står för ”läsning på talets grund” och introducerades i Sverige av Ulrika Leimar. I 

denna metod utgår läraren ifrån barnets eget talade språk. Genom analys av sitt eget 

språk blir barnen medvetna om delarna i språket.  LTG- metoden innebär att läraren 

utgår ifrån barnens tankar och diskussioner. Läraren fungerar som sekreterare och 

skriver ned vad barnen säger på ett stort block. Texterna används sedan som 

undervisningsmaterial. Texterna blir på detta sätt betydelsefulla för barnen, eftersom de 

ligger dem nära vad gäller språket och innehållet. Klassen kan komponera en text som 

till exempel bygger på en gemensam erfarenhet, som exempel ett besök till biblioteket. 
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Metoden består utav tre faser. Den första fasen kallas för upptäckarfasen, då texten 

kommer till och får sina första genomläsningar. I den andra fasen, utforskandefasen får 

barnen göra laborativa övningar som hjälper dem att förstå sambandet mellan ljudet och 

bokstaven och slutligen i den sista fasen, som kallas den självständiga fasen, får barnet 

läsa den gemensamma texten (Ejeman, & Molloy, 2006). Genom LTG-metoden får 

barnen se texten som de skapar tillsammans ord för ord. Slutligen får de se en 

fullständig text och i och med detta får barnen en tydlig bild av att det som de hör och 

säger kan skrivas ned och att ett samband finns mellan örats och ögats språk (Björk & 

Liberg,2006). 

3.4 Wittingmetoden 
En till största del syntetisk metod är Wittingmetoden. Grundaren till den är Maja 

Witting, som utarbetade metoden från början för elever som hade svårigheter med att 

lära sig att läsa och skriva. Metoden har olika tillämpningsområden. Ett område är 

nyinlärning för elever som lär sig att läsa och skriva för första gången Ett annat område 

är ominlärning för elever som på grund av att de har läs- och skrivsvårigheter måste lära 

om. Ytterligare ett område är elever som inte har svenska som förstaspråk. Metoden 

inleds med en förberedande del då barnen får göra övningar som ska utveckla deras 

inlärningsansvar och språkljudsmedvetenhet. En viktig del av metoden är att eleven ska 

lära sig att ta ett eget ansvar för sin inlärning, och ska även vara kapabel att ta ställning 

till om de kan en sak eller inte. Metoden innehåller ett läs- och skrivförberedande arbete 

där eleven lär sig att bli språkljudsmedveten. Därefter följer den riktiga läs- och 

skrivinlärningen då barnen får lära sig symboler, att ljuda samman ord och 

avlyssningsskrivning. Avlyssningsskrivning innebär att eleven får lyssna på olika 

språkljud, sedan upprepa dem, för att sist behålla dessa språkljud i sitt minne en stund. 

Detta övergår sedan till en mer självständig läsning. Wittingmetoden anses vara 

strukturerad och därmed passande för elever med läs - och skrivsvårigheter (Ejeman, & 

Molloy, 2006).  

Trots att Wittingmetoden anses vara strukturerad så har den även fått utstå kritik. Sedan 

1970 talet har ett så kallat ”läskrig” pågått där bland annat lärare, journalister debatterat 

om en oenighet som gäller hur en framgångsrik läs-och skrivpedagogik bör se ut. Några 

av de metoder som debatterats är bland annat LTG-metoden men även just 

Wittingmetoden (Myrberg, 2003). Hjälme (1999) skriver att själva kontentan av 
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metoden är att språkstrukturerna erbjuder ett material där möjlighet finns till elevens 

språkliga utforskande och även ge eleverna möjlighet till inlärning av sambandet mellan 

språkljud och bokstäver. Under den tid då debatten kring Wittingmetoden och LTG 

metoden fördes så gav metoden associationer i motsatt riktning till det 

förändringsarbetet som skolan krävde just då. I samband med detta kritiserades 

Wittingmetoden för att språkstrukturerna i metoden ledde tankarna till ”meningslöshet” 

och att eleverna drillades till att lära sig saker utantill. Den även har kritiserats för att 

vara en hårt styrd passiv pedagogik när den istället skulle kunna vara till exempel en 

aktivitet där eleverna själva är aktiva, samtidigt som deras självförtroende höjs.  

3.5. Avhandling Wittingmetoden 
Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering. Wittingmetodens 

tillämpning i några olika lärandemetoder (2008) är en avhandling skriven av Ann 

Katrin Svärd. I Svärds avhandling fokuserar författaren på att studera hur 

Wittingmetoden tillämpas i olika lärandemiljöer samt vad i lärarnas undervisning som 

främjar en god läsutveckling. Wittingmetoden är en metod som anses vara både 

systematisk och strukturerad, den används därför ofta som en ”specialpedagogisk 

metod”. Metoden innebär att eleven ska känna sig delaktig i sitt ansvar att lära sig. 

Självständigt arbete är något som lärs vid till exempel nyinlärning och är ett av 

områdena som metoden används inom. Metoden inleds med att eleven får beskriva för 

läraren något som eleven upplever sig klara av helt självständigt. Det kan vara att rita 

eller lägga pussel. Eleven får arbeta med det och genom detta blir den medveten om hur 

det känns att klara av en uppgift helt självständigt. En diskussion förs sedan med läraren 

om eleven kan lära sig något annat utifrån något som den redan kan. Vid denna tidpunkt 

ska eleven börja fundera över skillnaden mellan att kunna och att inte ha lärt sig. Den 

ska tänka ur ett metakognitivt perspektiv, det vill säga kunna reflektera över sitt eget 

lärande. När eleven sedan möter nya obekanta övningsuppgifter kan eleven använda sin 

erfarenhet av hur det känns att behärska något självständigt eller behöva träna mer. I 

och med det tidiga självständighetsarbetet som metoden innehåller blir barnet medveten 

om sin fortskridande bedömning av sin egen läsutveckling. Metoden bygger på att 

barnens självkänsla ska stärkas tillsammans med läraren, vilket görs i en-till-en 

undervisningen tillsammans med läraren. 
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I avhandlingen beskriver Ann Katrin Svärd Wittingmetoden och hur olika lärare arbetat 

med Wittingmetoden med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Alla lärare som 

deltog i studien hade specifik kunskap i Wittingmetoden och hade gått kurser och 

utbildningar i hur Wittingmetoden kan tillämpas på eleven. I studien fick bland annat 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter svara på enkäter under varje termin som studien 

pågick. De deltagande eleverna var i åldrarna 7-19 år. Enkäterna innehöll frågor om 

elevernas kunskap när de började i årskurs ett, vad de kunde just vid enkättillfället och 

vad de ännu inte har lärt sig. Frågorna var av reflekterande karaktär och eleverna skulle 

berätta om sitt lärande. Utöver enkäterna användes även andra metoder för arbetet. 

Resultatet av undersökningen visade bland annat att en stor del av de elever som 

medverkade visste vad de kunde och vad de blivit bättre på. Det förefaller som att det 

metakognitiva arbetssätt som Wittingmetoden innebär kan ha bidragit till elevernas 

egen kunskap om sin läs och skrivutveckling. Deltagarna beskrev att deras stavning 

hade blivit bättre, men även att de visste vad de utvecklats i och vad de behöver bli 

bättre på. Lärarna i studien visade att både generell och speciell pedagogik behövs i läs- 

och skrivundervisning och att det behövs ett samarbete runt de elever som behöver 

extrastöd. Studien visade även hur viktigt det var med samarbete kring de elever som 

behöver extrastöd och hur viktigt det är att alla lärare har läspedagogisk kompetens. 

Avhandlingen visade att lärarna som använt sig av Witting- metoden fått en positiv 

respons av både föräldrar, rektorer och elever (Svärd, 2008).  

3.6. Läsinlärningens fem dimensioner enligt 
Ingvar Lundberg & Katarina Herrlin 
I det här avsnittet presenteras och förklaras fem olika begrepp som används 

kontinuerligt i uppsatsen.  

Läsning består av dimensioner, närmare bestämt fem olika dimensioner. Läsförmågan 

består, enligt Lundberg & Herrlin (2005) av: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa beskrivs enligt Lundberg & Herrlin 

på följande vis: 

Fonologisk medvetenhet betyder att barnet har en förståelse för sambandet mellan 

bokstav och språkljud. Barnet förstår hur bokstäver kan representera ett språkljud och 

att det ord vi uttalar kan delas upp i små bitar som kallas fonemstorlek. Det innebär 
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även att barnet har en förståelse för och har förmågan att kunna skifta sin 

uppmärksamhet från vad ordet betyder, ordets innehåll, hur man säger det och vilka ljud 

som bygger upp ordet.  

Ordavkodning är en avgörande del i barnets läsutveckling för att barnets läsning 

överhuvudtaget skall komma igång. Ordavkodning innebär att barnet kan känna igen 

och identifiera de skrivna orden. Oftast uppmärksammas vissa speciella drag i orden, 

som det gör att de kommer ihåg dem och kan avskilja dem från andra ord. Några av de 

första orden som barnet brukar lära sig är sitt eget namn, men senare kan det även börja 

känna igen exempelvis kända varumärken och skyltar som till exempel, Konsum eller 

Arla logotypen på mjölkpaketet. För att ordavkodningen ska utvecklas är det viktigt att 

barnet redan blivit fonologiskt medvetet.  

Flyt i läsning hänger ihop med ordavkodningen, för om barnet har en snabb avkodning 

blir flytet i texten lättare för barnet. Flyt innebär bland annat att barnet kan få fram den 

rätta satsmelodin när det läser, men även att det ska veta var i texten det ska pausa och 

även var de ska lägga betoning på orden. Att få flyt i läsningen är något som kräver 

träning och är inget som uppnås med en gång.  

För att en text ska bli meningsfull för barnet är det betydelsefullt att barnet förstår vad 

det läser, att barnet har en läsförståelse. Många barn vet att skrift betyder någonting, att 

det finns ett budskap i skriften. När barn lär sig läsa måste det själv vara aktivt och 

medskapande, till exempel genom att skapa betydelser ifrån egna erfarenheter. För att 

kunna göra detta måste läsaren kunna avkoda utan att anstränga sig och även göra det 

snabbt. Läsförståelse innebär även att läsaren måste kunna göra inferenser, det vill säga 

förstå något som inte direkt står i texten, underförstådda budskap.  

Läsintresse. För att göra läsningen till något lustfyllt behövs en vilja hos barnen till att 

läsa. En av lärarnas viktigaste uppgifter i skolan är att göra läsningen till något som ger 

barnet glädje, och grundlägger ett intresse för läsning. Genom läsningen ska barnen få 

uppleva spänning, fantasi och kunskap. Läraren har ett stort ansvar att grundlägga ett 

intresse för läsning hos barnen. Som lärare är det viktigt att inspirera eleverna till att 

vilja läsa även utanför skolan.  

Herrlin & Lundbergs läsinlärningsmodell 
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De olika dimensionerna samspelar, men är även viktiga var och en för sig. Om barnet 

har svårt för någon av delarna kan även resten av läsinlärningen bli svår för eleven. 

Dimensionerna behöver inte läggas efter varandra i en tidsföljd. Enligt Herrlin & 

Lundberg (2005) bör läraren ha en tyngdpunkt på avkodningen. 

3.7. Diagnosticerings och 
kartläggningsmaterial 
Det finns flera olika tester som används idag ute i skolorna. Nedan följer en kort 

beskrivning av några:  

• LUS- står för LäsUtvecklingsSchema, och är skapat av Bo Sundblad. LUS är ett 

hjälpmedel för lärare att hålla reda och följa eleverna i deras läsutveckling för att 

sedan anpassa undervisningen efter det. Läraren ska även kunna kontrollera att 

ingen elev ligger efter i sin läsutveckling. LUS används från förskolan till 

gymnasiet. LUS bör användas systematiskt 3-4 gånger per år för att kontrollera 

var eleverna ligger i sin läs- och skrivutveckling. LUS är ett projekt framtaget av 

skolöverstyrelsen (www.lus.nu 2008-12-03). 

• UMESOL- används för att kartlägga enskilda elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Består av tre delar och testet ska klargöra elevens svaga och 

starka sidor i läsinlärningen. 1. Läsning och skrivning 2. Fonologisk 

medvetenhet 3. Självbild. UMESOL används för elever i år ett, två och tre 

(www.assessio.com 2008-12-03)  

• FONOLEK- bedömer elevens fonologiska medvetenhet. Kan användas på elever 

från 6 år och uppåt. Består av tre delmoment. 1. Ljudsegmentering 2. Lyssna ut 

initialt ljud. 3. Ljudsyntes. Genom att använda FONOLEK kan läraren bedöma 

elevens fonologiska medvetenhet (http://www.lpc.ostersund.se/prod01.htm 

2008-12-03)  

• MIN LÄSUTVECKLING-är ett kartläggningsinstrument som kan användas från år ett 

till år fyra i grundskolan. Det innehåller fem delar som eleven testas på: 1. Fonologisk 

medvetenhet 2. Ordavkodning 3. Flyt i läsningen 4 Läsförståelse 5. Läsintresse.  Genom 

kartläggningen kan läraren se om eleven har brister i någon av delarna och sedan 

planera sin undervisning efter det (Herrlin & Lundberg, 2006). 
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 3.8. Kompensatoriska hjälpmedel  
I det här avsnittet beskrivs olika kompensatoriska hjälpmedel som finns för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. 

Enligt Föhrer & Magnusson finns det idag flera olika sorters hjälpmedel för elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Ofta är det så att elever som har läs- och skrivsvårigheter 

har problem med de ytliga delarna av skrivandet som till exempel skriva för hand, hitta 

rätt bokstav på tangentbordet, använda sig av stor bokstav och sätta ut skiljetecken. 

Nuförtiden finns tekniska hjälpmedel för att kompensera sådana här svårigheter. 

Följande genomgång av kompensatoriska hjälpmedel redovisas i Föhrer & Magnusson 

(2003).  

Dator som hjälpmedel 

Läraren kan till exempel ge eleven möjlighet att använda dator med ordbehandling och 

talsyntes. Talsyntes fungerar så att den omvandlar text till tal, och genom detta blir det 

möjligt för eleven att upptäcka ofullständiga eller på annat sätt felaktiga meningar. 

Amerikanska forskare (Elkind, Cohen och Murray) har visat att talsyntes som lässtöd 

kan vara ett verksamt kompensatoriskt stöd vid läsning för elever som har problem med 

ordavkodning. En del elever däremot förstår inte bättre för att de får lyssna på texten, 

utan istället visade sig några elever i deras studie bli direkt störda av att både se och 

höra texten. Därför är det viktigt som lärare att vara selektiv när det gäller vilka elever 

som ska få talsyntes. Datorn kan även användas till att hjälpa eleven med stavning, 

genom stavningskontrollsfunktionen på datorn.  

Daisy-spelare 

Ett annat kompensatoriskt hjälpmedel är Daisy-spelare. Namnet Daisy-spelare är en 

förkortning och betyder digitalt audiobaserat informationssystem. En Daisy-spelare är 

en fristående CD-rom enhet som innebär att eleverna kan lyssna på inspelade texter på 

en CD-rom skiva som kan läsas på särskilda talboksspelare eller i datorn.  

Talböcker & bandspelare  

Elever med läs - och skrivsvårigheter läser inte ofta. TPB (tal och 

punktskriftsbiblioteket) startade därför i samarbete med olika barnbibliotekskonsulter 

ett projekt med syftet att visa att talböcker kan ge läsglädje och stimulera till läsning. 

Projektet med talböcker visade att elever med läs svårigheter nu kunde få tillgång till 
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böcker de inte annars skulle kunna läsa, och deras vilja till att läsa ökade. Bandspelare 

är ett annat positivt stimulerande kompensatoriskt hjälpmedel som används. Med hjälp 

av den kan eleven lyssna till inspelade böcker, både skönlitteratur och läromedel. Vid en 

undersökning gjord på uppdrag av den svenska regeringen angående 

läromedelskassetter med inläst skönlitteratur blev resultatet att behovet av 

kompensatoriska hjälpmedel är stort. Särskilt för elever med läs- och skrivsvårigheter 

ska kunna få möjlighet till att höra skönlitteratur men även inläst läromedel.  

4. Teoretisk forskning 

I det här avsnittet presenteras för undersökningen relevanta teoretiska perspektiv 

på läs- och skrivsvårigheter, och hur lärare kan arbeta med elevernas svårigheter i 

klassrummet.  

Orsakerna till läs- och skrivsvårigheterna är som tidigare nämnts oftast av pedagogisk, 

social eller psykologisk art (Björk & Liberg, 2006). Huvudproblemet är att eleven har 

svårigheter med att lära sig att läsa och skriva, medan anledningarna till varför det alltså 

är så kan variera från elev till elev. De har även svårigheter med att koppla ihop det 

talade språket med bokstäver, det vill säga de har svårt att förstå den alfabetiska 

principen (Bjar & Liberg, red, 2003). Myrberg menar att svårigheterna kan vara av flera 

olika anledningar. Till exempel kan det bero på att eleven inte haft en tillräckligt 

språkstimulerande omgivning i hemmet eller i förskolan för att utvecklas språkligt 

(Myrberg, 2003). 

4.1. Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter 
Hur gör vi när vi läser och vad är det som gör att vi förstår det budskap texten 

förmedlar? Høien & Lundberg (2006) som båda är läsforskare menar att läsning bygger 

på avkodnings och förståelseprocesser. Avkodningen innebär att läsaren känner igen 

ordet. Därför är avkodning något som tar tid att lära sig. För varje gång som läsaren ser 

ordet så stärks minnet av ordet och så småningom känner läsaren igen ordet direkt. 

Läsförståelse däremot gör det möjligt för läsaren att få ut en mening av texten, men 

även reflektera och dra slutsatser av den. Det finns ett nära samband mellan avkodning 
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och läsförståelse. Forskning har visat att en precis och automatiserad avkodning är en 

oumbärlig förutsättning för att eleven ska få en god läsförmåga, och om en elev har 

svagheter i ordavkodningen hindras läsförståelsen (Höien & Lundberg, 2006).  

Myrberg(2003) menar att barn som normalt fungerar i talspråkssammanhang men som 

istället har svårt att meddela sig via skriftspråk har läs- och skrivsvårigheter. Oftast 

visar sig problemen vid läs- och skrivinlärningsstarten men dessa problem har sitt 

ursprung i småbarnsårens språkliga utveckling. Många elever klarar av inlärningsstarten 

utan större problem men utvecklas sedan inte i takt med sina kamrater. Det kan då röra 

sig om dåliga läsförståelsestrategier, bristande förmåga att läsa ord, dålig 

ordförrådsutveckling eller bristande automatisering av läsflyt. En följd av att elever har 

problem med avkodning/inkodning är att de ofta får läsförståelseproblem. Men även 

bristande läsintresse/läserfarenheter påverkar både avkodning/inkodningsförmågan som 

läsförståelse. Bristande ordförrådsproblem kan dessutom även det bli en bidragande 

orsak till avkodnings/inkodningsproblem. Vidare menar Myrberg att läs- och 

skrivsvårigheter är två faktorer som hänger ihop: en elev som skriver sämre har 

vanligtvis även en sämre läsförmåga (Myrberg, 2003). Frost skriver att ett av de första 

tecknen på att en elev har svårigheter med att lära sig läsa är att de inte förstår den 

alfabetiska principen. Den alfabetiska principen innebär att barnet läser hela ordet, 

istället för att till exempel endast känna igen en bokstav i ett ord och sedan utgå ifrån 

vilket ord det är. Till exempel kan tas det karakteristiska ”M” i McDonalds logotypen 

barnet känner igen en bokstav och vet vilket ord det är. När barnet inte förstått den 

alfabetiska principen fortsätter istället barnet att läsa genom att känna igen hur ordet ser 

ut, det vill säga med visuella kännetecken. Pedagogens insats blir här att försöka få 

eleven att upptäcka den alfabetiska principen men även att träna på deras fonologiska 

medvetenhet. Det kan göras genom att lära eleverna att få en kunskap om sambandet 

mellan bokstav och ljud. (Frost, 2006)  

• Avkodning som svårighet 

Enligt Frost har flera studier visat att den exakta avkodningen av ord är vad som är den 

duktiga läsarens kännetecken och därmed den svage läsarens huvudproblem (Frost, 

2006). Samtidigt menar Bjar & Liberg (2007), att några av de karaktäristiska problem 

hos elever som har läs- och skrivsvårigheter bland annat är att de inte kan uppfatta hur 

orden är uppbyggda. Svårigheten ligger i att förstå att orden består av större och mindre 
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enheter, ord och stavelser samt språkljuden fonemen. Det finns här en ömsesidig faktor 

och det är att de har svårt att få ett grepp om hur det talade språket är uppbyggt.  

• Fonologisk medvetenhet som svårighet 

En viktig förklaring till läs- och skrivsvårigheter är brister i utvecklingen av en 

fonologisk förmåga hos barnet (Myrberg, 2003). Träningsprogram som övar barnen i att 

identifiera fonem i ord har visat ge en god effekt på barns läs-och skrivförmåga. Vidare 

förefaller det som att flertal elever som har svårigheter med den fonologiska 

medvetenheten senare får problem med läsinlärningen (Myrberg, 2001). Vidare menar 

Myrberg att just därför bör träning av den fonologiska medvetenheten starta i 

förskoleåldern, vilket kan ske som ett lustfyllt och inspirerande inslag genom till 

exempel olika strukturerade lekar. Bornholmsmodellen är ett träningsprogram som 

används för att träna fonologisk medvetenhet. (Myrberg 2001) 

4.2. Att tidigt hjälpa elever med läs – och 
skrivsvårigheter 
Idag vet forskare att följderna av att skjuta upp identifiering av läs- och skrivsvårigheter 

har visat vara negativa (Myrberg, 2001). Studier har även visat att bristande fonologisk 

medvetenhet hos barn i förskolan har kunna förutsäga vilka elever som kommer att få 

läsinlärningsproblem senare i skolan. Därför bör lärare/pedagoger för att tidigt kunna 

identifiera om en elev har tendenser till att utveckla läs och skrisvårigheter vara 

uppmärksam på om barnet har bland annat försenad talutveckling och dålig 

ordförståelse. Medan, senare, vid skolstart bör pedagog eller förälder istället vara 

vaksam på om eleven till exempel har dålig bokstavskunskap, dåligt verbalt minne för 

till exempel meningar, dålig fonologisk medvetenhet och litet aktivt ordförråd 

(Myrberg, 2001). Det finns ett starkt samband mellan hur barn läser i första klass och i 

tredje klass, det vill säga om en elev har svårigheter med att lära sig att läsa och skriva i 

första klass så kommer eleven att med stor sannolikhet tillhöra några av de sämsta 

läsarna i årskurs tre. Med anledning av detta är det viktigt att läraren sätter in stöd redan 

i år ett då eleven fortfarande lär sig att läsa  (Frost, 2006).  

4.2.1 Diagnostisering av elever med läs- och skrivsvårigheter 

Myrberg & Lange (2006) menar att det är av yttersta vikt att lärare i de tidigare 

årskurserna i skolan måste ha kunskaper för att identifiera de elever som har problem 
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med läs- och skrivinlärningen. Det kan vara rent utav katastrofalt att invänta en så 

kallad ”läsmognad”, eftersom elever med svårigheter i sin läs och skrivutveckling ofta 

behöver längre tid till att lära sig. Frost menar att lärare bör ha ett diagnostiskt arbetssätt 

i sin undervisning. För att följa upp elevernas kunskaper måste läraren vara 

uppmärksam på de kritiska faserna för eleven sätta in stöd vid behov. Läsprov kan här 

användas för att hjälpa läraren att kartlägga elevens kunskaper och svårigheter. När 

elevens svårigheter lokaliserats kan läraren sedan lägga grunden för hur undervisningen 

ska läggas upp för eleven. Läraren måste ha kunskap i ämnet svenska för att dessa 

diagnostiska tester ska gynna eleven maximalt. (Frost, 2006)  

Myrberg skriver att för att på bästa sätt hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter bör 

läraren ha ett diagnostiskt arbetssätt i sin undervisning. Ett sätt är att ge eleven feedback 

på sitt arbete, om eleven har svårighet med något måste det omedelbart 

uppmärksammas. (Myrberg, 2001)  

4.3. Matteuseffekten 
Den lärare som arbetar efter en ”vänta-och-se-pedagogik” kan bidra till att skapa en så 

kallad Matteuseffekt. Om barnet uppvisar svårigheter att lära sig måste stöd sättas in 

tidigt i barnets läsutveckling. En lärare som har inställningen att en elevs läs- och 

skrivsvårigheter växer bort, eller som väljer att vänta till att barnet blir ”läsmoget” 

bromsar elevens fortsatta utveckling och om inget stöd sätts in tidigt i elevens 

läsutveckling kommer klyftan gentemot resten av eleverna i klassen öka och bli synlig 

även i andra ämnen (Myrberg, 2001). Stanovich skriver i artikeln ”Romance and 

reality” (1993/1994) hur barns fortsatta svårigheter i läsutvecklingen kan bidra till en 

Matteuseffekt. Termen Matteuseffekten har sitt ursprung ur Matteusevangeliet:  

”Ty den som har han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom 

skall tas också det han har” (Matteusevangeliet, kapitel 13) 

Med detta menar Stanovich att den som är rik blir rikare och den som blir fattigare, 

vilket kan tillämpas på barnets läsutveckling. Matteuseffekten innebär att de elever som 

har svårigheter med läs- och skrivinlärningen ofta försöker att undvika det de tycker är 

svårt. De läser ofta mindre, och när de väl läser väljer de lättare texter. Dessutom är det 

ofta så att de duktigaste eleverna är de som tränar sin läsning mest, och de elever som 

istället behöver träna sin läsning är de som gör det minst. Vanligtvis är det så att barn 
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som börjar skolan med en utvecklad avkodningsförmåga uppskattar läsning då de kan 

koncentrera sig på textens innehåll och förstår vad de läser. Dessa barn har motivationen 

att läsa, och läser således mycket i skolan. Genom att träna på sin läsning utvecklas 

deras läsförmåga hela tiden. Barn som däremot börjar skolan med liten fonologisk 

medvetenhet har svårigheter att tillämpa avkodningsstrategier och har i och med detta 

även svårigheter med att känna igen ord. Detta i sin tur resulterar i att barnet har svårt 

att hitta motivation till att läsa. Stanovich menar att när processen av igenkänning av ord 

kräver allt för mycket kognitiv kapacitet för barnet resulterar det i att det finns färre 

kognitiva resurser att rikta till högre nivåers textintegrering och förståelsen av det 

textliga innehållet. Eftersom all kapacitet går till att känna igen orden i texten finns 

ingen kapacitet kvar till att försöka förstå innehållet i texten. Barnet saknar därmed en 

förståelse för vad det är de faktiskt läser. Sådana tidiga föga givande läserfarenheter 

leder till mindre involvering i läs-relaterade uppgifter. Eftersom barnet undviker att 

utsätta sig för läsning leder det till att utvecklingen av en automatiserad och snabb 

igenkänning av orden försenas. Om barnet inte finner någon mening med läsningen 

resulterar det i att barnet övar mindre och när barnet gör det så görs det utan helt och 

hållet utan kognitiva ansträngningar. Vidare menar Stanovich (1993/1994) att det kan 

resultera i en nedåtgående spiral av växande misslyckanden för barnet. Om en elev har 

läs – och skrivsvårigheter bör därför stöd sättas in så snabbt som möjligt för att undgå 

en Matteuseffekt (Stanovich, 1993/1994The Reading Teacher).  

4.4. Att organisera undervisningen 
Hur lärare arbetar metodmässigt med elever som har läs- och skrivsvårigheter är mycket 

viktigt att tänka på. När lärare arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter 

krävs det att man som lärare tar reda på vad det är eleven har svårigheter med. Birgit 

Druid Glentow som är lärarutbildare vid Malmö Högskola menar att för att underlätta 

vid lektioner bör läraren vara generös med tid för eleven när det gäller till exempel 

inlärning, träning och redovisningar. Man bör även ge eleven muntliga introduktioner 

istället för skriftliga, och även läsa upp det som skrivs på tavlan. Ytterligare en sak 

läraren bör tänka på är att aldrig utsätta eleven för att läsa oförberett högt, och heller 

inte låta eleven skriva på tavlan om den är osäker på stavningen. Vidare menar Druid 

Glentow att både forskare och lärare är överens om att individuell undervisning, så 

kallad en-till-en undervisning (One to One tutoring), är mycket effektiv för elever som 
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har läs- och skrivsvårigheter. Vid en-till- en undervisning blir det lättare att ha kvar och 

fånga elevens uppmärksamhet, och det gör det även lättare för läraren att observera vad 

barnet använder för strategier när det läser och skriver samtidigt som det ger chans till 

direkt feedback till eleven. När det gäller metodiken bör läraren vara strukturerad och 

undervisningen bör ske i lagom takt för eleven. Utöver detta menar Druid Glentow att 

läraren bör förmedla ett intresse för läsning och skrivning till barnen. Det kan göras 

genom till exempel högläsning för eleverna (Druid-Glentow, 2007). Till det menar 

Myrberg att det dessutom är viktigt att läraren skapar ett intresse hos eleverna till att 

läsa genom exempelvis besök på biblioteket och kontakt med barnbibliotekarier där. 

Vidare skriver Myrberg att något som är mycket betydelsefullt för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter är att deras lärare har en kompetens att behärska många olika 

metoder, och att de kan kunna anpassa metod efter elevens behov. Myrberg menar att 

den skicklige läraren vet varför metoden används och vad syftet är med att använda just 

den (Myrberg 2003). Även Ejeman & Molloy menar att för de elever som har 

svårigheter är det viktigt att undervisningen anpassas efter deras behov och 

kunskapsnivå. Det kan man göra genom att till exempel att välja en inlärningsmetod 

som passar eleven i fråga. Att endast tillämpa en metod kan innebära risker för 

elevernas läs och skrivutveckling (Ejeman & Molloy. 2006). Undervisningen bör 

utformas så att eleverna sakta utvecklar ett självständigt arbetssätt där deras egen 

förmåga till att själva planera sitt arbete, men även att kunna finna strategier och även 

hantera problem med sin egen inlärning.(Myrberg, 2001).  

Men som lärare räcker det inte endast att behärska olika metoder utan lärare idag 

behöver även ha en bred kunskap i barns språkutveckling. Och måste noga följa elevens 

läs och skrivutveckling. För att följa elevernas språkutveckling kan läraren arbeta med 

diagnostiska tester och sedan planera sin undervisning utefter resultaten (Myrberg, 

2003). Björk & Liberg menar att alla barn är olika och därför lär sig på olika sätt. Vissa 

barn behöver mer tid på sig än andra, andra elever behöver mer individuell vägledning, 

och ytterligare andra elever behöver uppgifter som är mer omväxlande (Björk & Liberg, 

2006). Under de senaste tio åren har läsforskning kunnat identifiera och även utvärdera 

olika pedagogiska metoder som leder till god läs- och skrivutveckling. Bland annat har 

studier som gjorts i Norden visat mycket positiva effekter av fonologiskt baserade 

träningsprogram i förskoleklasser för att motverka läs-och skrivsvårigheter Tyvärr 
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förefaller kunskapen om de resultat som forskningen gett dålig bland lärare idag 

(Myrberg, 2003).  

5. METOD  

I det här avsnittet beskrivs mitt tillvägagångssätt i undersökningen. �edan följer 

även en beskrivning av det urval av medverkande i intervjuerna. Avsnittet tar 

även upp intervjuernas tillförlitlighet samt etiska aspekter.   

5.1 Om valet av metod 
Syftet med mitt arbete fördjupa mina kunskaper om olika lärares perspektiv på varför 

eleverna har läs- och skrivsvårigheter samt hur man kan arbeta med just detta. Jag valde 

att använda mig av intervjuer för att få ut så mycket som möjligt av undersökningen. En 

annan anledning till att valet föll på att göra intervjuer var att jag ville möta deltagarna 

personligen. Således föll valet på att använda mig av en kvalitativ metod (intervjuer) 

istället för att göra en kvantitativ enkätundersökning. Kvalitativa intervjuer passade 

bättre än kvantitativa eftersom den här uppsatsen inte handlar om mätning av något 

speciellt fenomen, utan istället eftersträvades beskrivningar av hur ett arbetssätt kan se 

ut. Enligt Kvale har den kvalitativa forskningsintervjun som mål: ”att den ska erhålla 

nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av den intervjuades livsvärld; 

den arbetar med ord inte med siffror”. (Kvale, 1997, sid 36) En fördel med att använda 

intervju som metod är dessutom att man kan vara flexibel och ställa följdfrågor, något 

som styrks av Judith Bell: ”En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och 

gå in på motiv och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät.” (Bell, 2006, sid 158). 

Jag valde att inte göra några observationer av elever med läs - och skrivsvårigheter då 

detta säkerligen skulle ha tagit för mycket av min tid. Därför valde jag att istället 

koncentrera mig på lärarnas och specialpedagogernas syn på mina frågeställningar.  

5.2 Urval 
I början av arbetet med uppsatsens början fanns ett intresse hos mig att skriva om lärare 

mot yngre åldrar som fått metodisk handledning av specialpedagoger, eftersom jag 
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trodde att det fanns skolor som arbetade på det här sättet. Det visade sig att så var fallet 

inte alls överallt. Då jag kontaktade skolor i Stockholmsområdet för att söka efter lärare 

som arbetade på det här sättet, visade det sig vara svårt då det inte var många skolor 

som arbetade på det efterfrågade sättet. Slutligen fick jag kontakt med tre lärare, varav 

två har elever med läs- och skrivsvårigheter i sin klass och en som tidigare hade haft 

det. Det visade sig dock att det jag var ute efter, att få prata med lärare som får metodisk 

handledning av specialpedagoger, var ett sätt som få lärare arbetade på. En av lärarna 

hade ett samarbete men ej någon metodisk handledning, den andra hade en pojke med 

grava läs- och skrivsvårigheter i sin klass och var då intressant att intervjua och den 

tredje läraren hade fått metodisk handledning av sin specialpedagog på skolan. För att få 

ytterligare perspektiv på mitt ämnesval fanns ett intresse att få tala med 

specialpedagoger om elever med läs- och skrivsvårigheter, varför även två sådana 

kontaktades.  

Intervjupersonerna i min undersökning hade alla olika bakgrund. Valet av personer 

gjordes så att en lärare och en specialpedagog på samma skola intervjuades. På så sätt 

var förhoppningen att få en mer sammanhängande bild av arbetet på skolan. Den första 

läraren, lärare A, hade en årskurs tre och examinerades från lärarhögskolan i Stockholm 

år 2007. Lärare A hade ett vikariat och hade haft klassen sedan eleverna gick i slutet av 

årskurs två. Den andra läraren, lärare B, som jag intervjuade hade en årskurs två och 

hade varit verksam som lärare i trettio år, men hade bara arbetat på den skolan hon var 

på just nu i ett år.  Båda lärarna hade erfarenheter av elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare A hade en pojke i sin klass med grava läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare B hade flera elever med läs- och skrivsvårigheter i sin klass, dock inte lika grava 

som lärare A.  

5.3. Om intervjupersonerna 
Av de två specialpedagogerna arbetade den första, specialpedagog A, mot klass tre till 

sex, men var samordnande specialpedagog för alla klasser i skolan. Den andra 

specialpedagogen, specialpedagog B, var även hon samordnande specialpedagog för 

alla klasser på sin skola, från förskoleklass till årskurs nio. Hon var inte specialpedagog 

för några speciella klasser, utan arbetade med alla klasser på skolan.  



 

 

 21 

5.4 Genomförande 
Alla fyra intervjuerna gjordes på respektive lärares skola i deras klassrum eller 

arbetsrum. Tre av intervjuerna gjordes på eftermiddagen då inga elever var kvar i 

klassrummen och arbetsrummen. Den sista intervjun som var med en specialpedagog 

gjordes på morgonen innan hennes egen specialundervisning skulle starta. 

Intervjudeltagarna hade inte fått ta del av mina frågor i frågor i förväg av den 

anledningen att intervjudeltagarna inte hade bett om detta. I tre av intervjuerna blev jag 

avbruten några gånger av kollegor och elever som ville intervjudeltagaren något. 

Intervjuerna varade mellan 25-30 min. Den tekniska utrustningen, en inspelningsbar 

mp3-spelare, fungerade väl och alla transkriberingar gjordes samma dag eller dagen 

efter intervjun. Under intervjun användes två olika frågeformulär, ett för lärarna och ett 

för specialpedagogerna. (Se bilaga fem och sex).  

Den typ av intervjumetod jag valt att använda var semistrukturerade intervjuer som 

beskrivs av Steinar Kvale på följande sätt: ”Den här aktuella intervjuformen är en 

halvstrukturerad intervju: den omfattar en rad teman till relevanta frågor. Men på 

samma gång finns en möjlighet att göra förändringar vad gäller frågornas form och 

ordningsföljd om så krävs för att följa upp svaren och berättelserna från de intervjuade 

(Kvale, 1997, sid 117) Eftersom mina intervjufrågor var relevanta för min frågeställning 

och jag ville ha möjligheten att kunna göra förändringar i mina frågeformulär så valde 

jag att använda mig av en semistrukturerad intervjuform. För att få en djupare förståelse 

ställdes även följdfrågor som inte fanns med på frågeformuläret. Eftersom den första 

intervjun till stor del kom att behandla kompensatoriska hjälpmedel föreföll det sig 

naturligt att fråga även de andra intervjudeltagarna om deras erfarenheter av det trots att 

det inte finns någon fråga om kompensatoriska hjälpmedel med i frågeformulären. 

Därefter följde en strukturering av svaren för att se vad som skulle användas i min 

resultatdel. Den har sedan legat till grund för min analys av resultatet.  

Två av lärarna blev intervjuade på sina respektive skolor. Den tredje läraren fick jag 

löfte om att få intervjua via e-post eftersom hon var mammaledig och inte hade 

möjlighet att träffa mig personligen. Den här läraren var den som hade fått metodisk 

handledning av sin specialpedagog på skolan. Olyckligtvis meddelade läraren mig att 

hon var tvungen att ställa in intervjun på grund av privata orsaker. Då det här inträffade 

sent under terminen fanns tyvärr ingen tid att försöka hitta någon annan lärare som 
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arbetade på samma sätt. Arbetet fick fortsätta ändå, men utan den tredje läraren. Istället 

fick mitt arbete baseras på de intervjuer som vid den här tidpunkten redan hade gjorts, 

det vill säga med två lärare och två specialpedagoger.  

5.5 Utelämnade svar och frågor. 
Några av frågorna som ställdes och således finns med i mina transkriberingar tas ej upp 

i min resultatdel eftersom jag anser att de inte varit relevanta att ta med då jag inte 

ansett dem varit relevanta för min frågeställning. De frågor och svar som finns med i 

transkriberingarna men som inte tagits upp i resultatdelen är följande: Lärare A- Hur 

samarbetet med föräldrarna var? Hur eleven upplevde det att få extrastöd i 

klassrummet? Hur länge han hade haft datorn och hur han använde den? Om lärare 

trodde att elevens svårigheter skulle förbättras i framtiden? Om han får speciella läxor? 

De frågor som inte togs med i resultatdelen för lärare B var: Hur eleverna uppfattat att 

de fått extrahjälp? Och är det många elever som får hjälp av specialpedagogen? 

Specialpedagog A- Hur ofta möter du elever med läs-och skrivsvårigheter? Hur ofta tar 

lärarna kontakt med dig om att få hjälp med elever? Vad gör du i klassrummet för att 

hjälpa eleven när du är där? Vad tror du anledningarna kan vara att de är sena i starten? 

De svar på frågor som inte tagits med från transkribering specialpedagog B är: Hur ofta 

tar lärarna kontakt med dig? Hur många specialpedagoger finns det på skolan? Finns det 

speciallärare också? 

I resultatdelen presenteras respektive intervjuperson i egna avsnitt det vill säga i texten 

refereras lärarna som Lärare A, Lärare B, Specialpedagog A och Specialpedagog B.  

5.6. Reliabilitet/validitet  
När det kommer till arbetets reliabilitet har undersökningens resultat en låg reliabilitet, 

om undersökningen skulle återupprepas vid ett annat tillfälle skulle resultatet med stor 

sannolikhet bli annorlunda. Däremot har undersökningen en hög reliabilitet vid det 

tillfället den gjordes eftersom den finns transkriberad. Angående arbetets validitet, har 

jag undersökt det som avsågs att undersökas. Under intervjuerna har sådant som från 

början inte avsågs att tala om kommit upp, vilket har tillfört arbetet ny information och 

kunskap.  
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5.7. Etiska aspekter 
I samband med att lärare och specialpedagoger kontaktades för intervjuer blev de 

informerade om att min önskan var att få spela in intervjuerna med en mp3 spelare. 

Intervjudeltagarna blev informerade via e-post och telefon om detta och alla 

medverkande samtyckte. När jag kontaktade intervjudeltagarna informerade jag dem om 

vad min undersökning handlade om för att de skulle ha en kunskap om 

förutsättningarna. Dessutom försäkrades intervjudeltagarna om att de inte skulle kunna 

identifieras genom texten. De blev även informerade om att skolornas namn inte heller 

framkomma utan vid benämning av skola skulle skolan endast benämnas som en skola i 

Stockholmsområdet.   

6. RESULTAT 

I resultat-delen presenteras de delar ur intervjuerna som är relevanta för min 

frågeställning och intervjuerna. Det som tas upp här är följande: vad eleverna har 

haft svårigheter med, hur svårigheterna har visat sig, hur den metodiska 

handledningen har sett ut om någon sådan funnits, hur samarbetet mellan lärare 

och specialpedagogen sett ut samt deras tankar om kompensatoriska hjälpmedel. 

Deltagarna i intervjuerna presenteras som lärare A, lärare B, specialpedagog A 

samt specialpedagog B.  

 

6.1. Lärare A  

Beskrivning av elevers läs-och skrivsvårigheter 
Vid den här intervjun hamnade fokus främst på en pojke med grava läs- och 

skrivsvårigheter som lärare A för tillfället har i sin klass, men hon talade även till viss 

del generellt om andra elever som har läs- och skrivsvårigheter och hur hon arbetar med 

dem. Eleven med grava läs- och skrivsvårigheter hade genomgått en utredning där det 

konstaterades att eleven inte är dyslektiker utan att han istället har grava läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare A berättade att den här pojken hade haft läs- och 
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skrivsvårigheter sedan han startat i sexårsverksamheten, vilket hade visat sig genom att 

han redan då hade haft svårt att ljuda fram orden. Läraren poängterade att det är olika 

från elev till elev var svårigheterna ligger, men den här elevens svårigheter är att 

avkoda orden. Han känner helt enkelt inte igen bokstäverna. Eleven har fortfarande 

svårt att ljuda fram orden, samt har ett dåligt arbetsminne. En annan del av den här 

elevens läs- och skrivsvårigheter ligger i att han har svårigheter att uttrycka sig, som till 

exempel beskriva saker. Eftersom den här eleven har så grava läs- och skrivsvårigheter 

har han fått en egen dator som kompensatoriskt hjälpmedel i klassrummet. På den har 

han en inläst svenska-bok och även en inläst matematik-bok, det vill säga datorn har en 

talsyntesfunktion som läser texten för honom. Då lärare A började som klasslärare för 

klassen kände hon till att pojken har läs- och skrivsvårigheter, men inte till vilken grad. 

För att få en känsla av var alla eleverna låg i sin läs och skrivutveckling ”lusade” hon 

barnen. Lus är en förkortning för läsutvecklingsschema som är ett instrument för att se 

hur långt eleverna har nått i sin läsutveckling. Genom detta upptäckte läraren att han låg 

vid en väldigt låg utvecklingsnivå för sin ålder.  

Samarbetet mellan lärare och specialpedagog  

Lärare A hade inte fått någon metodisk handledning av specialpedagogen på skolan när 

det gäller elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det framkom även att hon inte hade 

något samarbete med specialpedagogen gällande pojken med grava läs- och 

skrivsvårigheter. Istället fick pojken med grava läs- och skrivsvårigheter besöka en 

specialpedagog på skolan för att där arbeta med sina svårigheter tre gånger i veckan. 

Vidare berättade hon att det däremot fanns en annan elev med stora svårigheter i 

matematik, som hon kände att det fanns ett behov av metodisk handledning från 

specialpedagogens sida, men att tyvärr fick hon inte någon sådan. Lärare A uttryckte ett 

intresse för att specialpedagogen på skolan skulle låta lärarna på skolan få ta del av 

forskning och nya rön som publicerats om läs- och skrivsvårigheter.  

Att organisera undervisningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter  

Lärare A förklarade att hon brukade placera den här pojken med svårigheter 

tillsammans med andra barn som hon vet kan ta extra ansvar för honom och hjälpa 

honom. Eftersom de andra eleverna var medvetna om att han har det svårt brukar de 

hjälpa honom. Vidare berättade hon att han är med vid läsgrupper men han behöver 

aldrig läsa högt inför de andra barnen. Det lärare A nämnde som viktigt i 



 

 

 25 

klassrumsarbetet var att om hon exempelvis gjorde en läsförståelseuppgift med eleverna 

måste den här eleven ha texten uppläst för sig, vilket lärare A då gjorde. I övrigt 

berättade Lärare A att hon inte hjälpte honom ytterligare på något sätt i hans 

undervisning. 

När det gäller metoder, pedagogiska åtgärder, hur lärare kan arbeta generellt med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter rekommenderade hon flera olika sätt. Ett sätt hon 

nämnde var att för att göra skolarbetet varierande för eleverna genom att låta dem få 

använda datorer i klassrummet. Således kunde hon göra skrivningen och läsningen till 

något lustfyllt för eleverna. Om eleverna alltid måste kämpa med sin läsning och 

skrivning förstod hon att ”det är döden”, som hon själv uttryckte det (bilaga 1, sid 6). 

Istället rekommenderar hon att låta eleverna få jobba med sin läs och skrivläxa på 

datorn och för att sedan låta dem klistra in det i sina läxböcker. Hon menade att som 

lärare är det viktigt att variera skrivuppgifterna och inte upprepa samma skrivuppgift 

hela tiden. Något annat som hon rekommenderade var att få texter inlästa, på till 

exempel en cd-skiva och på så sätt kunna kompensera elevens svårigheter genom att få 

lyssna istället för att själv läsa.  

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

Lärare A uppmanade att som lärare ta vara på de möjligheter som finns att få material 

inläst. Hon poängterade att det ofta finns en pott med pengar till ”diagnosbarnen”. 

Under intervjun kom det fram att hon inte skulle rekommendera Daisy-spelaren för de 

yngre eleverna, då den är för svår att hantera. Däremot menade hon att datorn kunde 

användas till flera ändamål, som att både kunna skriva på den och lyssna på den.  Hon 

poängterade att det var oerhört viktigt för eleverna att få möjlighet att lyssna mycket på 

inläst litteratur, men även att de får lyssna till högläsning. Genom detta får de uppleva 

läsglädje och inte alltid sitta själva och kämpa med läsningen. När eleverna lyssnar på 

det här sättet menade det var viktigt att välja en bok som ligger på en lite högre nivå än 

vad de själva skulle klara av att läsa.  

6.2. Lärare B  

Beskrivning av elevers läs-och skrivsvårigheter  

Lärare B sade att hon ofta mötte elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon nämnde flera 

svårigheter som elever kan ha haft; läs och skrivförsening, barn som inte var tillräckligt 
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mogna men även dyslektiska barn. Hon sade även att en försenad läs och 

skrivutveckling kan bero på flera saker, exempelvis som att barnet inte fått tillräckligt 

med stimulans till exempel i förskolan eller hemma. Hon menade även att det finns barn 

som har svårt att lära sig bokstäverna, att komma ihåg bokstäverna och hur de låter. Hon 

talade även om elever som har svårt med avkodningen. Precis som lärare A använde sig 

lärare B av Bo Sundblads LäsUtvecklingsSchema, det vill säga hon lusade eleverna för 

att kontrollera elevernas läsutveckling. Under intervjun stod det dock klart att hon inte 

var förtjust i Bo Sundblads läsutvecklingsschema. Hon använde det för att Stockholms 

stad har bestämt att alla skolor ska använda det. Däremot talade lärare B om ett annat 

diagnosticeringsmaterial som är skapat av Ingvar Lundberg, ”Min läsutveckling”. I det 

diagnosticeringsmaterialet testas eleverna bland annat genom att lyssna på ljud och höra 

var i orden ljuden finns och även om de kan rimma. Lärare B menade att genom att 

diagnosticera sina elever har hon kunnat se vad för slags hjälp de behöver och vad de 

har problem med. Hon gav ett starkt uttryck för hur viktigt det är att tidigt upptäcka om 

eleven har svårt med sin läs och skrivutveckling och att man då tar tag i det omedelbart. 

Desto längre en lärare väntar desto större blir glappet menade hon. Hon poängterade 

också att det är viktigt att eleven kommer igång redan i årskurs ett med sin läs och 

skrivutveckling, Och att i årskurs ett ska mest fokus ligga på läsning. Hon sade också 

även att vissa elever har så specifika problem att man som lärare får acceptera att det 

faktiskt tar längre tid.  

Samarbete med specialpedagogen  

När det gäller samarbetet med specialpedagogen på skolan visade det sig att lärare B 

hade ett gott samarbete med henne. Lärare B hade endast arbetat på den här skolan i ett 

år, men hon uttryckte det som att samarbetet med specialpedagogen var ”förnämligt” (se 

bilaga 2, intervju 2, sid 2) då hon de senaste femton åren skött all specialpedagogik själv 

i klassrummet vid sidan om den vanliga undervisningen. Hon sade att det var positivt 

för eleverna att de fick träffa två personer, och att läraren och specialpedagogen delade 

på arbetet genom att arbeta parallellt med de elever som behöver stöd. Tillsammans med 

specialpedagogen diagnosticerade hon eleverna för att se var de eventuella svårigheter 

fanns hos eleverna. Lärare B sade hon hade ett samarbete och förde ett resonemang om 

hur de skulle gå vidare med eleverna, men hon fick ingen direkt handledning av 

specialpedagogen. Lärare B trodde att anledningen till att specialpedagogen inte 
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handledde henne kunde vara att de båda hade har arbetat lång tid som lärare respektive 

specialpedagog.  

Att organisera undervisningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter 

Lärare B förklarade att hon använder sig av en blandning av alla metoder. Om det visar 

sig att en metod inte fungerar behövs det att läraren provar en annan metod. Därför 

använde hon sig av LTG-metoden, ljudmetoden, och stavelsemetoden, men inte av 

Wittingmetoden eftersom hon inte uppskattade den inlärningsmetoden. Hon 

rekommenderade mig att prova allt, prova olika metoder på olika barn, eftersom alla 

elever är olika. Eftersom eleverna i hennes klass var på olika nivåer i sin utveckling 

brukade hon låta dem jobba i grupper för att varje barn skulle få ut så mycket som 

möjligt. Lärare B har lagt upp undervisningen på så sätt att när eleverna arbetar ligger 

arbetet alltid på elevens eget nivå. Allt arbete måste vara individuellt anpassat för 

eleven, vilket kunde vara en svårighet i en klass med tjugosex elever tyckte hon. 

Eleverna i hennes klass arbetade med så kallade ”EA-ormar,” individuella 

arbetsscheman, där övningarna är anpassade efter elevens nivå. Det måste vara 

individuellt upplagt för varje elev för att de ska uppskatta skolarbetet de gör. 

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

Lärare B sade att kompensatoriska hjälpmedel inte var någonting som hon använde sig 

av just nu i sin klass eftersom hon det inte fanns någon elev i behov av det. Däremot 

hade hon använt sig av tekniska hjälpmedel tidigare till exempel då ”bok och band”, där 

eleverna har fått lyssna på bandet och följa med i texten. Hon hade bland annat läst in 

böcker själv på band åt sina elever. Hon hade även använt dator tidigare för elever med 

svårigheter att forma bokstäver och därför varit tvungna att skriva sina texter på datorn. 

Hon menade att det måste finnas tekniska kompensatoriska hjälpmedel då det finns 

elever i klassen som har läs- och skrivsvårigheter.  

6.3. Specialpedagog A  

Beskrivning av elevers läs-och skrivsvårigheter  

Specialpedagog A menade att elever med läs - och skrivsvårigheter var de elever som 

haft svårt att knäcka läskoden. Eleverna kunde även vara sena i sin läsutveckling, och 
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det finns även elever som har svårigheter med att ljuda ihop orden och automatisera 

läsningen.  

Samarbetet mellan lärare och specialpedagog  

Samarbetet mellan lärare och specialpedagogerna fungerade så att specialpedagogerna 

arbetar mot olika åldrar och de har ett samarbete med respektive arbetslag för att kunna 

arbeta nära eleverna. Specialpedagogens arbete var bland annat att komma in i 

klassrummet för att lästräna med elever men även göra övningar tillsammans med den 

enskilde eleven. Angående handledning sade specialpedagog A att deras målsättning är 

att det ska rymmas handledning i det specialpedagogiska arbetet, men hon menade att 

det inte alltid fungerade på det sättet eftersom samarbetet måste fungera, genom att 

lärare och specialpedagog måste känna att det finns ett förtroende mellan dem. 

Ytterligare något som specialpedagog A nämnde är att en förutsättning för handledning 

är att läraren ska känna att den är i behov av det. Vidare menade hon att vissa av lärarna 

var måna om att få handledning i hur de kan arbeta med dessa elever för att eleverna på 

bästa sätt skall kunna inkluderas med resten av eleverna i klassrummet. Andra lärare 

däremot vill frånsäga sig ansvaret och menar att de inte kan ta ansvar för elever med läs- 

och skrivsvårigheter, och att de inte själva har den kompetensen som krävs för att 

undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Metodisk handledning  

Specialpedagog A sade att lärarna ofta har sina metoder och sitt sätt att undervisa och 

om det finns elever som har svårigheter finns ibland en förväntan från läraren att 

specialpedagogen ska presentera andra metoder i till exempel en-till-en undervisning. 

För elever i de yngre åldrarna poängterade hon att en-till-en undervisning är mycket 

befogat. En-till-en undervisning innebär att pedagogen sitter själv med en elev och 

arbetar, där allt fokus från pedagogens sida finns på en enda elev. Hon talade även om 

en modell som kallas ”Reading Recovery” som används för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, som hon själv använt med elever. Den metoden innebär att 

specialpedagog och elev möts en stund varje dag under ett visst antal veckor och arbetar 

efter modellen genom en-till-en undervisning. Specialpedagog A menar att det viktiga 

är att läraren/specialpedagogen presenterar modellen som målstyrd för eleven, vilket då 

gör att det blir tydligt för eleven vad syftet med undervisningen är. Precis som lärare B 

menade specialpedagog A att det är viktigt att individanpassa undervisningen, det vill 
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säga att anpassa undervisningen till den nivå eleven ligger på. När läraren arbetar med 

elever mot de yngre åldrarna är det även viktigt att vara tydlig i sitt arbete, eftersom det 

underlättar om eleven vet vad den förväntas göra 

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

Specialpedagog A menar att hon sällan använder Daisy-spelare för elever i de yngre 

åldrarna. Istället arbetar lärarna i större utsträckning med muntliga genomgångar av 

texter som ska presenteras. Fokus i de yngre åldrarna tycker hon ska vara på elevens 

lästräning. Specialpedagog A såg kompensatoriska hjälpmedel som något positivt för 

eleven men menade även att det är synd att kompensatoriska hjälpmedel kan ses som 

den enda lösningen på elevernas läs- och skrivsvårigheter. Hon menade istället att 

läraren bör anpassa undervisningen efter elevens nivå.   

6.4. Specialpedagog B  

Beskrivning av elevers läs-och skrivsvårigheter  

Specialpedagog B sade att hon ofta mötte elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon 

menade att svårigheterna kan se väldigt olika ut från elev till elev och att det finns olika 

slags läs- och skrivsvårigheter. Hon nämnde elever som inte haft en intellektuell 

förmåga, elever som haft tal och språkförsening, men även elever med dyslexi. Hon 

sade att vissa elever har grövre läs- och skrivsvårigheter än andra, och att läs- och 

skrivsvårigheter är ett stort område och kan innefatta många olika svårigheter. Det 

eleverna vanligtvis har svårt för, menade hon, kunde vara att eleven kan läsa orden men 

inte förstå vad det är de läser. Det här menade hon kunde bero på att eleven inte har 

ordförrådet eller förståelse för begreppen. Om det däremot handlar om dyslexi har 

elever svårt med ordavkodningen av bokstäver. Angående de yngre eleverna menade 

hon att lärare kan upptäcka om elever har svårigheter genom att det bland annat inte 

finns något intresse hos eleven för läsning och skrivning. Sedan visar svårigheter sig 

oftast i en långsam läs och skrivutveckling. Läs- och skrivsvårigheter kan även bli 

tydliga när man upptäcker att eleven utelämnar bokstäver och även tappar delar av ord. 

Specialpedagog B sade att det kan vara mödosamt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter att minnas bokstäverna, men även att minnas vilka ljud som hör till 

varje bokstav. 
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Samarbetet mellan lärare och specialpedagog  

Specialpedagog B sade att samarbetet mellan lärare och specialpedagog fungerar bra, 

och att lärarna i större grad nu tänker på att eleverna ska inkluderas i gruppen, det vill 

säga att så långt som möjligt ge hjälp till eleven i klassrummet. Trots detta fanns det 

fortfarande lärare som menade att då en elev har svårigheter med till exempel läs- och 

skrivutvecklingen att det är specialpedagogens ansvar att ta hand om det. Vid sådana 

tillfällen menade hon att det är viktigt att försöka att skapa en relation till läraren för att 

få igång ett samarbete. För att ta reda på elevers svagheter och styrkor gör 

specialpedagog B kartläggningar av elevernas läs och skrivförståelse. I samband med 

läs- och skrivsvårigheter hos elever kan hon även ta fram åtgärdsprogram tillsammans 

med läraren. Genom kartläggningen och åtgärdsprogrammet kan läraren och 

specialpedagogen tillsammans hitta nya vägar att arbeta på i klassrummet som fungerar 

bättre för eleven. 

 Metodisk handledning  

Om metodisk handledning sade specialpedagog B att hon handleder efter varje elevs 

behov och att hon själv var vaksam mot olika metoder eftersom hon inte kunde se att 

det fanns någon ”särskild mirakelmetod”, som hon uttryckte det. (Bilaga 4, sid 3) 

Istället för en standardmetod för hon en dialog med läraren om vad eleven kan behöva 

och väljer metod utifrån det. Angående metodiska tips betonade hon att vad som är 

grundläggande kan vara att läraren laborerar mycket med språket. Det kan göras genom 

att arbeta med ord, rimma tillsammans med barnen men även att läraren tillsammans 

med eleven delar upp ord så att eleven förstår begrepp som stavelser och bokstäver. På 

det sättet kan eleven göras medveten om hur språket är uppbyggt. Det absolut viktigaste 

tyckte specialpedagog B var att arbeta på ett sätt som gör eleverna motiverade till att 

läsa så att eleven uppfattar läsning som något spännande. Precis som lärare B menade 

specialpedagog B att hon inte trodde på en enda metod, utan att läraren istället bör 

plocka ifrån olika metoder och på så sätt skapar ett eget arbetssätt som fungerar med 

eleverna. En metod som hon själv uppskattade var LTG-metoden som hon menade var 

en metod som skapade mening hos eleven eftersom man vid den metoden utgår ifrån 

elevernas berättelser. LTG-metoden är en metod som hon tror att många lärare plockar 

delar ifrån i sin undervisning. Specialpedagog B använde sig inte av Wittingmetoden 

Vid intervjun med specialpedagog B uttryckte hon att hon aldrig uppskattat 

Wittingmetoden, redan från första början då hon hört talas om den hade hon tyckt illa 
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om den. En anledning till detta uttryckte hon var bland annat att hon inte upplevde det 

som meningsfullt att endast träna små sekvenser av läs- och skrivinlärningen.  

Kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen 

Specialpedagog B berättade att hon arbetar mycket med kompensatoriska hjälpmedel, 

till exempel Daisy-spelare. På skolan fanns inläst läromedel för både yngre och äldre 

barn både på Daisy-skivor och CD-skivor. På skolan finns även bärbara datorer med 

hjälpprogram, talsyntes, stavningsprogram och även en speciell ordbok för elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Vad som är särskilt betydelsefullt att tänka på när det finns 

elever med läs- och skrivsvårigheter är att kompensera dessa svårigheter genom att låta 

eleven få lyssna mycket på inläst litteratur och även att läsa mycket tillsammans med 

eleven. Naturligtvis bör eleven även lästräna, och vad som kan vara betydelsefullt är att 

det blir en balans, vilket kan skapas genom att eleven både får möjlighet till att lyssna 

på litteratur i kombination med läs och skrivträning. På skolan fanns även ett 

datorprogram, Lexia, där lärare kan skapa anpassade övningar till eleverna, vilket 

exempelvis kan vara att eleven får sätta samman ord. 

7. Analys av resultat 

�edan presenteras analysen av mitt resultat. I analysen har de avsnitt valts ut som 

varit relevanta för min frågeställning. �ämligen, definition av elevernas läs- och 

skrivsvårigheter, pedagogiska och metodiska överväganden i klassrummet, och 

samarbete mellan lärare och specialpedagog. 

Definition av elevernas läs-och skrivsvårigheter 

Några olika typer av de svårigheter som lärarna mött under sin tid som lärare var 

dyslexi, svårigheter med ordavkodning, läs och skrivförsening, barn som har haft 

svårigheter med att lära sig bokstäverna, eller barn som inte fått tillräcklig stimulans i 

förskolan eller hemma. Dessa uttalanden bekräftar det som bland annat det som Björk & 

Liberg (2006) och Myrberg (2003) skriver, nämligen att orsakerna till svårigheterna 

vanligtvis är av pedagogisk, social eller psykologisk art. Lärarna A och B samt 

specialpedagog B talade specifikt om elever de mött som haft problem med 

ordavkodningen, vilket både Myrberg (2003) Jørgen Frost (2006) samt Höien & 



 

 

 32 

Lundberg menar kan vara en svårighet för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Bjar 

& Liberg (2007) nämner bristande förståelse av den alfabetiska principen som en 

komponent i läs- och skrivsvårigheter, men ingen av lärarna eller specialpedagogerna 

nämnde detta som svårighet de uppmärksammat hos elever. Något uppseendeväckande 

var att lärare A under intervjuerna angav att barn som inte hunnit bli ”läsmogna” som 

anledning till läs- och skrivsvårigheter. För detta verkar det inte finnas stöd i någon 

forskning, utan tvärtom menar Myrberg (2001) att lärare som väntar in en så kallad 

”läsmognad” hos barnet istället kan bromsa elevens fortsatta läs och skrivutveckling.  

I början av mina intervjuer visade det sig vara svårt för intervjudeltagarna att svara på 

vad det var som eleverna hade svårigheter med. Frågan var uppenbarligen inte tydlig 

nog för intervjudeltagarna. Detta resulterade i att jag för att konkretisera frågan fick 

ställa följdfrågan: Hur har du arbetat med eleverna och vad de har haft för problem? Av 

resultatet framkom det att alla intervjudeltagare var överens om att läs- och 

skrivsvårigheter är ett stort område. Men även att typen av svårigheterna ligger varierar 

från elev till elev. Specialpedagog B menade att svårigheterna hos eleverna kan vara 

både grövre eller lättare. 

Myrberg (2001) poängterar betydelsen av att tidigt sätta in stöd till elever som uppvisar 

svårigheter med sin läs och skrivutveckling. Lärare B menade att desto längre tiden går, 

desto större är risken att glappet till de övriga elever ökar i elevens läs- och 

skrivsvårigheter. Stanovich artikel ”Romance and reality” i The Reading Teacher 

(1993/1994) tar upp just betydelsen av att tidigt sätta in hjälp till elever med läs- och 

skrivsvårigheter, lärare B poängterade även att om eleven är i behov av extrahjälp är 

läraren tvungen att sätta in det. Stanovich beskriver det som en Matteuseffekt, eleverna 

med läs- och skrivsvårigheter blir omotiverade till att läsa på grund av sina svårigheter 

och detta kan resultera i en ond cirkel. Lärare A menade även att redan i årskurs ett 

måste komma igång med elevens läs och skrivutveckling. Specialpedagog B påpekade 

att det var av stor betydelse att läraren presenterar läsning och skrivning som något 

positivt och spännande för eleverna för att på detta sätt motivera dem till vidare läsning. 

I övrigt yttrade sig inga av de övriga intervjudeltagarna sig något om tidiga insatser om 

eleven har läs- och skrivsvårigheter.  
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Pedagogiska och metodiska överväganden i klassrummet 

Myrberg (2003) menar att lärare bör behärska flera olika inlärningsmetoder, och 

poängterar även betydelsen att anpassa skolarbetet efter varje elevs behov. Likaså menar 

Ejeman, & Molloy (2006) att det är viktigt att lärare anpassar val av metod som används 

efter elevens behov, samt att det kan innebära risker att endas använda sig utav en 

metod i sin undervisning.  

Lärare B använde sig av LTG-metoden och den syntetiska metoden när hon 

undervisade, och anpassade metodval efter elevens behov. Även specialpedagog B 

hävdade betydelsen av att behärska flera metoder. Hon menade även att LTG-metoden 

var fördelaktig att använda eftersom läraren då använder sig av elevens egna berättelser. 

Specialpedagog B uttryckte en förmodan om att många lärare i dagens skola plockar 

delar av LTG-metoden i sin undervisning. Vad som föreföll intressant var att både 

specialpedagog B och lärare B tydligt uttryckte i sina intervjuer att de inte använde sig 

av Wittingmetoden i sin undervisning, trots att den metoden visat goda resultat för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Hjälme (1999) skriver att Wittingmetoden 

kritiserats för att vara en hårt styrd passiv pedagogik där eleverna bland annat tvingas 

drillas till att lära sig saker utantill och ofta inte förstått meningen med vad det är de 

håller på med. Svärd (2008) däremot menar att just Wittingmetoden anses vara 

välstrukturerad och därför ofta används som specialpedagogisk metod för elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Ingen av de intervjuade lärarna eller specialpedagogerna i 

min undersökning hade kunskap om Wittingmetoden, och använde sig således inte av 

den i sin undervisning.  

Myrberg (2001) förordar att läraren ska anpassa det metodiska arbetet så att all 

undervisning blir individanpassad och utgår från den enskilde elevens kunskapsnivå. 

Den ena läraren, B, arbetade på det sättet att skolarbetet alltid skulle ligga på elevens 

nivå genom individuella arbetsscheman.  Lärare A däremot brukade precis som Druid-

Glentow (2007) förordar, underlätta för eleven genom att till exempel läsa en 

läsförståelseuppgift för honom, istället för att varje gång låta honom läsa själv. Båda 

lärarna i intervjuundersökningen använde sig av speciella pedagogiska åtgärder i 

klassrummet för att underlätta för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Ytterligare något som gjordes för att underlätta för eleven var att placera honom med 

andra elever som hon hade vetskap att de kunde ta ansvar för honom samt hjälpa honom 

att till exempel läsa. Dessutom undvek hon att låta honom läsa högt inför resten av 
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klassen. Datorn underlättade också hennes arbete i och med att eleven på den hade både 

inläst matematik och svenska kurslitteratur, vilket medförde att hon inte behövde läsa 

uppgifterna för honom. I övrigt uttryckte lärare A att hon inte gjorde något särskilt extra 

för honom i klassrummet.  

Gällande elever med läs- och skrivsvårigheter rekommenderar Druid Glentow (2007) 

en-till-en undervisning. Men ingen av de två lärarna nämnde att något sådant förekom i 

klassrummet. Lärare B nämnde att med eleverna med läs- och skrivsvårigheter i hennes 

klass har hon arbetat i mindre grupper sedan de gick i årskurs ett. Däremot förespråkade 

specialpedagog A en-till-en undervisning med elever som hade läs- och 

skrivsvårigheter. Hon hade själv använt sig av just en sådan form av undervisning. 

Eleven fick då möjlighet att komma till specialpedagogen och arbeta strukturerat en 

stund varje dag, medan klassläraren hade sin ordinarie undervisning i klassrummet. 

Vidare menar Druid Glentow att en-till-en undervisning är fördelaktig för elever med 

läs- och skrivsvårigheter för att det lättare går att fånga elevens uppmärksamhet och se 

vilka strategier den använder. Druid Glentow poängterar också att undervisningen bör 

vara strukturerad. Precis som Druid-Glentow menar sade specialpedagog B att hon 

använde en-till-en undervisning för att den möjliggör en tydlig struktur.  

Samtliga informanter använde, eller hade tidigare använt, kompensatoriska hjälpmedel i 

sin undervisning vid något tillfälle. Endast en deltagare, lärare A, visste vilka 

kompensatoriska hjälpmedel som finns tillgängliga på marknaden idag, och anledningen 

till det var eleven i hennes klass hade grava läs- och skrivsvårigheter. De hjälpmedel 

som nämndes bland intervjudeltagarna var; dator med talsyntes och rättstavning, Lexia, 

bok och band, och Daisyspelare. Magnusson & Föhrer (2003) skriver att behovet av 

kompensatoriska hjälpmedel är stort, och att det är viktigt för eleverna med inläst 

skönlitteratur samt inlästa läromedel. Lärare A beskriver hur hon använder datorn som 

variation till att själv sitta och skriva: 

Lärare B talade om ”bok och band” som kompensatoriskt hjälpmedel, bland annat hade 

hon själv läst in böcker på band åt sina elever. Lärare A talade även hon gott om inläst 

material på band och cd skiva för att öka elevens motivation till läsning. Denna lärares 

rekommendation var inläst litteratur i kombination med att barnet själv fick möjlighet 

till frekvent lästräning. Specialpedagogernas inställning till just dator/inläst material 

som kompensatoriskt hjälpmedel skilde sig lite åt. Den ena specialpedagogen 
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(specialpedagog B) menade att kompensatoriska hjälpmedel var ett mycket viktigt 

inslag i undervisningen och att hon använde sig av det frekvent. Den andre 

specialpedagogen (specialpedagog A) menade att ”bok och band” är fördelaktigt att 

använda, men det är viktigt att lärare inte ser det kompensatoriska som den enda 

lösningen på elevens läs- och skrivsvårigheter. Tre av de fyra intervjudeltagarna var 

alltså mycket positivt inställda till kompensatoriska hjälpmedel. Trots detta hade endast 

en lärare (lärare A) fått möjlighet att delta i en kurs om kompensatoriska hjälpmedel. 

Vad som föreföll intressant här var att specialpedagogerna arbetade båda två med 

kompensatoriska hjälpmedel, men endast en av lärarna gjorde det, och anledningen till 

att hon gjorde det var för att hon har en elev med grava läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet.  

Samarbete mellan lärare och specialpedagog 

Under intervjuerna blev det tydligt att ingen av de två specialpedagogerna gav lärarna 

metodhandledning, det vill säga handledning i vilka pedagogiska åtgärder som kan 

användas för att underlätta för elever med svårigheter i klassrummet. Dessutom visade 

sig att det skiljde sig i huruvida lärarna på skolan valde att arbeta själva med de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter eller låta specialpedagogen ta över arbetet utanför 

klassrummet. Specialpedagog B menade att och om det visar sig att metoderna inte 

fungerar i klassrummet för någon elev finns istället en förväntan att specialpedagogen 

ska ta över undervisningen för den eleven. Den andra specialpedagogen, A, däremot 

menade att lärarna nu mer frekvent försöker inkludera eleven i klassrummet och hjälpa 

eleven där i första hand. Det fanns en skillnad mellan de två lärarna, nämligen att lärare 

A som var den yngre av de två lärarna ansåg att hon inte var i behov av 

specialpedagogens hjälp, medans lärare B, som hade arbetat som lärare i trettio år med 

glädje tog hjälp av specialpedagogen. Lärare A var den enda av lärarna i mina intervjuer 

som uttryckte en önskan om att få att bli informerad av specialpedagogen om de senaste 

rönen och forskningen angående läs- och skrivsvårigheter. 

Myrberg & Lange (2006) poängterar betydelsen av att lärare redan i elevernas tidiga 

åldrar diagnosticerar barnen. Båda lärarna i min intervjustudie använde sig av ett 

diagnostiskt arbetssätt för att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom 

använde båda sig av Bo Sundblads LäsUtvecklingsSchema, och hade genom detta 

identifierat de i klassen med läs- och skrivsvårigheter. En av lärarna (lärare B) använde 
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sig av två diagnosticeringsmaterial. Utöver LäsUtvecklingsschemat användes även Min 

läsutveckling av Ingvar Lundberg. Myrberg & Lange menar att det är genom 

diagnosticering då läraren lokaliserat elevens svårigheter som undervisningen sedan ska 

planeras. Endast den ena specialpedagogen, specialpedagog B yttrade sig om det 

diagnostiska arbetet, då det var en del av hennes arbete som specialpedagog att 

tillsammans med lärarna göra kartläggningar på elever för att identifiera deras 

svårigheter. I övrigt nämnde ingen av deltagarna något annat diagnosticeringsmaterial 

än Min läsutveckling eller LästUtvecklingsSchemat. 

8. Diskussion  

Syftet med det här arbetet har varit fördjupa mina kunskaper i hur lärare och 

specialpedagoger definierar läs – och skrivsvårigheter, jag ville även ta reda på hur ett 

samarbete mellan lärare och specialpedagoger kan se ut, samt ta reda på vilka metoder 

samt diagnosticeringsmaterial/kompensatoriska hjälpmedel jag som lärare kan använda 

för elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. 

Arbetet har varit givande och resulterat i att jag från de olika intervjudeltagarna har fått 

olika synvinklar på de frågor som intresserade mig vid arbetets begynnelse. I detta 

avsnitt diskuteras några av de olika synvinklarna som uppdagats och mina tankar kring 

dessa. 

Den första frågeställningen handlade om hur intervjudeltagarna definierade läs – och 

skrivsvårigheter. Det föreföll som om att lärarna och specialpedagogerna hade en låg 

medvetenhet och kunskap om forskningsrön om elever som har läs - och 

skrivsvårigheter. Detta förvånade mig, och jag undrade vad anledningarna till detta 

skulle kunna vara. Möjligtvis kan det vara så att det helt enkelt inte finns något 

tidsutrymme att ta del av aktuella forskningsresultat. En annan anledning kan vara brist 

på intresse till att ta del av nya forskningsresultat. Här kan frågan ställas hur lärarnas 

och specialpedagogernas till synes låga medvetenhet om aktuell forskning påverkar 

elevernas undervisning ute i skolorna? Efter att ha analyserat resultaten av mina 

intervjuer har jag förstått hur viktigt det är att forskningen verkligen når ut till de lärare 

och specialpedagoger som berörs av den. Min uppfattning är att det bör finnas ett 
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intresse till att ta del av aktuell forskning för att senare tillämpa detta i sin egen 

undervisning.  

Min andra frågeställning behandlade hur ett samarbete mellan lärare och specialpedagog 

kunde se ut. Då mitt intresse att ta reda på hur jag kan arbeta med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter uppkom, antog jag att lärare i skolorna får metodisk handledning 

av specialpedagogen. Det uppdagades ganska omgående att det inte alls var så. Att 

lärare fick metodisk handledning av specialpedagogen var inte alls vanligt 

förekommande. Detta i sin tur resulterade i att min nyfikenhet att ta reda på hur lärarna 

då arbetade med dessa elever stärktes ännu mer. Vad som var intressant var att de två 

lärarna i min intervjustudie hade mycket olika sätt att samarbeta med specialpedagogen 

på skolan. Det stod snabbt klart för mig att den lärare (lärare A) som i mina ögon var i 

störst behov av specialpedagogisk kompetens var den av de två som inte hade något 

samarbete alls med specialpedagogen. Eftersom lärare A hade en elev i sin klass med 

grava läs- och skrivsvårigheter trodde jag att denne lärare skulle ha ett samarbete med 

specialpedagogen. Orsakerna till varför hon inte hade något samarbete med 

specialpedagogen kan inte jag svara på, men en möjlig orsak kan vara att lärare A som 

examinerades år 2007 förväntade att hennes undervisning i klassrummet var tillräcklig 

för hennes elev med grava läs- och skrivsvårigheter. En annan anledning kan vara att 

hennes elev hade möjlighet att besöka specialpedagogen ett flertal gånger i veckan, och 

i och med detta behövde hon inte anpassa och strukturera sin egen undervisning till lika 

stor del efter elevens behov. Vad som förvånade mig i studien var skillnaden på de olika 

lärarnas inställning till ett samarbete med specialpedagogen. Den nyutexaminerade 

läraren ansåg sig inte behöva specialistkompetens, medan den andra läraren, med längre 

yrkeserfarenhet hade ett givande samarbete med specialpedagogen. Till detta kan finnas 

ett flertal anledningar, som att lärare B exempelvis hade en lång yrkeserfarenhet och 

därmed hade lättare att acceptera hjälp av en person med specialkompetens. Ytterligare 

en faktor kan vara att hon en lång period inte haft någon tillgång alls till ett samarbete 

med specialpedagog och därför nu tog alla möjligheter att dra nytta av den 

specialpedagogiska kompetens som fanns.  

Med stor sannolikhet kommer jag att möta elever med läs- och skrivsvårigheter i 

framtiden och min förhoppning är att jag vid dessa möten får möjlighet till ett givande 

samarbete med specialpedagogen angående upplägg av undervisning både för min skull, 

men framförallt för elevernas skull. Efter att ha intervjuat de två lärarna och de två 
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specialpedagogerna har jag fått en insyn över hur ett bra samarbete med 

specialpedagogen kan se ut, och även förstått hur viktigt det är att man som 

nyutexaminerad lärare är villig att ta hjälp av specialpedagogen vid behov. Trots att det 

kan finnas en stark önskan att klara av sin yrkesroll helt självständigt. Men, vid ett så 

viktigt möte som med elever som har läs- och skrivsvårigheter är det för elevens skull 

av stor betydelse att ta emot och föra ett så givande samarbete som möjligt med 

specialpedagogen på skolan.  

Den tredje och sista frågeställningen behandlade val av metod, hur man arbeta med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter samt val av kompensatoriska 

hjälpmedel/hjälpmedel/diagnosticeringsmaterial. Eftersom jag sedan tidigare har 

erfarenhet av att arbeta med barn som har behov av specialpedagogik, visste jag hur 

betydelsefullt det är med ett strukturerat arbetssätt för dessa elever. Men under detta 

arbetes gång har det blivit ännu tydligare hur viktigt det är. Eftersom jag innan intervjun 

med lärare A visste att hon undervisar en elev med just grava läs- och skrivsvårigheter 

antog jag att denna lärare skulle ha ett specifikt strukturerat arbetssätt för den här 

pojken. Men mötet med henne visade något annat, nämligen att hon endast till viss del 

hjälpte honom bland annat med att läsa upp texter för honom vid behov, men att eleven 

hade kompensatoriska hjälpmedel både i klassrummet och i hemmet. Eftersom läraren 

till denna elev examinerades från lärarhögskolan år 2007 kan hon eventuellt vara en av 

de lärarna som examinerats utan att ha fått specifika kunskaper i just läs-och 

skrivundervisning.  

Min kunskap om den mångfald av diagnosmaterial som finns på marknaden idag har 

breddats. Vad som förvånade mig var att lärarna endast talade om två olika 

diagnosticeringsmaterial, nämligen Bo Sundblads LäsUtvecklingsSchema och Ingvar 

Lundbergs Min läsutveckling. En fråga som kan ställas här är varför lärarna endast 

använde sig av två diagnosticeringsmaterial i det stora utbud som finns på dagens 

marknad. En anledning till detta kan vara en låg kunskap i hur stort utbud av 

diagnosticeringsmaterial som finns idag och en annan anledning kan vara att det inte 

finns tid till att använda mer än ett diagnosmaterial. Lärare B berättade för mig att 

Stockholms Stad har bestämt att Bo Sundblads LUS-schema ska användas i alla 

Stockholms skolor, och detta är säkerligen anledningen till att just det 

diagnosticeringsmaterialet är det mest kända och används mest frekvent. I framtiden 
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skulle det vara intressant att ta reda på hur mycket diagnosmaterial som används vid till 

exempel förskolor.  

Forskning om läsning och skrivning har på senare år kunnat bidra till att pedagogiska 

metoder kunnat utvärderas och visat vad som kan leda till en positiv läs- och 

skrivutveckling. Möjligtvis kan det vara så att den brist på information om 

forskningsresultat resulterar i att undervisningen inte alltid blir den bästa för just de 

elever som är i behov av en särskild undervisningsmetod. Under arbetets gång då jag 

kontinuerligt läst vad forskarna säger om undervisning av elever med läs- och 

skrivsvårigheter har det blivit tydligt för mig att undervisningen idag inte alltid 

genomförs enligt forskarnas rekommendationer. Jag har fått en större förståelse för 

betydelsen av att hålla sig uppdaterad och informerad om aktuella forskningsrön inom 

till exempel läsning och skrivning. Det är å ena sidan förståeligt att det inte alltid går att 

anpassa undervisningen helt och hållet efter forskningens rekommendationer när 

klasserna idag ofta består av 25-30 elever i varje klass. En av lärarna menade att det var 

ansträngande att ha en elev med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet, särskilt 

eftersom det inte fanns tillgång till någon extra resursperson för denna elev. Det innebar 

en större arbetsbörda för henne. Å andra sidan kan det ibland endast behövas relativt 

små medel för att hjälpa en elev.  

I mina intervjuer har det framkommit åsikter om valet av inlärningsmetod för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Under arbetets gång har det blivit klart för 

mig hur stor betydelsen är att lärare behärskar mer än en inlärningsmetod, 

eftersom alla elever är olika, och därmed även lär sig på olika sätt.  

”Ja, alltså, jag använder mig av en blandning av alla, jag använder mig 

utav alltså… Såhär känner jag att om man ser att det inte är 

framgångsrikt en metod, då måste man byta metod för att ge dem 

nycklarna. För min uppfattning är att jag aldrig någonsin lärt ett barn 

någonting, utan det är jag som ger dem nycklarna för att själva ta sig 

vidare. Därför så, när jag ser att den här metoden den ger inte någon 

effekt, då byter jag metod”. (Lärare B, bilaga två) 

Vid mina egna möten av olika läs- och skrivinlärningsmetoder under VFU-perioder. Då 

har det framförallt varit LTG-metoden som varit aktuell. Under en kurs under min 

utbildning kom jag i kontakt med litteratur som behandlade Wittingmetoden som 

beskrivits i denna uppsats. Wittingmetoden har beskrivits som en strukturerad metod, 
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med en uppvisad positiv effekt på elever med just läs- och skrivsvårigheter. Trots detta 

kom det fram i mina intervjuer att ingen av lärarna eller specialpedagogerna använde sig 

utav Wittingmetoden, vilket förvånade mig. Anledningarna till att Wittingmetoden inte 

nämndes bland mina intervjudeltagare kan vara flera. Ingen av lärarna kunde beskriva 

metoden eller vad den innebar och varför det var så fick jag inget svar på. 

Specialpedagog B var den av intervjudeltagarna som tydligt uttryckte att hon inte 

uppskattade Wittingmetoden. Vad som föreföll intressant var att specialpedagog B efter 

intervjun sade att hon själv var osäker på varför hon hade uttryckt en sådan negativ 

inställning till Wittingmetoden. Denna specialpedagog berättade för mig att hon gick sin 

utbildning på 1980-talet, detta kan då ha varit samtidigt som läsdebatten kring bland 

annat Wittingmetoden var igång. Kanske var det så att hon influerades av debatten och 

det var därför hon reagerade som hon gjorde. Wittingmetoden är en metod som jag själv 

aldrig sett praktiseras ute i skolorna. Möjligtvis kan det vara just för att den fått utstå 

kritik och LTG metoden används mer frekvent istället. Nu efter att ha läst om bland 

annat Wittingmetoden och fått läsa litteratur där den beskrivits som både en positiv och 

negativ metod att använda har en nyfikenhet infunnits hos mig till att i framtiden 

observera Wittingmetoden praktiseras för att själv kunna bilda mig en uppfattning om 

metoden. 

Slutligen, det har varit oerhört lärorikt att ta del av de svar mina intervjudeltagare givit 

på mina frågor. Jag har fått en berikad syn på hur läs- och skrivsvårigheter kan yttra sig, 

men även fått en ny syn på hur jag som nyutexaminerad lärare kan arbeta med dessa 

svårigheter. Framförallt har min tro på att ha ett gott samarbete med specialpedagogen 

stärkts under arbetets gång. Det skulle ha varit intressant att själv fått observera lärarnas 

och specialpedagogernas arbete, för att sedan även tagit med detta i mitt arbete. Tyvärr 

fanns inte tid eller utrymme i denna text för att göra det. Jag har nu en klarare bild av 

hur undervisning med elever som har läs – och skrivsvårigheter kan se ut, men jag har 

även fått en kunskap i hur undervisningen inte bör vara. Jag kommer i framtiden att ha 

stor nytta av min nyvunna kunskap som detta arbete har lett till.  
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