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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur lärare kan arbeta inkluderande med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Studien är baserad på kvalitativa intervjuer med 11 

grundskollärare som undervisar elever i åldern 6-11. De centrala frågeställningarna har varit vad 

läs- och skrivsvårigheter är enligt de lärare vi intervjuat, vilka organisatoriska förutsättningar de 

intervjuade lärarna anser att de har när det gäller att arbeta inkluderande med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter samt hur de intervjuade lärarna organiserar arbetet i klassrummet för att 

stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar på att respondenterna är väl 

medvetna om vad läs- och skrivsvårigheter är. De gav många exempel på hur svårigheterna kan 

visa sig och hur de kan påverka elevernas skolgång. Intervjuerna visade att förutsättningarna för 

att arbeta inkluderat var olika på respondenternas skolor. Men flera av respondenterna hade en 

önskan om att få stöd i klassrummet av t.ex. fritidspedagoger, speciallärare eller 

specialpedagoger för att kunna arbeta mer inkluderande. Bäst verkar det inkluderande 

arbetssättet fungera om lärarna samarbetar eller delar klassen i mindre grupper. I sin 

undervisning använde sig lärarna av många olika arbetssätt, knep och hjälpmedel för att stödja 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Flera av respondenterna betonade hur viktigt ett gott 

arbetsklimat och en bra stämning i klassen är för elevernas inlärning. 
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Inledning 

Ett av skolans främsta mål är att lära alla elever att läsa och skriva. Att behärska skriftspråket är 

viktigt inte bara i skolan utan i hela samhället. Trots detta finns det många elever som när de 

gått ut skolan inte uppnår målen för läsning och skrivning. Hur arbetar lärarna med dessa 

elever? Vilka förutsättningar har de och vilka arbetsmetoder använder de sig av?  Detta är några 

av de frågor vi önskar undersöka med detta arbete.  

  

De flesta pedagoger möter i sitt dagliga arbete elever som behöver extra hjälp med att läsa och 

skriva och arbetet med dessa elever kan bedrivas på flera olika sätt. Därför har vi valt att 

intervjua några klass- och ämneslärare om hur de arbetar med dessa elever i sitt klassrum.   

 

Att ge eleven det stöd han eller hon behöver i sin ordinarie klass kallas för inkludering 

(Vernersson, 2007). Inkludering handlar om allas rätt till helt och fullt deltagande i den 

gemensamma utbildningen (Emanuelsson, 2007).  Enligt Lpo 94, grundskoleförordningen och 

Salamancadeklarationen är detta vad lärarna i första hand bör arbeta mot. 

 

Skolan skall sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och 

vilja och lust att lära.  

Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994 s. 9) 

 

Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant 

stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. 

Grundskoleförordningen (1994, kap 5)  

 

Vi tror och deklarerar att elever med behov av särskilt stöd måste ha tillgång till 

ordinarie skolor som ska tillgodose dem inom en pedagogik som sätter barnen i 

centrum och som kan tillgodose dessa behov.  

Salamancadeklarationen (Svenska Unescorådet, 2006 s.11) 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna studie är att undersöka hur elever med läs- och 

skrivsvårigheter kan få stöd i det dagliga klassrumsarbetet.  

 

Studien har följande frågeställningar: 

 

 Vad är läs- och skrivsvårigheter enligt de intervjuade lärarna?  

 

 Vilka organisatoriska förutsättningar anser de intervjuade lärarna att de har när det 

gäller att arbeta inkluderande med elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

 

 Hur organiserar de intervjuade lärarna arbetet i klassrummet för att stödja elever med 

läs- och skrivsvårigheter? 
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Bakgrund och tidigare forskning 

Läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter används ofta om elever som inte ligger på samma nivå som 

andra barn i samma årskurs när det gäller färdigheterna i skriftspråket. Svårigheterna hör ofta 

ihop med allmänna svårigheter, omfattande språkliga problem eller t.ex. syn eller hörselproblem 

(Rygvold, 2001). Att en elev har läs- och skrivsvårigheter har skolan ofta kommit fram till 

genom att eleven har fått göra olika tester hos en speciallärare eller hos en specialpedagog 

(Persson, 2007).  

 

När eleven har specifika läs- och skrivsvårigheter så används istället ordet dyslexi. Dyslexi 

innebär att eleven har en bristfällig och försenad utveckling av sitt sinne för språkljuden, den så 

kallade fonologiska utvecklingen (Lundberg, 2006). Vid dyslexi är just läs- och 

skrivsvårigheterna det primära och tex syn- och hörselsvårigheter är inte orsaker till problemen 

(Rygvold, 2001). Dyslexi är ofta genetiskt betingat (Borgström, 2006). 

 

Problem med att läsa kan bottna i många olika svårigheter. Eleverna kan ha svårt att koppla 

samman ljud och bokstäver, att få ihop bokstäver till ord, att läsa bokstäverna i rätt ordning och 

ha problem med att läsa hela ord. Barn med lässvårigheter har också ofta en låg läshastighet och 

svårt med läsförståelsen. Skrivsvårigheterna består ofta av utelämnande av bokstäver och 

stavelser, att eleven skriver som det låter eller har problem med skriftliga uttryck. Eleven har 

ofta även svårigheter med att skapa text på egen hand (Rygvold, 2001). 

 

Dyslektiker och elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta liknande svårigheter med att läsa 

och skriva och har därför samma behov av att ha en anpassad undervisning. Den som inte ligger 

på samma nivå som sina klasskamrater när det gäller t.ex. skriftspråket hamnar lätt efter om han 

eller hon inte får hjälp och anpassad undervisning (Lundgren och Ohlis, 2003).  

 

Elever med läs- och skrivsvårigheter är inte svaga i skolans alla ämnen, men stämplas ofta som 

svagpresterande eftersom de inte får rätt förutsättningar att visa vad de kan (Lundgren och 

Ohlis, 2003). Dessa elever upplever ofta att de har problem med alla ämnen i skolan, på grund 

av att deras svårigheter också påverkar kunskapsutvecklingen i andra ämnen (Carlström, 2007). 

Elever med dyslexi har ofta ett nedsatt arbetsminne som påverkar skolarbetet (Andersson, 

Belfrage och Sjölund, 2006). Inlärningen kan också påverkas av att eleverna känner rädsla och 

blir stressade av att utsättas för något de inte klarar av (Carlström, 2007). Om inte elever med 

läs- och skrivsvårigheter får stöd i sin läsutveckling på ett tidigt stadium kommer dessa elever 

att hamna efter klasskamraterna och dessutom kommer de att få svårigheter i flera ämnen 

(Myrberg, 2001). 
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Läs- och skrivsvårigheter är inte bara att en elev har problem med att läsa, skriva och stava, utan 

dessa svårigheter kan också skapa problem med elevens sociala och emotionella anpassning 

eftersom en del av eleverna försöker dölja sina problem genom att bli utåtagerande eller tysta 

(Rygvold, 2001).  

 

Enligt Fridolfsson (2008) har många elever med läs- och skrivsvårigheter också olika strategier 

för att dölja sina svårigheter för lärare och klasskamrater. En del lär sig texter utantill medan 

andra undviker att läsa. Många försöker dessutom att läsa fortare än vad de klarar av och de 

leder ofta till att de använder sig av gissningar och olika ledtrådar när de ska ta sig igenom en 

text. Detta kanske fungerar i den tidiga läsinlärningen men inte när texterna blir svårare 

(Fridolfsson, 2008). 

Hur kan lärare arbeta med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter? 

Två till tre elever i varje klass har svårare än sina klasskamrater att ”hantera” ord och bokstäver 

(Lundgren och Ohlis, 2003). För att undervisa dessa elever behöver en lärare känna till den 

enskilde elevens behov, men också ha praktisk och teoretisk kunskap om läs- och 

skrivsvårigheter samt läs- och skrivinlärning (Carlström, 2007).  

 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) menar att om läraren medvetet ser till att engagera flera 

sinnen i varje lektion stärks barnens inlärning. Denna multisensoriska undervisning kopplar 

samman det eleverna ser, hör, känner och gör. Multisensoriska läs- och skrivmodeller 

rekommenderas även på Dyslexiföreningens hemsida (http://dyslexiforeningen.se/faq.) 

 

Frykholm, Hyltenstam, Liberg och Myrberg (2007) menar att både forskare och praktiker idag 

anser att traditionella specialpedagogiska insatser med ensidig färdighetsträning inte leder till 

någon varaktig förbättring av elevernas läs- och skrivutveckling. För att förebygga problemet är 

tidiga insatser viktiga. Helst ska barnens fonologiska medvetenhet utvecklas redan i förskolan. 

Mest positiv inverkan på barnets språkliga utveckling har en pedagogik som kännetecknas av 

språklig ”en-till-en”-interaktion mellan barn – vuxen och barn – barn. Vidare menar författarna 

att valet av metod inte har någon avgörande betydelse för utvecklingen av barns läs- och 

skrivförmåga utan de faktorer som har störst betydelse finns att hitta i elevens uppväxtmiljö och 

då framförallt social bakgrund, inklusive föräldrarnas intresse för att berätta, sjunga och läsa för 

och tillsammans med barnen (Frykholm et al. 2007). 

 

Vad utmärker en pedagogik som verksamt förebygger att läs- och skrivsvårigheter uppkommer? 

Denna fråga ställdes till 24 olika forskare i Konsensusprojektet (Myrberg 2003). Svaren kunde 

grupperas i sex teman som återspeglade forskarnas ståndpunkter: 

• Vikten av struktur och systematik 
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• Lärare med bred praktisk metodkompetens och teoretisk förståelse 

• Vikten av meningsfullhet, god självbild, motivation och sammanhang för eleven 

• Vikten av pedagogik som knyter samman tala-läsa-skriva 

• Goda läs- och skrivmiljöer 

• Krav på övergripande styrning 

 

Även i Konsensusprojektet kunde man konstatera att valet av pedagogisk metod inte är 

avgörande för läs- och skrivutvecklingen. Dock fanns en ”samstämmig positiv uppfattning” om 

det så kallade Bornholmsmaterialet
1
 .  

Inkludering 

Inclusion is based on the concept that all human beings are unique 

and on acknowledgement and appreciation of heterogeneity.  

(Westling Allodi och Fischbein, 2000, sid.63) 

 

Inkluderingsbegreppet har vuxit fram som en del av en vision om en skola som är öppen för alla 

och där ingen avvisas eller pekas ut. En skola där alla barn går i en vanlig klass eller grupp, där 

undervisningen är anpassad efter individen och där alla deltar och bidrar efter egna 

förutsättningar. Något förenklat brukar med begreppet inkludering menas idén att barn i behov 

av särskilt stöd ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer (Nilholm 2006). 

 

Alla barn i Sverige har sedan 1968, utan undantag, skolplikt och rätt till skolgång. Men under 

alla de år som den svenska grundskolan beskrivits som ”en skola för alla” har det funnits olika 

skäl att ifrågasätta vilka som räknas som ”alla”. Hittills har det inte fullt ut varit en skola för alla 

(Emanuelsson, 2007). Problemet med hur man skulle möta elevers skiftande förutsättningar 

ställdes skolan inför tidigt. Individuella lösningar skapades för olika grupper av elever och det 

är mot denna bakgrund begreppet inkludering bör ses (Nilholm 2006).  

 

Under 1950 och 1960-talen lanserades begreppet integration för att beteckna en idé om hur 

elever i behov av särskilt stöd skulle bli delaktiga i de ordinarie skolmiljöerna. Senare uppstod 

ett missnöje med hur integreringen utvecklats eftersom det ofta handlade om placering av elever 

i miljöer som inte anpassats efter deras behov. Istället började begreppet inkludering användas 

(Nilholm, 2007).  

                                                      

1 Bornholmsmodellen, framtagen av bland andra Ingvar Lundberg, är ett pedagogiskt material som 

bygger på att språklekar ger förskolebarn språklig medvetenhet som främjar god läsinlärning 

(Lundberg 2007). 
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Persson (2007) använder ordet inklusion för att beskriva det begrepp som växte fram i USA på 

1980-talet. Inklusion innebär att krav ställs på skolan, utbildningsväsendet och samhället att 

anpassa verksamheten så att alla elever känner delaktighet, gemenskap och meningsfullhet i 

skolan. Det innebär också att ingen ska exkluderas från det som är gemensamt och 

gemensamhetsskapande. 

 

Skillnaden mellan inkludering/inklusion och integrering är att integrering betyder att barn med 

behov av särskilt stöd ska anpassas till en organisation som redan finns, medan 

inkludering/inklusion betyder att skolan utformas utifrån den mångfald av barn som finns där 

(Nilholm 2006). 

 

Brodin och Lindstrand (2004) skiljer också på begreppen inkludering och integrering. För att bli 

integrerad krävs det att du varit segregerad. Inkluderad är den som hela tiden varit innesluten, en 

självklar del av en helhet. 

 

Även Vernersson (2007) skriver att begreppet inklusion avser att delta i en helhet. Lärarens roll 

och förhållningssätt i klassrummet, skolans organisation och schemaläggning, lagstiftning och 

bestämmelser som underlättar undervisningsförändringar tycks vara viktiga faktorer i ett 

inkluderande perspektiv. Attityden hos lärare som undervisar elever i behov av särskilt stöd ses 

som avgörande för ett i realiteten inkluderande arbetssätt. Attityden i sin tur påverkas av 

tillgängliga resurser såsom tid för att ge stöd, tillgång till bra undervisningsmaterial, kunskaper 

om olika metoder att undervisa och möjligheter till kompetensutveckling. 

 

Anderson och Thorsson (2007) skriver att de flesta inom skolan är överens om att vi ska ha en 

skola för alla och att det som skiljer sig åt är tolkningen om hur den ska utformas för den 

enskilde eleven. Författarna menar att det bästa resultatet uppnås i heterogena grupper där 

miljön och arbetssätten anpassas utifrån varje elevs behov. De pekar på att det uppstår ett 

dilemma när skolan förmedlar budskap om solidaritet och gemenskap men samtidigt sorterar ut 

och segregerar elever. 

 

Heimdahl Mattson och Roll-Pettersson (2007) skriver att de elever de mött i sin undersökning 

inte upplever diagnosen de fått eller de specialpedagogiska insatserna som sådana som 

stämplande, men däremot skolans organisation och utformning av stödet. Heimdahl Mattson 

(2008)  drar slutsatsen att en diagnos ofta ger eleven en mer positiv självuppfattning men att de 

exkluderande åtgärder som sedan följer riskerar att sänka självförtroendet. Groth (2007) visar på 

ett samband mellan exkluderande åtgärder och en negativ självbild. 

  

Nilholm (2006) analyserar olika dimensioner av inkluderingsbegreppet varav en är 

klassrummet. Där kan arbetssättet vara mer eller mindre inkluderande men det är inte säkert, 

menar Nilholm, att vad som förefaller vara en inkluderande arbetsform behöver vara 
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inkluderande i sitt konkreta genomförande. Som exempel nämner han lärarledd helklass eller 

grupparbeten. Dessutom är många aktiviteter i klassrummet relaterade till annat än undervisning 

och lärande. Relationerna mellan eleverna kan också ses i förhållande till begreppen 

inkludering/exkludering. Ett inkluderande klassrum, menar Nilholm, borde innebära att 

olikheter ses som en tillgång, att eleverna har inflytande och att de får utbyte av och är 

engagerade i sina sociala relationer. En annan av Nilholms dimensioner har att göra med 

individens upplevelser, om denne upplever tillhörighet och erkännande, något han kallar ett 

nödvändigt men inte tillräckligt villkor för att vi ska kunna tala om inkludering. 

Styrdokumenten 

I Grundskoleförordningen (1994, kap.5) står det att rektor ansvarar för att elever med 

svårigheter utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd så ska rektorn se till att 

ett åtgärdsprogram skapas. I åtgärdsprogrammet ska det framgå vilka behoven är och hur de ska 

tillgodoses. Det ska även stå hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. I 

grundskoleförordningen kan man också läsa att ” Särskilt stöd skall ges till elever med behov av 

specialpedagogiska insatser. Sådant stöd skall i första hand ges inom den klass eller grupp som 

eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant stöd i stället ges i en särskild 

undervisningsgrupp” (Grundskoleförordningen, 1994 kap.5).  

 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 1994) står det att alla som arbetar i skolan ska 

uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd, att ” undervisningen skall anpassas 

till varje elevs förutsättningar och behov” (s.4) och att rektor ansvarar för att ”undervisningen 

och elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver” (s.17). 

 

I Lpo 94 står det också att ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar sitt eget sätt att lära” 

(s.9) och att skolan ansvarar för att alla elever när de har gått ut grundskolan ”behärskar det 

svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 

(s.10). 

Salamancadeklarationen 

I juni 1994 hölls en världskonferens i Salamanca i Spanien. På konferensen var 92 regeringar 

och 25 internationella organisationer representerade. Målsättningen var undervisning för alla. 

Särskilt påpekades det nödvändiga med att ge barn, ungdomar och vuxna med särskilda 

utbildningsbehov undervisning inom det ordinarie undervisningsväsendet. Resultatet av denna 

konferens blev Salamancadeklarationen där man bland annat kan läsa att elever med behov av 

särskilt stöd ska ha tillgång till ordinarie skolor och till en pedagogik som tillgodoser deras 

behov. Lärarutbildningen och fortbildningen av lärare ska anpassas till ett sådant arbetssätt. När 

det är möjligt ska alla barn undervisas tillsammans (Svenska Unescorådet, 2006).   

I översättningen av Salamancadeklarationen används ordet ”integrering” för det engelska ordet 

”inclusion”. Detta anses vara en felöversättning (Nilholm, 2006).  
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Metod 

Den metod vi använt oss av är semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Vi har valt denna metod 

eftersom vi är intresserade av de intervjuade pedagogernas uppfattningar gällande 

förutsättningar och metoder i sitt arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Kvalitativa intervjuer ger ofta innehållsrika och komplexa svar (Trost, 2005) och det passar vårt 

syfte.  

 

Till skillnad från en helt ostrukturerad intervju där intervjupersonen ofta svarar och associerar 

helt fritt har en semi-strukturerad intervju en lista över frågeområden som ska beröras. Men 

jämfört med den strukturerade intervjun där frågorna är relativt slutna har intervjupersonen stor 

frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman, 2002). Innan intervjuerna genomförs är det 

viktigt att den som intervjuar lär sig frågeområdena utantill och att denne är kunnig inom 

intervjuns ämnesområde. Det kan också vara bra att ha läst in sig på litteratur inom ämnet 

(Trost, 2005).   

 

Ordningen på frågorna i intervjun kan varieras och även frågor som inte ingår i intervjuguiden 

kan ställas, men i stort sett följer intervjun intervjuguiden. En anledning till att välja denna 

metod är att intervjuprocessen är flexibel och tonvikten ligger på vad intervjupersonen upplever 

vara viktigt och hur händelser, mönster och beteenden förstås. Anledningen till att välja en 

semi-strukturerad intervju i stället för en ostrukturerad kan vara att man har ett förhållandevis 

tydligt fokus i intervjun. Metoden säkerställer dessutom ett visst minimum av jämförbarhet i 

intervjuandet vilket underlättar när man är två som genomför studien och när undersökningen 

rymmer fler fall (Bryman, 2002).  

Undersökningsgrupper och urval  

Vi har intervjuat lärare i tre kommuner på sex olika skolor. Undersökningsgruppen består av 

elva lärare som arbetar med barn i åldern 6-11. Att vi har begränsat oss till elva intervjuer beror 

på att vi anser detta vara ett rimligt antal med tanke på tiden för arbetet.  

 

Lärarna har arbetat mellan 7 och 44 år och alla har en lärarutbildning som ger dem behörighet 

att undervisa från årskurs 1. Fyra av lärarna har en förskollärarutbildning i grunden och sex av 

lärarna har en kortare utbildning i läs- och skrivsvårigheter i sin grundutbildning. Två av dessa 

lärare har dessutom gått kurser som de ansåg sig ha användning av i sitt arbete med elever som 
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har läs- och skrivsvårigheter. Den ena hade gått en SVA-kurs
2
 och den andra en kurs i 

matematiksvårigheter.  

 

Fyra av lärarna som vi har intervjuat har ingen utbildning i läs- och skrivsvårigheter, men två av 

dem har fått kortare informationskurser av specialläraren och har även gått på några 

föreläsningar.  

  

En av lärarna i vår undersökning har i grunden en utbildning som lågstadielärare, men har under 

de senaste 20 åren arbetat som mellanstadielärare och har dessutom gått många utbildningar i 

läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. Hon arbetar nu som speciallärare. 

Undersökningens genomförande  

Vi har skickat ut ett brev där vi förklarat studiens syfte och genomförande till de lärare som vi 

sedan intervjuat. Vi erbjöd respondenterna möjlighet att välja tid och plats för intervjun inom en 

ram på fyra av oss bestämda veckor. Enligt Trost (2005) är det bra om den intervjuade känner 

sig trygg där intervjun genomförs och därför kan det vara bra om den intervjuade själv får 

bestämma plats. Det kan dock vara bra att ha egna förslag på var intervjun kan genomföras så 

att den som ska intervjuas inte får ta allt ansvar för detta. Det är också viktigt att platsen för 

intervjun är lugn och utan störningsmoment (Trost, 2005).  

  

Innan de riktiga intervjuerna genomförde vi pilotintervjuer för att pröva vår intervjuguide. Alla 

intervjuer utom en spelades in på en digital diktafon för att sedan transkriberas. Att spela in 

intervjun är bra eftersom det går att spela upp vad den intervjuade har sagt flera gånger och för 

att den som intervjuar kan koncentrera sig på själva intervjun istället för att anteckna (Trost, 

2005).  

Under bearbetningen av resultatet kunde vi urskilja ett antal teman som sedan fick bli rubriker i 

resultatavsnittet. 

Tillförlitlighet 

 

I kvantitativ forskning används ofta begreppen validitet och reliabilitet (tillförlitlighet). Med 

validitet menas i vilken utsträckning någon verkligen undersöker det han/hon avser att 

undersöka, medan reliabilitet är ett mått på hur det mätts (Bjereld, Demker och Hinnfors, 2002). 

Om till exempel alla intervjufrågor ställs på samma sätt och om intervjusituationen är likadan 

för alla så är reliabiliteten hög och mätningen tillförlitlig (Trost, 2005).  

 

                                                      

2 SVA – Svenska som andraspråk. 
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Att tala om reliabilitet vid kvalitativ forskning är svårare. Kvantitativ forskning bygger på 

mätning och värden i olika frågor och därför är det lättare att ha en bra reliabilitet i denna 

forskning än vid kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning bygger mer på hur den intervjuade 

t.ex tänker och känner och den är därför inte lika mätbar (Trost, 2005). Även användningen av 

begreppet validitet i kvalitativ forskning har diskuterats. Därför har ibland begreppen 

trovärdighet och äkthet börjat användas i kvalitativ forskning för att bedöma en kvalitativ 

undersökning. Dessa begrepp används som alternativ till det som reliabilitet och validitet står 

för (Guba och Lincoln 1994, se Bryman, 2002). 

 

Våra intervjuer genomfördes under skoldagen eller efter skoldagens slut, uteslutande på skolan 

där respondenten arbetar. Huruvida detta påverkade intervjuresultaten är svårt att säga. Det kan 

ha påverkat resultatet då intervjuerna skedde i direkt anslutning till elevkontakt till skillnad från 

om vi hade träffat lärarna under sommarlovet t.ex. Vi tror dock att detta faktum kan ha bidragit 

till att lärarna kunde relatera till sina nuvarande elever utan risk för att glömma några detaljer. 

Självklart är det så att dagsformen alltid påverkar svaren i denna typ av undersökningar, men vi 

upplevde att alla våra respondenter verkligen tänkte efter och även gav svar relaterade till andra 

elever än dem de har just nu.  

 

Eftersom alla intervjuer, utom en, spelades in så kunde vi också hela tiden gå tillbaka och lyssna 

på om vi hade uppfattat den intervjuade rätt. Detta anser vi har ökat tillförlitligheten i vår 

undersökning.  

 

I statistisk mening var inte våra respondenter representativa då de endast redogjorde för sin egen 

uppfattning. 

Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) har upprättat ett antal forskningsetiska principer. Dessa principer har 

indelats i fyra huvudkrav. Det första, informationskravet, innebär att forskaren ska informera de 

som berörs av forskningen om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. Det andra, 

samtyckeskravet, innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma om sin 

medverkan. Det tredje, konfidentialitetskravet, innebär att uppgifter om alla personer som ingår 

i en undersökning ges största möjliga konfidentialitet . Det fjärde och sista kravet, 

nyttjandekravet, innebär att insamlade uppgifter om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

I enlighet med dessa principer har vi informerat respondenterna om följande: 

 

• Att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

• Vad syftet är med intervjun och vad den ska användas till.  

• Att materialet är konfidentiellt och bara till för vårt arbete. 
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• Att de kommer att vara anonyma i uppsatsen och att ingen koppling finns till dem 

som medverkande personer eller till deras skolor. 

 

Denna information fanns i brevet och den upprepades även muntligt vid intervjutillfället. 
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Resultat 

Olika sätt att se på läs- och skrivsvårigheter. 

Lärarna som vi har intervjuat beskriver läs- och skrivsvårigheter på många olika sätt. ”Att ha 

svårt att läsa och skriva” är den vanligaste beskrivningen. Men lärarna gav också andra exempel 

på vad läs- och skrivsvårigheter är. Några sa att det är när en elev inte ”knäcker koden” eller när 

en elev har svårt med läsförståelsen. Andra lärare beskrev det som att svårigheterna ligger i att 

eleven har svårt att tolka symboler, har svårt att koppla ihop ord och bild eller att eleven har 

svårt att koppla ihop bokstaven och bokstavsljudet. Eleverna kan också ha ett dåligt ordförråd 

eller inte ha ett adekvat språk. 

 

En lärare hänvisade till LUS-schemat
3
  och tyckte att när en elev inte uppnår en viss nivå vid en 

viss ålder så kan man misstänka att eleverna har lässvårigheter. En annan menade att det är 

kraven på vad en elev ska kunna i en viss årskurs som avgör om han eller hon har läs- och 

skrivsvårigheter.  

Jag tycker att läs- och skrivsvårigheter blir när man har tester, när man utsätts för en 

test och när man jämförs nationellt med hela Sverige. … Då blir det ett problem- ett 

skolproblem. … Ibland är det förknippat med att skolan eller nationen har satt upp att 

det här ska man kunna i tvåan och då blir det plötsligt att de har riktiga problem. 

Flera av lärarna betonade att eleverna måste få tid på sig att lära sig att läsa och att det inte 

behöver betyda att eleven har läs- och skrivsvårigheter. En del elever har bara lite svårt att 

komma igång.  

 

Att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt att hänga med i undervisningen talade 

flera lärare om. De kan också ha svårt att komma igång med sina arbeten och de kan lätt bli 

”sittande” om de inte får hjälp. En del elever kan behöva en vuxen som står bredvid och hjälper 

till för att de ska kunna arbeta. En lärare tyckte att elever med läs- och skrivsvårigheter ibland 

inte verkar vara lika intresserade som de andra eleverna av skolarbetet.  

Dom ger sig inte i kast med uppgifter. Dom kanske försöker slinka undan, hitta på 

annat istället som tilltalat dom mer. Därför att det är jobbigt. 

Några lärare talade om att det ofta finns en osäkerhet och en nervositet hos dessa elever.  

 

                                                      

3 Lus -  Läsutvecklingsschemat är ett verktyg som hjälper lärare att se hur långt en elev kommit i 

sin läsutveckling. Schemat har 19 punkter. Vid punkt 12 har barnet utvecklat ett funktionellt 

läsande (Allard, Rudqvist och Sundblad , 2001). 
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När eleverna blir äldre ser läs- och skrivsvårigheterna lite annorlunda ut tyckte flera lärare. 

Läsförståelsen blir då så mycket viktigare för att hänga med i undervisningen. Ofta har eleverna 

kommit igång att läsa och en del av dem kan till och med läsa flytande, men det är inte alltid de 

förstår vad de läser. En lärare tyckte att de äldre eleverna inte tar till sig orden på samma sätt 

som de andra eleverna i samma ålder. 

 

Att läs- och skrivsvårigheter inte bara handlar om ämnet svenska var något som många lärare 

tog upp. Dessa svårigheter kan även göra det svårare för eleverna att hänga med på lektionerna i 

till exempel matematik, engelska, samhällsvetenskap och naturvetenskap.  

I matten kan dom ha svårt med till exempel lästal, men också  med andra tal. En viss 

del av stavning kommer ju in där också. Det kan bli fel ord. Att gå över från konkret 

material till mer logiska fakta. Det kan vara svårt. Men också i No- och So-ämnena, 

där det är faktatexter brukar det bli tungt. 

På engelsklektionerna blir det svårt när eleverna både ska läsa och förstå vad de har läst 

eftersom allt är på ett annat språk. En lärare berättade att vissa elever också kan ha det jobbigt 

med arbetsminnet. Speciellt när de ska lära sig saker innantill så blir det svårt. Flera av lärarna 

påpekade hur viktigt det är att barnen kommer igång med läsandet och skrivandet så att de inte 

hamnar efter och tappar modet i flera ämnen. 

 

Flera av lärarna gick in på skillnaden mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Två sa så 

här: 

Dom eleverna (eleverna med dyslexi) kan vara bra på allt, men dom har svårt med att 

läsa och skriva. Dom har lättare att hitta struktur. Det kan vara lättare att acceptera att 

man har dyslexi eftersom det ofta är någon i släkten som har det. Eleverna med läs- 

och skrivsvårigheter har ett mer diffust och större problem. 

 

Det (dyslexi) är när man absolut inte kan läsa en text, orden hoppar och man kan inte 

får ner det man vill skriva. Man kan också se sig som en dålig person som inte kan 

någonting.   

 

Två lärare tyckte inte att det finns någon egentlig skillnad mellan läs- och skrivsvårigheter och 

dyslexi. Utan att det handlar om att elevernas svårigheter ser olika ut från elev till elev. 

Man får inte glömma att ingen är den andra lik ... Oavsett vad de har för svårigheter 

så lär de sig så småningom att läsa och skriva i alla fall. 

 

Organisatoriska förutsättningar 

Vad gäller vilka förutsättningar de intervjuade pedagogerna ansåg sig ha för att arbeta 

inkluderande med de elever som har läs- och skrivsvårigheter kan vi urskilja några 
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återkommande områden. Bättre samarbete och mer tid till enskilda elever var två saker som 

återkom.  

Jag är van att arbeta i ett stort arbetslag sedan jag arbetade på förskolan där man 

hjälptes åt mycket mer. Här är det mer klassrumsvis, att det här är min klass och då 

ska jag göra mitt … Så försöker ju vi lite att få ihop våra tre förskoleklasser till att ta 

tillvara på varandras kompetenser och dela upp oss i grupper men det funkar inte fullt 

ut för alla vill inte, utan man vill gärna jobba i sitt klassrum, hos mig bara, och då är 

det inte alltid att det funkar att plocka ut dom här eleverna som är svaga. 

 

Flera av respondenterna berättade att de känner att de inte räcker till i arbetet med dessa elever. 

Man känner sig alltid otillräcklig och det gör man även i den här gruppen fast de bara 

är 16 stycken. 

 

Nästan alla relaterade förutsättningarna till vilken grupp eleven i fråga tillhör.  

Om jag jämför med den klass jag hade förra omgången, det skulle vara en omöjlighet 

att stötta för då var det så mycket disciplinsvårigheter med dom övriga eleverna, så 

mycket kraft gick ju åt till det. Det är ju väldigt avgörande vilken grupp dessa elever 

hamnar i, vilka möjligheter och vilken ork man har kvar. 

Klassens storlek nämndes flera gånger som en förutsättning för hur mycket man kan hjälpa 

enskilda elever. 

 

Att vara fler pedagoger i klassrummet verkar också vara en viktig förutsättning för de 

intervjuade pedagogerna.  

För det mesta är jag ensam i klassen. De gånger jag har samverkan med 

fritidspedagog det är när vi har de här grupptimmarna. Så att jag är ensam i klassen 

hela tiden. Då är det jättesvårt att organisera. 

Det positiva i att kunna ha halvklasstimmar var något som flera lärare tog upp. Det ger dem en 

möjlighet att arbeta extra intensivt med eleverna som har läs- och skrivsvårigheter eftersom det 

är färre barn i klassrummet under dessa lektioner. 

Arbetssätt 

Lärarna har många olika arbetssätt och knep för att hjälpa eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter. Något som många lärare talade om var hur de gör för att hjälpa eleverna att 

komma igenom en text. En del börjar med att ge eleverna en förförståelse för vad texten 

kommer att handla om eller så läser de igenom texten innan eleverna ska läsa texten själva.  

Det jag försöker tänka på i klassen är väl att när vi jobbar med texter och så är att vi 

ofta läser igenom det tillsammans, att jag lyssnar ofta på dom när dom läser och att 

man försöker ge lite extra stöd till dom. 
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Andra lärare ger eleverna olika långa och olika svåra texter till samma arbetsområde. En lärare 

använder sig av överstrykningspennor för att hjälpa eleverna att hitta det viktiga i texten. 

 

En lärare tog upp hur viktigt det är att eleverna får använda sig av sitt språk på något annat sätt 

än att bara läsa. För att stärka språket använder hon sig av vissa “typmeningar” för att de 

språksvaga eleverna ska lära sig att uttrycka sig på rätt sätt. 

 

Dom har fått lära sig att man alltid säger...”idag är det” och så tar man dagen och sen 

kommer datumet och sen kommer månaden. Det kör vi varje morgon och säger man 

på ett annat sätt då tar vi om det så att det blir rätt. 

 

Samma lärare arbetar med ett material som heter Kiwi
4
  när hon ska lära eleverna att läsa. I 

materialet ingår det olika boklådor och i varje låda så finns det fyra olika nivåer.  Eleverna delas 

in i nivågrupper och varje grupp får läsa böckerna och samtala tillsammans med en vuxen.  

Jag har min grupp som har svårigheter och så har jag dom som är allra duktigast och 

sen så har fritidspedagogen som jag samverkar med dom andra två grupperna. Då 

plockar jag ut dom mest för att få sitta i lugn och ro och för att dom andra ska få 

jobba i lugn och ro. Men är jag ensam och inte har någon hjälp då får jag ju stanna. 

Det är ett jättefokus på förståelse, inte så mycket på lästeknik för det är ofta inte det 

som är problemet upplever jag. De här samtalen hjälper jättemycket. 

 

Flera lärare använder sig av bilder när de ska förklara något eller när de ska ha en genomgång 

med eleverna. 

Det jag gör är att jag visar väldigt mycket bilder, ritar mycket och förklarar mycket. 

Det är ju också så att många av våra barn har dålig svenska och dåligt ordförråd och 

så. Då hjälper man till på det sättet. 

En lärare som arbetar i förskoleklass berättade att de leker mycket i klassen när de ska lära sig 

olika saker och hon tyckte att detta gynnar de svaga eleverna. I två förskoleklasser använder de 

sig av Bornholmsmodellen
5
 för att hjälpa barnen att komma igång med läsning och skrivning.  

 

Att vara extra tydlig under genomgångar är också viktigt tyckte flera lärare.  

Jag försöker att inte prata så fort ... Jag stannar, skriver upp, använder tavlan mycket, 

förklarar mycket och försöker göra så att barnen själva får förklara. Så att dom kan 

titta upp på tavlan. Och kanske inte ha för mycket skrivet heller. 

Några lärare poängterade också hur viktigt det är att genomgångarna inte är för långa för då är 

det många av de svaga eleverna som inte orkar hänga med. 

                                                      

4 Kiwi är ett språkutvecklande läsmaterial från Bonnier Utbildning (Körling, 2006 ) 

5 Se not 1 
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En av lärarna, som undervisar i åk.1, arbetar med datorn istället för att lära eleverna skriva för 

hand. Hon tycker att det fungerar bra för de läs- och skrivsvaga eleverna. 

Då är problemet lite löst därför att alla barn eller ja, i princip alla barn, lär sig skriva 

innan de lär sig läsa och dom lär sig skriva och känna igen bokstäver långt innan dom 

lär sig att forma dom. För det är ofta det som är det jobbiga och det har dom ju inte 

behövt hålla på med i den här klassen utan tangentbordet skriver alltid snygga fina 

bokstäver i fina rader och det är jättelätt att läsa. Där har vi kommit runt väldigt 

mycket.  

De som inte arbetar med datorn har ett eget arbetsschema där de kan välja vad de ska arbeta 

med.  

 

En lärare använder sig av så kallade ”börjor”
6
  för att hjälpa eleverna att komma igång med sitt 

skrivande. En annan använder sig av linjaler med läsrutor
7
  och av blå plast

8
  för att underlätta 

läsningen.  

 

En del elever kan ha svårt för att skriva av det som står på tavlan. Detta har lärarna olika 

lösningar på.  

De som har svårt att skriva av tavlan får samma papper på bordet så de kan skriva av 

det där. 

 

Ibland använder jag overheaden. Då kan eleverna låna OH:n och ta den till sitt bord. 

De äldre barnen fick kopiera den så att dom kunde ha den som extra läxa och ta med 

sig den hem. 

 

Många av arbetssätten som lärarna använder sig av i sin svenskundervisning går att använda i de 

andra ämnena också. Men på matematik- och No-lektionerna, tyckte en lärare, att det är bra för 

dessa elever om man arbetar mycket laborativt. Det är bra att barnen får se, röra och 

experimentera. På engelsklektionerna är det bra med extra många genomgångar berättade en 

annan lärare. 

Ja, extra mycket genomgångar. Det jag tycker är jätteviktigt med dom här svaga, att 

man måste ge dom tid. Det är inte sidantalet som är viktigt utan det är sidorna vi gör 

som är viktigt att de kan behärska dom. 

                                                      

6 ”Börjor” är en nedskriven början på en berättelse som eleverna ska fortsätta att skriva på. 

7 ”Linjal med läsrutor” är ett läshjälpmedel. Tanken med läslinjalen är att visa bara en rad i taget 

och täcka över de närmaste raderna så att de inte stör. 

8   Färgad plast som läggs över en text eller färgad lins på glasögon kan hjälpa vissa dyslektiker 

eller andra med lässvårigheter (Pavey, 2007). 
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Hon lät också de elever som ville komma till henne efter lektionen för att få extra hjälp att läsa 

igenom texten.  

 

Flera lärare talade om vikten av att använda sig av olika arbetssätt för att få med alla elever. 

Sen får man ha olika arbetssätt så att man inte jobbar på samma sätt utan att vi 

använder många olika metoder. En del barn tycker att det är bra att titta på tavlan och 

få skriva ner och andra vill ju jobba laborativt och då jobbar vi med många olika 

metoder för att försöka plocka in alla. 

Struktur och rutiner 

De flesta lärare som vi har intervjuat tyckte att det är viktigt med struktur och rutiner. Att 

eleverna redan på morgonen vet hur de ska göra när de kommer in i klassrummet kan vara ett 

stöd för många elever. 

Sen tror jag på rutiner. Alltså att man gör lika varje vecka. Att de har rutiner är 

faktiskt bra för de andra också. 

Två av lärarna som vi intervjuade poängterade hur viktigt det är att ha rutiner när det gäller 

läxor och läxförhör. Då blir läxorna viktiga för barnen. 

Det är viktigt att ha läxförhör på alla läxor på rätt dag. Det är någon som vill se eller 

höra vad du har gjort och ge en kommentar eller skriva något. 

   

Hur de läs- och skrivsvaga eleverna ska placeras i klassrummet var något som de intervjuade 

lärarna hade funderat över. En lärare lottade alltid vilka eleverna skulle sitta bredvid, men då 

hade hon en särskild lottning för de svaga eleverna så att hon kunde sätta ut dem där de behöver 

sitta. Många tänkte också på att de inte satte flera svaga elever i samma grupp. 

Jag sätter inte två jättesvaga bredvid varandra utan gärna någon som är en bra vän och 

som kan stötta. 

   

Ja, man får aldrig bara placera dom som är svaga tillsammans …. Det är ju dom som 

är svaga som behöver sitta nära mig och ha nära till whiteboarden.  

Det kan också vara bra att dessa elever har en plats där läraren oftare kan gå förbi och kolla hur 

det går tyckte en lärare. Några lärare sa att det också kan vara skönt för eleverna att kunna sitta 

enskilt t.ex. utanför klassrummet. En lärare använder sig av en skärm som hon placerar ut 

mellan vissa elever för att de ska få det lättare att koncentrera sig. I en klass berättade läraren att 

några elever använder sig av hörselkåpor för att inte bli störda i sin koncentration.  

 

Flera lärare sa att de är viktigt att man som lärare ställer krav och talar om vad man har för 

förväntningar på eleverna. 

För man är inte så stor när man börjar skolan och det är lite oschysst att tro att dom 

ska kunna saker . Dom vet ju inte hur skolan är och vad som förväntas av dom. Då 
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måste jag vara jättenoga att tala om att det här är mina förväntningar, så här vill jag 

att ni ska göra för allas trevnad och för att ni ska lära er.  

En lärare berättade att hon gör mallar som eleverna ska följa under t.ex. grupparbeten så att de 

känner igen sig från den ena gången till den andra. 

 

Flera lärare skriver upp på tavlan vilka lektioner eleverna ska ha under dagen så att de vet hur 

dagen ser ut. För en del elever med läs- och skrivsvårigheter kan det vara svårt att hålla koll på 

tiden och när olika saker ska ske, berättade en lärare. Dessa elever behöver hjälp att strukturera 

upp sitt arbete eller sin dag mer.  

För vissa brukar jag skriva ut korta instruktioner så dom sen kan stryka så dom vet 

var dom är för det blir svårt för dom att läsa av från tavlan … då är det lättare att han 

har ett papper framför sig och så kan han stryka och så vet han att det här och det här 

har jag gjort. 

  

En lärare hade märkt att en del elever med läs- och skrivsvårigheter inte har problem med 

strukturen utan att det till och med kan vara så att dessa elever kan ha mer koll än andra. En 

annan lärare poängterade att det var mycket viktigt att ha en struktur, men att man ibland måste 

gå ifrån den eftersom det är då det blir roligt och spännande. 

Tekniska hjälpmedel   

Alla lärare som vi har intervjuat har tillgång till minst en dator i klassrummet eller i ett 

grupprum. Dessa datorer användes till att skriva berättelser eller till att arbeta med olika 

dataprogram på. Några lärare låter eleverna skriva sina berättelser för hand och sedan rättar de 

texten tillsammans med eleverna. Sedan får eleverna skriva rent berättelsen på datorn. På 

datorerna i klassrummet eller hos speciallärarna finns det olika program som eleverna kan 

arbeta med. 

 

Det varierade hur mycket lärarna använder datorerna i sin undervisning. Några lärare använder 

bara datorn till att skriva på medan andra använder den på olika sätt dagligen. En lärare 

berättade att hon har en Smartboard
9
 vilket hon tycker är bra eftersom hon då kan spara det som 

hon har skrivit på den under t.ex. en genomgång. Sedan kan hon ta fram det vid ett senare 

tillfälle och så kan eleverna gå fram och läsa vad hon har skrivit. En lärare har en projektor som 

är kopplad till den bärbara datorn. Hon tyckte att den är bra när hon har genomgångar för då kan 

alla elever se vad hon skriver och höra henne samtidigt. De kan också lätt se vad hon pekar på. 

Hon har också ett digitalt lärarstöd som är kopplat till klassens mattematerial. 

 

                                                      

9 Smart Board och Active Board är interaktiva skrivtavlor. En projektor kan kopplas till datorn och 

då projiceras datorbilden på Smart Board- eller Active Board-tavlan. Tavlorna går också att 

anteckna på med speciella pennor. Allt som antecknas går att spara. Tavlorna används istället för 

en whiteboard. 
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Flera av lärarna som vi intervjuade använder sig av Daisy-spelare
10

  i sin undervisning. De 

används t.ex. när det är tyst läsning och när de ska gå igenom en text i No eller So. En del av 

lärarna använder sig inte av daisy-spelare just nu, men de finns att låna på skolan där de arbetar. 

Några elever lånar hem sin Daisy-spelare när de har en text i läxa. Under den tysta läsningen så 

är det flera elever som använder talböcker eller Cd-spelare med hörlurar istället för att läsa själv.  

Arbetsklimat  

Nästan alla lärare som vi har intervjuat tog upp hur viktigt det är med ett bra arbetsklimat och en 

bra stämning i klassen.  

Det viktigaste just nu är att barnen trivs och att dom tycker om att komma till skolan 

och att dom tycker att det är roligt att jobba. Och det gör dom i min klass och det är 

roligt. 

 

Det är viktigt med ett öppet arbetsklimat och en positiv stämning. Du kan sätta in hur 

mycket hjälp som helst, men är det tråkigt så tar de ju inte in någonting. 

 

Många lärare bestämmer tillsammans med barnen som har läs- och skrivsvårigheter vad de ska 

göra på lektionerna. De hjälper dem också med läsningen på olika sätt. 

På prov hjälper jag till och läsa frågorna för dom som vill och så får dom längre tid på 

sig att göra provet. 

Flera lärare ger också eleverna kortare läsläxa eller så kräver de inte lika mycket av eleverna när 

de ska göra sin skrivläxa. 

 

Hur lärarna arbetar med högläsning i klassen är lite olika. En del bestämmer tillsammans med 

de lässvaga eleverna vad de ska läsa högt. 

Jag kan till exempel bestämma med en elev att den ska läsa mening ett i en text och 

då kan den träna på den meningen. 

 

En lärare låter de lässvaga eleverna träna på läsläxan hos specialläraren precis innan läxan ska 

förhöras i klassrummet så att de känner sig säkra när de ska läsa läxan i klassen. En annan lärare 

har nästan aldrig högläsning av samma text i klassrummet av hänsyn till de elever som känner 

sig osäkra.  

Av en del kräver jag inte alls att de ska läsa högt i klassen. 

 

                                                      

10 Daisy betyder digitalt audiobaserat informationssystem och innebär att inspelade texter lagras i 

digitaliserad form på cd-rom-skivor som kan läsas i datorn eller med särskilda talboksspelare. 

Lyssnaren kan bläddra mellan rubriker, hoppa direkt till rätt avsnitt, söka efter sidnummer och 

sätta egna bokmärken (Föhrer och Magnusson,  2003). 
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Alla lärare som vi intervjuade lät eleverna hjälpa varandra. En lärare tyckte att det är okej att de 

hjälper varandra så länge de inte blir för mycket. Hon hade upplevt att de små eleverna lätt 

glömmer bort sitt eget arbete när de hjälper andra. En annan lärare tyckte att det är bra att 

eleverna hjälper varandra, men att läraren behövde lära dem att hjälpa varandra på rätt sätt. 

Att det inte handlar om att sitta och skriva av varandra utan att förklara. Men det är ju 

en process för dem att lära sig … Ibland så förklarar dom (eleverna) bättre än vad jag 

gör. 

 

Att kunna tala inför klassen och att kunna redovisa är det många av lärarna som arbetar mycket 

med. Det viktiga är inte vad eleverna säger eller hur lång redovisningen är, utan att alla vågar 

säga något och att de andra i klassen sitter tysta och lyssnar. Då får alla känna att de har något 

att säga, att det de säger är intressant för andra och att de är värda att lyssnas på. 

 

Det är viktigt att ge eleverna ett bra självförtroende och att lyfta dem i det de klarar av. 

Det behövs ju bara att en stjärna tänds så blir det kul. Det är ju det som gör att det är 

roligt att vara lärare. Att man ser de där ögonen som skiner. 

 

Två av lärarna talade mycket om att lärarna måste lära eleverna att ha respekt för skolarbetet. 

Allt de gör ska vara viktigt för dem själva. De ska inte känna att de gör arbeten och läxor för 

lärarens skull.  

Det är viktigt att du får feedback på det du gör och att man har respekt för sitt arbete 

och för andras. En pojke hittade inte sin bok och då sa jag: “Du måste leta efter den 

för du vet ju att XX (specialläraren) vill höra dina meningar imorgon”. Inte att du 

måste göra detta, utan att det är viktigt. Pojken vet ju att XX kommer imorgon och 

vill höra meningarna. 

 

De flesta av de intervjuade lärarna ansåg att eleverna är medvetna om sina svårigheter och vad 

de behöver.  

Det beror ju också på ålder så klart hur mycket dom har blivit medvetna, men alltså 

ganska tidigt ändå tycker jag att barn kan se åtminstone det här fungerar inte för mig, 

gör jag så här så funkar det inte, nä och då kan man ju ta bort dom bitarna då. Och sen 

kan dom inte hitta alternativ alltid för dom har ju inte hunnit se så mycket, men det 

kan ju jag hjälpa till med då. 

Hur eleverna själva ser på sina svårigheter verkar variera.  

Den ene han har ganska dåligt självförtroende. Han tycker inte att han är så duktig. 

Medan den andre han tycker det är ganska skönt att han har fått en diagnos och det 

var han väldigt tydlig och ärlig med och sa inför klassen att jag har dyslexi och det 

betyder att jag har svårt att läsa och skriva och dom andra i klassen sa ”jaha, va 

duktigt du är.” Han har en väldigt positiv självkänsla och han läser gärna högt här 

inne och det kan bli jättemycket fel men han vill och han vågar medan den andra han 

försöker göra sig osynlig och så liten som möjligt. 
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Samarbete med speciallärare/specialpedagog 

En lärare har inget samarbete med skolans speciallärare, även om det ibland skulle behövas.  

Jag har inga speciallärare överhuvudtaget. Så är det. Det betyder ju inte att det inte 

finns speciallärare på skolan naturligtvis men det har skurits ner massor sista åren, det 

är väl en orsak. Olika människor har olika arbetsförmåga, har olika drivkraft och olika 

organisationsförmåga och det leder till att det blir olika mycket verksamhet. Så kan 

man säga. Men jag har ingen specialundervisning till någon av mina elever 

överhuvudtaget 

Flera lärare uttryckte önskemål om mer hjälp av specialpedagogen eller specialläraren i 

klassrummet.  

Är det inte det som är tanken att de ska ha en mer handledande roll? Men så funkar 

det inte här men det tror jag att just det här lite mer handledande för läraren skulle 

vara bra och inte bara att plocka ut elever och sitter med dom. Då kan man ju lära sig 

också om specialläraren är i klassen. Nu ser ju jag inte vad dom gör men då skulle jag 

kanske lära mig och få tips och idéer när jag ser hur dom arbetar. 

 

Att fler elever får gå iväg till specialpedagogen och specielläraren oftare var också en önskan. 

De flesta intervjuade lärare ansåg att det specialpedagogen och specialläraren gör faller väl ut. 

En lärare menade att det specialläraren gör inte skiljer sig från det hon själv gör men att hon får 

möjlighet att sitta med en enskild elev eller en liten grupp.  

Dom här som bara har så här trögt med att komma igång med läsningen dom skulle 

behöva träffa någon en kvart om dan som bara mosade in läsningen jätteintensivt och 

dom behöver inte det så länge. Och jag skulle kunna göra det själv naturligtvis det är 

bara det vad gör jag med dom andra 23? Det är ju egentligen så att det jag vill att 

specialläraren ska göra det är ju inte annorlunda än det jag gör det är ju bara mycket 

mer intensivt och mer riktat till en enskild elev och så. 

 

De lärare vi intervjuat var av uppfattningen att eleverna gillar att gå till specialpedagogen eller 

specialläraren, i alla fall i den åldern som deras elever befinner sig 

De tycker att det är jätteroligt. Andra barn vill också följa med. Ibland, om de har tur, 

så får de det. De känner sig utvalda tror jag i de här åldrarna att få gå dit. Det kanske 

inte alltid behöver vara så när de är äldre, men de tycker att det är kul att få gå dit och 

de känner att de lär sig. 
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Handledning 

Ingen av de intervjuade lärarna hade någon särskild handledning i sitt arbete med dessa elever 

men de svarade att de gärna skulle ha det. Några hade haft handledning och andra kände att de 

skulle kunna få det om de behövde.  

Nej, det (handledning) skulle jag kanske få om jag skulle känna att jag behövde det. 

Då tror jag att man skulle försöka ordna det, men jag känner i alla fall inte att jag 

behöver det nu. Jag känner att jag har läget under kontroll, men annars skulle jag nog 

få det. 

En lärare menade att det beror helt på vad det är för typ av handledning om den är till nytta eller 

inte. 

Ibland skulle man behöva handledning kring enskilda elever och det har jag haft och 

det har varit både och, men det har nog mest berott på vilken person det var, om man 

är duktig på att vara handledare eller inte och jag har haft en helt fantastisk kvinna 

som  hela klassen kunde dra nytta av fast hon var där för en elev egentligen. 

Däremot ansåg sig nästan alla respondenter ha bra stöd från elevhälsoteam, kollegor, 

speciallärare, rektor, assistenter och fritidspersonal. 

Jag har fantastiska kollegor vi har ett jättebra samarbete och ett suveränt nätverk. 

Samarbete med föräldrarna 

Hur de intervjuade pedagogerna tycker att samarbetet med elevernas föräldrar fungerar varierar. 

Två lärare tog upp problemen som uppstår när föräldrarna själva har svårigheter. 

En del kanske inte har kapacitet själva och har svårigheter men dom vill ju väldigt 

gärna. 

 Men de flesta verkade tycka att det fungerar bra.  

Sen har jag andra elever som har föräldrar som tränar med dom slaviskt. Som gör allt 

som man ber om och lite till och dom hittar på själva och dom är kreativa och köper 

böcker. 

Två lärare menade att föräldrarna ofta känner på sig eller redan vet att deras barn behöver extra 

stöd.  

Vi har bra samarbete och de är medvetna om att barnen ligger lite svagt. Nu ska vi ha 

utvecklingssamtal nästa vecka och jag har ju några barn som inte än når målen i alla 

fall men där är föräldrarna så medvetna så de jobbar ganska mycket hemma själva 

med att träna, med att läsa, med att rimma och med tips och idéer och så där. 

 

En lärare berättade att hon uppfattar det som att det finns en rädsla hos vissa föräldrar  

Tyvärr kan jag känna, och jag vet inte om det är något specifikt för det område vi 

jobbar i, men att föräldrar ofta är väldigt rädda för att vi ska göra någon utredning, 

ofta får man verkligen kämpa för att försöka förklara att det är bara för att hjälpa, det 

är inte för att man ska sätta en stämpel på någon. Vi får ofta höra när vi sitter på 
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möten och kämpar att ”vi ska hjälpa dom mer hemma och vi ska göra det och det” 

men vi ser ju att problemen kvarstår.  Det är ganska många föräldrar som har en 

rädsla för det. 

 

Att samarbetet med hemmet är viktigt framkom i flera intervjuer.  

Det är viktigt att föräldrarna vet att vi gör det bästa vi kan och att de känner att ju mer 

de gör hemma ju bättre blir det för barnen. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Vårt val att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer fungerade bra och det gav 

oss en stor mängd insamlat material att arbeta vidare med. När man gör en semi-strukturerad 

intervju, till skillnad från en helt strukturerad intervju, så kan den som intervjuar ställa 

följdfrågor till det som uppfattas som viktiga svar (Bryman, 2002). Detta gav oss möjlighet att 

gå djupare in i svar som verkade intressanta och som vi ville veta mer om. Temaområdena som 

vi hade i vår intervjuguide passade vårt syfte bra. Men efter att ha lyssnat på intervjuerna och 

transkriberat dem så hittade vi fler temaområden som vi kände att vi ville ta upp i vårt arbete. 

 

Sammanlagt intervjuade vi elva lärare. Sju av dem intervjuade vi enskilt, men vid två tillfällen 

så intervjuade vi två lärare samtidigt. Detta fungerade bra, men vi upplevde det som svårare att 

komma ihåg vilka frågor som var ställda och att ha ögonkontakt med den som talade. Däremot 

kunde samtalet ibland bli mer självgående än under en intervju med bara en respondent. Det 

behövdes därför inte ställas lika många frågor eftersom de intervjuade gav varandra uppslag till 

vad de skulle tala om.  

 

Alla intervjuer, förutom en, spelades in på en digital diktafon. Detta var mycket bra eftersom det 

var lätt att gå tillbaka i de inspelade intervjuerna och lyssna på dem flera gånger. När 

intervjuerna hade transkriberats så kunde vi därför läsa ordagrant vad som sagts. Det var också 

nyttigt att få lyssna till sin egen röst och lära sig både av sina misstag och av det som var bra.  

 

Intervjun som inte spelades in på diktafon genomfördes med löpande anteckningar. Detta 

upplevdes som svårare eftersom den som intervjuade behövde anteckna och intervjua samtidigt. 

Detta kan ha lett till att den intervjun fick en mindre betydelse för vårt resultat.  

 

Transkriberingen av våra intervjuer har gett oss många bra citat och mycket material som vi har 

kunnat använda i vårt arbete. Den enda nackdelen, som vi kan se, har varit att det har tagit 

mycket tid i anspråk att transkribera intervjuerna. Våra åtta transkriberade intervjuer tog 

sammanlagt 22 timmar att transkribera och gav oss en textmassa på 39 sidor. 

 

Vi valde att dela upp intervjuerna mellan oss av effektivitetsskäl. Ett annat alternativ hade varit 

att intervjua tillsammans men då hade vi kanske inte hunnit med så många intervjuer. Dessutom 

gör närvaron av en andra intervjuare sannolikt inte själva intervjun bättre eller säkrare (Bryman, 

2002).  
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Trots att vi genomförde pilotintervjuer var det först vid ungefär tre genomförda intervjuer vi 

kände oss säkra i rollen som intervjuare. Vid en större intervju är det kanske bra med fler 

pilotintervjuer. Dock blev materialet från alla intervjuer i allra högsta grad användbart. 

 

Urvalet av respondenter blev inte riktigt som vi tänkt oss av den anledningen att det var svårt att 

få tag på lärare som hade tid att ställa upp på intervju. Vi fick helt enkelt använda oss av de 

respondenter vi lyckats få kontakt med oberoende av om de passade in i det urval vi tänkt oss 

från början. 

Resultatdiskussion 

 

Vårt övergripande syfte har varit att undersöka hur elever med läs- och skrivsvårigheter kan få 

stöd i det dagliga klassrumsarbetet. De svar vi fick i våra intervjuer tyder på att de lärare vi 

intervjuat har en stor medvetenhet om att vilka elever som behöver särskilt stöd. Vidare har de 

mängder av strategier för att stödja dessa elever och de flesta verkar ha erfarenhet av vad som 

fungerar. Vår uppfattning är att det de mest saknar är enskild tid med eleven i fråga och/eller 

fler lärare eller andra pedagoger i klassrummet. Bäst verkar det inkluderande arbetssättet 

fungera om lärarna samarbetar eller delar klassen i mindre grupper. Våra intervjusvar stämmer 

överens med det Vernersson (2007) skriver, att attityden hos lärare som undervisar elever i 

behov av särskilt stöd påverkas av tillgängliga resurser som till exempel tid för att ge stöd, 

tillgång till bra undervisningsmaterial och kunskaper om olika metoder. 

  

Lärarnas beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter är stämmer till stor del överens med hur 

Rygvold (2001) beskriver läs- och skrivsvårigheter. Lärarnas beskrivning av läs- och 

skrivsvårigheter är dock mycket bredare än Rygvolds. Kanske är det så att lärarna även 

beskriver problem som egentligen inte hör till läs- och skrivsvårigheter eller att de beskriver en 

mer komplex verklighet. 

 

Persson (2007) skriver att skolan ofta har kommit fram till att en elev har läs- och 

skrivsvårigheter genom att göra olika tester. Två av lärarna i vår undersökning kopplade 

samman resultatet på tester som eleverna gör med läs- och skrivsvårigheter. De menade att det 

var testerna och kraven på vad en elev ska kunna vid en viss ålder som avgör om en elev har läs- 

och skrivsvårigheter eller inte. De flesta lärare känner sina elever så väl att de redan innan ett 

test vet ungefär hur det kommer att gå för eleven. Läraren kanske vet att eleven har svårt för att 

läsa och skriva, men det är först efter testet som det blir tydligt för alla att extra hjälp behöver 

sättas in och precis vilka problem eleven har. 

 

Fyra av lärarna i våra intervjuer tog upp begreppet dyslexi. Två av dem menade att dyslexi är 

när en elev verkligen har svårt att läsa och skriva. Men sedan skiljde sig deras beskrivning åt. 

Den ena läraren tyckte att en elev med dyslexi kan vara bra på det mesta och ha lätt att hitta 

struktur medan den andra läraren beskrev det som att en elev med dyslexi kan se sig som en 



 

 26 

dålig person som inte kan någonting. De två andra lärarna tyckte att dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter var ungefär samma sak. Ingen av lärarna beskrev dyslexi på samma sätt som 

Lundberg (2006). Han skriver att dyslexi är när någon har en sen fonologisk utveckling. 

Lärarnas olika beskrivningar beror troligtvis på att de tänker på olika elever de har haft och 

beskriver dyslexi efter dessa elevers svårigheter och egenskaper. 

 

Att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårt att hänga med i flera av skolans ämnen är 

något som många av de intervjuade lärarna tar upp. Även Carlström (2007) tar upp detta som ett 

problem för dessa elever. Myrberg (2001) skriver hur viktigt det är att dessa elever tidigt får 

stöd i sin läsutveckling för att de inte ska komma efter. Flera av lärarna tycker precis som 

Myrberg att det är viktigt att eleverna kommer igång tidigt med läsandet, för att de inte ska 

hamna efter eller tappa modet i flera ämnen. Med tanke på att det är skolans ansvar att alla 

elever när de har gått ut grundskolan ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa 

aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94, s.10) så kan det inte nog betonas 

hur viktigt det är att eleverna får det stöd de behöver redan tidigt i sin skolgång.  

 

Lärarnas uppfattningar om de organisatoriska förutsättningarna handlade bland annat om 

samarbetet med hemmet. Frykholm et al. (2007) menar att det avgörande för utvecklingen av 

språket är faktorer som kan härledas till elevens uppväxtmiljö. Flera lärare tog upp problemet 

med att vissa elever med språksvårigheter har föräldrar med samma problem. Men de flesta 

tyckte ändå att samarbetet med hemmet fungerar bra och att föräldrarna ofta redan känner till 

sina barns svårigheter. Om detta beror på att de upptäckt det själva eller hört det av pedagoger 

ända från förskolan är svårt att veta. 

 

Vidare menar Frykholm et al. (2007) att det viktigaste är att läraren har förmågan att se och 

förstå sina elevers inlärningsstrategier samt ge målinriktat stöd till dem som valt en mindre 

lyckad strategi. De lärare vi intervjuat verkar väl medvetna om vilka elever som har svårigheter, 

varför de har det och de har bra idéer om hur se ska hjälpa dem. Det som verkar fattas är tid, 

material och i viss mån kunskap och handledning i arbetet. I Lpo 94 står det att ” 

undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s.4) och detta är något 

som alla lärare som vi har intervjuat säger sig sträva mot. 

 

I klassrummet försöker de intervjuade lärarna organisera arbetet med hänsyn till den mångfald 

av elever de har. Den multisensoriska undervisning som stärker barnens inlärning och som 

Andersson, Belfrage och Sjölund (2006) skriver om tillämpas av de flesta av de intervjuade 

lärarna. Till exempel kan det handla om att eleverna få använda sitt språk på något annat sätt än 

att bara läsa eller att läraren använder bilder för att förklara något. Andra exempel är att använda 

sig av lek som till exempel Bornholmsmodellens språklekar eller att arbeta laborativt så barnen 

får se, röra och experimentera. Lärarna vet att eleverna har olika lärstilar och varierar därför 

undervisningen för att alla ska få lära på sitt sätt. Alla behöver inte heller göra samma sak 

samtidigt utan medan några arbetar med t.ex. kiwi-materialet eller datorerna så kan de andra 

göra något annat. Detta kan förefalla stå i konflikt med att en bra inlärningspedagogik ska vara 

tydlig, systematisk och sekventiellt uppbyggd (Frykholm et al. 2007). Men även ett mycket 
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strukturerat arbetssätt kan vara varierat och individbaserat. Struktur och rutiner är även något 

som de intervjuade lärarna tycker är viktigt i arbetet med alla elever. De har sina knep för att få 

skoldagen att kännas välbekant och för att eleverna ska veta vad som förväntas av dem även om 

undervisningen är varierad. 

 

Enligt Frykholm et al. (2007) har en pedagogik som kännetecknas av en språklig ”en-till-en”-

interaktion mest positiv inverkan på barnets språkliga utveckling. Detta stämmer väl överens 

med de intervjuade lärarnas upplevelser av att de elever som har svårigheter behöver extra 

mycket tid tillsammans med lärare eller specialpedagog/speciallärare. En lärare beskrev det som 

att eleven kan ”bli sittande” om de inte får hjälp. Lärarnas medvetenhet om vikten av ”en-till-

en”-interaktion kan nog också sägas återspeglas i den otillräcklighet som flera av de intervjuade 

lärarna känner och önskan om att få stöd i klassrummet av t.ex. fritidspedagoger, speciallärare 

eller specialpedagoger. 

 

Myrberg (2003) tar upp vikten av meningsfullhet, god självbild, motivation och sammanhang 

för eleven. Även detta var något de lärare vi intervjuat tyckte var viktigt. Det menade att det är 

viktigt att barnen trivs, att det de gör ska vara viktigt för dem själva och bekräfta dem i det de 

klarar av. 

 

Begreppet inkludering innebär, till skillnad från integrering att skolan ska utformas utifrån den 

mångfald av barn som finns där, inte att eleverna ska anpassas till en redan existerande 

organisation (Nilholm 2006). Detta anser vi att de intervjuade lärarna strävar efter, de anpassar 

sitt arbetssätt och sina metoder efter de elever de har i klassen utifrån de förutsättningar de har. 

Detta stämmer bra överrens med styrdokumenten och Salamancadeklarationens målsättning om 

en undervisning för alla inom det ordinarie skolväsendet (Svenska unescorådet, 2006).  

 

En intressant sak som dock kom fram i våra intervjuer var att de flesta lärare uppfattar att 

eleverna tycker om att gå till specialläraren/specialpedagogen. Detta motsäger vad Heimdahl-

Mattson (2008) kommit fram till, att exkluderande åtgärder riskerar att sänka självförtroendet. 

Kanske beror detta på att de lärare vi intervjuat undervisar förhållandevis unga elever, upp till 

årskurs sex och att det blir annorlunda i högre åldrar? Eller kan det vara så att lärarna ser det de 

vill se? Kanske hänger det ihop med den tidigare nämnda frustrationen över att inte räcka till. 

Om de elever som anses ha störst behov av hjälp går iväg till någon annan så får man ju mer tid 

över till resten. Det kan ju också vara så att på just de här skolorna fungerar det extra bra. 

  

Viktigt att komma ihåg är också att vad som förfaller vara inkluderande inte behöver vara det 

(Nilholm, 2006). Att eleverna faktiskt stannar i klassrummet behöver inte betyda att de är direkt 

inkluderade i det som sker där. Som exempel kan vi ta läraren som för att ge arbetsro sätter upp 

en skärm mellan eleverna. Om detta förekommer ofta, med samma elev bakom skärmen är det 

ju ett tydligt exkluderande av denna elev. Men skärmen fyller också en funktion genom att den 

ger avskildhet till en eller flera elever som behöver det för sin arbetsro.  
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Förslag till framtida studier 

För att få en uppfattning om hur lärare kan arbeta inkluderande med elever som har läs och 

skrisvårigheter valde vi att intervjua några lärare om hur de arbetar med dessa elever i 

klassrummet. Inkludering enligt Nilholm (2006) innebär att barn i behov av särskilt stöd ska 

vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Då är det mycket intressant att se på just vad klass- 

eller ämneslärare kan göra för att stödja eleven i klassrummet. Vi valde därför att koncentrera 

oss på detta och inte på vad eleverna gör när de går iväg någon annanstans eller hur ofta de går 

iväg eller vart de går. Den frågan skulle dock i allra högsta grad vara intressant ur ett 

inkluderingsperspektiv och väcker helt andra frågor.  

 

Vår studie visar vad de intervjuade lärarna säger att det gör och inte vad de faktiskt gör. Därför 

skulle det vara intressant att komplettera denna intervjustudie med observationer. En annan 

intressant fråga är vad eleverna tycker. Individens upplevelse av att vara en del av helheten är ju 

ett viktigt om inte det viktigaste kriteriet för om ett inkluderande arbetssätt verkligen fungerar 

eller inte (Nilholm, 2006).  
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Bilaga 1 Intervjuguide 

 

Bakgrund 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du jobbat som lärare? 

• Vad har du för klass idag? 

• Har du någon utbildning i att arbeta med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter? 

• Vad är läs- och skrivsvårigheter för dig? 

 

I klassrummet 

• Hur ser du på läs- och skrivsvårigheter i klassrummet? 

• Vad innebär det? 

• Hur menar du då? 

• Ge exempel. 

• Olika ämnen. 

• Hur organiserar du arbetet i klassrummet för att stödja dessa elever? 

• Tänker du på något särskilt sätt när du lägger upp din undervisning? 

(uppgifter/genomgångar) 

• Låter du eleverna hjälpa varandra? (Deras initiativ /ditt initiativ?) 

• Placering av elever. 

 

• Har du något särskilt arbetssätt? Beskriv. 

• Anpassar du undervisningen? 

• Multisensorisk undervisning.  

• Struktur. 

• Hur gör du när du rättar? 

• Finns det några tekniska hjälpmedel i klassrummet? 

 

Elever/föräldrar 

• Hur ser samarbetet med föräldrar ut kring dessa elever? 

• Är eleverna delaktiga i planerandet? 
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• Vad är din erfarenhet av elevernas uppfattning om de specialpedagogiska 

insatserna? 

Förutsättningar 

• Vad tycker du att du har för organisatoriska förutsättningar för att arbeta 

inkluderande med dessa elever? 

• Skolans ekonomi. 

• Resurser. 

• Hur får du stöd i ditt arbete med dessa barn? 

• Speciallärare/specialpedagoger 

• Handledning. 

 

Om de läs- och skrivsvaga går iväg till speciallärare: 

• Skulle du vilja att specialläraren kommer hit till klassrummet och hjälper dessa 

elever och att ni jobbade tillsammans? 
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Bilaga 2 Brev 

 

Hej! 

Vi är två grundskollärare som studerar specialpedagogik på Stockholms universitet. Under 

våren ska vi skriva en C-uppsats som handlar om hur lärare arbetar med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Vi har valt att undersöka detta med intervjuer.  

Det är vår förhoppning att du skulle vilja delge oss dina erfarenheter och kunskap gällande detta 

och att vi kan få boka en tid för en personlig intervju med dig. Intervjun tar ca 30-40 minuter 

och vi anpassar oss efter dig när det gäller tid och plats, men helst någon gång under veckorna 

12-15. 

Vetenskapsrådet har upprättat etiska principer som gäller vid forskningsarbete vilket för dig 

som respondent innebär att: 

• Deltagandet är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst.  

• Allt materialet är konfidentiellt och bara till för vårt arbete. 

• Du kommer att vara anonym och ingen koppling finns till dig som person eller 

till din skola. 

 

Om du kan tänka dig att svara på våra frågor så kontakta oss per mail eller telefon så bokar vi in 

ett möte! 

Med vänliga hälsningar 

Maria Wikholm och Johanna Karlsson 

 

Mailadress 

Telefonnummer 

 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


