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Sammanfattning 
 

 

Om konsten att möta elever i läs- och skrivsvårigheter 
En retrospektiv fallstudie  

Författare: Catharina Tjernberg Handledare: Mats Myrberg 
Examinatorer: Inge Johansson, Matts Mattsson 
 

 

Fem elevers skriftspråkliga utveckling analyseras med utgångspunkt i sex lärares berättelser. Lärarnas 
vardagliga möten med elever i läs- och skrivsvårigheter åskådliggörs liksom de tankar och reflek-
tioner som uppkommer. Syftet är att fånga det som är unikt och karaktäristiskt i de handlingar som 
medfört positiva gensvar hos eleverna. Frågor som studien ger svar på är; Hur ser fenomenet läs- och 
skrivsvårigheter ut när det dyker upp i klassrummet? Vilka blir konsekvenserna av olika pedagogiska 
handlingar för den enskilda eleven? 

En slutsats av studien är att det inte finns något färdigt recept på hur man arbetar med elever i läs- och 
skrivsvårigheter. Inte heller existerar en enhetlig modellelev med specifika läs- och skrivproblem. 
Istället föreligger en rik variation av såväl graden som arten av läs- och skrivsvårigheterna. Eleverna 
har olika sätt att ta till sig kunskap och utvecklar sina egna personliga strategier i lärandet. De har 
också vitt skilda förmågor. Möjligheten för att dessa förmågor ska kunna komma till uttryck och 
utvecklas är beroende av det pedagogiska sammanhanget som eleven ingår i, den enskilda lärarens 
agerande och en interaktion mellan flera olika miljöfaktorer. Det framgår också att prestationsförmåga 
inte är något konstant utan beroende av sammanhanget. Det föreligger en stark korrelation mellan 
elevernas positiva skolutveckling och lärarens lyhördhet för eleven, inlevelseförmåga, kompetens och 
förmåga att se möjligheter i ögonblicket och handla. 

Gemensamt för lärarna i studien var att de gav eleverna struktur för sitt tänkande, engagerade dem i 
den egna kunskapsinhämtningen och att undervisningen var mer inriktad på processen än på målet. 
Lärarnas handlingar vilade på teoretiska kunskaper och personliga erfarenheter. De var kunniga i 
olika metoder och arbetssätt och var beredda att prova olika lösningar för att komma fram till vad som 
bäst passade den enskilda eleven. I lärandesituationen var dialogen mellan lärare och elev central. 
Undervisningen präglades av en variation av elevkonstellationer i klassundervisningen där de 
individuella insatserna var ett naturligt inslag och begreppet ”special-” var nertonat. Gränserna mellan 
yrkesgrupperna lärare och speciallärare var diffuserade och ett konstruktivt samarbete skedde i arbetet 
med eleverna.  

Episoder som främjade elevernas utveckling var tillfällen då de gjorde erfarenheter av att lyckas och 
blev positivt synliga i klassen. Det var händelser där läraren lyckats identifiera den individuella 
styrkan hos eleven och lyfte fram den så att den framträdde för såväl eleven som omgivningen. Det 
handlade också om att identifiera de svagheter som fanns och genom utmaning förbättra 
prestationsförmågan och att eleven gjordes medveten om den egna utvecklingen. I de positiva 
händelserna hade den sociala omgivningen en framträdande roll. 

Studien visar att individuellt anpassad undervisning efter en omsorgsfullt genomförd språklig 
utredning ger mycket positiva effekter på elevernas läs- och skrivförmåga jämfört med andra former 
av specialpedagogiska insatser. Den vanligt förekommande specialpedagogiska handlingen att placera 
elever som har läs- och skrivsvårigheter i en undervisningsgrupp med elever som har helt olika typer 
av svårigheter visade sig i denna studie vara en olycklig strategi. 
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, Dyslexi, Literacy, Specialpedagogiska insatser, Lärares 
reflektioner 
 
 
 
 



 

 

Abstract 
 
The art of meeting pupils with reading and writing difficulties 
 A retrospective case study 
 

Author: Catharina Tjernberg              Supervisor: Mats Myrberg 
Examinator: Inge Johansson, Matts Mattsson 
 
 

The development of five individual pupils’ writing abilities, as reported by six of their teachers, is 
analysed. The thoughts and reflexions inspired by the everyday interaction between the teacher and 
the pupil suffering from some kind of reading and writing disability are presented. The purpose is to 
capture what was unique and characteristic in the measures that triggered a positive response in the 
pupils. Some of the questions answered in this study are: How does the phenomenon of reading and 
writing disabilitiesmanifest itself in the classroom, and what are the consequences for the individual 
pupil of the various pedagogical measures available? 

One conclusion that may be drawn from this study is that there is no cut-and dried method for 
working with pupils suffering from reading and writing disabilities. Nor is there any such thing as a 
standard pupil with this disability. Instead, both the type and the extent of the problem vary greatly, 
and individual pupils develop their own personal strategies to cope with them and take in new 
knowledge. Also the skills of the individual pupils vary widely, and the possibility to use and develop 
them is dependent on the pedagogical context he/she is part of, on the actions of the individual teacher 
and several other interacting environmental factors. It also becomes clear that the ’capacity’ of the 
individual pupil, rather than being a fixed constant, is entirely dependent on the context. There is a 
strong correlation between the successful development of the pupil and the sensitivity, empathy, 
imagination, competence and ability of the teacher to capture opportunities as they arise. 

Some common features of the teachers involved in this study were that they helped their pupils to 
structure their thinking and involved them in their own acquisition of knowledge, and that their tuition 
was focused on the process rather than the goal. The methods they used were based on both 
theoretical knowledge and practical experience. They were well versed in many different theories and 
methods, and prepared to try different things till they found the best solution for the individual pupil. 
The communication between teacher and pupil was the cornerstone of their tuition. The classroom 
situation was characterised by a mixed group of pupils where individual measures constituted a 
natural component. The borderline between ‘ordinary’ and remedial teachers was deliberately blurred. 
Instead a spirit of constructive co-operation prevailed where all available resources were used in the 
work with the pupils.  

Events that promoted progress in the individual pupil were episodes where he experienced success 
and stood out in a positive sense among his class-mates. On these occasions the teacher had 
succeeded in identifying some specific skill possessed by the pupil, and made it visible also to the 
pupil himself and the people surrounding him. It was also a matter of identifying and challenging the 
individual weaknesses of the pupil, and of making him conscious of the progress he made. The social 
context surrounding the pupil did, of course, play a vital part in these positive events. 

This study demonstrates that a thorough linguistic diagnose followed by carefully tailored tuition is 
far superior to other kinds of remedial tuition in enhancing the reading-and writing abilities of the 
individual pupil. The common method of lumping together a group of pupils with widely varying 
types of reading and writing disabilities into a ’remedial class’ did, by contrast, appear to be an 
unfortunate strategy. 
 
Keywords: Reading and writing difficulties, Dyslexia, Literacy, Special need education, Teacher 
thinking. 



 

 

 
Förord 
 
Detta arbete är en fördjupning av en tidigare studie (Tjernberg 2006) där jag analyserade den 
skriftspråkliga utvecklingen hos sex elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Därvid 
fick jag anledning att tolka om ”gamla sanningar” i ljuset av nya upptäckter. Detta väckte 
min nyfikenhet att tränga djupare in i detta kunskapsområde. Jag ser inte kunskap som 
någonting avslutat utan något som ständigt produceras och omskapas. Genom att resultaten 
från enskilda studier relateras till varandra och nya delar läggs till, som bitarna i ett pussel, 
blir kunskapen om helheten efterhand större.  
 
I föreliggande forskningsarbete har det funnits ett genuint intresse och engagemang från 
samtliga deltagare. De gemensamma reflektionerna har skapat en grogrund för angelägna 
pedagogiska frågor, där ny kunskap och nya insikter har sett dagens ljus. 
 

Det som skapar all den mening och skönhet och sanning som finns i vardagens samtal är inte alls 
det vi säger till varandra. Det är allt vi tänker innan vi talar. (Nørretranders) 

 
 
 
 
Ett varmt Tack riktas till elever och föräldrar som har gett mig förtroenden att teckna ner 
skolhistorierna och till mina informanter som generöst har delat med sig av sina tankar och 
reflektioner, kunskaper och erfarenheter. 
 
Ett varmt Tack riktas till Matts Mattsson, kursansvarig för kursen Praxis, forskning och 
utvecklingsarbete, samt till kurskamrater för utvecklande diskussioner och värdefulla syn-
punkter på mitt arbete. Kursen har öppnat nya perspektiv och gett mig insikt i praxisforsk-
ningens möjligheter att bidra till utveckling och förändring. 
 
Ett stort Tack också till alla ni som har engagerat er och gett kloka synpunkter på mitt arbete 
och hjälpt mig på olika sätt under resans gång. 
 
Ett särskilt Tack riktas till Mats Myrberg för konstruktiv handledning och för intresse och 
engagemang i mitt arbete. Dialogen med honom har inspirerat mig och nya tankar har fötts 
som jag har kunnat införliva med tidigare kunskaper och erfarenheter. 
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Introduktion 
 
Tillgången till det skrivna ordet hänger samman med demokrati och jämställdhet. Det ger till-
gång till utbildning, arbete och information. Det ger också möjlighet att kunna påverka både den 
egna situationen och det omgivande samhället och är en källa till inspiration och glädje. Våra 
styrdokument lyfter fram varje barns rättighet att få möjlighet att utveckla en funktionell läs- och 
skrivförmåga.  
 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 
målen. 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. (Utbildningsdeparte-
mentet, 1998, s. 12)  

 
Skolan har en viktig roll i barnens skriftspråksutveckling. Barnen ska lära sig att behärska det 
svenska språket, kunna lyssna och läsa och uttrycka sina idéer och tankar i tal och skrift. För 
några barn blir läs- och skrivinlärningen en komplicerad process och då behövs kvalificerad 
undervisning. Organisation och utformning av specialpedagogiska insatser varierar kraftigt, 
liksom tidpunkten då stödet sätts in (Skolverket 1997; 1999; Myndigheten för skolutveckling 
2005). Eftersom läs- och skrivsvårigheterna också påverkar andra ämnen får dessa elever svårt 
med mycket i skolan konstaterar Jacobson och Lundberg (1995). Enligt Stanovich (1986) förs 
problem i läs- och skrivinlärningen vidare och förstärks i den fortsatta läsutvecklingen. Stano-
vich liknar detta vid en Matteuseffekt1. Detta innebär att elever med ett sämre utgångsläge läser 
mindre eller väljer bort skriftspråkliga aktiviteter och därmed får den sämsta utvecklingen, 
medan de som har det bästa utgångsläget utvecklar sin skriftspråkliga förmåga alltmer.  
 
De senaste 15-20 åren har det bedrivits omfattande forskning i syfte att förebygga och möta läs- 
och skrivsvårigheter. Forskningen har gjort stora framsteg på detta område och den ena forsk-
ningsrapporten efter den andra har publicerats med täta intervall. Det innebär att kunskaperna 
idag är goda med avseende på barns läsutveckling och hur den är relaterad till språkliga, kogni-
tiva och sociala faktorer. Man har också insikt i läsprocessen och hur den kan analyseras i olika 
komponenter samtidigt som kunskap finns om varför en del barn har svårt att tillägna sig skrift-
språket. Trots täta forskningsrapporter som tydligt visar riktningen har det emellertid inte hänt så 
mycket i verksamheten ute på skolorna enligt rapporter från Skolverket (1999) och Myndigheten 
för skolutveckling (2003; 2005). Förutsättningarna för eleverna har inte förbättrats nämnvärt 
trots den omfattande forskningen som tydligt visar vägen. Enligt Skolverkets kvalitetsgransk-
ning (1999) är det snarare så att det i dagens skola finns fler elever som upplever hinder i sin 
utveckling av skriftspråket än tidigare. Varför har den så omfattande forskningen inte fått 
genomslag och påverkat den praktiska pedagogiken för elever som har hinder i sin läs- och 
skrivutveckling? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1/ Uttrycket ”Matteuseffekt” syftar på citatet ”Åt den som har skall vara givet”. (Myndigheten för skolutveckling 2003, s. 73). 
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1. Bakgrund 
 

I Kronoborgsprojektet konstaterade Jacobson och Lundberg (1995) att det ofta saknades kompe-
tens ute på skolorna såväl för att arbeta med elever med en läs- och skrivproblematik som att 
diagnostisera, tolka och ta tillvara testresultaten i den pedagogiska verksamheten. Ericson (2001) 
liksom Myrberg och Lange (2006) understryker att testning och bedömning som genomförs utan 
att ha någon pedagogisk innebörd inte är till någon nytta. 
 

En uppfattning som framförs i nästan samtliga forskarintervjuer är att de system för bedömning av 
läs- och skrivutveckling som finns är otillräckligt kopplade till pedagogiska insatser. Om testning och 
bedömning genomförs utan att det har någon pedagogisk innebörd är testningen meningslös eller till 
och med skadlig. (Myrberg och Lange 2006, s. 17). 

 

Såväl Ericson (2001) som Myrberg och Lange (2006) framhåller att det måste finnas en tydlig 
koppling mellan utredning och pedagogiska insatser och att den som genomför en läs- och 
skrivutredning ska vara insatt i skolans vardag. De betonar även vikten av att testresultaten sedan 
förmedlas så att de tas tillvara i ett utvecklande pedagogiskt arbete.  
 

Dyslexidiagnosens befriande eller stigmatiserande effekter är ofta föremål för diskussion ute på 
skolorna och olika synpunkter framförs om diagnosens varande eller icke varande (Zettergren 
Nelson 2003). Detta tyder på att problematiken kring dyslexidiagnosen är komplicerad. Vad är 
det som gör att diagnosen upplevs så olika och hur kan diagnosen bli utgångspunkt i ett 
konstruktivt pedagogiskt arbete? Den ofta förekommande lösningen att placera dyslektiker i en 
särskild undervisningsgrupp pekar på att det ute på skolorna ofta saknas kunskap om att olika 
typer av läs- och skrivproblem fordrar helt olika insatser (Høien och Lundberg 2002; Frost 2002; 
Rack 2004; Torgesen 2005). Adler (2001) understryker att all hjälp inte är bra. Han jämför med 
idrottsskador och betonar att det är viktigt att träna upp färdigheterna på rätt sätt. Felaktiga 
insatser kan till och med förvärra och fördjupa problemen. Det är därför viktigt, menar Adler, att 
fokusera på kvaliteten i insatserna.  
 

Ibland kan 30 minuters individuell, kvalificerad och välriktad specialpedagogisk hjälp vara bättre än 
fyra timmars daglig övning i en grupp där eleverna har helt skilda problem och hjälpbehov. (Adler 
2001, s. 107). 

 

Forskning har visat att olika interventioner1 ger varierande resultat under skilda stadier i utveck-
lingen; till exempel är fonologiska brister som mest påverkbara hos förskolebarn, medan andra 
komponenter som till exempel läsförståelse och vissa grammatiska konstruktioner är mer på-
verkbara under senare stadier i utvecklingen (Høien och Lundberg 2002; Gillon 2004; Rack 
2004; Torgesen 2005). Gustavson, Samuelsson och Rönnberg (2000) framhåller, med stöd i sin 
interventionsstudie, att fonologisk medvetenhetsträning fungerar dåligt efter skolår 4. Å andra 
sidan verkar morfologisk kunskap kräva en grundläggande språklig förmåga som yngre elever 
inte har. Torgesen (2001) påvisar att det genom speciella interventionsprogram1 är möjligt att 
utveckla läsförmågan hos äldre elever mycket mer än man tidigare har kunnat uppnå med 
traditionell specialundervisning. Han menar att äldre barn har en mer utvecklad kognitiv för-
måga vilket är gynnsamt i inlärningssituationer. Enligt Abrahamsson och Hyltenstam (2003) kan 
även hög motivation, intensiv och fokuserad träning bidra till en positiv utveckling för de äldre 
eleverna. 
 

Rack (2004) redovisar ett stort antal studier där effekterna av interventionsprogram visar att en 
kombination av fonologisk avkodning och explicit träning i avkodningsstrategier visat sig över- 

lägsna. Ett dilemma är dock att det föreligger stora individuella skillnader mellan barnen som 
deltagit i dessa studier. Rack betonar att vissa metoder är mer effektiva än andra beroende på 

 
  
1/ Intervention = medveten insats. Ett exempel på interventionsprogram är medveten strukturerad träning i fonologisk medvetenhet 
över tid. 
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barnets individuella förutsättningar. Han påpekar med eftertryck, utifrån resultaten som 
framkom i de studier som redovisats i Review of Research Evidence on Effictive Intervention, att 
vi måste bryta fokuseringen på vad som gör vissa typer av interventioner effektiva. I stället bör 
vi fråga oss vilken typ av intervention som är effektiv för vilket barn och i vilket skede av 
barnets utveckling av den skriftspråkliga förmågan.  Detta anser jag understryker behovet och 
betydelsen av forskning som ingående studerar effekterna av de specialpedagogiska insatserna 
på individnivå.  

 
2. Syfte och frågeställningar 
 

Denna studie avser att åskådliggöra hur specialpedagogiska handlingar gestaltas i praktiken 
genom några elevers skolhistorier. Syftet är att identifiera och lyfta fram faktorer som visat sig 
vara framgångsrika i arbetet med enskilda elever. I detta sammanhang är lärarens kunskaper och 
handlingar av stor betydelse för elevernas utveckling. I studiens syfte ingår således att lyfta fram 
lärarnas tankar och reflektioner kring sitt eget arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 

I studien målar jag upp den pedagogiska scenen och försöker göra pedagogiska situationer så 
tydliga att lärare kan känna igen sig. Frågor som ställs är hur fenomenet läs- och skrivsvårighe- 
ter, som forskarna beskriver det, ser ut när det dyker upp i klassrummet. Vilka handlingar med- 
för positiva gensvar hos eleverna och hur går man tillväga för att fånga upp eleven där den är?  
 

Genom att begrunda lärarnas reflektioner i förhållande till pedagogiska handlingar kan insikter 
erhållas utifrån ett upplevelseplan. Detta kan vara av stor betydelse för förståelsen av insatsernas 
effekt och ge svar på frågor som; Vad är det som leder till framgång? Vad är det som utgör 
hinder? Vad är det som har hänt? Varför har det inte hänt tidigare? Vilka konsekvenser får det 
för den enskilda eleven?  
 

Frågeställningar 
 

1. Vilka handlingar har medfört positiva gensvar hos eleverna?  
2. Vilka handlingar kan ses som hinder i elevens utveckling av skriftspråket?  
3. Vilka händelser har varit betydelsefulla för eleverna? 
4. Vad utmärker lärare som lyckas med att undervisa elever i läs- och skrivsvårigheter?  

 
3. Teoretiska utgångspunkter 

 
3.1. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
 

Den filosofiska utgångspunkten för den här typen av forskning är att verkligheten inte är något 
objektivt fenomen utan att vi omger oss med olika tolkningar av verkligheten. Alvesson och 
Sköldberg (1994) förklarar att det som studeras är människors konstruktion av verkligheten, hur 
de upplever världen. För att kunna konstruera trovärdiga förklaringar till den företeelse som stu-
deras strävar forskaren efter en holistisk förståelse av situationen. Den här studien utgår från en 
syn på kunskap som socialt konstruerad i ett specifikt historiskt och kulturellt sammanhang. Det 
innebär att såväl processen som resultatet av studien kan betraktas som en social konstruktion.  
 

Bordieu (1999) beskriver människans sociala och kulturella arv som styrande och formande av 
våra handlingar och föreställningar. Hans vetenskapsfilosofi förklaras utifrån nyckelbegreppen; 
habitus, fält och kapital. Relationen mellan å ena sidan de enskilda agenterna, det vill säga deras 
habitus, och å andra sidan krafterna på fältet, yttrar sig i en levnadsbana. Denna levnadsbana 
återger den serie av positioner som en människa successivt intar i aktuella fälts successiva till-
stånd. Bourdieu menar att innebörden i dessa successiva positioner bara kan förstås utifrån 
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fältets struktur, det vill säga genom ett relationellt synsätt. Vi bär alla med oss erfarenheter som 
påverkar oss – det som Bourdieus benämner vårt habitus – och denna egna bild av verkligheten 
påverkar naturligtvis forskningen. Den ligger till grund för de val som görs liksom vid analys 
och tolkning. Alvesson och Deetz (2000) menar att: 
 

All samhällsforskning är till exempel delvis ett resultat av kulturell tradition och ”subjektiva” intressen, 
värderingar och förstrukturerade föreställningar. Den egna livshistorian, tillhörigheten till ett särskilt 
forskarsamhälle och erfarenheter ur vardagen präglar ens tankar om forskningsämnet. De inverkar 
på de frågor som ställs, det språk som används och följaktligen de resultat som frambringas. (s. 74). 

 

Habermas (1995) anser att individen, genom kommunikativa handlingar, kan göra de egna 
tankarna och upplevelserna tillgängliga för andra individer och att de tillsammans via kom-
munikationen kan skapa en gemensam förståelse. Helldin (2002) tar utgångspunkt i Habermas 
kommunikationsteori och menar att dessa kommunikationsprocesser är nödvändiga för att det 
som i skolsammanhang benämns som en skola för alla ska kunna upprätthållas. Helldin under-
stryker vikten av att skapa kunskap som motverkar segregerande trender i undervisningen och 
utveckla förutsättningar för verkliga kommunikativa möten mellan de människor som dagligen 
arbetar i skolan. Forskningens möjligheter att varaktigt tillföra något till praktiken och att över-
skrida det specifika här-och-nu-sammanhanget, bygger på begrepps- och teoriutveckling som 
utgår från empiriska studier. Kunskapen kan dock inte överföras till verksamheten om den inte 
upplevs som betydelsefull. Detta framhåller även Mattsson (2004) som menar att möjligheten att 
medverka till förändring sker genom kommunikation. Detta är en viktig aspekt när forsknings-
resultat överförs till verksamheten i skolan.  
 
3.2 Samspelet människa – miljö 
 

Det är i mötet mellan barnets förutsättningar och omgivningens krav på anpassning som både 
möjligheter och svårigheter uppstår (Ericson 2001; Fischbein 2003). Därför kan inte orsaker till 
svårigheter i en pedagogisk situation enbart hänföras till barnet eller enbart omgivningen, utan 
till samspelet mellan dessa. För att förstå vad som händer i en pedagogisk situation behöver man 
således kunskaper inom olika områden och förståelse av relationen mellan dem. Fischbein 
(2003) poängterar att specialpedagogiken är ett flervetenskapligt fält där det gäller att försöka se 
helheten. Hon påpekar att människans biologiska resurser samspelar med den fysiska miljön. 
Den fysiska miljön kan orsaka svårigheter genom att inte vara anpassad till barnet samtidigt som 
den sociala miljön samspelar med den fysiska miljön. 
 
 
 

 
 

Figur 1. Individens samspel med miljön. Ur: Kylén m.fl. (2002). En modell 
för helhetssyn. Del 1. Struktur, dynamik och utveckling. 
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Kyléns helhetsmodell (Figur 1) omfattar människan, hennes miljö och samspelet mellan dessa 
(Kylén, Fischbein, Frank och Kylén 2002). Enligt Kylén måste man lägga såväl psykologiska 
och biologiska aspekter på individen som sociala och fysiska aspekter på dess miljö. Kyléns 
modell visar hur dessa aspekter relaterar till varandra och bildar en helhetsstruktur. I inter-
aktionen med de miljöer vi möter och i de krav som ställs på oss sker en ständigt pågående 
utveckling. 
 

Kylén (1992) utgår från de två grundpostulaten att människan samspelar med miljön och att 
verkligheten består av både upplevelser och materia. Kombineras de två grundpostulaten upp-
kommer fyra kunskapsområden; psykologi, biologi, sociologi och fysik (Fig. 2). Kylén fram-
håller att man för att förstå en människa måste samla in kunskaper från alla dessa kunskaps-
områden. Genom att lägga in utveckling av läs- och skrivförmåga i modellen kommer följande 
områden i fokus; 
 

1. Psykologiska förutsättningar; kognition (perception, minne, tanke, språk), emotion 
(självförtroende) 

2. Social omgivning; familj, vänner, kultur, skola, lärare, pedagogisk påverkan, orga-
nisation av insatser. 

3. Biologiska förutsättningar; ärftlighet, mognad, kön. 
4. Materiell och strukturell omgivning; tillgång till läs- och skrivmaterial, kompensa-

toriska läromedel, bibliotek, inlästa läromedel, lokaler.  
 
 
 
 
 
 
 
 
               Upplevelser 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Helhetsstrukturen – basvetenskaper och basrelationer. Ur: Kylén m.fl. 
(2002). En modell för helhetssyn. Del 1. Struktur, dynamik och utveckling. 

 
Enligt Fischbein (2003) krävs det longitudinella undersökningar för att studera detta område, det 
vill säga att man följer samma individer över tid. Det ger möjligheter att få en helhetsbild av en-
skilda elevers skriftspråkliga utveckling och därmed fånga upp de aspekter som kan vara av 
avgörande betydelse för att förstå det komplicerade samspelet mellan arv och miljö. Dysthe 
(2003) tar upp sambandet mellan dialog, samspel och lärande. Den största utmaningen i skolan 
enligt Dysthe är att finna samband och balans mellan individen och gruppen och mellan 
individualiserade och samarbetsinriktade former för lärande.  
 
3.3 Lev Vygotskys utvecklingsteori 
 

Lev Vygotsky (1896-1934) var den viktigaste nytänkaren inom den sovjetiska psykologin och 
lingvistiken i början av 1930-talet. Han blev känd i väst först på 1960-talet, främst genom sitt 
stora arbete Tanke och språk och jämställs idag med klassiker som Freud och Piaget (NE 1999). 
Vygotskys teorier med sitt tvärvetenskapliga och sociokulturella perspektiv på barns utveckling 
var banbrytande på sin tid och är i högsta grad användbara än idag, se till exempel Clay (1991), 
Bodrova och Leong (1996) och Fröjd (2005). 
 

         
  
 
 
  

Miljö Människa 

Upplevelser 

Materia 

Psykologi 

Biologi 

Sociologi 

Fysik 

Människa Människa Människa Människa 
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I denna uppsats kommer Vygotskys sociokulturella teori att ha en framträdande plats. Enligt 
Vygotsky (1934/1964) är barns språkutveckling elementär för all utveckling. Språkutvecklingen 
sker i samspel med omgivningen där dialogen har en central plats. Vygotsky framhåller att 
människans utveckling även måste ses i ett historiskt och kulturellt sammanhang. Utifrån 
Vygotskys tankar om inlärning och utveckling har omgivningen en fundamental betydelse för 
vad barnet kan klara av att förstå. Ett centralt begrepp i Vygotskys teori, som förklarar omgiv-
ningens betydelse för barnets inlärning och utveckling och beskriver transformationen av en 
interpersonell (social) process till en intrapersonell, är termen ZPD (zonen för proximal utveck-
ling). Den proximala zonen finns mellan barnets utvecklingsnivå och den nivå han eller hon kan 
uppnå med assistans. ”Den proximala zonen skulle då vara skillnaden mellan svårighetsgraden 
på de uppgifter en elev klarar på egen hand och svårighetsgraden på de uppgifter han eller hon 
klarar med lite hjälp”. (Fröjd 2005, s. 56).  
 

Aktualiteten av Vygotskys teorier framträder tydligt i Dion Sommers forskning. Sommer är 
psykolog och har bedrivit bred forskning om barns uppväxtvillkor i det moderna samhället, de 
senaste åren med speciellt fokus på kultur, vardagsliv och barnets sociala kompetens. Han anses 
representera ett paradigmskifte i synen på barns utveckling (www.adlibris.se 2006-12-14). 
Enligt Sommers (1997) är det i relationen, den konkreta samspelsepisoden som utvecklingen 
sker och det är inte möjligt att förstå psykologiska fenomen som tankar, känslor och handlingar, 
utan att undersöka dem i dess kulturella och sociala sammanhang. Vidare konstaterar Sommer 
att den miljö barnet vistas i ständigt förändras och utvecklas i takt med att samhället runt 
omkring förändras. Detta innebär att teorier och forskning måste förhålla sig till dessa ändrade 
utvecklingsbetingelser för barnen. Enligt Sommer byggs barnets självbild successivt upp av de 
upplevelser av samspelsepisoder som barnet ingår i. Således ändrar sig självet beroende på det 
speciella sociala sammanhanget som barnet ingår i. Aktören är enligt detta synsätt, medskapare 
av sig själv som social person, vilket innebär att barnet på ett avgörande sätt bidrar till sin egen 
utveckling. 
 

Både Vygotsky och Sommer betonar följaktligen att det sociala samspelet mellan barnet och 
dess omgivning är avgörande för barnets utveckling. Vidare framhåller de barnets aktiva roll i 
sin egen utveckling. Sommer (1997) menar att utvecklingsprocessen antingen kan underlättas 
eller bromsas av ett komplicerat samspel mellan kulturella förhållanden, sociala interaktioner 
och det enskilda barnets möjligheter och begränsningar. Denna syn på barns utveckling lyfter 
således fram barnets möjligheter i ett samspel med sin omgivning. Detta kan jämföras med 
Vygotskys tankar om att barnet har en proximal utvecklingszon, och beroende på samspelet med 
omgivningen kan barnet utveckla sina potentiala förmågor eller stanna kvar på en lägre 
utvecklingsnivå. Såväl Vygotskys som Sommers syn på utvecklingen bygger på pedagogens 
insikt och tro på barnets egna inneboende kompetenser i den pedagogiska verksamheten. Båda 
uttrycker också att det sker en interaktion mellan barns utveckling och lärande, vilket förutsätter 
ett pedagogiskt förhållningssätt som intresserar sig för det enskilda barnets utvecklingsnivå och 
erfarenheter för att åstadkomma ett bra lärande. Pedagogen uppgift är enligt detta synsätt att 
skapa processer och aktiviteter som möjliggör och stimulerar barnet till aktivitet.  
 

I föreliggande studie kommer fokus att ligga på hur enskilda elevers skriftspråkliga utveckling 
gestaltat sig över tid. I elevernas omgivning belyser jag framför allt faktorer i skolan som forsk-
ningen lyfter fram som betydelsefulla för utveckling av skriftspråklig kompetens. I detta skol-
perspektiv fokuseras handlingsorienterad kunskap. Min teoretiska utgångspunkt är att språket 
utvecklas genom kommunikation i meningsfulla sammanhang där de pedagogiska situationerna 
måste arrangeras för att utveckling ska äga rum. Språkutvecklingen är beroende av många olika 
faktorer och bör därmed betraktas såväl ur ett utvecklingsperspektiv som ur ett socialt, kulturellt 
och individperspektiv.  
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4. Teoretiska perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 
 

Teoriavsnittet är centrerad på tre övergripande områden; 1) teoretiska perspektiv på läs- och 
skrivsvårigheter, 2) viktiga faktorer för lärandet och 3) aktuella studier. Teoriavsnittet samman-
fattar nationell och internationell forskning, och avser att utgöra en referensram att reflektera 
studiens empiri mot. 
 

4.1 Språkutveckling och skriftspråksutveckling 
 

När vi i samspel med andra bygger upp våra kunskaper utvecklas samtidigt vårt språk. Detta 
framhåller Bodrova och Leong (1996) som menar att kommunikationen är en förutsättning för 
att lärandet ska ske. Det finns många kopplingar mellan språk- och skriftspråksutvecklingen. 
Skriftspråksutvecklingen bygger vidare på den språkliga grund som grundläggs under barnets 
tidiga år. Läsning är en språklig aktivitet precis som talet och kan ses som en fortsättning på 
språkutvecklingen. Att lyssna och att läsa kan betraktas som aktiviteter där språkliga data tolkas, 
medan att tala och att skriva är språklig produktion förtydligar Nauclér och Magnusson (1997). 
Hörförståelse och läsförståelse vilar således på samma språkliga grund. Det finns många gemen-
samma nämnare mellan talspråket och skriftspråket; samtidigt som vi tänker formulerar vi både 
tal och skrift. Det innebär att samma förhållande råder mellan process och färdig produkt. Dess-
utom är ordförråd och satsbildning båda lika viktiga när vi talar som när vi skriver. 
 

När man ser på läsning som en språklig aktivitet hamnar de barn som inte följer den normala 
språkutvecklingen i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter menar Nauclér och 
Magnusson (1997). Hypotesen stöds av Adams (1990) som i en studie fann att de barn som har 
ihållande svårigheter med talat språk med stor sannolikhet får framtida svårigheter med att lära 
sig läsa och skriva. De får även svårigheter med läsförståelse och att avkoda enstaka ord korrekt. 
Vygotsky kallar skriftspråksinlärandet för en språkutvecklingsprocess. Han karaktäriserar skrift-
språket som ”den allra svåraste och mest komplicerade formen av avsiktlig och medveten språk-
lig aktivitet”. (Fröjd 2005, s. 56). Fröjd menar att detta kan förklara varför läs- och skrivutveck-
lingen avstannar för så många elever. 
 
4.1.1 Läsprocessen 
 

Utvecklingen av barns läsförmåga omfattar flera olika dimensioner; fonologisk medvetenhet, 
ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg och Herrlin 2005). Mellan 
läsningens olika sidor sker ett ömsesidigt samspel, men dessa har också egna typiska förlopp. 
Från första början samspelar de olika sidorna med varandra och skapar en helhet. Lundberg och 
Herrlin understryker vikten av att se och förstå detta samspel. Vid bedömning av läsutvecklingen 
bör de olika sidorna hållas isär för att uppmärksamma starka och svaga sidor så att lämpliga 
åtgärder kan sättas in.  
 

Läsning består av två viktiga komponenter; avkodning och förståelse (Høien och Lundberg 
2002). För effektiv läsning krävs att ordavkodningsprocessen är automatiserad, så att läsningen 
går snabbt och säkert och utan ansträngning. Adams (1990) betonar att precis och automatiserad 
ordavkodning är en förutsättning för god läsfärdighet. Detta får stöd i aktuell läsforskning 
(Lundberg 2002; Elbro 2004; Snowling och Hulme 2005). Förståelseprocessen i sin tur är intimt 
kopplad till språkförståelse, samt högre kognitiva processer. Myrberg (2003) påpekar att det 
under hela skoltiden sker ett samspel med ömsesidig påverkan mellan avkodnings-/inkod-
ningsförmåga och läsförståelse. De elever som har svårigheter med avkodning och inkodning får 
ofta läsförståelseproblem som en följd av detta. De läser mindre eftersom läsningen är mödosam 
och får därigenom mindre läserfarenhet och ett sämre ordförråd. Detta påverkar i sin tur såväl 
avkodningen som läsförståelsen.  
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Frost (2002) visar på en interaktiv läsmodell (Fig. 3) där utgångspunkten är att läsning betraktas 
som en meningsskapande process där olika strategier måste samverka för att avkodningen ska 
fungera. Frost menar att det handlar om att hantera språkliga detaljer i en sammanhängande 
språklig process. För att läsningen ska fungera måste den sammanhängande språkprocessen för-
enas med insikter om själva språksystemet på olika nivåer. Vidare betonar Frost att eftersom det 
har visat sig att det framför allt är hanteringen av språkliga detaljer som utgör dyslektikernas 
största problem så måste man öka möjligheterna att använda den generella språkliga kompeten-
sen. 
 

L    =   I    +    Sk    +    Mk 
 
 
 Intention 
 (Varför läser jag) 
 

 Språklig kontroll 
 (Hitta språket i läsningen) 
 

 Metaspråklig kontroll 
 (Språklig medvetenhet, kunskap om..) 
 
Figur 3. Lästeoretisk modell enligt Frost 2002, s. 83  
 
 

Høien och Lundberg (2002) skiljer mellan tre former av läsförståelse; bokstavlig tolkning, 
tolkande eller kreativ och kritisk förståelse. Barnet som befinner sig på det bokstavliga stadiet 
har en bokstavlig attityd till orden de läser, men kan inte läsa mellan raderna. Den tolkande 
förståelsen är, enligt Fröjd (2005), flytande, eftersom kompensatoriska strategier som till exem-
pel gissningar är tolkande. Även gränserna mellan kreativ och kritisk läsning är flytande påpekar 
Høien och Lundberg. Vid kritisk läsning kan läsaren göra förutsägelser, anpassa läsningen, 
utveckla förståelse och utveckla studietekniker. Förutsättningarna för dessa funktioner är resul-
tatet av en lång utvecklingsgång. Det går därför inte att lära ut kritisk läsning förrän eleven har 
kommit ganska långt i sin utveckling. Detta kan vara en förklaring till varför de äldre eleverna i 
interventionsprogrammen utvecklar sin läsförmåga så positivt, resonerar Torgesen (2005). 
 
4.1.2 Lässtrategier 
 

En läsare använder antingen direktvägen till sitt inre ordlexikon genom den ortografiska ord-
igenkänningsprocessen eller indirekt via den fonologiska, ljudande vägen. Båda vägarna stödjer 
varandra. Yngre barn med liten läserfarenhet använder mest den fonologiska vägen, medan den 
avancerade läsaren i hög utsträckning använder den direkta ortografiska vägen fastslår Jacobson 
och Lundberg (1995). Elbro (2004) förklarar att den fonologiska processen hjälper barnet att 
lägga märke till ordens uppbyggnad, vilket banar väg för den ortografiska processen. Vid läs-
ning används således både den fonologiska och den ortografiska strategin. Den goda läsaren kan 
utnyttja båda dessa strategier i sin läsning och skiftar smidigt mellan dem och har stor nytta av 
alla ordbilder som finns införlivade i läsminnet. Dyslektiker kan inte skifta naturligt mellan 
dessa båda strategier utan fastnar i den ena. Dyslektiker kan grovt delas in i ortografiska och 
fonologiska läsare, där de ortografiska förlitar sig på sin visuella förmåga och försöker att läsa 
helord istället för att analysera ordet och ljuda ihop det. Allteftersom orden blir svårare blir fel-
gissningarna allt fler och innehållet går förlorat. De fonologiska ljudar alldeles för noga ihop 
ordet och klarar inte helordsläsningen så bra. De fastnar i den mödosamma ordavkodningen. 
Eftersom detta tar all energi i anspråk går läsförståelsen förlorad (Høien och Lundberg 2002). 
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Fröjd (2005) påpekar att det är stor skillnad mellan hur svaga respektive goda läsare läser. De 
svaga läsarna försöker att kompensera en bristande avkodningsförmåga genom att förlita sig på 
högre språkliga processer och gissar sig fram med hjälp av ledtrådar i kotexten (relationer i 
texten). När texterna blir för svåra minskar deras möjlighet att använda sig av kotexten. En 
gissning kan få stora konsekvenser för förståelsen, påpekar Fröjd. Duktiga läsare däremot använ-
der sig inte av kotexten som stöd för avkodningen, utan som stöd för läsförståelsen. De har 
också större förmåga att förutsäga fortsättningen i en text. Fröjd förklarar att de inte behöver 
använda kotexten till att känna igen ord, utan kan använda de kotextuella ledtrådarna till högre 
lingvistiska processer. 
 
4.1.3 Skrivutveckling 
 

Läsning och skrivning interagerar och samverkar i den språkliga utvecklingen. Skillnaden ligger 
i att läsning förutsätter igenkännande av skrivna ord medan skrivning fordrar kunskaper om hur 
ord byggs upp, förtydligar Høien och Lundberg (2002). Det är betydligt svårare att komma till-
rätta med stavningssvårigheterna än med lässvårigheterna, menar Høien och Lundberg, eftersom 
den processen omfattar flera delfärdigheter som fonologiska, morfologiska, semantiska och orto-
grafiska färdigheter. Skrivutvecklingen ses liksom läsutvecklingen av många forskare som en 
process där utvecklingen fortskrider genom olika stadier. Høien och Lundberg påtalar att på 
samma sätt som vid läsning så genomgås fyra olika stadier; Pseudoskrivning, Logografisk-
visuell skrivning, Alfabetisk-fonemisk skrivning och ortografisk-morfemisk skrivning. Pseudo-
skrivningen är ett slags låtsasskrivande där barnet klottrar ner bokstavsliknande tecken på 
pappret som ofta tolkas på ett fantasifullt sätt. Logografisk-visuell skrivning innebär att barnet 
skriver genom att kopiera ord. Vid alfabetisk-fonemisk skrivning börjar barnet att förstå den 
alfabetiska principen och skriver ljudenligt. Så småningom kommer barnet till insikt om att ett 
och samma språkljud kan stavas på olika sätt. Høien och Lundberg påpekar att dyslektiker har 
svårigheter med att snabbt hitta de fonem som ordet består av. De förklarar att detta beror på att 
det är mer komplicerat att genomföra en fonemanalys än en fonetisk analys, eftersom den är en 
abstrakt process. På det ortografiskt-morfemiska stadiet är skriftens ortografiska representationer 
automatiserade. Barnet stavar snabbt och säkert och behöver inte längre tänka på hur ordet ska 
stavas. Det beror på att de ortografiska representationerna i barnets mentala lexikon är väl-
etablerade på detta stadium i skrivutvecklingen. Enligt Høien och Lundberg uppnår dyslektiker 
nästan aldrig detta stadium i rättskrivning.  
 
4.1.4 Skrivprocessen 
 

Det är många faktorer som samspelar och påverkar varandra under skrivprocessen. Faktorer som 
planering, utförande och revidering är involverade och interagerar med varandra. Høien och 
Lundberg tar upp följande faktorer som väsentliga för skrivprocessen: 
 

Vid skrivning är långtidsminnet viktigt. Det är genom detta man hämtar fram idéer och tankar. Här 
finns kunskaperna om världen lagrade i (semantiskt minne). Här finns också personliga minnen 
(episodiskt minne), minne för hur man går tillväga rent tekniskt när man skriver (procedurminne), och 
minne för hur bokstäver och ord ser ut (perceptuellt-representativt minne). Men kanske ändå 
viktigare är korttidsminnet eller arbetsminnet. Allteftersom skrivfärdigheten utvecklas, blir arbets-
minnet viktigare. Om man inte kan hålla tankarna samlade, tappar man lätt tråden. Man glömmer vad 
man hade tänkt uttrycka. (Høien och Lundberg 2002, s. 120). 

 

Ett avgörande hinder för skrivprocessen är enligt Høien och Lundberg bristande automatisering 
av samordningen mellan de olika komponenterna som ingår i skrivprocessen. När en text ska 
skrivas handlar det om att idéer ska omvandlas till ord och skrivas ner. Skrivandet kräver också 
planering både under själva utförandet, men också en mer långsiktig planering över texten som 
helhet.  
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Förmågan att kunna diskriminera auditiva och visuella stimuli är viktig i flera delar av skriv-
processen. Elever som har läs- och skrivsvårigheter har ofta en sämre förmåga att lagra inkom-
mande auditivt material i korttidsminnet, till exempel språkljud. De har också svårigheter med 
att plocka fram lagrad information (Høien och Lundberg 2002). Förmågan att bearbeta och tolka 
visuella stimuli är också betydelsefulla i läs- och skrivprocessen. Elever med svagheter i det 
visuella sekvensminnet har svårt att komma ihåg i vilken ordning bokstäverna ska läsas och 
kastar därför ofta om dem. Høien och Lundberg menar att om sambandet mellan språkljud och 
tecken inte är automatiserat belastas minnesfunktionen, vilket resulterar i ett ökat antal skrivfel.  
 
4.2 Läs- och skrivsvårigheter 
 

Läs- och skrivsvårigheter är ett mycket komplext område där de bakomliggande faktorerna 
varierar mellan olika individer. Enligt Ericson (2001) såväl som Høien och Lundberg (2002) 
uppstår läs- och skrivsvårigheter i samspelet mellan individens förmåga och vistelsemiljö. 
Samma svårigheter kan ha olika orsaker och samma orsaker kan leda till olika svårigheter. Flera 
studier har kommit fram till att det finns ärftliga dispositioner som kan ge upphov till läs- och 
skrivsvårigheter (Snowling och Hulme 2005). Bakgrunden till dessa visar att det ofta rör sig om 
en språkproblematik. Høien och Lundberg (2002) fastslår att det ofta visar sig i en svaghet i 
förmågan att uppmärksamma språkljud ur olika aspekter. 
 
4.2.1 Läs- och skrivsvårigheter i en samhällelig och pedagogisk ram 
 

Läs- och skrivsvårigheter bör enligt Jacobson (2006) ses i en samhällelig och pedagogisk ram. 
Det pågår hela tiden ett komplicerat växelspel mellan individen och omgivningen och detta sam-
spel är av stor betydelse för utvecklingen. Läs- och skrivförmåga är således något relativt, det 
vill säga är beroende på de krav som ställs på skriftspråklig förmåga och individens förutsätt-
ningar. Det innebär också att läs- och skrivsvårigheter blir större eller mindre beroende på vilka 
krav samhället ställer på skriftspråklig förmåga, vilket skriftsystem som används och under 
vilken tidsepok det sker. Samhälleliga och pedagogiska faktorer kan således på olika sätt påver-
ka hur allvarliga läs- och skrivproblemen blir för en enskild person. Det inverkar också på hur 
dessa problem uppfattas. Läs- och skrivsvårigheter måste ses i ett helhetsperspektiv som inne-
fattar skolans hela undervisning betonar Liberg (muntl. komm. 2005). Hon förespråkar en 
pedagogik som knyter samman samtalande, läsande och skrivande. Enligt Liberg har språket en 
nyckelställning i skolarbetet, vilket innebär att det är en av skolans viktigaste uppgifter att skapa 
sådana lärandemiljöer att alla elever upptäcker nödvändigheten av att kunna tala, läsa och skriva. 
Enligt Liberg behöver eleverna också få hjälp med att utveckla och förbättra sina egna strategier 
och få förståelse för varför och hur man läser och skriver.  
 
4.2.2 Arv och miljö 
 

Läs- och skrivsvårigheter kan enligt Høien och Lundberg (2002) ses som ett dynamiskt samspel 
mellan individens genetiska förutsättningar och omgivningens påverkan. Myrberg och Lange 
(2006) menar att det inte är så enkelt att vi ärver läs- och skrivsvårigheter, utan vi ärver i stället 
språkbiologiska förutsättningar, vilket i sin tur kan leda till sämre förutsättningar för läs- och 
skrivinlärning. Detta kan även leda till mindre exponering av miljöfaktorer som är av betydelse 
för läs- och skrivutveckling, till exempel tillgång till böcker, högläsning och andra skriftspråk-
liga aktiviteter. Elever med sämre språkbiologiska förutsättningar löper således dubbelt så stor 
risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter om de inte tidigt får professionellt stöd. Även om de 
biologiska förutsättningarna är mindre goda går det att reducera risken för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter genom mycket goda miljöförhållanden, menar Myrberg (2003). Enligt Snow-
ling och Hulme (2005) är verkligheten mycket komplicerad eftersom arv och miljöfaktorer alltid 
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samverkar på ett mycket komplicerat sätt genom hela utvecklingen. Lundberg (2002) pekar på 
interaktionen mellan ärftliga faktorer och erfarenhet; 
 

There are strong reasons to assume a genetic influence and a complex interaction between genes 
and experience. (Lundberg 2002 s. 8). 

 

Frith (1999) har konstruerat en modell för att åskådliggöra bakomliggande orsaksfaktorer vid 
dyslexi (Fig. 4). Miljöfaktorn är den övergripande modulen som sträcker sig från fosterstadiet, 
via skolan upp till vuxen ålder. Det föreligger en interaktion mellan miljöfaktorn och övriga tre 
nivåer: 1) Biologisk nivå (ärftlighet, avvikande hjärnanatomi), 2) Kognitiv nivå (fonologiska 
problem, nedsatt arbetsminne, bearbetning och lagring), samt 3) Beteendenivå (läs- och skriv-
svårigheter). Modellen bygger således på att se på dyslexi utifrån olika nivåer; den manifesta 
(synbara nivån), den kognitiva och den biologiska nivån.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4. Biologisk, kognitiv och beteendenivå med miljöfaktorn som 
en fjärde övergripande modul (efter Frith 1999, s. 193) 

 
 

På den synbara nivån blir det påtagligt då en elev har svårigheter med avkodning och att känna 
igen ord. På den kognitiva nivån är det de fonologiska svårigheterna som är det specifika, medan 
det på den biologiska nivån handlar om ärftliga aspekter. Följaktligen har de som har dyslexi 
problem med avkodning och ordigenkänning och det har sin grund i fonologiskt processande. 
Fonologiskt processande kan yttra sig i svårigheter att avkoda nonsensord, ett svagt auditivt 
arbetsminne och ett begränsat ordflöde. Jacobson och Svensson (2007) tror att en bakomliggan-
de orsak till detta kan gå att finna på den biologiska nivån. Detta skulle kunna innebära att en 
gen (eller flera) skulle påverka processandet på den kognitiva nivån med fonologiska svårigheter 
som följd. Ett antagande är att denna gen ärvs mellan generationer. Jacobson och Svensson 
hänvisar här till en översikt av Grigorenko (2005). Det har alltmer betonats att det inte går att 
hitta den specifika genen för dyslexi. Det är förmodligen inte en faktor som förklarar dyslexi 
utan flera faktorer, både på den kognitiva och biologiska nivån, spekulerar Frith (1999). 
 
4.3 Faktorer som påverkar den skriftspråkliga förmågan 
 

Det är många faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan. Jacobsons modell (Jakobson 2006; 
Jacobson och Svensson 2007) (Fig. 5) ger en överskådlig bild över ett urval faktorer som anses 
betydelsefulla för förståelsen av läs- och skrivsvårigheter. Arv och miljö är de två övergripande 
faktorerna som båda påverkar alla de faktorer som beskrivs inne i figuren. Cirkeln i mitten sym-
boliserar alla de personer som har läs- och skrivsvårigheter. Denna grupp består av personer med 
olika former och olika grader av läs- och skrivsvårigheter. I den inre cirkeln har en undergrupp, 
dyslektikerna, markerats med en streckad linje för att antyda att gränsen mellan dyslexi och 
allmänna läs- och skrivsvårigheter är oskarp. 

MILJÖ 

Biologisk nivå 

Kognitiv nivå 

Beteendenivå 
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Fig. 5. Modell över ett antal faktorer som beskriver Läs- och skrivsvårigheter 
och Dyslexi (Jacobson och Svensson 2007 s. 11). 

 
Modellen visar såväl på möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter som möjliga konsekvenser 
av läs- och skrivsvårigheterna (de dubbelriktade pilarna). Dessa faktorer kan kombineras på 
oändligt många sätt och varje enskild faktor kan också variera från mycket positiv till mycket 
negativ. Det innebär, resonerar Jacobson (2006), att ett barn som har uppenbara fonologiska 
brister men en god språklig förmåga, hög begåvning, ett gott självförtroende och goda sociala 
förhållanden och som även är motiverad att öva upp sin läsförmåga, sannolikt får lindriga läs-
problem. Å andra sidan kan ett barn som inte har några fonologiska problem ändå ha läs- och 
skrivsvårigheter. Detta barn har då svårigheter avseende flera andra faktorer i modellen (Jacob-
son 2006 a.a.). 
 
4.3.1 Fonologiska faktorer 
 

De senaste 20 årens forskning pekar på att fonologiska brister är den enskilt viktigaste orsaken 
till dyslexi (Høien och Lundberg 2002; Vellutino, Fletcher, Snowling och Scanlon 2004; Rack 
2004; Snowling och Hulme 2005). Med fonologiska brister menas att man har svårigheter med 
att uppfatta språkljud, att hantera ordningsföljden mellan språkljuden och att koppla samman 
ljud och bokstav. Den tjocka pilen mellan fonologiska faktorer och dyslexi i modellen (fig. 5) 
markerar det direkta sambandet mellan fonologiska svårigheter och dyslexi. 
 

Den fonologiska förmågan innefattar fonologisk medvetenhet, fonologiskt minne och snabb 
fonologisk åtkomst (Myrberg 2000). Enligt Myrberg har dessa förmågor ett starkt samband med 
allmänintelligensen i förskoleåldern, men sambandet avtar under de två första åren i skolan. 
Torgesen, Wagner och Rashotte (1994) konstaterar att en del barn med fonologiska svårigheter 
får mycket stora problem i sin läsinlärning. För dessa barn räcker det inte med att stimulera den 
språkliga medvetenheten med reguljära program. Visserligen bör det i alla läsinlärningsprogram 
som vill förebygga och motverka läs- och skrivsvårigheter ingå träningsprogram som utvecklar 
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fonologisk medvetenhet, men för de barn som ligger i riskzonen för att utveckla stora läs- och 
skrivsvårigheter räcker detta emellertid inte, utan de måste även få ett direkt och intensivt stöd 
för att de ska lyckas. Snow, Burns och Griffin (1998) betonar att fonologisk förmåga spelar en 
avgörande roll vid läsinlärningen, eftersom brister i denna förmåga gör inlärningen långsam, 
svår och komplicerad. 
 

Blachman påpekar att träningsprogram som visat sig ge goda effekter på den fonologisk med-
vetenheten, inte visar samma positiva resultat när det gäller andra fonologisk förmågor som 
fonologiskt arbetsminne eller ordmobilisering ur långtidsminnet. Blachman anser att faktorer 
som kan påverka utvecklingen av dessa förmågor positivt är längd och intensitet i 
träningsprogrammen. Enligt Blachman har program som fokuserar på att snabbt känna igen ord 
en positiv inverkan på läsutvecklingen. (Myrberg 2000 a.a.) 
 
4.3.2 Språkliga faktorer  
 

Till skillnad från det talade språket så utvecklas inte läs- och skrivkunnigheten av sig självt utan 
där behövs vägledning eftersom det krävs insikt om språkets olika delar, enligt Myrberg (2000). 
Man behöver också utveckla förmågor som begreppsförståelse, ordförråd, syntaktisk kompetens 
och artikulatorisk färdighet tillägger Høien och Lundberg (2002). Detta innebär att de barn som 
inte följer den normala språkutvecklingen ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårig-
heter påpekar Nauclér och Magnusson (1997).  
 

Eftersom skriftspråket är en vidareutveckling av talspråket kan man anta att barn med en för-
senad språkutveckling, speciellt när det gäller ordförråd, syntax och gravare uttalssvårigheter, 
hamnar i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Forskning har tydligt visat detta 
(Adams 1990; Nauclér och Magnusson 1997). Gillon (2004) lyfter fram den fonologiska med-
vetenhetens betydelse för läsinlärningen, men påpekar att det språkliga området även innehåller 
syntax, morfologi, semantik och pragmatik. Hon menar att alla dessa sidor av språket är viktiga 
att tänka på vid utvecklingen av skriftspråket. Enligt Gillon påverkas läs- och skrivutvecklingen 
av såväl språkförmåga, intellektuella förutsättningar som barnets kultur. Jacobson (2006) konsta-
terar att när det gäller barn med invandrarbakgrund så lär de sig ofta läsa bra rent tekniskt, det 
vill säga att avkoda enskilda ord korrekt. De får däremot problem med läsförståelsen eftersom de 
ofta inte har det ordförråd (speciellt det passiva ordförrådet) eller den kulturkompetens som 
behövs för att fullt ut kunna tillgodogöra sig svenska texter. 
 
4.3.3 Sociala faktorer 
 

Sociala faktorer innefattar barnets socioekonomiska bakgrund, det vill säga olika hemmiljöer 
och det psykosociala klimatet runt barnet i klassrummet, exempelvis barnets situation bland 
kamraterna. Snow, Burns och Griffin (1998) betonar det sociala sammanhangets inverkan på 
skriftspråkstillägnandet och menar att den traditionella läs- och skrivundervisningen dessutom 
förutsätter kunskaper om skriftspråkets funktioner som saknas inom vissa kulturella och sociala 
grupper. Undersökningar av skrivutvecklingen hos elever med svenska som andraspråk visar att 
utvecklingen av textlängd påverkas negativt. Detta förhållande skulle kunna ha dels språkliga 
orsaker som till exempel ett begränsat ordförråd, dels kulturella orsaker. Fredriksson och Taube 
(2003) poängterar att hur dessa elever utvecklar sitt språk beror på ett samspel mellan språkliga, 
kulturella och sociala faktorer. Detta uppmärksammas även av Caravolas (2005) som påpekar att 
faktorer som kvaliteten på undervisningen, sociala och kulturella faktorer har stor betydelse för 
hur effekterna av dyslexin manifesteras. 
 

Synen på barnet som en aktiv och kompetent individ som i samspel med andra utvecklar sin 
skriftspråkliga förmåga, förespråkas av flera forskare. Liberg (muntl. komm. 2006) lyfter fram 
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vikten av att utvecklingen av den skriftspråkliga förmågan sker i ett interaktivt samspel i för 
barnet meningsfulla sammanhang. Vikten av att det finns vuxna samtalspartner i barnets vardag 
understryks även av Björk och Liberg (1996). Dessa vuxna leder barnen mot en ökad skrift-
språklig förmåga samtidigt som de gör barnen delaktiga i den kultur som de befinner sig i och 
låter dem ta del av dess värderingar.  
 
4.3.4 Emotionella faktorer 
 

De emotionella faktorerna kan kopplas samman med faktorer i barnets sociala miljö. Ett barn 
med ett dåligt självförtroende och som inte känner sig uppskattat kan få svårigheter med det 
mesta i skolan och följaktligen även läs- och skrivsvårigheter. Taube (2004) lyfter fram att en 
god självbild är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik skriftspråksutveckling. Hon 
menar att det är i mötet, samspelet med andra, som barnet utvecklar sin självbild. En dålig själv-
bild kan vara ett avgörande hinder i ett barns utveckling medan ett gott självförtroende däremot 
ger positiva effekter på läs- och skrivförmågan, resonerar Jacobson och Lundberg (1995). 
Lärarens betydelse för varje elevs självbild och självförtroende, särskilt för de elever som har 
läs- och skrivsvårigheter, framhålls i aktuell läs- och skrivforskning (Myrberg 2003).  
 
4.3.5 Begåvning 
 

Barn med en utvecklingsförsening kan knäcka läskoden, men de lär sig läsa senare än andra 
barn. Deras huvudsakliga problem ligger på förståelsen av det lästa (Snow, Burns och Griffin 
1998). Barn med hög begåvning har stora möjligheter att kompensera och hitta alternativa inlär-
ningsstrategier för sina läs- och skrivproblem (Föhrer och Magnusson 2003; Jacobson 2006). 
 
4.3.6 Mognad 
 

Skillnaden i mognad kan vara stor mellan eleverna i samma klass. Jacobson (2006) påpekar att 
en tidigt mogen flicka som är född i januari kan mognadsmässigt vara fyra år före en sent mogen 
pojke född i december. Det finns en uppenbar risk att en sådan pojke kommer efter sina klass-
kamrater redan från början om han möter en bristfällig eller felaktig pedagogik. Då är faran stor 
att han ger upp och undviker skriftspråkliga aktiviteter. Detta leder till en sämre läsförmåga, 
eftersom det krävs mycket övning för att bli en god läsare. Klyftan mellan honom och klass-
kamraterna kommer att öka alltmer och påverka alla skolämnen påpekar Myrberg (2000). Om-
fattande forskning (Frost 2002; Lundberg och Herrlin 2005; Elbro 2004) har visat att före-
byggande insatser som till exempel språklekar, fonologisk medvetenhetsträning och arbete med 
ord och meningar, möjliggör för pedagogerna att bättre ta hänsyn till pojkars lägre mognadsgrad 
i språkligt avseende. 
 
4.3.7 Hörsel, syn och medicinska faktorer 
 

Längst ner i Jacobsons modell (fig. 5) finns hörsel, syn och medicinska faktorer. Läsinlärningen 
försvåras givetvis av syn- och hörselproblem, men de flesta barn med synnedsättning eller blinda 
barn liksom barn med nedsatt hörsel eller döva barn lär sig oftast att läsa. Barn som drabbas av 
sjukdomar och som en följd av detta är beroende av sjukhusvård och starka mediciner har ett 
sämre utgångsläge än friska barn, menar Jacobson. Dels påverkas läsinlärningen ofta negativt på 
grund av omfattande frånvaro, dels kan den generella inlärningsförmågan påverkas negativt.  

 
4.3.8 Neuropsykiatriska faktorer  
 

Gemensamt för barn med neuropsykiatriska svårigheter är att de har en försämrad koncentra-
tionsförmåga, vilket tycks påverka läsförståelsefaktorn enligt Kadesjö (2001). Läsning och 
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skrivning kräver liksom all annan inlärning att man kan rikta uppmärksamheten mot den uppgift 
som ska göras. Barn med uppmärksamhetsproblem och koncentrationssvårigheter får därför ofta 
problem med läsning och skrivning. Ett centralt problem i sammanhanget är belastningen på 
arbetsminnet. Arbetsminne krävs då man ska minnas en instruktion, minnas delstegen vid 
huvudräkning, eller de olika delarna i en lång mening konstaterar Myrberg (2007). Svårigheter 
med att hantera den språkliga informationen och förstå lärarens anvisningar leder till en försenad 
automatisering av den grundläggande avkodningsförmågan eftersom en större del av det begrän-
sade arbetsminnet måste avsättas till avkodningsprocessen (Myrberg 2007). Barn med både dys-
lexi och koncentrations- och uppmärksamhetsproblem har givetvis ett svårare utgångsläge än 
barn med avgränsade dyslektiska problem. Eftersom koncentrationssvårigheter hos ett barn kan 
ha så olika orsaker måste man för att kunna hjälpa barnet först försöka förstå vilken typ av 
svårigheter det rör sig om och vad som kan ligga bakom. De insatser som barnet kan behöva ser 
nämligen olika ut beroende på vad som ligger bakom dem menar Kadesjö (2001). Trillings-
gaard, Mogens och Østergaard (1999) understryker att på vilken nivå barnet än befinner sig så är 
det anmärkningsvärt hur mycket barnet kan lära sig när undervisningen är strukturerad och 
individuellt tillrättalagd efter det enskilda barnets förutsättningar. 
 
4.3.9 För lite övning 
 

En faktor som har stor betydelse vid all inlärning är den faktor som det engelska begreppet time 

on task står för. Begreppet innebär att ju mer tid som ägnas åt övning av en viss aktivitet ju 
bättre färdighet uppnås. Detta får som konsekvens att de elever som inte övar på läsning och 
skrivning inte blir särskilt bra på dessa aktiviteter.  
 

Det krävs mycket övning och många möten med skrift för att uppnå automatisk läsning. De som 
har sämre förutsättningar och förmodligen skulle behöva mer övning får istället minst träning. 
”De läser mindre för att de inte kan läsa och de lär sig inte att läsa därför att de inte läser”. 
(Jacobson och Lundberg 1995, s. 37). Detta medför att äldre dyslektiker ofta har ett dåligt ord-
förråd på grund av att de sällan/aldrig läser böcker. Äldre dyslektiker har ofta även en vag upp-
fattning om ords grundformer och böjningar. Torgesen (2005) konstaterar utifrån ett flertal 
studier att ett karakteristiskt drag hos barn med lässvårigheter är att de har ett begränsat förråd av 
ord som de kan identifiera med ett enda ögonkast. Adams (1990) påpekar att en grundläggande 
orsak till detta är de läser lite och därmed får liten erfarenhet. Hon understryker hur viktigt det är 
för läsutvecklingen att exponeras för skrivna ord. Föhrer och Magnusson (2003) hänvisar till en 
studie av Montali och Lewandowski (1996) som stärker giltigheten i detta. I studien framkom att 
de svaga läsarna förbättrade sin ordigenkänning avsevärt genom att läsa texter. 
 
4.4 Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter 
 

De dubbelriktade pilarna i Jacobsons modell (Fig. 5) visar på faktorer som kan ses som konse-
kvenser av läs- och skrivsvårigheter. Mellan dessa faktorer och läs- och skrivsvårigheterna råder 
ett interaktivt förhållande. Det gäller de språkliga, begåvningsmässiga, sociala och emotionella 
faktorerna och även faktorn ”för lite övning”. Genom att bara läsa lite eller undvika läsning upp-
står en ond cirkel. Därmed sjunker även självförtroendet. Jacobson (2006) hänvisar till forskning 
av Stanovich, West och Harrison (1995) som pekar på risken att tappa i verbal begåvning om 
man ofta undviker aktivt läsande. Ett skäl till detta är att vårt ordförråd är högt laddat på faktorn 
verbal begåvning och ordförrådet fylls på genom läsning av många olika texter. Det finns också 
en stark korrelation mellan ett välutvecklat ordförråd och läs- och skrivförmåga, vilket har 
påvisats av Stanovich (1986). Dagens arbetsmarknad ställer stora krav på läs- och skrivförmåga, 
både på svenska och alltmer även på engelska. Detta innebär enligt Jacobson (2006) att många 
människor med läs- och skrivsvårigheter blir dubbelhandikappade eftersom de få problem med 
båda språken. 
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4.5 Språkstörning 
 

Språkstörning är ett komplext begrepp och barn med språkstörning utgör en heterogen grupp 
både när det gäller arten och graden av språkstörning (Donaldson 1995). Språkstörning innebär 
att barnets språkutveckling ligger markant under utvecklingen inom andra områden som icke-
verbal förmåga, motorisk och socioemotionell förmåga. Bruce (muntl. komm. 2006) menar att 
språkstörning inte är någon enhetlig diagnos utan får ses som en samlingsdiagnos för flera typer 
av språkliga svårigheter med olika orsaksbakgrund. Språkstörning kan delas in i specifik språk-

störning, en språkstörning utan något annat handikapp och språkstörning med tilläggsdiagnos. 
Det finns inte några signifikanta språkliga skillnader mellan de båda grupperna. Språkstörningen 
innebär nästan alltid kvarstående språkliga svårigheter med inlärningssvårigheter som följd, 
framför allt läs- och skrivsvårigheter (Snow, Burns och Griffin 1998). 

 

Begreppet språkstörning omfattar många olika former av störning i den språkliga interaktionen 
av språkets form (fonologi, morfologi, syntax), språkets innehåll (ordförråd, semantik) och 
språkets användning (pragmatik) (Bloom och Lahey 1978). Enligt Donaldson (1995) är det 
huvudsakliga problemet vid språkstörning begränsningarna i det språkliga processandet, vilket 
medför att språkutvecklingen går mycket långsamt. Det tar mycket längre tid för barn med 
språkstörning att utveckla ordförrådet och den grammatiska processförmågan. Ett barn med 
språkstörning har svårare att bygga upp sitt lexikon, orden måste repeteras ofta och inlärningen 
av nya ord blir mödosam. Inlärningen underlättas dock om barnet har en tidigare kännedom om 
det kommunikativa innehållet, menar Bloom och Lahey. De grammatiska problem som karak-
täriserar barn med specifik språkstörning beror, enligt Bishop (1997), inte på en generell avsak-
nad av strukturerna i språkproduktionen, utan snarare på att de använder sig av dessa mera sällan 
än barn med normal språkutveckling.  

 

Majoriteten av barnen med specifik språkstörning har svårigheter med den fonologiska med-
vetenheten, vilket försvårar läsinlärningen. Läsförmåga, fonologisk medvetenhet och språk-
förståelse är faktorer som utvecklas parallellt och alla faktorer är ömsesidigt beroende av 
varandra för en lyckad läsinlärning, poängterar Bruce (muntl. komm. 2006). Även brister i det 
fonologiska arbetsminnet förekommer ofta hos barn med specifik språkstörning. Dessa brister 
kan påverka förmågan att skapa stabila fonologiska representationer i långtidsminnet enligt 
Bishop (1997). Detta innebär att de flesta barn med diagnosen specifik språkstörning löper stor 
risk att få läs- och skrivsvårigheter. 
 
4.6 Dyslexi 
 

Dyslexi är en speciell form av läs- och skrivsvårigheter som hänger samman med en brist i det 
fonologiska systemet. Dessa svårigheter har ofta en genetisk bakgrund (Myrberg 2003). I denna 
uppsats grundar sig begreppet dyslexi på Høien och Lundbergs (2002) definition.  
 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja skriftens 
principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårigheter med att uppnå en 
automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram genom dålig rätt-
skrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i familjen, och man kan anta att en genetisk 
disposition ligger till grund. Karakteristiskt för dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om 
läsningen efter hand kan bli acceptabel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer 
grundlig kartläggning av de fonologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta 
också kvarstår upp i vuxen ålder.  (Høien och Lundberg 2002, s. 20). 

 

Høien och Lundberg (2002) illustrerar orsakssamband och symtom vid dyslexi enligt Fig. 6 
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FIGUR 6. Symtom och orsakssammanhang vid dyslexi enligt Høien och Lundberg 2002, s. 25. 

 
4.6.1 Primära symptom vid dyslexi 
 

De primära symtomen vid dyslexi är problem med ordavkodning och stora, ofta bestående 
svårigheter med rättstavning. Svårigheterna ligger i att särskilja språkljud och få ner ljuden i 
skrift – att förknippa bokstäverna med språkljuden. Enligt Høiens och Lundbergs (2002) defini-
tion orsakas de fonologiska problemen av en svaghet i det fonologiska systemet. Detta utesluter 
inte att det även kan finnas andra faktorer som kan ge dyslektiska svårigheter. Forskning har 
riktat uppmärksamheten mot sambandet mellan dyslexi och en svaghet i förmågan att identifiera 
sekventiellt presenterade sinnesintryck, mellan dyslexi och svårigheter med ortografin (ordens 
stavningssätt), mellan dyslexin och svårigheter med semantik (förståelse), syntax (meningsbygg-
nad) och morfologi (meningsbärande grundenheter) (Høien och Lundberg, s. 22-23). Høien och 
Lundberg framhåller att det är svårt att avgöra om en svaghet på dessa områden är en följd av de 
fonologiska svårigheterna eller om de utgör exempel på fristående orsaksfaktorer till dyslexi. 
Likaså kan de neurologiska avvikelser som oftast ligger bakom den fonologiska störningen ses 
som ett resultat av en interaktion mellan genetiska faktorer och miljöpåverkningar. Enligt Frith 
(1999) gör sig detta samspel gällande redan på fosterstadiet. (se figur 4 s. 11). 
 
4.6.2 Nära relaterade grundproblem 
 

Dyslektiker har som redan nämnts fonologiska svårigheter. Det handlar alltså om en språklig 
svaghet där åtminstone en del av språkfunktionen är drabbad förklarar Høien och Lundberg 
(2002). Många dyslektiker har även andra språkliga problem som kan ses som nära relaterade 

grundproblem. Språkliga problem kan vara problem med korttidsminnet, benämningssvårig-
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heter, dålig artikulation och försenad språkutveckling (s. 24). De språkliga grundproblemen kan 
ha en negativ inverkan på den skriftspråkliga utvecklingen genom att dåligt korttidsminne gör 
det svårt att förstå långa och syntaktiskt kompliserade meningar, benämningsproblem kan hindra 
inlärningen av nya ord, något som i sin tur försenar utvecklingen av ordförrådet. Ett gott ord-
förråd är enligt Stanovish (1986) en förutsättning för läsförståelse. Fonologiska diskrimina- 
tionssvårigheter och artikulationssvårigheter kan ge oprecisa fonologiska ordidentiteter, något 
som i sin tur försvårar läsinlärningen. Magnusson och Nauclér (i Jacobson och Lundberg 1995) 
menar att hos somliga svaga läsare finns ett samband mellan dyslexi och försenad talutveckling 
och mellan dessa företeelser och lingvistisk medvetenhet. Andra relaterade grundproblem kan 
enligt Høien och Lundberg vara exempelvis uppmärksamhetsproblem, koncentrationssvårig- 
heter, sekvenseringssvårigheter och dålig motorik. Dessa kan ge upphov till sekundära symptom. 
 
4.6.3 Sekundära symtom vid dyslexi 
 

Ett sekundärt problem som är vanligt förekommande i samband med dyslexi är enligt Høien och 
Lundberg dålig läsförståelse. Det är också vanligt att det uppstår matematiksvårigheter som en 
följd av lässvårigheterna. Ett annat sekundärt problem som ofta ses hos elever med dyslektiska 
problem är ett dåligt självförtroende (Taube 2004). Vidare kan socioemotionella anpassnings- 
och beteendeproblem utvecklas som en följd av dyslexin, påpekar Høien och Lundberg (2002) 
och får stöd av Kadesjö (2001). Fröjd (2005) anser att de oregelbundna ögonrörelser som före-
kommer i samband med dyslexi i de flesta fall är en följd av lässvårigheterna och inte en orsak 
till dessa.  
 
4.6.4 Rättskrivning 
 

Elbro (2004) understryker det nära sambandet mellan dyslexi och språkliga problem och påpekar 
att dyslexin gör det svårt att uppnå god färdighet i skrivning och stavning. Vid stavning av ord 
använder sig skrivaren av två strategier; den lexikala strategin och den icke-lexikala strategin 
(Høien och Lundberg 2002). Förutsättningen för att använda den lexikala stavningsstrategin är 
att ordens stavningssätt först är tillägnat och lagrat i lexikon. Denna kunskap hämtas fram när 
ordet ska stavas. Med hjälp av lexikala kunskaper kan både reguljära och irreguljära ord stavas 
korrekt. Vid användande av den icke-lexikala stavningsstrategin gör man först en fonologisk 
analys av ordet och omkodar därefter varje fonem till korresponderande grafem. Med hjälp av 
denna stavningsstrategi kan reguljära ord och nonsensord stavas korrekt. Høien och Lundberg tar 
upp skrivandets komplexa dimensioner och menar att dyslektikernas allmänna skrivproblem dels 
uppstår som en konsekvens av problem med rättskrivning och handstil och dels hänger samman 
med arbetsminne och koncentration. Här påverkas sådana processer som planläggning, utförande 
och redigering vid skrivning (a.a.). 
 
4.6.5 Handstil 
 

Många elever med dyslektiska problem har en sämre handstil än andra elever konstaterar Høien 
och Lundberg (2002). De menar att detta kan ha flera orsaker. Det kan bero på den försenade 
finmotoriska utvecklingen som är karakteristisk för barn med dyslektiska svårigheter, men det 
kan också bero på emotionella faktorer som att bokstäverna är negativt laddade för barnet, något 
obehagligt som barnet helst vill undvika, eller så försöker de dölja den bristfälliga stavningen 
genom en otydlig handstil. Det kan också bero på för lite övning. Dessa faktorer uppmärk-
sammas även av Föhrer och Magnusson (2003) som liksom Høien och Lundberg konstaterar att 
många elever med läs- och skrivsvårigheter har en dålig handstil.  
 

Handstilsproblematiken bör, enligt Høien och Lundberg (2002), ses ur olika synvinklar. De 
menar att en fördel med skrivstilen är att den ger ett kinestetiskt minne vilket kan understödja 
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stavningen av orden. Å andra sidan kan den hindra skrivandet genom den krävande finmotoriska 
koordinationen. Høien och Lundberg (2002) understryker dock värdet av att alla får utveckla en 
acceptabel skrivstil. De menar att ett starkt argument för att använda tid och energi på hand-
stilsundervisningen är att handstilen ger kinestetisk och visuell förstärkning av stavnings-
funktionen. Det är därför viktigt, framhåller Høien och Lundberg, med en systematisk under-
visning i skrivande för hand under de första skolåren i syfte att automatisera de motoriska 
rörelserna. I ett senare skede är det av stor betydelse att utveckla kunskap i att använda datorn 
som skriftligt redskap. Detta understöder processkrivandet vilket gör att energin kan läggas på 
den skapande processen i skrivandet.  
 
4.6.6 Relationen mellan dyslexi och specifik språkstörning  
 

Dyslexi är liksom specifik språkstörning ett handikapp som påverkar läs- och skrivinlärningen 
negativt. De verkar överensstämma om man använder diskrepansdefinitionen, det vill säga att ett 
barn som har normal eller över normal icke verbal IQ läser och skriver långt under förväntan 
med hänsyn till IQ-nivån. Om man däremot ser till de underliggande kognitiva problemen skiljer 
sig dyslexi och specifik språkstörning åt (Bishop och Snowling 2004; Myrberg 2007).  
 

Även om fonologiska problem är vanliga hos barn med specifik språkstörning, så är detta enligt 
Myrberg (2007) inte huvudproblemet, vilket är fallet vid dyslexi. Det primära problemet för barn 
med specifik språkstörning är att förstå och göra sig förstådd till följd av bristande syntaktisk 
och semantisk förmåga. Dyslektiker kan ofta kompensera sina fonologiska problem eftersom de 
utvecklar semantiska och syntaktiska förmågor. Detta sätt att kompensera är inte möjligt för barn 
med specifik språkstörning. Enligt Myrberg verkar påverkansriktningen mellan fonologi och 
läsutveckling gå i olika riktningar för de båda grupperna. Myrberg påpekar att barn med specifik 
språkstörning som inte har så påtagliga fonologiska problem brukar få ett starkt uppsving i 
fonologisk förmåga när de börjar läsa och skriva, ett påpekande som stöds av Lundberg (2002).  
Detta kontrasterar mot dysleximönstret. 
 

A child with delayed or impaired language development including poorly developed vocabulary and 
syntactic problems will not necessarily encounter great difficulties in the very early stages of reading. 
(Lundberg 2002 s. 11). 

 

När texterna blir svårare och mer komplexa i fråga om ord och syntax börjar svårigheterna upp-
träda för barn som har bristande syntaktisk och semantisk förmåga, konstaterar Lundberg. Vid 
diagnostisering rekommenderar Bishop och Snowling (2004) att diskrepans mellan läs- och 
hörförståelse används för att särskilja dyslexi från specifik språkstörning.  
 
4.6.7 Dyslexidiagnos  
 

Myrberg, (2003) konstaterar att det finns en stor samsyn mellan forskare när det gäller betydel-
sen av noggranna utredningar av elever med dyslexi. Det är av stor betydelse att identifiera dessa 
barn tidigt och att analysera problematiken. Kopplingen mellan diagnos och åtgärder är en förut-
sättning för en effektiv inlärning menar Donaldsson (1995) och påpekar att det är nödvändigt att 
beakta elevens totala situation när man väljer åtgärder. Høien och Lundberg (2002) understryker 
att all diagnostisering måste ske utifrån en djup respekt för eleven som medmänniska. Det gäller 
att med hjälp av olika tester och i dialog med eleven försöka nå fram till större insikt om hans 
eller hennes starka och svaga sidor, en insikt som utgör en grund för de pedagogiska åtgärderna. 
Detta framhåller även Magnusson (muntl. komm. 2006) som lyfter fram vikten av att ha ett 
öppet, dynamiskt och påläst förhållningssätt vid bedömningar av elevers svårigheter. Diagnosen 
ska ge en förklaring och beskrivning av vad som ingår i problemet och därmed ge värdefull 
vägledning för planering av det fortsatta pedagogiska arbetet.  
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Ericson (2001) lyfter fram vikten av att skilja mellan olika typer av dyslexi för att kunna hjälpa 
varje enskilt barn. Olika delar av hjärnan har specifika funktioner som vid läsning och skrivning 
integreras i en invecklad helhetsfunktion. Det finns, påpekar Ericson, inte en förklaring till 
specifika läs- och skrivsvårigheter och det finns inte bara en form av dyslexi. Orsakerna och 
funktionsstörningarna kan hos det enskilda barnet vara olika och yttra sig på olika sätt. Pehrsson 
och Sahlström (1999) framhåller betydelsen av att ta reda på vilka strategier eleven använder vid 
läsning och skrivning och att upptäcka sambandet mellan läs- och skrivsvårigheterna och övriga 
förmågor för att man ska kunna anpassa undervisningen till elevens bästa inlärningsmöjligheter. 
Ericson (2001) påpekar att det fordras god kunskap om barns läs- och skrivutveckling och 
lyhördhet för eleven för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevens behov. 
 

Enligt Zettergren Nelson (2003) varierar upplevelsen och tolkningen av dyslexidiagnosen hos 
såväl elever som deras lärare och föräldrar. En del barn använder även termen för att avlasta sig 
moraliskt medan andra värjer sig mot diagnosen eller avvisar den i förhållande till den egna 
personen. De värjer sig inte bara emot att bli sammankopplade med diagnosen, utan också med 
specialundervisningen. De vill inte riskera att framstå som någon som behöver hjälp i skolan. 
Diagnosen kan emellertid bli en positiv utgångspunkt för en förändring, konstaterar Zettergren 
Nelson. Detta sätt att se på sin diagnos innebär oftast en stor lättnad för barnet. Barnet får sina 
erfarenheter tolkade vilket gör att de blir förståeliga. Detta gäller båda på det personliga och på 
det sociala planet. Diagnosen får också en moralisk funktion genom att barnet kan avvända den 
som utgångspunkt för att försvara sig mot alla eventuella påståenden om att man är dum eller lat. 
Därmed upplevs diagnosen som en befrielse. I detta förhållningssätt får diagnosen betydelse i 
relation till en positiv skolsituation. Zettergren Nelson konstaterar att dessa barn oftast har en 
positiv relation till en speciell lärare och till specialundervisningen. 
 

Høien och Lundgren (2002) lyfter fram betydelsen av att diagnostisera tidigt och ha väl utbil-
dade lärare för att elever med dyslexi skall behålla en god självbild. De menar att en utredning 
alltid bör innefatta en bedömning av elevens självbild, dels för att få en helhetsbild, dels för att 
på bästa sätt introducera de åtgärder som är nödvändiga, inte minst vad som skall fokuseras i ett 
inledningsskede. Jacobson och Lundberg (1995) understryker betydelsen av olika angreppssätt 
beroende på en elevs självkänsla och självförtroende. Självkänslan är stabilare och grundas tidigt 
i livet medan självförtroendet är mer situationsbundet. I varje läs- och skrivutredning är det där-
för angeläget att försöka få en uppfattning om elevens självbild. De menar att om pedagogen vet 
att eleven har en förhållandevis bra självkänsla men att självförtroendet sviktar i en specifik 
situation, till exempel när det gäller att läsa och skriva, kan åtgärderna omgående fokusera på det 
specifika problemet. Om eleven däremot har en låg självkänsla och har erfarenheter av att ofta 
bli sviken av viktiga personer bör läraren först lägga mycket energi på att skapa en god relation 
till eleven så att han eller hon vågar lita på lärarens avsikt att stötta i svårigheterna.  

 
5. Viktiga faktorer för lärandet 

 

5.1 Scaffolding  
 

Bodrova och Leong (1996) beskriver, utifrån Vygotskys teorier, undervisningen med hjälp av 
begreppet scaffolding. Vid scaffolding ligger fokus på själva processen. Bodrova och Leong 
framhåller det starka sambandet mellan språk och kognition, men påpekar att lärandet också är 
en social process och att kommunikation är en förutsättning för att den processen ska fungera. 
Såväl lärandet som utvecklingen påverkas om kommunikationen på något sätt brister. En förut-
sättning för att man ska utveckla metakognition är, enligt Bodrova och Leong, att medvetandet 
är mer inriktat på vägarna till resultatet än på resultatet. Vid scaffolding fokuseras lärandet till 
den proximala zonen. Den proximala zonen finns mellan barnets utvecklingsnivå och den nivå 
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han eller hon kan uppnå med assistans. Vygotsky (1978) anser att för att man ska kunna upp-
täcka och utnyttja den proximala zonen måste det finns tillgång till kunniga lärare. Han eller hon 
finns med i läroprocessen och har en plan för lärandet. En förutsättning för detta är att läraren 
kan följa barnets språk- och tankeutveckling. Ett bra sätt för eleven att få syn på sina egna 
strategier är att lära någon annan. När man förklarar för någon annan hur man tänker förstår man 
sina egna strategier. 
 

Use thinking while talking to check childrens understanding of concepts and strategies. Get children 
used to talking about what they think and how they solve problems. Have them repeat ideas back to 
you how they understand an idea. As one teacher puts it, ”I need to know how you think about 
things”. Have children talk to each other; then listen to what they say to each other. Not only is your 
listening motivating for children, it gives you wonderful insights into what they understand. (Bodrova 
och Leong 1996, s. 106).  

 

Fahlén (2002) är inne på samma tankegång och gör en jämförelse hur man kan se på under-
visning utifrån metaforerna lotsning och ställningsbyggande. Likheten ligger i att båda be-
greppen handlar om en som är mer kunnig och hjälper en som är mindre kunnig. Man kan med 
andra ord säga att båda handlar om någon form av undervisningsstöd. Olikheten ligger i 
funktionen; Lotsen är den kunniga som leder fartyget förbi besvärliga skär till målet. Den mindre 
kunniga kan bara följa efter eller lämna över styrningen. När man är i hamn, uppgiften är löst, så 
är det hela klart. Skären har emellertid inte blivit tydliga, så lotsen behövs även på kommande 
resor. Ställningsbyggaren däremot tar alltid hänsyn till husets form och var man befinner sig i 
byggprocessen. Här fokuserar man på vad som sker i själva byggandet, var den som behöver 
stöttning befinner sig i kunskapsutvecklingsprocessen. Det man konstruerar ska bli så välbyggt 
att ställningen så småningom kan tas bort. Kunskapen byggs således på förståelse och 
meningsfullhet som varar. För att en lärare ska kunna klara rollen som ställningsbyggare krävs 
det enligt Fahlén både lyhördhet och förmåga att skaffa sig kunskap om hur långt i utvecklingen 
eleven har kommit. Det fodras också goda teoretiska kunskaper om de inblandade processerna. 
Fröjd (2005) menar att det är viktigt att bestämma den proximala zonen eftersom varje elev 
måste utsättas för rätt utmaningar för att utveckla högre begreppsstrukturer.  
 

… om inte miljön skapar sådana uppgifter åt barnet i den åldern, om den inte framställer några nya 
krav, och inte med hjälp av nya mål väcker och stimulerar intellektets utveckling, då kommer inte alla 
de möjligheter som i själva verket finns nedlagda i tonåringens tänkande att utvecklas. Då försenas 
tänkandets utveckling, och de högre formerna av tänkande kanske aldrig uppstår. (Vygotsky 
1934/1999, s. 187).  

 

Detta ställer stora krav på den vuxna, anser Fröjd (2005), eftersom det innebär att den vuxna 
måste göra båda en praktisk och en teoretisk analys av uppgifterna. Den vuxna ska således 
förmedla sina kunskaper till barnet så att dessa är anpassade till barnets utvecklingsnivå och 
samtidigt se till att de kunskaper som är i fokus inte förvrängs. En viktig förutsättning för detta, 
är enligt Fröjd, samspelet mellan barnet och den vuxna. Det är också viktigt, fortsätter han, att 
den vuxna gör en analys av sin egen insats i lärandesituationen. (a.a.). 
 
5.1.1 Deltagarperspektiv 
 

Enligt Clay (1991) är det nödvändigt att läraren, för att kunna följa och förstå elevers läs- och 
skrivinlärning, har kunskap om och insikt i elevers tänkande och lärande samt kunskap om olika 
teorier för språktillägnande, om läs- och skrivprocesser och i vilka steg läs- och skrivutveck- 
lingen kan ske. Hon framhåller betydelsen av att läraren utgår från det eleven redan kan och ger 
stöd och vägledning utifrån kunskaper om den enskilda eleven. Det kan ske genom att lärande- 
miljön utformas i relation till elevens behov, erfarenheter och kunskaper och, när det behövs, 
kompletteras med individuellt stöd. Att kunna göra medvetna val utifrån olika teorier är en 
förutsättning för att läraren ska kunna ta ett deltagarperspektiv, eftersom teori styr innehåll, 
arbetssätt och arbetsformer, påpekar Clay. Genom att läraren deltar i lärandeprocessen främjas 
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barnets lärande, vilket redan Vygotsky (1934/1999) förespråkade. I dialogen skapas möjlighet 
för eleven att tillägna sig kunskap om och förståelse av det egna sättet att tänka och lära. 

 

Det är av stor vikt att komma åt allt som ryms inom det engelska begreppet literacy, menar 
Pehrsson och Sahlström (1999). Det handlar inte enbart om de tekniska färdigheterna läsa och 
skriva utan även om den sociala och kulturella referensram som färdigheterna är inbäddade i. 
Genom att ta ett deltagarperspektiv och ett ämnesperspektiv kan läraren få kunskap om elevens 
egna uppfattningar, det vill säga elevens egen förståelse och kunskap om skriftspråket. Denna 
kunskap kan läraren sedan relatera till teoribildning om språkinlärning, läs- och skrivutveckling 
och undervisningssituation resonerar Pehrsson och Sahlström. På så sätt får läraren redskap att 
förstå hur val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer gynnar eller hindrar elevens möjligheter 
till optimal utveckling. 
 

5.2 Specialpedagogiska insatser 
 

All pedagogisk verksamhet syftar till att genom olika slag av påverkandeprocesser på ett positivt 
sätt påverka den eller de som utsätts för verksamheten påtalar Persson (2001). Det som skiljer 
specialpedagogik från pedagogik i allmänhet är enligt Persson att specialpedagogiska insatser är 
avsedda att sättas in där den vanliga pedagogiken bedöms inte räcka till. Ett sätt att skilja 
specialpedagogisk verksamhet från klassundervisning är att peka på pedagogiska eller metodiska 
skillnader. Klassläraren är professionell när det gäller undervisningen i ett visst ämne, som då 
inkluderar både innehåll och arbetsformer, medan specialpedagogen/specialläraren är professio-
nell när det gäller elevens behov och en viss form av undervisning och lärande. Det krävs enligt 
Persson en särskilt slags undervisning för att tillgodose behoven hos de elever som uppvisar 
svårigheter i skolarbetet. Denna specialpedagogiska verksamhet bör ses relationellt, det vill säga 
i samspel med övrig pedagogisk verksamhet i skolan, poängterar Persson. Myrberg och Lange 
(2006) konstaterar att ett framgångsrikt specialpedagogiskt arbete förutsätter uppföljning och 
kontroll av kunskaperna. Kunskaperna måste också tränas för att befästas. Beroende på den 
undervisning eleverna möter utvecklar de mer eller mindre effektiva strategier. Tid är en grund-
läggande förutsättning och arbetssättet måste anpassas till varje elev både ifråga om intensitet 
och tidsomfattning. Detta understryks av de resultat Torgesen (2005) redovisar från ett antal 
interventionsstudier. Dessa interventionsprogram, som har högre grad av intensitet än reguljär 
specialundervisning, visade sig ge mycket goda resultat.  
 
5.2.1 Viktiga komponenter i specialundervisningen 
 

Adler (i Adler och Holmgren 2000; muntl. komm. 2006) lyfter fram tre viktiga komponenter 
som han hävdar måste ingå i undervisningen av elever som har ett komplicerat lärande: 1) lindra 
följderna, 2) reducera svårigheterna och 3) kompensera för problemen.  
 

Adler menar att vi genom att hjälpa eleven att bättre förstå sina svårigheter också kan få möjlig-
het att fokusera och motivera eleven att lyfta fram sina starka sidor. Elevens svårigheter kan 
lindras genom att vi pratar om det som är besvärligt. Alla elever vet vad de befinner sig i för-
hållande till sina klasskamrater, detta gäller även de elever som har stora svårigheter. Det är där-
för viktigt att hjälpa dem att klä sina svårigheter, sin frustration, i enkla vardagsord menar Adler. 
Då kan man också diskutera alternativa arbetssätt och alternativa strategier där eleven utnyttjar 
sina starka sidor. Adler varnar för att om vi inte tidigt arbetar aktivt med en elevs negativa själv-
bild så kommer eleven att successivt undvika läsning, skrivning, räkning och andra aktiviteter i 
skolan. När det gäller att reducera elevers specifika svårigheter så sker detta, enligt Adler (2006), 
bäst enskilt. Denna form av undervisning är effektivast eftersom elever med olika specifika 
svårigheter inte har så mycket mer gemensamt än att de uppvisar just specifika svårigheter. 
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Dessa elever behöver träna på olika saker och det är därför olämpligt och ineffektivt att under-
visa dem i grupp. 
 

Den tredje komponenten som, enligt Adler (2006), måste ingå i undervisningen är att eleverna 
får lära sig att kompensera för sina problem. De behöver få stöd för att arbeta självständigt i 
klassrummet med hjälp av olika pedagogiska och tekniska hjälpmedel. Adler understryker be-
tydelsen av att eleverna tidigt blir förtrogna med kompensatoriska hjälpmedel för att motverka 
sådana effekter som lätt uppträder i puberteten, nämligen att de inte vill ta emot hjälp eftersom 
de då är i en ålder av frigörelse när man vill klara sig själv. Målsättningen bör vara att lära 
eleverna metoder och arbetssätt så att de kan arbeta självständigt med sina arbetsuppgifter. När 
eleven får utveckla sin förmåga att självständigt utföra en uppgift skapar det en upplevelse av att 
lyckas vilket är avgörande för elevens motivation på sikt, understryker Adler.  
 

5.2.2 En-till-en-undervisning  
 

En-till-en-undervisning är en strukturerad form av undervisning som aktuell forskning visat vara 
en effektiv metod för den som har läs- och skrivsvårigheter (Snow, Burns och Griffin 1998; 
Høien och Lundberg 2002; Rack 2004; Snowling och Hulme 2005; Myrberg och Lange 2006). 
Denna undervisning beskrivs som teoribunden, individinriktad och lustfylld och det sker också 
kontinuerligt återkoppling. Frost (2002) understryker betydelsen av den kommunikation som här 
sker mellan lärare och elev.  
 

Clay (1991 och 1993) lyfter fram vikten av att individualisera undervisningen för elever med 
problem i läsinlärningen, eftersom varje elev är unik och behöver sitt eget inlärningsprogram. 
”….the best progress for a particular child will result from individual instruction”. (Clay 1993, s. 
5). Hon framhåller betydelsen av korta, dagliga träningspass med en-till-en-undervisning där 
eleven med stöd av läraren kan finna sin egen väg fram till en funktionell avkodning och 
förståelse av texten. Lärarens uppgift är att hjälpa eleven att hitta framgångsrika strategier och 
utnyttja ledtrådar vid avkodning och tolkning av texten. En förutsättning för framgång i läs-
ningen är enligt Clay att lästräningen sker på rätt svårighetsnivå. Detta framhåller även Høien 
och Lundberg (2002) som menar att det inte går att göra ett upplägg som passar för lässvaga 
elever i allmänhet eftersom ingen elev är den andra lik. Åtgärder måste göras med utgångspunkt 
i en grundlig kartläggning av den enskilda elevens avkodnings- och förståelseprocesser. De 
understryker också vikten av att kartläggningen är en kontinuerlig process, så att man vid varje 
tidpunkt kan få kunskap om hur undervisningsupplägget fungerar. Utmaningen för läraren är att 
hitta ett undervisningsupplägg som ger det rätta balansförhållandet mellan insats och utbyte (se 
fig. 7). I enlighet med Bodrova och Leongs (1996) beskrivning av undervisningen utifrån 
begreppet scaffolding (se kap. 5.1) anser även Høien och Lundberg (2002) att undervisningen 
inte får vara för lätt, eftersom det då inte blir spännande och utmanande för eleven. Den får inte 
heller för svår eftersom det resulterar i att elevens insats står i stor kontrast till det som uppnås. 
Det är även viktigt att tillmötesgå behovet av trygghet och att lyckas; ”Nothing succeeds like 
success”. (Høien och Lundberg 2002, s. 281). 
 

Enligt Torgesen (2005) har en-till-en-undervisning, intensivträning och lärarskicklighet visat sig 
vara viktiga faktorer i insatser till elever som har dyslektiska problem. Han lyfter fram betydel-
sen av att anpassa insatserna individuellt och att använda olika vägar; ”given the right leval of 
intensity and teacher skill, it may be possible to obtain these rates of growth using a variety of 
approaches to direct instruction in reading”. (Torgesen 2005, s. 529). Dessutom konstaterar 
Torgesen att det även visade sig vara lättare att undervisa de elever som fått en-till-en-
undervisning eftersom de hade utvecklat fungerande lässtrategier. Även Myrberg (2007) fram-
håller betydelsen av direktundervisning som är individuellt anpassad.  
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Dessa elever behöver direkt lärarstöd som inriktas på just deras inlärningsstrategier (”direct 
instruction”). För elever med dyslexiproblem handlar det om undervisning som utvecklar deras 
fonologisk/fonemiska förmåga och deras läsförståelsestrategier”. (Myrberg 2007 s.78).  

 

 
 
Fig. 7. Insats-nytta-modellen i förhållande till läsprocessen enligt Høien & Lundberg (2002) s. 322. 

 
 

5.2.3 Kompensatoriska hjälpmedel  
 

Vid planering av insatser är det är viktigt att bygga på möjligheterna och utgå från styrkor 
(Ericson 2001). Eftersom pedagogiken ska anpassas till barn med vitt skilda förutsättningar 
måste även läromedlen uppfylla kraven på struktur och flexibilitet. Enligt Föhrer och Magnus-
son (2003) är det nödvändigt att tidigt hitta alternativa metoder för att elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ska få tillgång till det skrivna språket. Tillgång till det skrivna språket också är 
en förutsättning för att förkovra sig i andra ämnen och det är därför viktigt, påpekar Jacobson 
och Lundberg (1995), att vidta kompensatoriska åtgärder. Datorn kan bli ett effektivt studie-
hjälpmedel men måste anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. Det kan enligt Föhrer 
och Magnusson aldrig bli fråga om färdiga paketlösningar och hjälpmedlen kräver dessutom 
lärarstöd eftersom eleverna måste lära sig att använda dem på rätt sätt. Föhrer och Magnussons 
redovisade studier visar att det inte heller är effektivt att lära eleven isolerade färdigheter, utan 
datorfärdigheterna måste få tränas i meningsfulla sammanhang. Jacobson och Svensson (2007) 
lyfter fram vikten av att finna både praktiska och pedagogiska rutiner för arbetet med 
kompensatoriska hjälpmedel. De menar att om hjälpmedlet introduceras redan under de tidiga 
skolåren är det lättare att finna dessa praktiska och pedagogiska rutiner.  

 

När det gäller val av kompensatoriska hjälpmedel är det viktigt att utgå från varje elevs behov 
påpekar Jacobson och Svensson (2007). Vissa hjälpmedel passar för en del elever medan det kan 
kännas helt fel för andra. Detta understryker betydelsen av att noga utreda varje elevs förmåga 
och därefter sätta in den utrustning som eleven behöver. Jacobson och Svensson framhåller 
vidare att hänsyn måste tas till elevens egna önskemål, eftersom eleven själv är den som har bäst 
kännedom om vilka hjälpmedel som behövs och i vilka situationer som de behövs. 
 

I en studie av Montali och Lewandowski (1996) framgår det att alla svaga läsare inte tycks vara 
hjälpta av samma typ av stöd. Därför är det viktigt att ta reda på hur lässtödet ska vara utformat 
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för att ge varje elev så god utdelning som möjligt. Montali och Lewandowski avsåg med sin 
studie att utröna om läsförståelse och ordavkodning förbättrades av att eleverna både hörde och 
såg texterna. Det framkom i studien att om eleverna både hörde och såg texten förstod de 
innehållet signifikant bättre än om de enbart lyssnade. Detta gällde dock inte alla utan det fanns 
en del variation i gruppen; några elever förstod bäst om de enbart läste och andra om de bara 
lyssnade. Detta pekar på vikten av att individualisera läsundervisningen för lässvaga elever 
understryker Montali och Lewandowski.  
 

Det är en risk att elever i läs- och skrivsvårigheter börjar uppleva sig själva som någon som inte 
kan och någon som inte kan lära sig. Redan tidigt riskerar de då att tappa motivationen för att de 
känner sig misslyckade. Det gäller att bryta den negativa utvecklingen och inte enbart låta 
eleverna träna sina bristande förmågor, betonar Danielsson och Liljeroth (2005). De framhåller 
vikten av att bygga på elevernas starka sidor och erbjuda dem intressanta och lustfyllda uppgifter 
som de klarar av. Vidare påtalar de att inlärningen måste vara meningsfull för eleven och att det 
är betydelsefullt att tillsammans med eleven hitta fram till personliga lösningar på aktuella 
problem som eleven möter i skolarbetet. 
 

Myrberg och Lange (2006) varnar för att hjälpmedlen kan hämma kommunikationen mellan 
lärare och elev och påpekar att språkutveckling förutsätter språkligt samspel mellan människor. 
Vidare poängterar de att för att datorstödet ska ge positiva effekter måste det sättas in i ett peda-
gogiskt sammanhang som eleven förstår. Rätt använda kan datorer vara eleverna till stor hjälp 
och ge dem möjlighet att redovisa sina kunskaper. Å andra sidan är datorbaserade program inte 
alltid till hjälp utan kan även vara komplicerade att använda för vissa elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. 
 

Kunskapsinhämtning bygger på läs- och skrivfärdigheter. Genom att använda kompensatoriska 
vägar kan även elever med läs- och skrivsvårigheter nå läroplanens mål, understryker Föhrer och 
Magnusson (2006). Eleven måste få lära sig att verbalisera sina tankar och lära sig att bygga upp 
en sammanhängande text. Exempel på kompensatoriska vägar att gå är att eleven får 
kurslitteratur inläst på band, längre tid på skrivuppgifter, alternativa redovisningsformer samt 
speciell träning i användandet av datorn för textproduktion och stavningskontroll. En viktig 
faktor är också att eleven får regelbunden och kvalificerad hjälp av speciallärare. Därtill spelar 
lärarens kunskaper och attityder en väsentlig roll enligt Föhrer och Magnusson. 
 

5.3 Lärarens betydelse för elevens utveckling och lärande 
 

Normell (2002) lyfter fram lärarens betydelse för elevernas utveckling och lärande. Läraren ska 
enligt Normell följa eleverna till det ställe där kunskapen finns och på vägen undanröja de hinder 
som kan uppstå för lärandet. Dessa hinder kan vara av vitt skilda slag, så därför behövs männi-
skor med olika kunskaper och erfarenheter för att hjälpa den enskilda eleven. Det är värdefullt 
om lärarna i ett arbetslag har kunskaper inom olika kompetensområden. Först då kan lärandet bli 
effektivt, menar Normell. Vidare poängterar hon att läraren har en viktig roll som förebild och 
identifikationsobjekt – eleverna behöver vuxna som kan hjälpa dem att växa och att utvecklas.  
 

Hög lärarkompetens är enligt aktuell forskning den mest betydelsefulla komponenten i den peda-
gogik som lyckas utveckla elevernas läs- och skrivförmåga (Catts och Kamhi 2005; Snowling & 
Hulme 2005; Torgesen 2005; Myrberg & Lange 2006). Hög lärarkompetens innebär att läraren 
behärskar olika metoder, arbetssätt och material och väljer utifrån vad som passar den enskilde 
eleven bäst vid ett givet tillfälle, förtydligar Myrberg och Lange (2006). Catts och Kamhi (2005) 
poängterar att det inte räcker med att upptäcka elevernas svårigheter, det måste också finnas 
kunskap om hur de ska åtgärdas. Det är inte heller tillräckligt att läraren kan metoden, påpekar 
Catts och Kamhi. Läraren måste också veta vilka faktorer som påverkar den. Sådana faktorer är 
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tidsfaktorn, miljön, vilka texter som används och interaktionen mellan lärare och elev. De menar 
att för att förstå lärandet måste fokus riktas såväl mot vad barn lär sig som vad lärare verkligen 
lär ut. Kadesjö (2001) menar att en klassrumssituation med en vag lärare som inte riktigt förmår 
förmedla vad han eller hon vill är problematisk för barn som är beroende av att de vuxna är 
tydliga.  
 

Zettergren Nelson (2003) konstaterar utifrån sin studie att de barn som har en positiv relation till 
en speciell lärare ofta upplever såväl specialundervisningen som dyslexidiagnosen positivt. Hon 
framhåller hur viktigt det har varit för eleverna att det har funnits en lärare som upptäckt att allt 
inte har stått rätt till och som med sitt ingripande ställt saker och ting tillrätta. 
 
5.3.1 Betydelsen av känslomässig mognad  
 

Lärarens vardag är fylld av möten med elever, kolleger och föräldrar. Förmågan att skapa goda 
relationer till andra människor är enligt Normell (2004) beroende den känslomässiga mognad 
man uppnått. Den känslomässiga mognaden påverkar nämligen vårt sätt att hantera olika situa-
tioner i skolan och vår förmåga att skapa goda relationer till andra människor. Den känslo-
mässiga mognaden utvecklas i nära relationer till andra människor och kan beskrivas som en 
förmåga att känna igen egna och andras känslor och att kunna använda den kunskapen i sitt 
handlande. 
 

För att vi ska kunna fungera tillfredsställande i relationer måste vi kunna sätta oss in i hur både 
vi själva och andra tänker och känner menar Normell (2004). Den känslomässiga mognaden 
utvecklas inte av sig själv, vi förvärvar den och den kan främjas hela livet. Normell betonar 
vikten av att vi som pedagoger växer till i känslomässig mognad så att vi kan möta eleverna på 
ett bra sätt och skapa goda relationer till dem. Vidare framhåller hon att det har stor betydelse 
hur vi pedagoger tolkar elevernas beteende. Vår tolkning kommer nämligen att påverka hur vi 
bemöter eleven och hur vi handlar. Enligt Normell kommer det också att påverka hur andra 
uppfattar eleven. Detta resonemang stöds av Dysthe (2003). 

 

En viktig egenskap hos en god pedagog är inlevelseförmåga vilket, enligt Normell (2004), förut-
sätter emotionell mognad. En människa som själv har upplevt svåra misslyckanden, men som 
genom en positiv omgivning fått perspektiv och distans till det och därigenom utvecklats känslo-
mässigt, kan använda sina erfarenheter konstruktivt för att hjälpa elever som har det svårt. De 
negativa upplevelserna kan då bli viktiga erfarenheter för att bättre förstå de elever som är i en 
liknande situation. Hur mycket lättare är det inte att stödja och hjälpa någon om man känner igen 
dennes känslor och upplevelser av svårigheterna? Normell menar att egna misslyckanden och 
upplevelser kan vara av stort värde eftersom de ger oss möjlighet att förstå hur många elever 
känner sig; ”den som aldrig misslyckas är inte lämpad att arbeta med skolelever, för de miss-
lyckas ständigt och behöver vuxna som kan förstå, hur det känns”. (Normell 2004, s. 113). Ut-
vecklingen präglas av motgångar och svårigheter och om man bearbetar och lever sig igenom 
erfarenheterna, förstår och accepterar dem, kan de enligt Danielsson och Liljeroth (2005) vändas 
till styrka. 
  
Normell (2002) menar att om pedagogen har personlig mognad, en trygg yrkesidentitet och 
intresse för uppgiften så ger det en auktoritet som vilar på förtroende. Detta i sin tur ger goda 
förutsättningar för lärande. 

 
5.4 Pedagogiska miljöer 
 

Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är reflektionen en förutsättning för att fortlöpande kunna 
utveckla det pedagogiska arbetet. Men det är inte bara pedagogerna som har glädje av att tänka 
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ihop, påpekar de, barnen har naturligtvis också glädje av att få spegla sina tankar i andras för att 
få syn på sitt eget och andras sätt att lära och förstå omvärlden. ”Alla möten mellan människor, 
stora som små, öppnar möjligheter att i dialog med andra förstå något nytt om mig själv, om 
andra och om min omvärld”. (Åberg och Lenz Taguchi 2005, s. 44). 
 

Åberg och Lenz Taguchi (2005) menar att det är viktigt att vi vuxna fokuserar på barnens 
intressen och förmågor. Vi bör vara en del i en gemensam lärandeprocess med barnen där varje 
barn utmanas på sin individuella nivå och där dialogen är central. Då har vi möjligheter att förstå 
hur barnen tänker och kan då tillsammans med dem skapa en positiv lärandemiljö. Genom att 
lyfta fram barnens olikheter som en tillgång, öppnar vi nya möjligheter för dem att lära av 
varandra och kunna använda sig av varandras olika kunskaper. Hur barnen blir delaktiga beror 
på hur vi vuxna ger dem möjligheten till detta menar Åberg och Lenz Taguchi. Grundpelaren är 
att alla vuxna verkligen ser det som en tillgång med olikheterna i gruppen och förmår att lyfta 
fram och synliggöra detta. Det handlar om ett val från vår sida att medvetet fokusera på 
olikheten som en tillgång understryker Åberg och Lenz Taguchi. Vidare lyfter de fram 
betydelsen av att skapa meningsfulla sammanhang vilket främjar lärandet. De anser att det 
handlar om att hitta ett sammanhang för innehållet så att det blir meningsfullt för eleven. Genom 
att lyssna på eleverna kan vi finna dessa meningsfulla sammanhang och utifrån detta 
sammanhang kan vi utmana eleverna kring ett innehåll. Eleverna tänker sällan exakt som vi. 
Därför är det viktigt att alltid utgå från var eleverna befinner sig och hur de tänker. (a.a.). 
 
5.4.1 Samarbete 
 

Liljeroth (Danielsson och Liljeroth 2005; Liljeroth muntl. komm. 2006) poängterar att ett bra 
samarbete är en god grund för elevens utveckling. Detta lockar fram möjligheter inte bara hos 
barnet utan också hos alla omkring vilket skapar en dynamik där olika erfarenheter och 
upplevelser berikar miljön runt eleven. Kunskaper kan spridas och nya komma till. Om personer 
runt eleven är lyhörda och kreativa kan arbetet berika kunskapsutvecklingen inte bara inom fältet 
utan också påverka hela det pedagogiska området understryker Liljeroth. Jacobson och Svensson 
(2007) menar att ett tvärvetenskapligt samarbete föder nya spännande idéer. 

 
5.4.2. Bibliotekets roll 
 

Skolbibliotekets viktiga roll lyfts fram i Koncensusrapporten (Myrberg och Lange 2006) och 
Myndigheten för skolutveckling (2003). Bibliotekarien har en viktig roll att vägleda eleverna in i 
böckernas värld och hjälpa dem att hitta intressanta och spännande böcker. Molloy (2002) 
framhåller att litteraturläsning är ett möte mellan läsare och text. Hur olika läsare tolkar texten 
blir således beroende av läsarens bakgrund och vilka erfarenheter han eller hon har att tolka 
utifrån. Rosenblatt (2002) lyfter fram litteraturen som ett av de viktigaste medierna för spridning 
av vårt kulturmönster. Hon menar att det är viktigt att lägga tonvikten på relationen mellan 
texten och läsaren och hjälpa eleven att hitta samband mellan texten och sina egna intressen och 
behov. Enligt Rosenblatt kan litteraturläsning hjälpa eleven att utveckla kritiskt tänkande och 
göra honom eller henne bättre rustade att möta olika situationer i livet. Frost (2002) påpekar att 
det viktigaste är att eleven får hjälp att utveckla sammanhängande läsfärdighet. Detta sker bäst 
genom att läsa i meningsfulla situationer och genom att läsa texter som berör, påpekar Lundberg 
och Herrlin (2005).  
 

//… eleverna måste redan från början få uppleva att läsning handlar om mening, glädje, betydelse, 
budskap, upplevelse och förståelse. De måste få erfara att texter har något att säga som kan vara 
viktigt. (Lundberg och Herrlin 2005, s. 10). 
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6. Aktuella studier  
 

Torgesen (2001) påvisar att det genom intensiva insatser går att hjälpa äldre elever med 
avsevärda läs- och skrivsvårigheter att utveckla en funktionell läs- och skrivförmåga. Genom 
forskning har det uppenbarats att det är möjligt att utveckla deras läsförmåga mycket mer än vad 
man tidigare har kunnat uppnå med traditionell specialundervisning. Nyckeln till framgången är, 
enligt Torgesen, träning i tre grundläggande avseenden, nämligen fonologisk medvetenhet, av-
kodningsförmåga och uppbyggnad av ordförråd/utveckling av läsförståelse. Hur den effektivaste 
sammansättningen av programmet ska utformas kan enligt Torgesen avgöras först när man noga 
kartlagt elevens förutsättningar. 
 

Gustafson, Samuelson och Rönnberg (2001) gjorde en intressant upptäckt i sin intervention-
studie som avsåg mäta effekterna av fonologisk medvetenhetsträning hos svaga läsare i skolår 4. 
De fann att det förekom stora individuella skillnader i gruppen; några gjorde avsevärda framsteg 
i läsförmåga, medan andra elever inte förbättrade sin läsförmåga nämnvärt trots att samtliga 
elever ökade den fonologiska medvetenheten. De fann att en kritisk skillnad mellan grupperna 
var att eleverna som svarade på interventionen med en förbättrad textläsningskapacitet var de 
som hade både ortografisk och fonologisk ordavkodningsförmåga. De elever som inte förbättra-
de sin läsförmåga, hade endast ortografisk ordavkodningsförmåga. 

 

Miller-Guron och Lundberg (2000) konstaterar utifrån sin studie att för ett antal dyslektiker är 
det lättare att läsa på engelska än på svenska. Detta går stick i stäv med den vedertagna upp-
fattningen att förmågan att läsa och skriva på ett nytt språk vilar på samma strategier som man 
utvecklat när man lärt sig läsa och skriva på modersmålet. Enligt denna teori bör den som har 
svårigheter på modersmålet också få svårigheter på det nya språket. Den grupp dyslektiker som i 
Miller-Guron och Lundbergs studie föredrog att läsa på engelska överraskade genom att uppvisa 
samma läsförståelse på engelska som på svenska. De hade dessutom i det närmaste lika effektiv 
ordavkodning på engelska som en i övrigt jämförbar grupp dyslektiker hade på svenska och i 
jämförelse med en grupp normalläsare hade de förhållandevis lika lite problem med läsning på 
engelska. Det finns flera omständigheter som kan bidra till detta menar Miller-Guron och Lund-
berg. För dyslektiker som litar till ortografisk ordavkodning kan engelskans ortografiska struktur 
vara fördelaktig. När det gäller undervisning i engelska värderas ofta förmågan att uttrycka sig 
muntligt högt i svenska skolor. För dyslektiker med god språklig kompetens kan detta öka 
motivationen till att även läsa och skriva på engelska. I intervjuer som Miller-Guron och Lund-
berg genomförde uttryckte gruppen dyslektiker som föredrog att läsa engelska att de upplevde 
det som att de fick en andra chans när de skulle lära sig ett nytt språk.  
 

I en artikel i Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter presenterar Föhrer och Magnusson 
(2006) ett pågående projekt där de klarlägger hur vuxna som har läs- och skrivsvårigheter klarat 
skolgång och arbetsliv. De anser att studien är viktig eftersom det råder kunskapsbrist i fråga om 
varför vissa personer som har stora läs- och skrivsvårigheter klarar sig bättre än andra. Utifrån 
det pågående projektet har de funnit en gemensam nämnare som delvis tycks kunna förklara 
skillnaden i framgång vad gäller skola, utbildning och yrkesliv, nämligen inställningen och för-
hållningssättet till sitt handikapp. De har också funnit att de som i tidig ålder hade ett stort 
intresse för något bestämt ämnesområde gick det bra för. Dessa personer hade kommit till insikt 
om de egna starka och svaga sidorna och hade också utvecklat en envishet och målmedvetenhet 
som de haft stor nytta av. Föhrer och Magnusson menar att det är viktigt att ta tillvara de 
erfarenheter som personer som har läs- och skrivsvårigheter har av sitt problem. Alla som har 
läs- och skrivsvårigheter har erfarenheter av att försöka klara av de krav som ställs på en läs- och 
skrivförmåga som inte räcker till. Dessa personer kan därför berätta om hur de har gjort för att 
klara av sin situation. Med ökad kännedom om vilka faktorer som är avgörande för en positiv 
utveckling kan även skolmiljön förbättras.  
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Insikt i hur enskilda individer har löst sin situation, och vetskapen om att den går att lösa, kan också 
gagna andra med liknande svårigheter genom att ge dem positiva förebilder. (Föhrer och Magnusson 
2006, s. 12.) 

 

Groth (2007) resonerar om huruvida den specialpedagogiska strukturen påverkar elevens själv-
bild och lärande. Han konstaterar att resultaten i hans studie överensstämmer med tidigare 
studier på området och hänvisar här till Persson (1998) och Berglund (1998) som framhåller att 
en segregerande åtgärdsstruktur påverkar elevens självbild och i förlängningen även dennes 
självvärde i negativ riktning. En bidragande orsak till att den specialpedagogiska strukturen 
påverkar elevernas självbild negativt är att den verkar förknippas med skolmisslyckanden antar 
Groth. Han tror emellertid inte att orsaken till detta enbart skulle ligga i att eleven i större eller 
mindre utsträckning lämnar sin ordinarie klass, utan menar att en förutsättning för att avskiljan-
det ska kunna påverka eleven negativt är att avskiljandet är förknippat med någonting negativt. 
Detta resonemang innebär att om eleven lämnar sin grupp för att gå till något som har en positiv 
tankeanknytning, så kommer eleven att uppleva detta avskiljande positivt. Groth gör här en jäm-
förelse med spellektioner och andra aktiviteter som är positivt laddade och som därför inte, 
enligt hans mening, påverkar elevens självbild negativt. Utifrån sina resultat drar Groth slut-
satsen att en icke konkurrerande lärandesituation säkerligen är positivt för elevernas lärande. Å 
andra sidan kan lärandet i resursgruppen hämma lärandet eftersom eleverna påverkas av sina 
gruppkamrater i högre grad än av lärarens lärandeambitioner. Detta kan medföra att elevernas 
förväntningar på sitt eget lärande dämpas på grund av gruppens generellt sett låga nivå. Detta 
framhåller även Dysthe (2003) som hänvisar till studier som stöder hypotesen att elever som 
placeras i svaga grupper försämrar sin prestationsförmåga väsentligt, medan elever som under-
visas i klasser med hög ambitionsnivå, där det sociala systemet vägleder och stöder dem, kan 
öka sina skolfärdigheter påtagligt.  
 

Sammanfattningsvis konstaterar Groth (2007) att hans resultat tyder på att den specialpeda-
gogiska verksamhet som han studerat leder i riktning mot utanförskap och stämpling. Resultatet 
indikerar också att elevens självbild och syn på sitt självvärde till stora delar har sin grund i den 
sociala interaktionen. Det betyder att erfarenheter av utanförskap påverkar elevens självbild och 
självvärde i negativ riktning, vilket i sin tur påverkar lärandet. Med hjälp av fördjupad med-
vetenhet och kunskap tror Groth emellertid att mycket kan åstadkommas i positiv riktning på 
detta område. Han förespråkar fördjupade kunskaper i specialpedagogik för alla lärare och en 
omprövning av klassystemet som organisatorisk form. Mindre studiegrupper som är flexibla 
över tid och studieområden är att föredra vilket möjliggör individualisering av undervisningen. 
 

Ingesson (2007) visar att dyslektiker är bättre på logiskt tänkande än jämnåriga utan dyslexi. 
Hon menar att det verkar som om dyslektiker har en visuell begåvning och ett kreativt tänkande 
som utvecklats. Ingesson gör en försiktig tolkning, utifrån resultaten i sin studie, att barn med 
dyslexi utvecklar visuella, kreativa och intuitiva metoder att lära sig och att lösa problem som en 
följd av kompensatoriska processer. Ingesson fann dessutom att ungdomar med dyslexi, som har 
en särskild talang eller ett starkt intresse, med tiden anpassar sig väl. Viktiga faktorer var till 
exempel talang för sport, konst, musik eller teknik. Den personliga egenskapen envishet visade 
sig i Ingessons studie vara en viktig intern faktor. Betydelsefulla vuxna som trodde på elevernas 
möjligheter att klara sig bra, goda kamrat- och familjerelationer visade sig vara positiva externa 
faktorer. I de fall då ungdomarna upplevde dåliga kamratrelationer och lite stöd från föräldrar 
bedömdes dyslexi vara en riskfaktor för låg självkänsla och emotionella problem. 
 

I min tidigare studie (Tjernberg 2006) analyserades skriftspråksutvecklingen hos sex elever i 
riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Studien fokuserade på tidig kontra sen identifiering av 
elevernas läs- och skrivsvårigheter samt påföljande insatser. Syftet var att klarlägga vilken roll 
specialpedagogiska insatser spelar för elevers skriftspråkliga utveckling i ett tidsperspektiv. 
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Resultatet tyder på att det inte främst är tidpunkten för insatserna som är det mest betydelsefulla 
för en positiv utveckling, utan snarast innehållet i stödet. Det språkliga stödet som är anpassat 
till elevernas specifika svårigheter och utvecklingsnivå visade sig vara den avgörande faktorn.  

 
7. Metod och genomförande 
 
7.1 Praxisorienterad forskning  
 

I föreliggande studie handlar det om att göra såväl en forskningsinsats som att visa på möjlig-
heter till utveckling av den specialpedagogiska verksamheten i skolan. För detta ändamål fordras 
konkreta erfarenheter av vad som fungerar och inte fungerar. Dessa erfarenheter måste enligt 
Svensson, Brulin, Ellström och Widegren (2002) kombineras med reflektion och analys. De 
menar att en viktig förutsättning för att få tillstånd en förändring är att man inte tar befintliga 
förhållanden för givna utan ifrågasätter dem genom att visa på alternativ. När forskningen sker i 
dialog med verkligheten kan de olika perspektiven komplettera varandra och bidra till att ny 
kunskap genereras. Prövningen av erfarenhetsbaserad kunskap förutsätter emellertid autenticitet 
hos de involverade, och detta kan enligt Mattsson (2004) endast prövas genom kommunikation.  
 

Fundamental och praxisorienterad ansats är två olika vetenskapliga utgångspunkter (Mattsson 
2001). Medan den fundamentala har distans, innebär den praxisorienterade närhet till verksam-
heten. I denna studie har valts en praxisorienterad ansats utifrån studiens syfte. Enligt Mattsson 
(2004) kännetecknas praxisorientering av att forskaren tar sig in i den kontext som består av tid, 
rum, orsak, verkan, aktörer, handlingar och traditioner. Praxisforskaren vill medverka till för-
ändringar i praktiken; ”Det kan handla om att frigöra tyst kunskap, att identifiera kunskap i 
handling och att främja ett reflekterat yrkeskunnande”. (Mattsson 2004, s. 69). Enligt Freire 
(1973) står begreppet praxis för handling och reflektion. Han menar att det är genom att handla 
och reflektera över handlandet och dess konsekvenser som ny kunskap uppstår. Genom 
systematiskt arbete och relation till teorier kan forskning ge ny kunskap framhåller Mattsson 
(2004). I praxisorienterad forskning har kritisk reflektion ett särskilt värde och det är, påpekar 
Mattsson, viktigt att ge andra än forskaren utrymme för reflektion.  
 

Schön (1983) riktar intresset mot grundläggande frågor om relationen mellan kunskap, reflektion 
och handling. Nyckelbegrepp är tyst kunskap, tacit-knowing-in-action och reflekterat yrkes-

kunnande, reflection-in-aktion. Inspiration har han hämtat från Freires (1973) medvetande-
görande pedagogik. Freire visar på människors möjlighet att gå in i den historiska processen som 
ansvariga subjekt. Han menar att kunskap, medvetande och viljestyrda handlingar kan fogas 
samman till en gemensam kraft om människor får komma till tals. Därigenom frigörs tyst kun-

skap. Schön framhåller, liksom Freire, att teorin är inneboende i praktiken. Forskaren kan, enligt 
Schön medverka till att formulera tyst kunskap genom att deltagarnas beprövade erfarenheter 
begreppliggörs, konceptualiseras och blir föremål för kritisk reflektion. I sitt verk; The 

Reflective Practitioner likställer Schön handlingsreflektion, ”reflection in action” med ”learning 
by doing”. Genom att samtidigt lyssna till sig själva och varandra kan slutsatser dras om vad 
som bör göras och hur. Enligt Schön blir det möjligt att se underliggande mönster som är 
meningsskapande om en gemensam erfarenhetsbas finns. Handlingsreflektion återspeglar 
innehållet i kunskapen och leder till att världen kan förstås i ett nytt ljus. Enligt Schön är 
forskaren tillgänglig för såväl kunskapens som handlingens ögonblick. I föreliggande studie har 
Schöns tankegångar en framträdande plats såväl i handling som i analys. 
 

För att förstå handlingar i praktiken bör de ses i relation till den kontext i vilken handlandet sker 
menar Schön (1983). Varje situation är unik och måste därför behandlas olika beroende på hur 
den ser ut och vilka personer som är inblandade i den. Till exempel ser en pedagogisk situation 



 

31 

olika ut beroende på vilka lärare och elever som agerar i den. Schön framhåller vidare att 
situationerna kräver att de praktiserande reflekterar över de handlingar som där sker. I reflek-
tionen relateras situationen till liknande händelser utifrån tidigare erfarenheter och förståelse var-
vid nya insikter kan erhållas och kunskap utvecklas. Genom de reflekterade samtal som genom-
fördes i min studie kunde detta möjliggöras.  
 

Mattsson (2004; muntl. komm. 2007) lyfter fram begreppet empowerment som väsentligt i 
praxisorienterad forskning. Empowerment är, förklarar Mattsson, både en process och ett mål 
och den förutsätter en deltagarorienterad hållning hos forskaren. Det är själva forsknings-
processen och dess demokratiska karaktär som bedöms menar Mattsson, och deltagarnas kun-
skapssökande står därför i förgrunden. Mattsson framhåller forskningsprocessens sociala funk-
tion och menar att forskaren kan medverka till en djupare förståelse. Enligt Mattsson går forskar-
en in i verksamheten och lyfter, genom reflektion, fram den kunskap som finns så att problemen 
tydliggörs och kan förstås av de inblandade. Forskarrollen kännetecknas av dialog med 
praktikerna och en reflekterande hållning (Mattsson 2004), ett förfaringssätt som nyttjats i 
föreliggande studie. 
 
7.1.1 Forskarrollen – dess problem och möjligheter 
 

I en praxisorienterad studie som denna är forskarens förförståelse i ämnet av stor betydelse. Det 
är också viktigt att presentera de erfarenheter med vilka forskaren går in i processen. Jag har 
mina rötter i förskolan och har en lång yrkesverksamhet där. När jag arbetade i förskoleklass 
kom jag till insikt om vikten av att arbeta medvetet med språket för att lägga en bra grund för 
läs- och skrivinlärningen. Ett samarbete inleddes med en logoped och jag började auskultera vid 
hennes språkliga bedömningar och utredningar av läs- och skrivproblem. Mitt intresse för elever 
med språk- och skriftspråkliga problem medförde även att jag studerade vidare till specialpeda-
gog med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter. Den kunskap och erfarenhet jag har i ämnet 
medför att jag har stora möjligheter som forskare att komma till insikt om enskilda elevers läs- 
och skrivutveckling. Jag har också kompetens att urskilja vad som händer i läs- och skriv-
utvecklingen och tolka det mot bakgrund av teori och aktuell forskning som jag kontinuerligt tar 
del av. Genom mina erfarenheter av och närhet till verksamheten ökar även möjligheterna att 
komma åt människors autentiska erfarenheter och identifiera den kunskap som framträder i deras 
verksamhetsanknutna berättelser. 
 

Ett dilemma i min forskarroll (se kap. 7.5), är att jag kan uppfattas som mindre trovärdig efter-
som jag finns nära verksamheten och att mina analyser och slutsatser därför kan ifrågasättas. När 
informanterna resonerar runt mina frågeställningar utgår jag från att de avslöjar sitt tänkande om 
de företeelser som vi fokuserar på, men jag måste vara medveten om att tanke och ord inte nöd-
vändigtvis är samma sak. Möjligheten finns att de säger något som de tror att jag förväntar mig. 
Detta var jag extra observant på både vid samtalstillfällena och när jag gjorde min analys. 
 

Jag finns således nära den verksamhet som jag studerar men samtidigt utanför till en del. Denna 
möjlighet till både närhet och distans ger fördelar genom att jag får tillgång till värdefull in-
formation samtidigt som jag kan distansera mig och se på verksamheten utifrån. Mattsson (2004) 
betonar betydelsen av närhet till verksamheten och menar att människors autentiska erfarenheter 
blir mera tillgängliga genom närhet än genom distans. Närheten till verksamheten ger dessutom 
goda förutsättningar att i dialog återföra resultaten till de aktörer som arbetar i den. En forskare 
som är involverad i skolans verksamhet har större möjligheter att föra fram resultat som kan få 
genomslagskraft, jämfört med forskning som sker på distans från verksamheten. Det kritiska 
uppdraget prioriteras dock liksom forskningens kognitiva funktion, i enlighet med Mattssons 
(2004) beskrivning av en praxisforskare. 
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7.2 Undersökningens design 
 

För att få svar på frågeställningarna och därmed uppnå syftet med denna studie, fann jag det 
nödvändigt att välja en kvalitativt inriktad forskningsmetod. Vid kvantitativt inriktade studier 
söker man samband mellan eller förklaringar till fenomenen, medan man vid kvalitativa studier 
söker förståelse för de fenomen som studeras (Alvesson och Sköldberg 1994).  
 

Som design för studien valdes retrospektiv fallstudie. Fallstudien har ett stort värde som veten-
skaplig metod när syftet, som i detta fall, är att få djupgående insikter om komplicerade skeen-
den eller ny kunskap om förbisedda fenomen (Merriam 1988/1994). Kvalitativ forskning startar 
normalt med ett problem som hämtats från praxis. Det som styr forskningen är frågor som rör 
process, det vill säga hur något sker och frågor som rör förståelse; vad, varför och hur? Mattsson 
(2004) menar att tolkningen och dokumentationen i en fallstudie är ett sätt att göra egna verklig-
heter tillgängliga för andra och även för de inblandade. Valet att bedriva tolkande forskning 
grundar sig i att jag vill uppnå en speciell förståelse genom en dokumentation av konkreta delar 
av praxis. Jag söker också skapa en komparativ förståelse genom att ge akt på sambandet mellan 
en situation och den omgivande sociala miljön för att få klarhet i vad som händer i situationen. 
Min ambition är att ge bakgrunden till en viss situation och förklara hur ett problem uppstått. Jag 
söker också förklaringar till varför en förändring fungerar eller hur det kommer sig att den inte 
fungerar. Genom att gå tillbaka i tiden och studera vad som faktiskt skedde möjliggjordes detta. 
Det tillbakablickande perspektivet frigjorde mig även från den påverkan som händelser i nuet 
kunde medföra, genom att det som studerades redan hade skett och inte kunde ändras.  
 
7.3 Fallstudien som forskningsmodell 
 

För att få den djupa insikt som krävs för att kunna förklara samband sätts fokus på relationer och 
processer. Enligt Merriam (1988/1994) är sociala relationer och processer sammanlänkade och 
påverkar varandra. Fokus ligger således på processen snarare än på resultatet, på kontext snarare 
än på specifika variabler och på att upptäcka snarare än att bevisa. Jag anser att fallstudiens verk-
liga värde är att den erbjuder möjligheten att förklara varför vissa resultat kan uppstå, mer än att 
bara ta reda på vilka dessa resultat är. 
 

Merriam (1988/1994) påpekar att pedagogiska processer och problem kan undersökas på ett sätt 
som förmedlar förståelse. Detta kan i sin tur påverka och kanske också förbättra praktiken. Man 
måste dock vara medveten om att materialet som samlas in under en fallstudie är färgat av 
forskarens egna personliga upplevelser och också analyserat mot bakgrund av dessa (Alvesson 
och Deetz 2000). Patel och Davidsson (2003) anser dock att om metoder och teoretiska 
perspektiv redovisas på sådant sätt att läsaren kan följa forskarens tankegångar kan man öka 
trovärdigheten. Goetz och LeCompte (i Merriam 1988/1994) varnar för att de forskare som inte 
lyckas frigöra sig från en rent deskriptiv nivå inte kan göra rättvisa åt den information som de 
samlat in. Genom att lämna till läsaren att dra sina egna slutsatser riskerar man feltolkningar. 
Läsaren kanske inte klarar av att hitta de samband som ligger underförstådda och som forskaren 
upptäckt men inte uttryckligen formulerat. Ambitionen med föreliggande studie har därför varit 
att frigöra mig från den rent deskriptiva nivån och lyfta fram samband och slutsatser som 
framträtt i mitt empiriska material. Denscombe (2000) påpekar att nackdelen med fallstudien är 
att den kan utsättas för kritik vad gäller trovärdigheten i de generaliseringar som görs. Detta är 
något som man måste vara medveten om och ”bemöta med noggrann uppmärksamhet på 
detaljerna och en mycket strikt användning av tillvägagångssättet” (Denscombe 2000, s. 53).  
 

En användbar kunskap ska inte bara tala om vad som fungerar utan också var, det vill säga i vil-
ken situation något fungerar. Alvesson och Sköldberg (1994) påpekar att en problemlösning 
alltid sker i en konkret situation, men kunskapen om ett enskilt fall måste sättas in i ett större 
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sammanhang, både för att vara användbar för andra och för att kunna bidra till en teoriutveck-
ling. Fallstudier kan jämföras och kombineras. Målet är att visa hur olika förklaringar komplet-
terar eller motsäger varandra. Detta stämmer väl överens med syftet för denna studie. 

 
7.4 Validitet och reliabilitet  
 

När man arbetar med kvalitativa studier bör begreppen validitet och reliabilitet tolkas som 
giltighet och trovärdighet i enlighet med Svensson och Starrin (1996). Validitet innebär att de 
slutsatser som presenteras ska vara tillförlitliga. Enligt Kvale (1997) kan krav på validitet över-
sättas med forskarens hantverksskicklighet. Hantverksskickligheten visar sig genom att forska-
ren ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina upptäckter. Reliabiliteten anger 
mätnoggrannhet och blir aktuell då man gör en kvantitativ undersökning eftersom den kvantita-
tiva forskaren är intresserad av om ett mått är stabilt eller inte. Eftersom denna studie är en 
kvalitativ fallstudie kan inte begreppet reliabilitet tillämpas på ett meningsfullt sätt. En upp-
repning av studien kommer nämligen inte att ge samma resultat eftersom flera tolkningar av 
samma information är möjlig. Resultatet står sig dock, är trovärdigt, tills det direkt motsägs av 
ny information, enligt Merriam (1988/1994). 
 

I en kvalitativ praxisorienterad studie som föreliggande är transparans (Mattsson, muntl. komm. 
2006) en viktig parameter. Det innebär att forskaren i sin beskrivning av tillvägagångssättet av 
studien gör det på ett så detaljerat sätt att man steg för steg kan följa hur studien har utförts. Till 
transparens hör att redovisa sin förförståelse och att presentera de erfarenheter med vilka man 
går in i processen. Det är också viktigt att presentera de teorier som används vid tolkningen samt 
motiv för teorival. Processen måste göras så transparent att den blir möjlig för läsaren att ta 
ställning till. Textens kommunicerbarhet och transparens i genomförande och bearbetning blir 
således betydelsefull. Detta har jag försökt att följa. Jag har presenterat mina tolkningar så att 
läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om dess trovärdighet, det vill säga kommunika-
tiv validitet enligt Kvale (1977). Jag har också redovisat min erfarenhet från området, vilket 
säkert har påverkat studien, samt hur mina teoretiska antaganden väglett min analys. 

 
7.5 Etiska aspekter 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste två krav vägas mot varandra när det gäller forskning. Det 
första kravet, forskningskravet innebär att kunskaper utvecklas och fördjupas samt att metoder 
förbättras. Det andra kravet hänger samman med individens krav på skydd mot otillbörlig insyn 
och kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 

Informationskravet beaktades genom att informanterna personligen informerades om undersök-
ningens syfte och uppläggning. Samtyckekravet uppfylldes genom att jag i god tid erhöll sam-
tycke från elevernas föräldrar samt de personer som intervjuades. Det gav möjlighet för deltagar-
na att ställa frågor och tänka över sitt beslut om deltagande i studien. Eftersom detta är en för-
djupning av min tidigare studie var studiens syfte och vad det innebar att vara informant 
förankrat på den aktuella skolan. Konfidentialitetskravet innebär att jag tar hänsyn till att tyst-
nadsplikt råder vad det gäller personuppgifter. Namnen på samtliga elever i studien är fingerade. 
För att ytterligare skydda elevers identitet har uppgifter angående persondata manipulerats utan 
att uppgifter, viktiga för studien, förvanskats. Jag har även medvetet i viss mån rekonstruerat den 
ursprungliga historien som berättades av intervjupersonerna, till en historia som jag vill förmed-
la till mina läsare utan att historien förvanskas. Även informanternas identitet skyddas, likaså 
personer som inryms i informanternas berättelser. Det insamlade materialet behandlas konfiden-
tiellt och alla personuppgifter förvaras inlåsta. Bandade intervjuer raderas efter användandet och 
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personuppgifter avidentifieras. Nyttjandekravet uppfylls då de uppgifter som samlas in endast 
används för forskningsändamål.  
 

Etiska aspekter kommer in vid val av forskningsproblem, vid genomförande av studien och vid 
redovisning av arbetet. Det är även viktigt att beakta hur resultatet används. När det gäller fall-
studier är kraven mycket höga vad gäller integritet och anonymitet. En nödvändig förutsättning 
för denna studie var att få ta del av informanternas tankar och beskrivningar av elevernas läs- 
och skrivutveckling vilket innebär ett stort förtroende som måste förvaltas med största respekt 
och omsorg. 
 
7.6 Genomförande 
 

7.6.1 Studiens kontext 
 

Skolan som sätts i fokus för denna studie är en F-9 skola på landsbygden i en medelstor 
kommun. Denna skola är en intressant kontext för studien eftersom den anlitar en logoped på 
konsultuppdrag och har anställt en språkpedagog1. I förskoleklasserna genomförs en språklig 
screening2 som är avsedd att vara ett verktyg för att upptäcka de elever som löper risk att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter samt även de vars språkliga förmåga inte ligger i nivå med 
åldern. De barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter, eller visar 
sig ha en svag språklig förmåga, kartläggs ytterligare och med utgångspunkt från denna ges de 
insatser som barnet behöver. Kontinuerliga uppföljningar görs under elevens skoltid för att ge 
den bästa informationen om hur stödet ska utformas och anpassas. Ett kontinuerligt samarbete 
sker med alla yrkeskategorier som på något sätt arbetar med eller är involverade runt en elev. 
Elev och föräldrar är delaktiga i arbetet. De elever som ingår i denna studie har emellertid inte 
genomgått språkscreening då de gick i förskoleklass eftersom denna verksamhet inte var 
etablerad på skolan vid denna tidpunkt. De uppmärksammades av sina klasslärare och special-
lärare som såg till att en språklig utredning genomfördes. Skolan har tillgång till ett folkbibliotek 
med bibliotekarie. På biblioteket har ett rum iordningsställts där det finns tillgång till datorer 
med olika program, Daisy (talböcker), lättlästa böcker, Stjärnsvenska (böcker i olika svårighets-
grad med tillhörande CD), storböcker med mera. Även detta är en satsning för att ge elever som 
upplever svårigheter i sitt tillägnande av skriftspråket extra stöd. 
 
7.6.2 Avgränsning och urval 
 

Studien avgränsades till att gälla elever som avslutat skolår fem. Ett kriterium vid urvalet av 
elever till studien var att de fonologiska problemen skulle vara primära. En gemensam nämnare 
var också att den logoped som ingick i studien skulle ha gjort en språklig utredning av eleverna 
någon gång under det tidsintervall som studien fokuserar.  

 

I föreliggande studie har genomförts ett så kallat strategiskt urval (Kvale 1997). Det innebär att 
forskaren handplockar en undersökningsgrupp utifrån bestämda kriterier som överensstämmer 
med studiens speciella intresseinriktning. Enligt Bryman (2002) är grundprincipen vid urvalet i 
kvalitativa studier att få en så stor variation som möjligt, inte att få ett så stort antal som möjligt. 
Denna grundprincip utgick jag från då jag gjorde urvalet av elever till studien. Urvalet baserades 
på min önskan att upptäcka, förstå och få insikt. Av denna anledning var det betydelsefullt att få 
fram ett ändamålsenligt urval och säkerställa att fallen skiljde sig åt gällande olika drag eller 
egenskaper. Enligt dessa kriterier valdes fem elever ut. 

 

  
1/ En pedagog med särskilda kunskaper i barns språkliga och skriftspråkliga utveckling 
2/ Vid språkscreening bedöms språklig medvetenhet, bl.a. rimförmåga, fonemidentifiering, grammatik och syntax.  
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För att få olika aktörers perspektiv valde jag att intervjua de fyra lärare och två speciallärare som 
undervisat eleverna samt logopeden som genomfört de språkliga utredningarna. Informella 
samtal genomfördes även med elevernas föräldrar liksom med studiens fem elever. 
 
7.6.3 Datainsamling 
 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa intervjuer, analys av logopedutredningar och peda-
gogisk dokumentation, inklusive nationella prov i skolår 5. Genom att hämta information från 
flera olika källor framträdde en djupare och mer nyanserad bild av det fenomen som studerades 
(se Merriam 1988/1994). 
 

I god tid innan intervjuerna togs personlig kontakt med alla informanter varvid studien och dess 
syfte presenterades. För att säkerställa kravet på integritet och anonymitet överlämnades till in-
formanterna ett missivbrev som beskrev de forskningsetiska principer som gäller (Bilaga 1). De 
forskningsetiska principerna liksom hanteringen av persondata förtydligades även muntligt. En 
intervjuguide överlämnades till informanterna i förväg för att ge möjlighet till eftertanke och 
reflektion. Eftersom varje lärare intervjuades vid två tillfällen gavs utrymme för ytterligare 
reflektion hos såväl intervjuare som informant. Innan intervjun fick också respondenten veta 
studiens syfte, problemformulering, upplägg och hur resultatet skulle förmedlas. 
 

Kvale (1997) beskriver den kvalitativa forskningsintervjun som ett samtal kring ett område som 
både intervjuaren och den intervjuade är intresserade av. För att komma åt det till synes själv-
klara är konkreta beskrivningar att eftersträva. Kvale menar att intervjusamtalet är ett sätt att 
bygga upp kunskap och en möjlighet att förändra vårt sätt att tänka. Kvale påpekar vidare att 
olika intervjuare kan få den intervjuade att göra olika uttalanden om samma tema beroende på 
vilken känslighet och kunskap för ämnet som intervjuaren har. Den kunskap som erhålls i en 
intervju kommer fram genom det mellanmänskliga samspelet i situationen enligt Kvale. Närhet-
en till verksamheten liksom mina kunskaper i ämnet medförde att jag hade stora möjligheter att 
få tillgång till informanternas verklighetsförankrade kunskaper och reflektioner kring sitt eget 
arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter. Detta fördjupade studiens empiriska material. 
 

Mattsson (muntl. komm. 2006) påpekar att den kunskap som finns bland personer med lång er-
farenhet av specialpedagogiskt arbete är ett viktigt forskningsunderlag. Han menar att ett sätt att 
komma åt deras autentiska erfarenheter är att fånga kunskapen i handling genom deras berättel-
ser. Denna studie fokuser på handlingsorienterad kunskap, gestaltad genom några elevers skol-
historier. För att beskriva detta fenomen tog jag fasta på Mattssons (muntl. komm. 2006) 
rekommendationer och riktade intresset mot pedagogiska handlingar som de berättades av infor-
manterna. De intervjuer som genomfördes kom att anta formen av reflekterande dialoger (Matts-
son 2004). De kan också stämma in på det som Freire (1973) beskriver som medvetandegörande 
samtal. 
 

De genomförda kvalitativa intervjuerna/samtalen omfattande drygt en timme vardera och plane-
rades med hänsyn till vilken kunskap som eftersträvades. Frågeställningen formulerades med 
några bestämda frågeområden (Bilaga 2). Varje lärare intervjuades två gånger och speciallärarna 
tre gånger vardera. Fyra samtal med logopeden genomfördes. Återkopplingssamtal skedde med 
samtliga informanter för att säkerställa att lämnad information hade uppfattats rätt och för att 
utveckla tankegångar. Reflekterande dialoger och informella samtal genomfördes på den för 
studien aktuella skolan mellan 2006-10 – 2007-06. 
 

För att värdefull information inte skulle glömmas bort vid sammanställning och analys av 
genomförda samtal använde jag mig av diktafon vid intervjuerna. Detta gav också större möjlig-
heter att samspela och ta in värdefulla nyanser i samtalssituationen. De bandade intervjuerna 
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transkriberades i sin helhet innan de bearbetades och analyserades, var elev för sig. I enlighet 
med Merriams (1988/1994) rekommendationer porträtterades varje elevs skriftspråkliga utveck-
ling var för sig först, för att undvika att det unika och speciella hamnade i skymundan. 
 
7.6.5 Analys, tolkning och reflektion 
 

Analysen började redan vid det första samtalet. De insikter och arbetshypoteser som efterhand 
dök upp styrde vad som gjordes härnäst. Det innebar i sin tur en revidering och specificering av 
studiens frågeställningar. Målet för analys är enligt Merriam (1988/1994) att komma fram till 
trovärdiga slutsatser och generaliseringar som har sin grund i empiriska data. Enligt Merriam 
inbegriper etnografisk analys en process som handlar om att forskaren styr sig själv, vilket kallas 
disciplinerad subjektivitet. Det innebär att man i alla faser av forskningen kontinuerligt ifråga-
sätter och omvärderar det man kommer fram till. Vid analysen gäller det att undanröja felaktiga 
slutsatser så att man till slut har fått fram den bästa och mest övertygande tolkningen. Detta är i 
överensstämmelse med förfarandet i föreliggande studie.  
 

Studiens empiriska material består av detaljerade berättelser med beskrivningar av konkreta 
pedagogiska situationer och händelser, samspel och observerade beteenden, informanternas 
tankar och reflektioner om deras erfarenheter, samt av utdrag från dokument. Dessa utdrag från 
den empiriska verkligheten, ger information som går på djupet och som ger detaljerade bilder.  
 

Alvesson och Sköldberg (1994) utgår från grundtanken att data alltid är tolkade och kon-
struerade mot bakgrund av de personliga, kulturella, ideologiska och språkliga referensramar 
som vi bär med oss. Reflektion kan enligt Alvesson och Sköldberg definieras som tolkning av 
tolkning. De menar att reflektionen innebär att vi tar ett steg bakåt från tolkningen och sätter 
igång en kritisk självprövning av de egna tolkningarna av empiriskt material. Att analysera, spe-
kulera och tolka den information man har utgör ett steg i riktning mot utvecklingen av en teori 
som förklarar vissa aspekter och som gör det möjligt att dra slutsatser om framtida aktiviteter. 
Enligt Alvesson och Sköldberg är spekulation nyckeln till teoriutvecklingen i en kvalitativ 
undersökning. Spekulation inbegriper att man utifrån sannolikheter leker med idéer. Det ger 
forskaren en möjlighet att gå utöver informationen och ställa upp kvalificerade gissningar om 
vad som kan komma att hända i framtiden.  
 

Svenson, Brulin, Ellström och Widegren (2002) anser att slutledningar med hjälp av abduktion
1 

(s. 179-180) ger goda förutsättningar för deltagande i forskningsprocessen jämfört med de tradi- 
tionella metoderna för slutledning. Den deduktiva logiken bygger på formell härledning och ger 
inte någon egentlig ny eller användbar kunskap. Den induktiva logiken leder ofta över till kom-
plicerade resonemang om generaliserbarhet. Den abduktiva logiken bygger mer på kreativitet – 
att se nya sammanhang, att tolka innebörder, att uppfatta nya relationer, att förklara samband för 
att ge ny innebörd åt det som redan är känt. Enligt Engquist (1996) innebär abduktion att vara 
spårfinnare och följa ledtrådar bakåt mot en sann eller meningsfull kunskap utifrån frågor som 
väcks av observationer. Slutledningarna i denna studie har skett med abduktiv logik eftersom det 
överensstämmer med arbetets syfte. I tolkningen sökte jag vägledning genom att sammanfatta 
mina egna och mina informanters erfarenheter och dra slutsatser utifrån dem. 
 
 
 
    
1/ Abduktion är ett sätt att dra slutsatser som betyder att ett fenomen (en särskild händelse) sätts in i ett nytt sammanhang för att 
skapa en fördjupad förståelse. En sådan förståelse försvåras när ett fenomen ses isolerat från sitt sammanhang eller begränsas 
enbart till detta. Man kan säga att ett fenomen beskrivs på ett nytt sätt (rekontextualiseras) när det (på abduktiv väg) sätts in i ett 
nytt sammanhang. Detta sammanhang är konstruerat, dvs. skapat med hjälp av begrepp och teorier. (Svensson, Brulin, Ellström 
och Widegren (red.) 2002. 
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8. Resultat och analys 
 

Resultatpresentationen består av tre delar. Den första delen är en presentation av informanterna 
och eleverna av informativ karaktär. I informanternas presentationer lyfts någonting karaktär-
istiskt fram för respektive person. Elevpresentationerna baseras på informanternas berättelser. 
Därefter gestaltas varje elevs läs- och skrivutveckling genom informanternas berättelser. 
Betydelsefulla händelser i elevernas skolhistorier analyseras i ett tidsperspektiv. Utifrån studiens 
syfte är det viktigt att urskilja handlingsorienterad kunskap, det vill säga att fånga det som är 
unikt och karaktäristiskt i de handlingar som medfört positiva gensvar hos eleverna. Min 
ambition har varit att måla upp den pedagogiska scenen och göra de pedagogiska situationerna 
så tydliga att pedagoger kan känna igen sig. I den tredje delen görs en jämförande analys i form 
av teman som utkristalliserats ur elevernas skolhistorier. Analysen har förankring i studiens 
teoretiska utgångspunkter, se s. 3.  
 
8.1 Presentation av informanterna 
 

Elever och lärare i studien kommer från två olika arbetslag; två lärare samt en speciallärare från 
respektive arbetslag. Dessutom ingår i studien en logoped som har gjort de språkliga utredning- 
arna för samtliga elever.  
 
Lärare 1 (L1) är lärare till eleven Ebba. 
Lärare 2 (L2) är lärare till eleverna Filip och David.  
Speciallärare 1 (SP1) är lärare till eleverna Ebba, Filip och David. SP1 arbetar i skolår 4-5. 
Lärare 3 (L3) och lärare 4 (L4) är lärare till eleverna Joel och Emil. 
Speciallärare 2 (SP2) är lärare till eleverna Joel och Emil. SP2 arbetar i skolår 1-5.  
 
Lärare 1:  
Lärare 1 (L1) är mellanstadielärare med lång yrkesverksamhet och har erfarenhet av att arbeta 
med särskoleelever. L1 har ett stort naturintresse vilket kommer till uttryck i undervisningen. L1 
har egna erfarenheter av läs- och skrivproblem. L1 gick i en skola där det förväntades att man 
skulle prestera bra och fick arbeta hårt för att lyckas. L1 vet hur det är att alltid vara beredd på 
att kunna stava rätt vilket ledde till att L1 blev en mästare på att hitta synonymer. För varje gång 
man har blivit nedslagen på något sätt och lyckats resa sig så har man en livserfarenhet som man 
kan använda sig av i skolan menar L1. Enligt L1 gäller det att hitta den individuella styrkan hos 
varje barn och utgå från den. Man måste också vara beredd att prova många olika lösningar tills 
man hittar det som passar bäst för just den eleven och ge utmaningar. L1 arbetar aktivt för att 
göra eleven delaktig i sin egen inlärningsprocess och att leva sig in i hur eleven tänker och 
känner. L1 framhåller vikten av en gemensam värdegrund hos de vuxna som arbetar i skolan.  
 

Lärare 2:  
Lärare 2 (L2) är 1-7-lärare med kombinationen NO, matematik och idrott. L2 har positiva er- 
farenheter av att en kort period ha arbetat i en klass med multihandikappade elever. L2 har goda 
kunskaper om språkliga och skriftspråkliga problem, bland annat genom att ha vuxit upp i en 
familj där det finns hög kompetens inom området. L2 är en ung lärare som förstår ungdomskul- 
turen och kan sätta sig in i elevernas sätt att tänka och gör ofta roliga och oväntade saker som 
väcker elevernas intresse och nyfikenhet. L2 menar att en bra klass kan göra en positiv individ- 
uell utveckling möjlig. Det är därför viktigt att jobba med klassen och försöka få en tillåtande, 
positiv stämning menar L2. Det kan man göra genom att ge klassen arbetsuppgifter där elevernas 
styrkor märks så man känner sig viktig och att eleverna verkligen uppfattar att alla kan lära av 
varandra. Enligt L2 bör vi inte prata så mycket om måluppfyllelse i skolan eftersom detta kan 



 

38 

hämma eleverna. Istället är det viktigt att eleverna vet varför de har hållit på med någonting och 
sedan kan man diskutera om vad de har lärt sig. Det är viktigt att uppmärksamma när någonting 
är bra, eftersom det är när man lyckas som man lär sig någonting, understryker L2.  
 

Speciallärare 1  
Speciallärare 1 (SP1) är mellanstadielärare med lång yrkeserfarenhet. SP1 har en bred kunskaps-
bas som kommer till uttryck i undervisningen; magisterexamen i utomhuspedagogik och hög-
skolekurserna data i skolan, elevaktivt arbetssätt samt NO i årskurs 1-9 perspektiv. Efter 
gymnasiet arbetade SP1 tre år i ett projekt vid namn social utveckling i skolan (SUS). Där 
upptäckte SP1 sin förmåga att få eleverna att lyssna, fick bra kontakt med dem och fungerade 
bra som ledare. SP1 fick en känsla av att alla elever egentligen vill något med livet och med rätt 
stöd kan det förverkligas. Det föddes ett intresse hos SP1 som menar att det är viktigt att inte gå 
in i läraryrket för att bekräfta sig själv utan man bör ha ett ödmjukt förhållningssätt; ”Vad kan 
jag hjälpa dem med?” SP1 framhåller betydelsen av att skapa trygghet och få eleverna att känna 
att de duger som de är. Det gäller att ordna lärandemiljön runt omkring dem så att allt fungerar. 
SP1 ser det som en utmaning att lyckas hjälpa elever i svårigheter och menar att alla måste få 
chansen.  
 

Lärare 3: 
Lärare 3 (L3) är grundskollärare 1-7 med kombinationen NO, matematik och bild. Innan lärar-
utbildningen arbetade L3 ett halvår som klassassistent och hjälpte behövande elever. Detta 
väckte intresset hos L3 för läraryrket. L3 är kreativ och har konstnärliga anlag som kommer väl 
till uttryck i undervisningen. För att göra det lättare för eleverna att förstå hur man kan uppleva 
det i en situation då man till exempel ska redovisa inför klassen känns det viktigt för L3 att 
förmedla till eleverna egna erfarenheter av misslyckanden. Alla skolelever vet vad kamraterna 
kan och inte kan påpekar L3, som anser att det är viktigt att vi pratar öppet om detta. Genom att 
visa på att kunskap kan tillägnas på olika sätt skapas ett naturligt förhållningssätt till olikheter. 
L3 anser vidare att undervisningen bör läggs upp så att eleven får lyckas och att det gäller att se 
storheten i en elevs arbete, det vill säga vilken individuell arbetsinsats som ligger bakom 
resultatet för den enskilda eleven utifrån dess förutsättningar.  
 

Lärare 4: 
Lärare 4 (L4) är uppvuxen på en folkhögskola, en skolform som tidigare än andra satte elevens 
studieförmåga i centrum. L4 har alltid haft ett gott förhållande till skolan på grund av egna posi-
tiva erfarenheter av undervisningssituationer. L4 är mellanstadielärare med lång yrkeserfarenhet 
och har högskoleutbildning i språkutveckling och språkutvecklande undervisning. Lärare har ett 
uppdrag som språkutvecklare att hjälpa eleverna att utveckla sitt språk och införliva ett gott 
språkbruk hos dem anser L4. För L4 är det viktigt att vara sig själv och inte behöva ikläda sig en 
roll, lärarens, och utifrån den leda elevernas verksamhet. L4:s fundament är att leda verksam- 
heten i klassrummet på ett sådant sätt att den ger alla elever möjlighet att utvecklas och skaffa 
sig nya kunskaper och färdigheter utifrån sina behov och förutsättningar, och att detta sker i en 
demokratisk anda. Det är viktigt, anser L4, att prova sig fram för att hitta det som passar den 
enskilda eleven, att vara öppen för nya lösningar och att stärka elevens egen status. L4 under-
stryker vikten av att kunna bedöma och värdera elevers utveckling och lärande och sammanfatta 
detta i utvecklingsplaner och utvärderingssamtal med föräldrar. 
 
Speciallärare 2 
Speciallärare 2 (SP2) är lågstadielärare i grunden och har lång yrkeserfarenhet. SP2 har arbetat 
på ett skoldaghem för utåtagerande barn och i samband med detta utbildade sig SP2 till 
speciallärare. SP2 tycker att det är viktigt att bygga upp en relation till varje elev och att det 
måste få ta tid. SP2 framhåller betydelsen av att knyta ihop undervisningen så att eleven 
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upplever sammanhanget. För SP2 är det betydelsefullt att tillsammans med eleven hitta fram till 
personliga lösningar på de problem som eleven möter i skolarbetet. Specialundervisningen måste 
upplevas lustfylld av eleverna, att de känner att det leder till någonting och att de får lyckas. SP2 
anser att specialundervisningen inte bara ska vara något mer av det de gör i klassen, utan det 
måste vara roligare. Enligt SP2 är det också viktigt att man bejakar elevernas vilja så att de 
känner sig delaktiga. En tidigare elev menar att SP2 visar intresse för eleven och engagerar sig i 
elevens intressen så att eleven känner sig betydelsefull. 
 

Logopeden 
Logopeden i studien har lång yrkeserfarenhet och har arbetat inom såväl habilitering och 
sjukvård som skola. Logopeden anser att det vid utredningar av elever är väsentligt med samar-
bete, eftersom ingen enskild person har all den kompetens som krävs för en helhetssyn. Dys-
lektiker är ingen enhetlig skara. Det är därför viktigt, menar logopeden, att utreda deras språk-
liga förmåga i grunden så att rätt hjälp kan anvisas till varje enskild elev och att inte enbart nöja 
sig med att de har dyslexi. Logopeden framhåller vikten av att arbeta med språket för att lägga 
en bra grund för den skriftspråkliga utvecklingen. Vidare anser logopeden att det är betydelse-
fullt att lära eleverna att använda kompensatoriska hjälpmedel för att inhämta kunskaper även i 
andra ämnen och därmed bli delaktiga i skolans arbete. Som logoped på en skola är det viktigt 
att inte vara alltför fokuserad på sin egen yrkesroll och se allting ur ett ”logopedperspektiv”. 
Man måste förstå att andra yrkesgrupper kanske inte delar det perspektivet. Den viktigaste 
uppgiften vi har i skolan är dialogen menar logopeden. Den föder tankar som hjälper eleverna 
vidare.  

 
 

8.2. Presentation av eleverna  
 

Ebba  
Ebba hade en sen språkutveckling. Hon hade svårt att uttala ord och även problem med att hitta 
ord. Ebba fick svårigheter med läsinlärningen och den extra lästräning som hon erhöll under de 
första skolåren hjälpte henne inte nämnvärt. Vid övergången till skolår 4 fick mottagande lärare 
(L1) och speciallärare (SP1) veta att hon var en mycket svag läsare och att hon fått en hel del 
extra hjälp. De såg till att hon fick en språklig utredning gjord av logopeden på skolan och med 
utgångspunkt från den lades det pedagogiska arbetet upp. Ebba hade ett stort intresse för djur 
och var konstnärligt begåvad. Ebba var intresserad av att lära sig teckenspråk och det lärde hon 
sig lätt. På vårterminen i skolår 5 flyttade hon till en skola i en annan kommun. Där var 
specialundervisningen strukturerad på ett annat sätt och hon blev placerad i en liten grupp med 
”dyslektiker”.  
 

Filip 
Filip kom till Sverige som fyraåring. Han kom till den för studien aktuella skolan när skolår 4 
började. Mottagande lärare (L2) och speciallärare (SP1) fick ta del av en omfattande 
dokumentation från hans tidigare skolgång. Den förmedlade att Filip hade stora 
koncentrationssvårigheter och att han inte kunde deltaga i den ordinarie undervisningen. Han 
hade läs- och skrivproblem som antogs vara en följd av hans språkliga bakgrund. Han beskrevs 
vidare som besvärlig och provokativ. Filip hade på sin förra skola varit placerad i en liten 
undervisningsgrupp med tre andra elever, alla med invandrarbakgrund, som två vuxna ansvarade 
för. I denna grupp använde han sin energi till att störa undervisningen på olika sätt. Mottagande 
klasslärare och speciallärare såg till att Filip fick en språklig utredning gjord av logopeden på 
skolan. Den resulterade i en dyslexidiagnos. På den nya skolan visade sig Filip vara en trevlig, 
begåvad pojke som fungerade mycket bra i klassen. 
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Joel 
Joels svårigheter uppmärksammades på lågstadiet. Han fick problem med läsinlärningen och 
kom under den första tiden i skolan att tillhöra en liten grupp med fyra andra elever som en 
elevassist ansvarade för. Det var elever med olika problematik, flera av dem språkligt svaga. Joel 
var ofta uttråkad och det var svårt att locka honom till aktiviteter. I skolår 2 såg Joels lärare (L3 
och SP2) till att han fick han en språklig utredning gjord av logopeden på skolan. Med utgångs-
punkt i utredningen planerades den pedagogiska verksamhete. En vändpunkt inträffade då i Joels 
attityd till skolarbetet. På höstterminen i skolår 4 fick Joel sin dyslexidiagnos. Joel tog alla de 
möjligheter som bjöds och började även dela med sig av sina erfarenheter av kompensatoriska 
hjälpmedel till andra elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 

David 
Läsinlärningen gick trögt för David, men eftersom han annars var så duktig så trodde man att 
han så småningom skulle komma igång. David hade inga svårigheter med att lära sig bokstäver-
na, men fick svårigheter med sammanljudningen. Under de första skolåren fick han en hel del 
läshjälp och extra läsläxor, men det gav föga resultat. Vid överlämnandesamtal till fyran fick 
mottagande lärare (L2) och speciallärare (SP1) veta att David var en mycket svag läsare. Han 
skrev en del, men hade stora problem med stavningen. David fick stora svårigheter att hänga 
med när det gällde läsande och skrivande, medan han däremot var mycket duktig när det gällde 
muntliga uppgifter. På höstterminen i skolår fyra såg Davids lärare till att hans svårigheter utred-
des av logopeden på skolan. Det resulterade i en dyslexidiagnos. Med utgångspunkt i utredning-
en lades det pedagogiska arbetet upp och David uppvisade därefter en mycket positiv utveckling. 
 

Emil  
Emils språkliga utveckling var sen och han hade stora uttalsproblem. Emil fick problem med 
läsinlärningen, vilket ledde till att hans självförtroende sjönk. På vårterminen i skolår 1 såg 
Emils lärare (L3) till att han fick en språklig utredning gjord av logopeden på skolan. Den visade 
att Emil hade stora brister i fonologisk medvetenhet. Han hade ett svagt auditiv sekvensminne, 
svårigheter med ljudstrukturen i ord samt problem med grammatik och syntax. Det pedagogiska 
arbetet lades upp med utgångspunkt i den språkliga utredningen. Emil fick också tillgång till 
individuell språkträning som utvecklade hans språkliga förmågor. I skolår 4 gjordes en grundlig 
utredning som resulterade i en dyslexidiagnos. Emil kom in i ”bokslukaråldern” via Daisy. 
 
8.3 Elevernas läs- och skrivutveckling utifrån informanternas berättelser 
 

Lärarnas vardagliga möten med eleverna och deras tankar och reflektioner över pedagogiska 
handlingar vävs in i elevernas historier. Logopeden ger kommentarer och logopedutredningar 
samt pedagogisk dokumentation ligger till grund för beskrivningen av läs- och skrivutveckling-
en. Historierna är kompletterade med information från elevernas föräldrar. Den kommenterande 
texten har sin grund i det empiriska materialet. 

 

  
 

Ebba – en skolhistoria berättad utifrån samtal med lärare (L1) och speciallärare (SP1). 
 

Ebbas svårigheter uppmärksammades på lågstadiet. Hon hade svårt med mycket i skolan, fram-
för allt med läsningen. Hon hade fått en hel del hjälp på lågstadiet, bland annat extra lästräning 
och arbeten med anpassat material. Vid överlämningssamtal till skolår 4 fick mottagande lärare 
(L1) och speciallärare (SP1) veta att hon var en mycket svag läsare. Vid denna tidpunkt hade 
Ebba ett dåligt självförtroende. 
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Det var nog redan så att när vi fick över henne så kände vi att nu måste vi sätta fart. Jag vet inte, 
men man kan tänka sig att som vanligt håller man på och tänker att det kanske kommer, men vi 
kände väl direkt att här finns det ingenting att vänta på – det här är någonting som direkt måste 
utredas för att man ska kunna stödja henne. (SP1). 
 

Jag tyckte ju att hon var intressant från början, väldigt svår att på något sätt komma in och greppa. 
Jag tror inte att jag har haft någon så svag läselev någon gång, och då var det ju samtidigt svårt att 
veta; var börjar vi? Jag kan ju börja med läsläxor – men det går ju inte, det går inte att ha läsläxa fem 
dagar i veckan. Jag blev rekommenderad att ta en hel sida – Nej, sa jag, det är bättre att läsa mindre 
men att hon kan det som hon har som läxa och då får det inte vara för betungande. (L1). 

 

Klassen som Ebba gick i var orolig med flera elever som hade olika typer av svårigheter, så 
situationen var inte idealisk enligt SP1 och L1. Förutom Ebba fanns ytterligare en lässvag flicka 
i klassen. De hade båda fått mycket hjälp på lågstadiet. 
 

Men sen på något sätt så ville de inte ta emot hjälpen – och jag tror att det berodde på att det var för 
betungande. Det räckte inte med att läsa kanske tre meningar utan man skulle läsa en hel sida och 
det kan du ju tänka dig – att läsa en hel sida tre gånger i veckan – det är ett hästarbete, vem orkar 
det? (L1).  

 

Istället för att läsa en hel sida fick Ebba således bara en mening i läxa och på så sätt så lärde hon 
sig småorden.  
 

Hon lärde sig dem utantill och det var ju ett sätt för mig att få igång någon form av en process, en 
läsprocess. (L1). 
 

För att återvända till det här med att inte ha för långa läxor, så var det för att läsläxan tekniskt sett tog 
så stor energi. När hon hade läst fem rader så hade hon ingen aning om vad hon hade läst eftersom 
det tog så mycket energi att bara komma igenom orden. Här gäller det att vara observant, man mås-
te diskutera också, vad har du läst nu? Det är väldigt viktigt även om det bara är en enda rad (L1).  

 

Ebba gjordes också delaktig i vad som passade henne bäst när hon skulle läsa; hon fick till 
exempel välja var hon ville sitta och läsa;  
 

Och så får du välja var du vill sitta och läsa, vill du sitta inne bland kompisarna och läsa, eller vill du 
sitta ute och läsa, vill du ha din kompis med, eller vill du sitta ensam? Det varierade ju – och det är 
där jag tror vi måste vara väldigt vaksamma. Det går inte att använda en modell på samtliga dessa 
barn. Om man utgår från en modell och har tio barn så visar det sig kanske att det blir åtta eller 
kanske till och med tio olika modifierade modeller. (L1). 

 

På ett tidigt stadium gjorde läraren en överenskommelse med elev och föräldrar om hur arbetet 
med läsläxorna skulle läggas upp. De yttre ramarna bestämdes, till exempel bestämde man vilka 
dagar som passade familjen bäst och gjorde en arbetsfördelning så att alla visste vad som förvän-
tades av var och en. Läraren skulle göra läskort som eleven fyllde i och som föräldrarna skulle 
signera efter att ha lyssnat. På så sätt vävdes föräldraansvaret in i arbetet.  
 

Det gäller att fånga den svaga länken i kedjan och så fort man upptäcker den så gäller det att angripa 
den. Eftersom jag hade en överenskommelse med föräldrarna kunde jag angripa den länken ganska 
snabbt om jag såg att den brast. Så pressen på föräldrarna var ju ganska stor. Men nu kommer min 
fråga; Hade jag gjort så när jag var nyexaminerad, satt sådana krav på föräldrarna? – Nej, det hade 
jag nog inte vågat. (L1). 

 

L1 och SP1 såg till att en språklig utredning kom till stånd. Vid den här tidpunkten var logope-
dens och språkpedagogens roll på skolan relativt ny.  
 

Det var ju en väldigt duktig logoped också, och det vill jag ju säga – att den länken inte heller får 
brista. Det måste vara kvalitet på den. (L1). 

 

En tanke som lyfts fram är att en teori måste prövas i praktiken för att se hur den fungerar. Olika 
lösningar passar olika bra; det som kanske passar den ena eleven passar inte den andra. 
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Psykologen på skolan var en viktig länk också. Hon kunde driva ganska hårt, dels mot ledningen och 
dels mot oss på fältet, och det får vi inte ta negativt.  ”Kan vi inte göra så här och så här istället?”  
”Ja, det kanske måste prövas.”  ”Passar det för den här eleven?”  ”Nej det passade inte, nej det 
passade inte heller, ja, det passade!”  Det är så vi kommer fram till någonting. (L1).   

 

Utredningen upplevdes positivt av såväl föräldrar som elev och den ledde fram till ett konkret 
handlande.  
 

Mamman och pappan blev själaglada. Man behövde inte agna något bete utan de sa ”Ja, gärna! ” 
Och den som kanske också på något sätt drev på var barnet: ”Jag vill!” Då finns det ju ingen åter-
vändo – det är bara att köra i gång. Men det gällde också att bearbeta ledningen så att det fanns 
resurser. För det var ju frågan – kommer det till en utredning, vad händer sedan?  Det är viktigt att 
man tar den diskussionen parallellt så att man inte gör de här beryktade utredningarna som sätts i en 
pärm i bokhyllan och så kommer någon och frågar; ”Men varför är det inte gjort någonting?” Jo, det 
är gjort och så hänvisar man till utredningen i pärmen. Det är totalt bortkastat! (L1).  

 

Utredningen ledde till en dyslexidiagnos. Den visade att Ebba hade brister i fonologisk med-
vetenhet och ett snävt auditivt sekvensminne. Logopeden förklarar att ett svagt auditivt sekvens-
minne påverkar förmågan att hålla kvar muntlig information samt även läs- och skrivförmågan. 
 

När det gällde att urskilja näraliggande språkljud var Ebba osäker. Hon hade också svårigheter 
med snabba skiftningar av artikulationsställen, vilket märktes när hon snabbt skulle säga lite 
längre och krångligare ord. Detta påverkar säkerheten vid stavningen påpekar logopeden. Ebbas 
passiva ordförråd var lite nedsatt och hon hade svårigheter med att snabbt plocka fram rätt ord ur 
minnet. Däremot hade Ebba en mycket god visuell förmåga. Enligt logopeden har den visuella 
förmågan betydelse för hur säkert man kan avläsa skrift och lära sig ord som ordbilder. Ebbas 
läsning var inte automatiserad utan ljudande och långsam. Hon läste ofta ljudstridiga ord 
ljudenligt och läste andra ord än vad som stod i texten. Ebba kunde dock återberätta för-
vånansvärt bra. Ebba stavade övervägande ljudenligt när hon skrev och gjorde förväxlingar av 
ljudmässigt näraliggande vokaler. Hon utelämnade bokstäver och hade problem med dubbel-
teckningen.  
 

Eftersom läsning och skrivning är en språklig aktivitet är det viktigt vid en utredning av läs- och 
skrivsvårigheter att kartlägga elevens hela språkliga förmåga. (Logoped). 

 

När utredningen var klar samlades föräldrarna, lärare, speciallärare, logoped, språkpedagog och 
Ebba till ett planeringsmöte. Utredningen låg till grund för hur det pedagogiska arbetet skulle 
läggas upp och hänsyn togs till Ebbas önskemål och intressen.  
 

Skolan måste vara med, föräldrarna måste vara med och barnet måste vara med, de länkarna är 
väldigt viktiga! Det är mycket viktigt att barnets svårigheter blir utredda, att barnet vill och att 
föräldrarna vill, och att vi lägger upp arbetet så att det upplevs positivt. Att barnet inte blir ledsen varje 
gång det ska träna läsning och att man hinner leka, att man hinner med de andra läxorna också – jag 
menar, att ha en läxa hemma som är väldigt kul, men den hinner man inte med för man har den här 
läsläxan som tar all tid och energi. (L1). 

 

Utredningen medförde att vi fick veta vad vi skulle jobba vidare med. Här var det ju inte fråga om 
avgränsade fonologiska problem utan hon hade ju andra svårigheter också. (SP1).  

 

Ebba behövde språklig träning samt träning i läsning och skrivning. Hon behövde också få 
kompensation genom muntliga förhör på prov och inspelade texter att lyssna av. I engelska lades 
tonvikten på den muntliga delen och det ställdes låga krav på stavningen. Hon fick också lyssna 
på talböcker för nöjes skull och för att stärka ordförråd och meningsbyggnad. Diagnosen som 
gav en förklaring till varför Ebba hade svårt med att läsa och skriva, upplevdes positivt. Ebba 
kände sig delaktig – det här gör jag tillsammans med skolan och hemmet.  
 

Jag tror det är otroligt viktigt att alla känner att man drar åt samma håll – att man tänker sig det där 
”köksbordspratet”; Man diskuterar skolan och drar man åt samma håll där så hjälper det eleverna 
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väldigt mycket. Känner man att det är någonting viktigt och att både föräldrar och skolan tycker 
samma sak så är det ett stort stöd. Tvärtom så förstör det väldigt mycket om eleven hör hemma att 
föräldrarna tycker att skolan är dålig och att de som jobbar i skolan inte har kompetens att sköta det 
de ska. (SP1). 

 

SP1 framhåller att det är viktigt att prata med föräldrarna på ett professionellt sätt.  
 

Man sitter inte och svamlar, utan man pekar på rent konkreta saker som att elevens svårigheter till 
exempel beror på auditiv perception. Även om det är svårt att fatta så tror jag att om man förklarar så 
känns det tryggt, att det är några som vet vad de håller på med – som berättar resultaten så att det 
känns att här är det proffs. Det ska ju inte heller vara så att man kastar på en massa vackra ord och 
inte förklarar dem – då blir det ju inte heller bra. Det är otroligt viktigt att samtalet uppfattas som en 
fortsättning på utredningen – att utredningen är början på något nytt och att det inte är något avslutat. 
(SP1). 

 

Efter utredningen fick Ebba omgående tillgång till individuell språkträning som var anpassad till 
henne. Den byggde på att utveckla hennes språkliga förmågor. Viktiga delar som ingick var 
fonologisk medvetenhetsträning och uppbyggnad av ordförråd och läsförmåga. Träningen lyfte 
fram hennes starka sidor och byggde på lyckade läsupplevelser.  
 

Sen blev det ju en fröjd att se hennes iver att gå till träningen – när jag kunde glömma bort och hon 
sa; ”Jag ska gå nu”. Och det är ju en viktig del, att man vill! Jag menar, de gångerna när hon skulle 
gå till den individuella språkträningen behövde jag inte ens en gång påminna om, och det visar, 
tycker jag, hennes vilja. Därmed åter till det som eleven sa på vårt möte; ”Jag vill” – och sedan är det 
tusen saker som distraherar i klassrummet och ändå kommer hon ihåg utan att jag har skrivit det på 
tavlan, utan att hon har en lapp på sin plats, men hon visste att hon skulle iväg – man måste vilja 
själv! (L1). 

 

Den viktigaste milstolpen som lyfts fram i Ebbas skolhistoria var utredningen, som var kopplad 
till verksamheten, och samarbetet mellan de som fanns runt henne. Utredningen satte igång en 
process som gav Ebba framtidshopp och arbetsglädje. 
 

Att ha en logoped som utreder det, som ser vad det är som brister och som samtidigt är insatt i 
skolans vardag och det pedagogiska arbetet, det är en tillgång. Kopplingen till pedagogiken och 
samarbetet mellan oss som fanns runtom Ebba och så hennes vilja att gå till språkpedagogen, utan 
det hade det ju inte gått – där fanns ju något som inte jag kunde styra över – jag vet ju bara att hon 
tyckte om att gå dit. Det kan ju vara någonting i hur arbetet där är upplagt, att det bygger på 
delaktighet, att eleverna blir bekräftade och att de märker att de gör framsteg. (L1). 

 

Det är ju klart att det ger klass- och speciallärare i verksamheten ett otroligt stöd, att man får hjälp 
med själva utredningen givetvis, men även att man får stöd med hur man ska hjälpa eleven efter 
utredningen. Det känns otroligt professionellt och bra, att ha det så istället för att vara ensam med 
problematiken eller att få en utredning på ett papper. Att man alltid har dem på plats som jobbar med 
det – att de finns på skolan så att man kan fråga och träffa dem framöver – det är jättebra! (SP1). 

 

Ebbas behov av stöd tillgodosågs genom en variation av olika metoder och arbetssätt. Ibland 
fick Ebba direkt lästräning, som logopeden hade föreslagit, och i klassrummet fick hon stöd, till 
exempel med att få talen i matte upplästa. I SO och NO läste SP1 och Ebba texterna tillsam-
mans, tittade på saker ihop och samtalade om innehållet. I slutet av skolår 4 började Ebba arbeta 
mera med Daisy som användes såväl till faktatexter som för att ge henne upplevelser i skön-
litteratur. 
 

Så för henne var det väldigt mycket växelverkan mellan att direkt träna saker som utvecklade hennes 
läsning och samtidigt hjälpa till så att hon kände sig som alla andra – det var den balansen som var 
otroligt viktig. Det hjälper ju inte med att känna att, OK nu utvecklas jag bra i läsningen, om jag 
fortfarande inte känner att jag duger i någonting annat. Det går ju hand i hand på något sätt. (SP1).   

 

De som fanns runt Ebba var insatta i hennes situation och visste vilket stöd hon behövde.  
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Alla visste vi om vad just hon behövde, så var det absolut. Vi ställde inga omöjliga krav på henne 
heller. Det är väl alltid en svårighet att veta vilka krav man kan ställa egentligen – och där är ju också 
en sådan här utredning ett väldigt stöd. Det är klart att man ibland tänkte att jag kanske ställer för 
låga krav, men med henne var det inte så utan tvärtom. De som vi kände ”låga kraven” var det hon 
behövde för att växa och kunna nå upp till. (SP1). 

 

Den stora förändring som skedde var att Ebba blev nöjd och mycket gladare berättar SP1. Hon 
började göra saker på eget initiativ och hennes självförtroende växte. Skolarbetet inriktade sig på 
att skapa sammanhang, bejaka hennes initiativ och att skapa möjligheter utifrån hennes förutsätt-
ningar. Undan för undan utvecklades hennes läsförmåga.  
 

De små bindeorden, som och men – jag tror att hon lärde sig att hitta till ordbilden och på så sätt fick 
hon de orden gratis. Då blev de inte ord som hon skulle försöka ljuda sig igenom och det tror jag var 
en styrka. ”Jag kan ta lite fler meningar” sa hon. Istället för att ge henne den chansen så sa jag; ”Nej, 
vi väntar lite. Ta det här bara och så försöker du läsa och få en melodi i själva läsandet också”. Detta 
ledde till att det inte gick så lång tid förrän hon tordes gå fram och läsa inför klassen. En mening bara 
och så fick hon då applåder för det – det syntes ju på henne hur det stärkte henne. (L1). 

 

L1 tog en pedagogisk risk men gjorde bedömningen att det skulle lyckas.  
 

Det är klart att det var ju en chansning, för det kunde ju ha suttit klasskamrater där som tyckt att ”var 
det inte mer än det här”. Men innan uppläsningen förberedde jag klassen; ”Nu finns det en chans att 
hon kommer att vilja läsa för oss, men det blir nog bara en rad eller någonting sådant. Är ni beredda 
på det?” Klassen svarade ja – så det var förberett. Och sen kom hon och ville läsa – och då kan man 
ju spela på detta att det gick bra. Så jag gick en bit ifrån henne och sa; ”Hör ni titta på henne nu, hur 
ser hon ut att må, kan ni avläsa kroppsspråket?” Och då visste jag ju vilka jag skulle fråga, för det är 
ju viktigt att man frågar rätt barn – och så fick de beskriva henne och då såg man hur nöjd hon såg 
ut. (L1). 

L1 menar att handlingarna bygger på erfarenheter förvärvade under livets gång.  
 

Det är ju mycket arbete som ligger bakom som jag kanske inte förberedde men det fanns med i mitt 
sätt att jobba. Det ingick i mina val – det ingick i hälsandet på morgonen också – det är också viktigt, 
inte att man tar varandra i hand och säger välkommen utan man tar i hand och så stannar man upp 
lite grann och så tittar man på varann och så tittar man lite extra och så lutar man på huvudet en 
aning och så går man en bit in i själen – men så är det ju hela tiden med det mänskliga – det är A 
och O. När man jobbar med människor måste man ha den tiden, den måste finnas. Men så kunde 
jag ju inte jobba när jag började arbeta som lärare, utan det är ju livets gång; misstagen och att resa 
sig från misstagen och kunna använda det till något positivt. (L1). 

 

Arbetet i klassen skedde på varierande sätt och med olika material där flera sinnen utnyttjades i 
lärandet. Ebbas konstnärliga anlag togs tillvara och lyftes fram. Hon fick många möjligheter att 
rita och måla. När klassen arbetade med Island skulpterade hon en fin vulkan och i geografi fick 
Ebba möjlighet att använda sina kunskaper genom att göra kartor i ett grupparbete.  
 

Det där försökte vi hela tiden att lyfta och verkligen visa i klassen, då var det ju på riktigt – vi lyfte inte 
fram saker som var mindre bra, utan det var saker som vi verkligen tyckte var bra, och det är ju 
också viktigt att man lyfter fram det som hon tycker är bra. Annars kanske klassen tycker att det där 
är ju långt under vad vi klarar av och då tror inte jag att det hjälper – då kan det nästan bli värre av 
det istället. Då kan kamraterna tycka att lärarna bara försöker hålla henne bakom ryggen. Det gäller 
att hitta något som hon känner att hon har gjort bra och som även klassen tycker att hon gjort bra, 
det tror jag är jätteviktigt! (SP1). 

 

Det gäller att hitta den där individuella styrkan, eller kanske till och med svagheten som man ser. 
Svagheten kan alltså höjas lite grann och sen så utgår man från den hela tiden. Och så belöna. (L1). 

 

I geografiämnet arbetade de på olika sätt för att öka förståelsen. L1 gjorde till exempel kontur-
kartor så att de fick bilder av hur landskapen såg ut och sedan klippte de ut delarna och la dem 
som ett pussel.  
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Jag tror att det är viktigt att göra det på olika sätt för en karta är ju svår – att skapa bilder och att 
utnyttja fler sinneskanaler. Båda flickorna hade ju konstnärliga anlag som det var viktigt att ta vara 
på; Tänk att få måla Vänern blå och känna in det! De kanske skrev lågland och högland – vad är 
det? Men här kunde man se; Oj så mycket grönt i den här delen av Sverige och här är det brunt. Det 
räcker ju för att man kanske kan börja förstå att det skiljer på höjdförhållandet. (L1) 

 

Ebba hade ett stort djurintresse och var intresserad av att lära sig mera. Hon tog reda på saker 
och hennes goda minne hjälpte henne att komma ihåg det hon lärde sig. På så sätt skaffade hon 
sig kunskaper som hon kunde berätta om för klassen. Hon började också skriva berättelser om 
djur.  
 

Det är intressant att se hur barn automatiskt kompenserar för sina svårigheter. Trots en svag auditiv 
förmåga så klarar Ebba att redogöra för vad hon hört genom att skapa inre bilder. (Logoped). 

 

Hennes självförtroende växte, det gjorde det absolut! Det var ju bara ett par år som vi lärde känna 
henne men det kändes som det gjorde väldigt mycket. Att ha så mycket mot sig och ändå utvecklas 
så fort. Hon blev mycket gladare och vågade mera. (SP1). 

 

Till en början försökte SP1 att arbeta med de två flickorna tillsammans, men det fungerade inte 
så bra. De var båda dyslektiker men hade olika problematik och olika sätt att ta till sig kunskap. 
Ebba lyssnade gärna på Daisy, men det passade inte så bra för den andra flickan, hon tappade 
bort bokmärket och tyckte inte att det kändes bra. I stället tog hon gärna en kamrat som var en 
duktig läsare till hjälp; och så läste hon själv lite grann och så läste den goda läsaren ett längre 
stycke och så läste hon en bit igen. Dessa strategier använde de när de läste.   
 

Specialläraren försökte att jobba med dem båda två, men ytterst sällan lyckades det – de var ju så 
olika fastän de båda var dyslektiker. Med dessa två flickor stod det helt klart att det inte gick. Det är 
då man måste hitta en annan lösning – och det gjorde vi… (L1). 

 

De var inte så lätta att ha ihop. Just i läsgruppen fungerade det, men annars var de inte så lätta att få 
att jobba bra ihop. De hade olika problematik även om de båda hade läs- och skrivsvårigheter. (SP1). 

 

Varje morgon läste L1 högt för klassen. Läraren försökte hitta böcker som intresserade alla, 
bland annat lästes en bok om lärarens egen hund vilken engagerade på många plan. De disku-
terade en hel del omkring texterna. Sedan läste eleverna en stund själva och nu började Ebba ta 
egna initiativ, hon föreslog att hon ville ha någon att växelläsa med. 
 

Jag tror att man måste vara öppen för andra lösningar, att inte vara låst till det som vi vuxna har tänkt 
oss. Vi kan inte se alla dyslektiker som en enhetlig grupp, utan vi måste se till varje enskild elev. (L1). 

 

SP1 anser att förhållningssätt och attityder i omgivningen påverkar synen på olikhet.  
 

Det är olika situationer i skolan; Någon behöver hjälp med det och någon behöver hjälp med det och 
någon behöver oftare hjälp. Det gäller att få eleven att förstå att han eller hon behöver det här stödet 
för att kunna fungera i den här klassen och att klassen förstår att vi är alla olika – man behöver olika 
hjälp och med olika saker. Det handlar om att var och en måste få växa på sitt sätt. Jag tror det är 
viktigt att man är öppen och att man talar om vad det handlar om. Du har problem med det här och 
därför kan inte du göra det på det här sättet, och du får sitta där för att du behöver lugn och ro just nu 
– det blir som en naturlig diskussion hela tiden. Det tror jag faktiskt att barn och ungdomar har 
ganska lätt att förstå om man pratar öppet om det, att det är en del i undervisningen bara. (SP1).  

 

Föräldrarna är en viktig länk, understryker L1, och framhåller att Ebba hade ett synnerligen gott 
stöd i hemmet. Föräldrasamtal är en möjlighet att få insyn i elevens hemmiljö och på så sätt 
länka samman hem och skola. 
 

Det var lätt att arbeta med hennes föräldrar. Föräldrarna var en viktig bit i att det gick så bra. Mycket i 
arbetet är ju impulsivt och det måste in på föräldradelen också, det är lika viktigt. Man sitter där 
mittemot och man håller dem lite grann på halster; ”Men vad säger ni nu då egentligen. Nu har hon 
arbetat med läsläxa i två månader – går det bättre?” – ”Ja” – ”Jasså tycker du att det går bättre, vad 
är det som du tycker går bättre?” Och så får man ett resonemang från deras sida och då kommer 
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man in i deras vardag och förstår hur de jobbar hemma. Och så har jag fått elevens tankar hur hon 
tycker att de jobbar hemma. Ska vi hjälpa måste vi vara noggranna när vi berättar hur vi gör. (L1).  

 

Det är viktigt att se till helheten i ett barns lärande och utnyttja barnets starka sidor så att de 
möjligheter som finns kommer till uttryck och utnyttjas menar L1. 
 

/../sedan så kom pappan med oss på friluftsdagar och åkte skidor och då var ju Ebba med och duktig 
var hon också. Hon lärde andra att åka som var duktiga rent skolmässigt, i matte och att läsa, men 
som inte kunde åka slalom. Då fick ju hon komma fram. Och sen att lyfta fram det också, så att hon 
fick känna att hon var riktigt bra på någonting. Ebba var också en enormt duktig simmare. När vi var i 
badhuset då var hon i sitt esse, hon var som en fisk i vattnet och fick visa – hoppa och dyka och 
simma under vattnet. Man ser att det alltid finns något som är starkt hos varje individ! Men det gäller 
ju att hitta det hos varje enskilt barn. (L1). 

 

Biblioteket och samarbetet med bibliotekarien lyfts fram av L1 som en tillgång i arbetet med 
eleverna. L1 menar att en svaghet i skolan är att hitta litteratur och läromedel i andra ämnen som 
är anpassade till elever som har läs- och skrivsvårigheter. För att råda bot på detta borde lärarna 
och biblioteket arbeta mer tillsammans och utveckla verksamheten med inlästa läromedel och 
kompensatoriska hjälpmedel menar L1. Det borde även finnas mer referenslitteratur.  
 

Det krävs också att ha en bibliotekarie som är intresserad och kunnig och som vill samarbeta – och 
det vill ju vår bibliotekarie. Vi hade de blåprickade lättlästa böckerna som var för svåra i det här fallet, 
man skulle ju ner på en enklare nivå och där tror jag att vi måste ha hjälp, vi som jobbar ute i 
klasserna – vi måste ha hjälp av bibliotekarie, vi måste ha hjälp av språkpedagog och vi måste ha 
hjälp av speciallärare och ingen egen enhet kan bygga upp det här inom sin egen enhet för det 
kostar för mycket. Där vore det en fördel om man kunde gå till den här gemensamma lokalen. 
Elevernas möjlighet att få gå dit – kunna lyssna på ett avsnitt som till exempel hör till geografi eller till 
historia – och sedan komma tillbaks och berätta. (L1). 

 

En viktig faktor som framkommer i informanternas berättelser är att samarbetet mellan de vuxna 
fungerade så bra och att det vilade på en gemensam värdegrund.  
 

Det är viktigt att det finns vissa grundvärderingar som man bygger upp och har. I vuxenvärlden är vi 
lite rädda för att säga att jag jobbar väldigt bra tillsammans med honom men jag jobbar mindre bra 
tillsammans henne, för vi har inte riktigt samma värderingar. Det är viktigt att man har en gemensam 
värdegrund, sedan kan vi ju i vår gemensamma värdegrund ändå tycka lite olika – det är ju viktigt, så 
att det blir en polarisering på något sätt – en katalysator – att man till exempel träffar dig på 
morgonen och det har inträffat något – och så föds en tanke och så bollar du tillbaks en annan tanke 
som inte alls jag hade tänkt – men att man har en gemensam värdegrund, det tror jag är väldigt 
viktigt, och att man törs prata om det också. (L1). 

 

I den gemensamma grundsynen ingick att lita på eleverna och utgå ifrån att de talade sanning.  
 

Har specialläraren sagt nej, då säger jag också nej. Om eleven kommer och säger att specialläraren 
har sagt ja – då måste jag ju tro på det. Sen så pratar jag med specialläraren och specialläraren 
säger att så där har jag ju inte sagt. Då säger jag till eleven; ”Jag trodde ju på dig – nu har du en liten 
uppförsbacke som du måste försöka jämna ut så att jag kan börja tro på dig till fullo igen”. (L1). 

 

L1 reflekterar över betydelsen av lyhördhet och inlevelseförmåga.  
 

Det gäller att hitta vad som är väsentligt och viktigt och ibland kan det vara det man tycker är 
oväsentligt som vi har pratat om på morgonen, men det har varit väldig, väldigt väsentligt för just den 
eleven. Jag minns hur det var med Ebba och en kanin som var död – jag menar, ibland kommer det 
bara små antydningar– man vet inte riktigt – man måste kunna läsa mellan raderna, och känna in. Vi 
måste känna in föräldrarna också och gör vi inte det då har vi tappat en väldigt stor del. (L1). 

 

L1 menar att man måste bemöta elever olika – det man kan säga till en elev kanske man inte kan 
säga på samma sätt till en annan. Eleverna gjordes medvetna om att de behandlades olika av 
läraren eftersom de var olika och hade olika behov. 
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”Jag ska försöka att behandla er så olika som jag överhuvudtaget kan – är ni med på det?” ”Nej, vi 
måste alla behandlas lika” “Nej, så är det inte, en del behöver mer svenska och en del behöver mer 
matematik”. När jag arbetade i X-skolan började jag med att inte ha ämnen på schemat, men så fick 
man inte ha det.  ”Jo”, sa jag, ”om jag ska ge Kalle kunskaper i matematik så måste han ha mer 
timmar än de andra och då måste vi också komma fram till vad vi kan ta lite mindre tid på.” Han 
behöver lite mer tid och han behöver ta in kunskapen på ett annat sätt.  

 

På ett åskådligt sätt fick L1 eleverna att förstå att man är olika och behöver olika tid.  
 

Då är vi åter inne på det individuella som är så viktigt. Att man försöker tillgodose kanske inte bara 
bristerna, utan; ”Nu har du ju jobbat så himla bra idag, vad skulle du vilja göra nu?” ”Jag skulle vilja ta 
en bok och läsa lite.” ”Ja, gör det!” Att man bejakar. Då kan de andra eleverna komma och säga; 
”Varför får han sitta och läsa? Varför får hon sitta och rita?” ”Det är för att jag är ”orättvis” som lärare” 
säger jag. Och till sist så kommer eleverna och säger; ”Nej, men det är du ju inte.” Detta är ett sätt för 
mig att på ett enkelt schematiskt sätt visa att vi är väldigt olika och vi behöver olika tid. (L1). 

 

På vårterminen i skolår 5 flyttade Ebbas familj till en annan kommun. Ebba såg med förväntan 
fram emot flytten. De skulle bo på landet och det medförde närhet till naturen och möjlighet att 
ha djur. Till en början fungerade det bra på den nya skolan, men så började kraven komma. På 
den nya skolan var den specialpedagogiska verksamheten strukturerad på ett annat sätt. Där 
fanns en enhet dit elever i behov av stöd gick. Emma blev placerad i en resursgrupp med tre 
andra elever som hade läs- och skrivsvårigheter.  
 

Men sen så kom ju kraven från specialpedagogen; ”Du är ju så mycket duktigare än de andra, du ska 
kunna så mycket mer, du ska kunna det här och du ska göra det här”. Man skulle ju kunna tänka sig 
att hon skulle hoppa jämfota då och säga; ”Va kul” – men, man gick alltså för fort fram, satte för höga 
målsättningar, man jämförde henne med de andra dyslektikerna och sa; ”Du är mycket duktigare, du 
har ju kunnat mycket mer (på din gamla skola)” – och då låste det sig. (L1). 

 

I maj genomfördes de nationella proven i Ebbas nya skola. Ebba fick ingen hänsyn tagen till sina 
läs- och skrivsvårigheter utan genomförde proven på samma villkor som de andra eleverna i 
klassen. Således fick hon inte text uppläst, tillgång till dator eller längre tid på sig att genomföra 
uppgifterna. I svenska och matematik uppnådde inte Ebba godkänt. Något prov i engelska 
genomfördes ej.  
 

Ebba är en flicka som resonerar klokt om mycket men som också tar lång tid på sig för att komma 
fram till rätt resultat. Detta räknas ofta inte eftersom snabba resultat är det som tyvärr premieras i 
skolan. (Logoped). 

 

L1 reflekterar över vad den negativa utvecklingen kunde bero på genom att gå tillbaka i tankarna 
till överskolningssamtalet. 
 

Det var en ganska ung klassföreståndare. Vi satt och pratade med henne innan Ebba började på den 
nya skolan och det är möjligt att det mötet blev alldeles för allmänt. Jag tycker att jag var noggrann 
när vi hade samtalet, men att det ändå blev tolkat som att Ebba hade gått framåt så mycket – och då 
är det möjligt att de då kunde tänka; Då kan vi ställa de här kraven. För jag kommer ihåg att jag sa att 
Ebba från att inte ha kunnat läsa de här småorden nu kunden läsa en hel sådan här bok (visar) – och 
läser högt inför klassen. Då är det möjligt att klasslärarens behållning av samtalet var; ”Jamen hon 
har blivit så duktig, och då kan vi ställa de här kraven.” Det är svårt att förmedla så att det täcker 
både hur man jobbar med barnet, hur man jobbar med föräldrarna, hur man jobbar med special- 
läraren och hur språkpedagogen och logopeden jobbar – hela det samarbetet mellan de olika 
delarna – hur viktigt det är. (L1). 

 

Några avslutande ord från L1. 
 

Det var ju två år som gav så mycket ytterligare till mig i min lärargärning som jag nu tar med mig och 
som kan hjälpa andra. Det är ett spännande jobb, men det är inte lätt. (L1). 
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Filip – en skolhistoria berättad utifrån samtal med lärare (L2) och speciallärare (SP1).  
 

Efter sommarlovet började Filip i fjärde klass som ny elev på den för studien aktuella skolan. På 
sin gamla skola hade Filip varit placerad i en liten undervisningsgrupp med endast fyra elever, 
alla med invandrarbakgrund. Gruppen undervisades av två vuxna. Vid skolövergången över-
lämnades en gedigen dokumentation med beskrivning av hans tidigare skolgång. Enligt denna 
var det primära problemet koncentrationssvårigheter. Filips svårigheter med att lära sig läsa och 
skriva antogs bero på hans flerspråkighet och bristande exponering av det svenska språket. Filip 
beskrevs som besvärlig och att det inte var möjligt för honom att delta i ordinarie klassundervis-
ning. Han bedömdes vara i stort behov av stöd. 
 

Vi hade ju fått förvarningar om att han hade varit i liten grupp och att det hade varit problematiskt. 
Som alltid när man får en ny elev så slår man ju inte på trumman direkt, utan man tittar först lite 
grann hur det verkar och det här var ju en som vi förstod det besvärlig elev. När det hade gått en 
månad så undrade vi; ”Vad är det som händer egentligen? Det går ju hur bra som helst! ” Vi såg väl 
att han hade lite koncentrationssvårigheter, det märktes att det var svårt att komma igång och att det 
var svårt att få någonting gjort, speciellt när han skulle skriva eller producera någonting. Däremot rent 
socialt och skolmässigt så gick det ju jättebra. (SP1).  

 

Filips koncentrationssvårigheter var det som var det huvudsakliga skälet till att han placerades i den 
lilla gruppen, men jag vet inte om jag tycker att han hade några speciella koncentrationssvårigheter. 
Lite hade han ju, det är klart, nämen vadå, han var en ganska vanlig 11-åring – faktiskt var det så. 
Han var ju inte något koncentrationsfenomen direkt, det var han inte, men heller inte extremt svår. 
Jag skulle aldrig bedöma det som någon grej. Han kunde koncentrera sig och han gjorde sitt bästa. 
Men om han var i en grupp med andra killar som också var lite okoncentrerade då kunde det spåra 
ut. I det läget var inte han den som sa; ”nej men tyst jag vill jobba” eller ”vi skulle koncentrera oss på 
uppgiften”– utan snarare så var ju han med på det. Han var nog ganska lätt att dra igång. (L2).  

 

I Filips hem talades det franska och swahili. På den nya skolan fick Filip till en början hem-
språksträning i franska, men det visade sig att han inte kunde så mycket franska, bara enkla 
fraser.  
 

Det är klart att det har påverkat honom att det har funnits flera språk. Det måste ha påverkat hela 
hans språkutveckling också, det är ju ett jättehandikapp, för han pratar ju inte perfekt svenska nu. 
Han hade ett mycket annorlunda ordförråd. Ibland var det väldigt bra, men det var många vanliga 
svenska ord som han saknade. Han kunde fråga om sådana vardagliga ord att man blev förvånad, 
och sedan kunde han andra ord som ”diktatur” till exempel. Han kan ju inte ha vuxit upp i någon 
utvecklande svenskspråkig miljö i varje fall och det vet man ju inte heller hur det var i den förra 
skolan. Som jag förstod det gick han i en liten grupp med tre andra invandrarbarn. Det var ju inte i 
någon vanlig klass och där hörde han inte så mycket bra svenska. Det tror jag har påverkat. Jag tror 
det var positivt när han kom hit och fick höra mycket, mycket mer svenska runtomkring sig. (L2).  

 

Lärarna funderade över hur det kunde komma sig att Filip hamnade i svårigheter på sin förra 
skola. Filip är en skärpt elev. Kan en anledning till att han fick problem ha varit att han fick 
arbeta med för lätta uppgifter?  
 

Det är spekulationer, man vet ju inte om det var så, men det är klart att det kan ha varit så. Men det 
kan lika gärna ha med grupptryck och sådant att göra. (L2). 

 

Det känns ju underligt hur det var när han i trean gick i en sådan grupp, hur man kom fram till att han 
skulle göra det – två vuxna och fyra elever – vad gjorde de i gruppen? Jag förstår ju att han blev 
frustrerad, att det blev tokigt, han har ju så mycket energi i kroppen. Det är svårt att fatta, att det 
kunde gå så snett. Det ska vara att han var i en otroligt rörig grupp, och att han kom snett med någon 
lärare eller någonting sådant, jag vet inte. Eftersom han var så skärpt så kanske han fick jobba med 
för lätta uppgifter som inte gav honom den utmaning som han behövde. Här ser man hur en och 
samma elev i olika situationer och i olika miljöer kan fungera helt olika. (SP1). 

 

Betydelsen av att det finns en vuxen som är en positiv förebild och som eleverna kan identifiera 
sig med lyfts fram som en viktig faktor av SP1. 
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Om man är i en grupp där det inte finns någon vuxen som är ledare blir ju nästan varje grupp 
destruktiv. Det är någonting konstigt i människans varande, har man ingen stark positiv ledare i en 
grupp, så är det alltid de destruktiva som får makten. Och destruktiva beteenden är mycket lättare att 
få att blomma upp – så är det ju i en klass också. Det beror på oss vuxna, det beror på omgivningen, 
så är det absolut. (SP1). 

 

På vårterminen i skolår fyra var Filips lärare i Afrika. Det gav en koppling mellan läraren, Filip 
och Filips hemland. I Afrika knöt läraren kontakt med en skola som klassen sedan brevväxlade 
med.  
 

Jag tror att det var bra för Filip att jag åkte till Uganda. Vi pratade ju mycket om Afrika. Att jag åkte dit 
gjorde att vi fick någonting speciellt ihop. Det kan ha spelat roll, det var nog en bra grej. Det tror jag 
var betydelsefullt. (L2). 

 

Det var ju lite speciellt eftersom Filip är från ett grannland, det var ju häftigt. På så sätt bejakade man 
hans identitet. (SP1). 

 

En händelse som lyfts fram som avgörande för Filips utveckling var att han flyttade till den nya 
skolan. En viktig episod i hans skolhistoria var när han berättade inför klassen.  
 

Första gången jag riktigt kommer ihåg det, det var när han berättade inför hela klassen om en 
upplevelse som han hade haft i sitt hemland. Det var någonting om när han höll på att leka vapen – 
och så berättade han om kriget i sitt hemland och det blev så där helt dödstyst i klassen. Och så blev 
han liksom hjälte för att han berättade så bra. Det var liksom första gången som han verkligen kände 
sig både annorlunda och så där bra. Han hade lekt med stenar ute på gatan och så slog han två 
stenar mot varandra, varpå hans farmor, måste det ha varit, sprang ut och hämtade honom från 
gatan för att det lät som någon typ av skott och sen bara någon minut efteråt så kom bilar med 
massor av soldater i. När Filip berättade – då på något sätt blev han positivt synlig i klassen. Att han 
hade upplevelser som ingen annan hade – just att han hade saker att berätta som ingen annan hade 
sett eller ens kunde föreställa sig. Det var superbra tror jag. (L2). 

 

När Filip hade gått ett tag i klassen uppmärksammade L1 och SP1 att Filips läsning och skriv-
ning inte utvecklades som förväntat. 
 

Vi märkte att han läste ganska svagt och att han skrev ännu svagare. Där var vi lite osäkra på, vad 
beror det på egentligen? Beror det på tvåspråkigheten, eller har han inte trivts i skolan – hur mycket 
har han då lärt sig i skolan egentligen? Är det brister som beror på koncentrationen, beror det på att 
han inte har gjort något helt enkelt eller att han inte har kunnat få ro för att läsa? Efter ett tag märkte 
vi att läsa och skriva inte utvecklades fast han nu gick i skolan och jobbade på bra. Det kändes som 
om det kunde vara någonting annat i varje fall. När han skrev hade han problem med att koppla ljud 
till bokstav. Vi förstod att det var något som var klurigt liksom – det framträdde när han skrev. Det var 
då vi började fundera om det var dyslexi. (SP1). 

 

Jag tror nog att det stod i pappret att han hade svårt att lära sig att läsa och skriva, men det var 
koncentrationssvårigheterna som var det primära. Det man sa och det vi också trodde när han kom, 
det var att han var sen på att läsa och skriva för att föräldrarna talade ett annat språk och för att han 
hade koncentrationssvårigheter – och för att han gått i en grupp där de inte pratade så bra svenska. 
Så då trodde vi bara att det där skulle gå igång. Det fanns en annan elev i klassen som vi började 
jobba med samtidigt och där märkte vi att det gick mycket lättare för honom trots att han inte tränade 
lika mycket som Filip. Så det utkristalliserades sig att det verkligen var någon typ av specifika 
svårigheter. (L2). 

 

L2 och SP1 såg till att Filip fick en grundlig språklig utredning gjord av logopeden på skolan. 
Den resulterade i en dyslexidiagnos. Utredningen visade att Filip hade stora brister i fonologisk 
medvetenhet och ett svagt auditivt sekvensminne. Han var osäker när det gällde att urskilja 
språkljud som låg nära varandra och svårt att snabbt skifta artikulationsställen. Det visuella 
sekvensminnet var mycket starkt, en egenskap som han utnyttjade vid läsning. Han hade svårig-
heter med att analysera när han läste och gissade mycket. Filip hade bra förståelse när han läste 
en text tyst. När han läste högt hade han svårt att återberätta det han hade läst, den mödosamma 
avkodningen tog så mycket energi att innehållet delvis gick förlorat. Han läste ofta fel på ord 
med liknande utseende, utelämnade och lade till ändelser på ord och gjorde omkastningar av 
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bokstäver. När Filip skrev stavade han ljudenligt. Filip särskrev ofta ord vilket visade att han 
hade en bristfällig uppfattning om ords struktur. Han hade mycket stora problem med att snabbt 
plocka fram rätt ord ur minnet vid benämning av vanliga föremål på bilder. 
 

Filip fick kompensation för att inhämta kunskaper samt även läs- och skrivträning. Han fick in-
lästa läromedel, Daisy-böcker för att stärka ordförråd och meningsbyggnad, tillgång till dator 
och talsyntes, muntliga förhör och alternativa redovisningsformer. Tonvikten i engelska låg på 
det muntliga och han fick hjälp med lästal i matematik. Wittingmetoden användes för att lära 
honom analysera och undvika gissningar. Han fick också morfologisk och fonologisk medveten-
hetsträning. Filip hade begränsade fonologiska problem och kunde kompensera detta med andra 
förmågor. 
 

Eftersom Filips läs- och skrivsvårigheter berodde på avgränsade fonologiska problem blev det ju 
tydligare än med många andra som dessutom har flera andra svårigheter som man inte riktigt vet vad 
det beror på. Här var det väldigt tydligt. (L2). 

 

En begåvad elev med stort intresse att lära sig saker lär sig snart kompensera för sina svårigheter. 
(Logoped).  

 

Filip utvecklades kontinuerligt och fungerade bra i klassen. 
 

Jag har aldrig tyckt att det har varit svårt med Filip – aldrig! Om jag ser det i förhållande till andra 
elever som jag har haft som har fått diagnoser så ser jag inte någon omedelbar skillnad efter 
diagnosen. Från det att han började i klassen så har han utvecklats positivt hela tiden. (L2). 
 

I Filips historia framkommer det att den goda balansen mellan klassrumsundervisningen och 
specialträningen var betydelsefull. Den mesta tiden var Filip i sin klass, men han fick också 
hjälp med sina specifika svårigheter. Hans favoritämnen var engelska, matematik och NO. 
 

Han fick hjälp med sina specifika svårigheter, det är också ett sätt att visa respekt för eleven. Det är 
verkligen viktigt – och då tycker jag att det är så bra upplägg här på skolan nu, verkligen bra. Han går 
och tränar hos språkpedagogen, då får han hjälp med sina specifika svårigheter – och det är aldrig 
några problem kan jag säga, det är aldrig några problem när han ska gå iväg någonstans. Sedan så 
är det den här lite mera allmänna specialträningen hos specialläraren och hos mig blir det mer 
övergripande. Det blir med grupper, det här sociala som är så otroligt viktigt. Det är ett bra upplägg 
så. Och att det är en blandning av det, att de till allra största delen är i sin klass och är med i 
gemenskapen. Men att de får stöd för sina specifika svårigheter – och att förhållningssättet är sådant 
att det är helt naturligt. (L2). 

 

På skolan fanns logoped, skolpsykolog och pedagoger med specialkompetens. En viktig faktor 
som framkommer är att samarbetet mellan de som finns runt eleven fungerar och att man inte är 
prestigefylld utan hjälps åt för att ge eleverna den bästa hjälpen.  
 

Jag tror att formen runt om spelar stor roll, att det finns vissa funktioner som elevhälsogrupp, att det 
finns speciallärare, att det finns specialkompetens till det, det är jätteviktigt. Men det absolut 
viktigaste är ju människorna som jobbar i de olika befattningarna!  Du kan ju bygga upp vilken bra 
organisation som helst – har du inte rätt människor i organisationen så kommer det hur som helst 
inte att bli någonting bra. Så är det ju, tyvärr så kan det bli väldigt dåligt. Det kan bli pannkaka 
omkring några som ska arbeta i ett lag fast de har jättemycket resurser. Så det gäller att få rätt 
personer på rätt platser men även att ha rätt kompetens och att man kan stödja varandra – för det är 
ju också otroligt viktigt. (SP1).  

 

SP1 framhåller betydelsen av att individualisera undervisningen. 
 

Eftersom de är individer så måste man se individuellt på varje elev och se hur vi kan hjälpa den här 
eleven på bästa sätt? Det handlar om ett växelspel mellan det individuella stödet och stödet i klass-
rummet. Båda de delarna måste ingå, det är otroligt viktigt. Det är ju också otroligt viktigt att man kan 
motivera till det där individuella stödet  Det är ju en professionell del att kunna göra det på ett sådant 
sätt att eleven och föräldrarna känner att det här är ett fritt val att få den här specifika hjälpen – men 
egentligen så har vi pedagoger bäddat så att svaret kommer att bli ja. (SP1). 
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Filip fick hjälp med sina läs- och skrivproblem och att utveckla kompensatoriska strategier.  
 

Han behöver ju den specifika träningen med de problem han har som dyslektiker, men sen gäller det 
att jobba väldigt mycket kompensatoriskt med honom eftersom ju mera intellekt man har, desto 
viktigare är det att lära sig kompensatoriska hjälpmedel så att man inte bromsar utvecklingen på 
grund av dyslexin. När vi jobbade med Filip försökte vi göra så att han fick stöd i de delarna där han 
skulle skriva saker och ting. Han använde dator väldigt mycket och han fick skrivhjälp ibland och vi 
körde ju Daisy med honom. Han hade tillgång till inlästa läromedel, för det var inte meningen att allt 
skulle bli lästräning för honom. (SP1). 

 

SP1 påpekar hur viktigt det är att se till varje enskild elev när det gäller specialpedagogiska 
insatser. Filip och Ebba hade olika problematik och var i behov av olika sorts stöd.  

 
Dyslektiker är olika – skulle Filip och Ebba få samma hjälp – helt värdelöst – det finns inte på kartan. 
Att sätta dem i samma grupp och säga att nu ska ni lära er samma sak eftersom ni har dyslexi, det är 
ju oförskämt! De är dyslektiker och har båda dyslexidiagnos, men de är så olika. (SP1) 

 

Det gick förvånansvärt lätt för Filip att lära sig engelska och att arbeta med engelsk text. 
 

Han hade jättelätt att lära sig och förstå engelska och att prata engelska. Vi gjorde en diagnos i 
engelska, ganska mycket text, och så var det frågor till, och då läste han texten högt för mig, ganska 
bra, han läser ungefär lika bra på engelska som på svenska, det är inte så stor skillnad, och sedan 
tänkte jag; hur har han förstått det här? Så läste han påståendena och 9 av 10 tog han direkt! Sedan 
kom han till en av dem som han var lite osäker på. Då pekade jag på ett stycke på kanske 6-7 
meningar; ”Titta i det där stycket, läs igenom det igen”. Då sökläste han på engelska några sekunder 
och plockade ut rätt fakta och satte in det och svarade på frågan. Han sökläser på engelska – 100 
procent alltså. Det fanns inte en chans att han läste ord för ord utan tyst bara så tittade han lite sådär 
och så hittade han det han sökte. Det är ju ganska fantastiskt egentligen. (SP1). 

 

Filip skrev intressanta texter, men stavningen orsakade problem. Även om man är språkligt 
begåvad så kan det uppstå problem, för språk måste ju också kunna skrivas påpekar logopeden.  
 

Han skrev ju otroligt intressant – men det var tydligt att han hade svårigheter med skrivning – det var 
näst intill omöjligt att tyda det han hade skrivit och det tog otroligt lång tid. Han kunde ju inte läsa det 
själv heller. Men nu skriver han mycket på dator och då blir det tusen gånger bättre. Det är ju därför 
som han kan – han kan absolut skriva med ganska schysst språk faktiskt. Han skriver tydligt med 
beskrivningar, att det händer någonting och att historien har ett slut. (L2). 

 

Det var jättesvårt med skrivningen, det var svårt att förstå vad han skrev. Han var väldigt mycket 
svagare just på skrivdelen. Vi skrev ju brev till klassen i Afrika. Då skrev han det på svenska och det 
kunde man ju knappt tyda. Och så sa jag till honom att nu läser vi det här på svenska och sedan 
försöker vi översätta det till engelska. Och det gjorde han då, utan fel i princip – konstigt – och sedan 
skrev jag det på engelska och så var det klart. (SP1).  

 

Att vara språkligt begåvad och samtidigt ha dyslexi är inte alls motsägelsefullt, bara lite mer 
besvärligt. (Logoped). 

 

L2 reflekterar över det faktum att Filip är en elev som man lägger märke till. 
 

Det är häftigt tycker jag, om man ser till Filip – han utmärker sig på så många olika sätt, man märker 
när han är i rummet.  Filip utmärker sig för att han ser annorlunda ut, vilket gör att man i ett sånt här 
litet samhälle håller ögonen på honom, att han har annorlunda bakgrund och att han är så himla 
smart. Det är otroligt viktigt att han trivs i skolan. Kanske viktigare – med hans bakgrund och alltihop 
– så alltså, han måste trivas i skolan, annars blir det ett misslyckande för mig, känner jag. Och det 
tror jag att jag har bidragit till, att han verkligen har känt att han trivs. Min uppgift med Filip har nog 
varit just att få honom sedd och att få honom att känna sig duktig i skolan. Det tror jag. (L2). 

 

Filip trivdes bra i klassen och fungerade bra socialt. 
 

Kamratrelationerna är ganska bra, han har mycket kompisar och några riktigt bra kompisar. Han är ju 
rolig så folk gillar honom, men samtidigt så hoppar han inte undan för konflikter. Händer det 
någonting så är han där på en gång och säger ifrån, och det gör han inte alltid på rätt sätt. Han är lätt 
att resonera med efteråt, tycker jag, han är bra på att resonera. (L2).  
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L2 reflekterar över det nära samarbetet i arbetslaget och menar att det är av avgörande betydelse 
för arbetet.  
 

Vi pratar om olika saker, vi förstår varandra ganska bra och förstår hur vi ska tackla olika saker. Vi 
har ett suveränt samarbete i arbetslaget, vi kompletterade varandra – och jag tror att det smittar av 
sig. Det blir inte jobbigt för eleverna om de märker att SP1 och jag är på samma nivå. Att gå och 
träna något extra hos SP1 har aldrig varit något svårt, inte i någon av mina klasser. Det har aldrig 
varit så att det har varit någon dålig grej, tvärtom! (L2). 

 

L2 anser att atmosfären i klassen är en viktig faktor för hur eleverna uppfattar specialundervis-
ningen. I Filips klass rådde ett naturligt förhållningssätt till olikhet, man är olika som människor 
och är inte bättre eller sämre för det. Man behöver träna på olika saker och ibland går man ifrån 
klassen för att göra någonting annat till exempel träna läsning, skriva på dator, jobba med matte 
eller spela gitarr. 
 

Det är ju det som det handlar om. Men om man istället tar det som att det är något fel på en så att 
man måste gå dit, då blir det så. Det lyser nog igenom också – det lyser igenom att jag tycker 
specialläraren är otroligt bra, det gör det även till de andra eleverna i klassen. Om det skulle vara 
någon speciallärare som kanske var duktig, men som jag hade svårt med, så tror jag att det skulle 
lysa igenom också – och att det då skulle vara tråkigare att gå dit. Om man är ett lag runt eleverna 
som är sammansvetsat så är det lättare. (L2). 

 

L2 menar att eleverna känner när lärarens ord och handlingar är äkta.  
 

Just att ens omdöme är äkta, det är viktigt. För om man bara skulle säga att något är bra, fastän de 
andra tycker något annat, nej det går inte. Det gäller att lyckas lyfta fram vad var och en verkligen är 
bra på, att försöka hitta styrkorna. Jag lyckades kanske, förhoppningsvis. (L2). 

 

De vuxna samarbetade så att det blev en helhet i lärandet och så att även eleverna såg den här 
helheten. När klassen till exempel läste om medeltiden läste de skönlitterära böcker som utspela-
de sig under denna tidsepok, det blev ett sammanhang.  
 

Det är väl bara ett allmänt sätt att jobba, det är ju inte något särskilt för just barn med svårigheter – 
eller det kanske är ännu bättre för dem. Det är nog bra överhuvudtaget att eleverna ser meningen 
med det som de arbetar med. Man måste motivera varför man gör någonting – det tror jag är lika 
viktigt för all inlärning. (L2). 

 

Undervisningen i klassen byggde på att ge eleverna erfarenheter av att lyckas. Det skapades 
sammanhang och meningsfullhet. L2 varnar för att sätta upp mål som eleverna inte lyckas nå 
upp till. Det kan sänka deras självförtroende. 
 

Man får vara mycket försiktig med mål – det har jag alltid hävdat. Man får akta sig väldigt mycket för 
att sätta upp för stora mål, jag tror inte alls på det, det är ganska fel mot många elever. Man säger att 
det är viktigt för eleverna i fyran, femman att veta exakt vilka kursmål som finns för skolår 5 – det tror 
inte jag är viktigt. Det viktiga är att veta varför man har hållit på med någonting och sedan kan man 
diskutera om vad man har lärt sig om det där och att man uppmärksammar om någonting är bra. Det 
är snarare viktigt att man inte misslyckas! Att lyckas är det man lär sig något av, oavsett om det 
kanske inte var det som läraren hade tänkt sig från början. Att misslyckas många gånger, det är ju 
värdelöst, det vet man ju själv att det är så. Eller att man får veta att; ”Du kan så här bra, fast 
egentligen så ska du kunna så här bra” – då blir man inte glad. Det är mycket bättre att säga så här; 
”Du kan så här bra, det är super, kanon – och du kommer att lära dig bra mycket mer”. (L2). 

 

L2 menar att det ute i skolorna är det mycket prat om mål och det kan bli en stressfaktor. Detta 
är en negativ faktor som kan bli ett hinder.  
 

I hela samhället är det konkurrens, i alla situationer är det så otroligt mycket konkurrens, oavsett om 
det handlar om sport eller det handlar om att man ska få ett jobb eller vad som helst. Det där ”lite 
konkurrens är alltid bra”, det är jag mycket tveksam till, jag tror inte alls att det är särskilt bra. Snarare 
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är det bra om man tillsammans kan nå fram till något kul. Det är bra mycket mer effektivt än att tävla 
om vem som ska ha det. (L2). 

 

I våras när L2 var i Afrika fungerade det inte så bra i klassrummet. Utan lärarstöd gick det inte 
så bra för Filip att arbeta med eget arbete. 
 

I våras, då när jag var borta, då var det faktiskt inte så vidare värst bra – jag förstod det när jag kom 
hem. Då satt eleverna i två ”familjegrupper” och Filip satt i den gruppen som är bäst som grupp. De 
var bäst på att hålla kontroll på varandra och sånt där, hade trevligast från början, men sedan blev 
tjejerna i den gruppen fruktansvärt trötta på honom och det var väl för att han störde mycket. Då är 
det mycket bättre nu när vi sitter på rader och alla tittar framåt, för Filip är det påtagligt mycket bättre. 
Filip är ju inget ”koncentrationsfenomen” och då bör man ju ge honom de bästa förutsättningarna. 
Han är superlätt att jobba med om man jobbar med honom själv, men det är svårare när det är 
många runtomkring honom. Att sitta och jobba med eget arbete fungerar inte om han ska sitta där 
runt ett bord utan någon lärare vid bordet, det är inte så värst bra för honom. (L2). 

 

L2 reflekterar över vad det är som gör att man lyckas som lärare.  
 

Jag vet inte, är det inte rätt mycket ”person”? – det är svårt att sätta fingret på det. Jag vet inte – 
mest av allt handlar det om trivsel tror jag faktiskt. Inte vet jag om det har med saken att göra, men 
jag upplever mig själv som ganska ung fortfarande (skratt) och vet ju kanske bättre än andra om 
”ungdomskultur” och sånt där också, det tror jag. Det är klart att det är lättare om man tycker att en 
lärare är lite spännande och rolig. Om man till exempel efter att man har gjort ett prov så ska man rita 
en stor dödskalle på baksidan av pappret i stället för att man inte får göra det. Eller att våga göra lite 
”fel”, likaså att göra oväntade saker, det tror i alla fall jag är bra. (L2).  

 

L2 menar att det är viktigt att bygga upp en god relation till varje elev i klassen och därmed till 
klassen som helhet. Det stärker sammanhållningen och ger en positiv gruppatmosfär. 

 
Det gäller för eleven att förstå att det som de gör, gör de för deras egen skull. Samtidigt, om man har 
byggt upp en relation där det är så här att de känner att jag hejar på dem egentligen och de vet att 
det blir bra mycket bättre om de har med mig. Till exempel, de kastade snöboll ute på skolgården. Då 
ropade jag bara på min klass, att de skulle komma, och så pratade jag med dem och sa att jag skulle 
bli jättebesviken om de kastar några snöbollar – och då slutade de att kasta. Om jag istället hade 
kallat på hela gänget där, och pratat med den stora gruppen, så tror jag att de fortsatt också – men 
nu var det liksom mina elever. Jag tror att det är för att de vill att jag ska kunna lita på dem, för det 
går bra mycket bättre om jag litar på dem, nåt sånt. Det handlar om relationer på något sätt också – 
och motivation. (L2). 

 

Relationen mellan hem och skola lyfts fram som en viktig faktor.  
 

Och sedan är det det här med föräldrarelationen. Den tror jag är jätteviktigt och där tror jag också att 
det gäller att tydligt visa hur man är, vilken person man är. På föräldramöten och sånt där, jag tycker 
att mina föräldramöten brukar vara ungefär som en vanlig lektion, lika slarvigt (skratt). För får man 
föräldrar mot sig då blir det svårt. (L2). 

 

Filip gjorde kontinuerligt framsteg. I mars i skolår 5 gjorde han tre prov i tätt följd med goda 
resultat.  
 

SO-provet, om Norden, det hade han helt suveränt på, verkligen suveränt – han var absolut bland de 
bästa i klassen. Det var ett ganska långt prov, så då orkade han inte skriva så mycket, men då läste 
jag för honom och så skrev han. Superbra helt enkelt, kanon! Och sen gjorde han engelsk-diagnos 
för specialläraren direkt efteråt – där hade han 42 av 44 rätt. Och visst ja, så skrev han den här 
uppsatsen – den var ju helt suverän. Ja, det är ganska häftigt, där har han gjort tre supergrejer i rad – 
faktiskt! (L2). 

 

Filip arbetade bättre när han visste att det var allvar. 
 

Filip är tydligt mycket bättre när han vet att det här, det han gör just nu, bedöms och kommer att 
följas upp. Som till exempel att det är en provsituation eller en diagnos. Detta är ofta bättre för honom 
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än att han sitter och jobbar med en text som bara är en övning, det är han sämre på tycker jag. Han 
vet när det är allvar och skärper sig då, han presterar alltid bättre när det är på allvar. (L2). 

 

Mycket handlar om förhållningssätt, hur man ser på olikhet och hur man verkligen kan ta tillvara 
olikhet som en tillgång i gruppen.  
 

Det är ett ganska svårt jobb, men roligt när man lyckas. När man ser på Filips och Davids historier är 
det ju helt fantastiskt! (L2).  

 

I april genomfördes de nationella proven för skolår 5. De elever som hade läs- och skrivsvårig-
heter fick hänsyn taget till detta. Det innebar att de fick texterna upplästa för sig, tillgång till 
dator och skrivhjälp samt längre tid på sig att utföra provet. Även den yttre miljön anpassades 
för att ge eleverna de bästa förutsättningarna. Filip uppnådde goda resultat i svenska, matematik 
och engelska på de nationella proven. På det engelska språkförståelseprovet hade han alla rätt 
vilket var det bästa resultatet i hans klass. 

  
 

David – en skolhistoria berättad utifrån samtal med lärare (L2) och speciallärare (SP1) 
 

David hade inga svårigheter med att lära sig bokstäverna, men fick problem med sammanljud-
ningen. Under sina första skolår hade David fått en hel del extra lästräning och läsläxor. Vid 
överlämnandesamtal mellan trean och fyran fick (L2) och (SP1) veta att David var en svag läsare 
och att han hade stora problem med stavningen. 
 

Då fick vi reda på att han var en svag läsare. Han skrev en del men hade ju väldiga problem med 
stavning, men han skrev ju hellre än han läste. Han hade rejäla svårigheter och det hade liksom 
inte… eftersom han var ett snällt och trevligt barn så tror jag att det på något sätt hade känts som att 
det nog skulle komma. Han var ju så smart annars, så man hade svårt att förstå att problemet med 
läsning och skrivning skulle sitta kvar. (SP1). 

David var allmänbildad och hade stora kunskaper på många områden. L2 och SP1 märkte dock 
att han inte riktigt hängde med när det gällde skriftspråkliga aktiviteter. 

Vi märkte ganska snart att han hade stora svårigheter att hänga med när det gällde läsande och 
skrivande, medan han däremot var jätteduktig när det gällde muntliga saker. Han hade så god 
förståelse och kunde redogöra mycket bra muntligt. Det där lyste igenom och därför hade man nog 
trott att det där med läsningen och skrivningen ordnar sig nog. Så småningom märker man att det 
inte händer någonting. (SP1).  

David fick en hel del extra hjälp, men det gav inte önskvärd effekt. Avståndet i skriftspråklig 
förmåga mellan David och hans klasskamrater blev allt tydligare.  

Han fick en hel del ”vanlig” specialundervisning, extra läshjälp, han fick extra läsläxa och så vidare, 
men det var ganska snart som vi märkte att det här skulle inte hålla. (SP1). 

Den traditionella specialpedagogiken där språket inte har spelat någon framträdande roll ger inte 
effekt. (Logoped). 

Vid den här tiden uppmärksammade SP1 och L2 att Davids självkänsla började vackla. 
 

Självkänslan var aldrig på botten någon gång, men han förstod ju inte riktigt själv vad det var som 
gjorde att det gick så trögt och varför det var så jobbigt för honom. Han förstod ju att han behövde 
hjälp med läsning och han märkte att det gick trögt, men förstod inte riktigt varför – det är klart att han 
kände sig inte smart, det gjorde han ju inte. (SP1).  

L2 uppmärksammade att svårigheterna rörde sig om specifika läs- och skrivproblem.  
 

L2 var väldigt duktig på att upptäcka de här barnen. Han såg ju skillnad på David och de andra – det 
här var mera specifika läs- och skrivsvårigheter, exakt så var det. (SP1).  
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På höstterminen i skolår 4 såg L2 och SP1 till att Davids läs- och skrivsvårigheter utreddes. Ut-
redningen som gjordes av logopeden på skolan resulterade i en dyslexidiagnos.  
 

Det är sällan man stöter på så renodlade dyslektiska svårigheter, inga sociala belastningar eller 
förståelsemässiga, utan det var rena svårigheter med läsning och skrivning. (SP1). 

 

Davids läs- och skrivsvårigheter hade sin grund i en osäkerhet att särskilja språkljud samt en 
svag fonologisk medvetenhet. Den osäkra ljudbilden kunde man se framför allt vid stavning. 
David var osäker på dubbelteckning och blandade samman vissa ljud. Han hade ett nedsatt 
auditivt sekvensminne och ett utmärkt visuellt. Han hade ett gott passivt ordförråd, medan det 
aktiva kännetecknades av en svårighet att ”hitta” ord. David hade svårigheter med stavningen i 
engelska och lästalen i matematik. Efter utredningen ordnades ett möte där David, hans föräld-
rar, klasslärare, speciallärare, logoped och språkpedagog deltog. Mötet utgjorde en gemensam 
plattform för det fortsatta arbetet.  
 

Vi gjorde en klar arbetsfördelning för att få ihop alla delarna runt honom, det blev ju mer klart då vad 
alla skulle göra. Bland annat skulle jag jobba med Maja Witting och i klassrummet skulle han få det 
stöd han behövde, han behövde inte jämt skriva allting och han fick hjälp att tala in saker som vi 
sedan skrev ut. Han fick längre tid på prov och i matten höll vi inte på och traggla med att skriva, utan 
det var mycket huvudräkning och när det blev krångligare med lästal så fick han ju hjälp. Det var 
jättemycket muntligt och i engelska låg tonvikten på det muntliga. Daisy kom in också och vi läste, vi 
försökte jobba med läsning på ett mer lustfyllt sätt. (SP1). 

 

David fick tillgång till inlästa läromedel för att underlätta inhämtandet av kunskap i andra 
ämnen. Han fick också individuell språkträning med tyngdpunkten på fonologisk och morfo-
logisk medvetenhetsträning och utvecklande av fungerande lässtrategier. Språkmässigt arbetade 
David med analys och syntes av språkljud för att stärka uppfattningen om ordens ljudstruktur, 
deras ljudbilder. Detta påverkar avkodningssäkerheten vid läsning och stavningen vid skrivning.  
 

Det kändes ju som om David var ett tydligt exempel på dyslektiker, verkligen specifika läs- och 
skrivsvårigheter. Det var så klart otroligt viktigt för honom att han fick specifikt språkligt stöd, både 
hos språkpedagogen och tillsammans med specialläraren. Visst är det mycket viktigt när stödet sätts 
in och minst lika viktigt är det att eleverna tidigt får veta vilka hjälpmedel som finns. Jag hoppas att 
David kommer att fortsätta att använda sig av till exempel Daisy för att ta in bland annat faktatexter. 
För jag tror att om han inte får den hjälp han behöver kan hans självförtroende få sig en ordentlig 
knäck, vilket skulle vara ödesdigert för inlärningen. (L2).  

 

David är en språkligt duktig kille med god allmänbildning. Det viktigaste är att lära honom hur han ska 
kompensera för sina läs- och skrivsvårigheter för att kunna uppnå studieresultat även i framtiden. 
(Logoped).  

 

Diagnosen lyfts fram som en positiv händelse i Davids skolhistoria. Det blev en lättnad för 
honom att få en förklaring till varför han hade så svårt med att läsa och skriva, samtidigt som 
han fick fokus på sina starka sidor. 
 

Min uppfattning är att det var positivt för David att han fick sin diagnos och att han kände samarbetet 
runt honom som mycket tydligt och bra. Jag tror att han kände det som om han fick en förklaring på 
varför han hade så svårt att lära sig läsa och skriva och att det var skönt. Ett kvitto på att han inte var 
dum, klart stärkande för hans identitet. Efter det blev han mindre frustrerad över att han inte hann 
med att skriva det de andra hann och att han förstod att hjälpen som vi gav honom var för hans skull 
och att det gjorde resultat. Ibland var han nog lite ledsen dock, och kände att det hela var lite 
orättvist. (L2). 

Om eleven får vara delaktig i processen, i det som händer, då finns det givetvis större chans att det 
går bra. Har man som David föräldrar som tror på en och man själv tror att man ska lyckas så finns 
det mycket större möjligheter för att det ska bli så att man verkligen lyckas. (SP1). 

För de insiktsfulla eleverna med en sund omgivning kan en diagnos vara till stor hjälp. David var 
insiktsfull och kunde därför förstå diagnosens värde. (Logoped). 
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Det framgår i informanternas berättelser att det blev en snabb, positiv spiral som kom igång efter 
att David fått sin diagnos. Det var många positiva faktorer som samverkade och medförde att 
David på förhållandevis kort tid utvecklade en funktionell skriftspråklig förmåga. David fick 
specifikt språkligt stöd, lästräning i lustfyllda sammanhang och kompensation i klassrummet.  
 

Min erfarenhet av David är att han är en känslig kille som funderar mycket och det kanske är 
viktigare för honom än för många andra att verkligen få känna att han är duktig i skolan, att han gör 
framsteg. Jag tror att samarbetet vi hade runt honom fick honom att känna sig så. David hade ju 
dessutom synnerligen bra stöd hemifrån, vilket jag tror bidrog till att hans skolutveckling var så stor 
under de år som han gick hos mig. Det var lätt att diskutera och besluta åtgärder tillsammans med 
David och hans föräldrar. Saker vi bestämde blev gjorda. Om man kan få till ett bra samarbete kring 
en elev med språkstöd, speciallärare, klasslärare, och föräldrar så känner ju naturligtvis eleven av 
det. Detta får effekten att eleven, i det här fallet David, kände att det var många som brydde sig om 
honom och ville att han utvecklades. Dessutom kan man lättare genomföra en tydlig pedagogisk 
plan, vilket självklart är A och O. (L2).  

 

Väl avvägda och tydliga roller gav struktur och trygghet. 
 

Det var viktigt att han fick det individuella stödet som var anpassat till honom, stöd i klassrummet och 
att alla runtomkring var involverade. Han var i sin klass den mesta tiden och mådde bra där och fick 
kompensation där, det var mycket bra! Vi fick ihop alla delarna; det individuella stödet som var 
anpassat till honom, kompensation i klassrummet och så fick vi ihop det med hemmet också – 
föräldrarna var verkligen helt fantastiska!  (SP1).  

 

Specialläraren, David och en annan elev arbetade tillsammans med läsningen. De läste växelvis 
och pratade om innehållet i böckerna. Till en början läste SP1 långa stycken och pojkarna 
kortare för att det inte skulle bli för jobbigt och för att de skulle kunna tillgodogöra sig innehållet 
till fullo och få läsupplevelsen. Efterhand utökades pojkarnas insatser. Eftersom böckerna de 
läste var spännande utgjorde de en sporre som utmanade läsförmågan.  

I början var han inte så mycket inne på Daisy, han kanske inte heller hade mognaden. Det är ju lite 
grann en mognadsak, det där att orka eller vilja lyssna på hela böcker. Men det utvecklades ju sedan 
i femman och då lyssnade han jättemycket både på faktaböcker och skönlitterära böcker. (SP1). 

De läste en hel del, läraren läste sin del och de två eleverna läste sina bitar och sedan diskuterade 
de texterna.  

… och alla böcker var lite, lite svårare än det de skulle kunna klara helt själva - och jag såg till att det 
blev en handling som verkligen passade deras intellektuella nivå. Det får inte vara för enkelt, det 
måste vara en utmaning. (SP1).  

Innehållet i böckerna knöt an till pojkarnas intressen och erfarenheter eller aktuella skolteman. 
När klassen läste om medeltiden så läste de till exempel en skönlitterär bok som utspelade sig på 
medeltiden och sedan skrev de texter som byggde på texten. David skrev sina texter på datorn 
vilket resulterade i snygga arbeten med mycket bra innehåll. 

Han kände direkt när han lyckades. Han var så speciell, reflekterade över sitt eget lärande. Det gick 
att arbeta med honom på ett mer vuxet sätt och göra honom uppmärksam på sina egna strategier. 
Han tog till sig faktamässigt, han har den förmågan. Det är klart att det var lättare att jobba med 
honom – det är ju lite olika med olika elever. En del måste man ju lirka lite mer med och dra med sig, 
medan andra, som till exempel David, kan man ta med sig genom reflektion (SP1). 

 

Barn som har ett bra språk drabbas inte lika hårt av dyslexin. (Logoped). 
 

När klassen arbetade med medeltiden gjorde de ett temaarbete där elevernas olika förmågor fick 
komma till uttryck och där innehållet blev meningsfullt och begripligt för eleverna. De byggde 
upp ett medeltidslandskap som ställdes ut på skolans bibliotek. David hade gjort en mycket fin 
boplats tillsammans med en annan elev som fick stor uppmärksamhet. L2 menar att det är 
mycket viktigt att arbeta med gruppen.  
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Jag tror att en bra grupp kan göra en positiv individuell utveckling möjlig. Om man som enda sätt 
försöker individualisera undervisningen genom att alla bara jobbar med särskild gjorda uppgifter för 
den enskilda eleven kan man förlora gruppens förmåga att höja alla. Därför är det otroligt viktigt att 
jobba med gruppen. Försöka få en tillåtande, positiv stämning. Ge gruppen arbetsuppgifter där 
elevernas styrkor märks så man känner sig viktig och att man verkligen uppfattar att alla kan lära av 
varandra. (L2).  

 

Motivationen stärktes genom att David kände att han kunde, att han hade kompetens att klara 
uppgifterna, påpekar SP1. Det handlar om att lära i ett livslångt lärande. 
 

Motivationen är A och O och för att bli motiverad så måste man känna nånstans att man duger och 
att man är bra. Känner man sig inte bra så blir man inte motiverad – och bli motiverad att göra det 
som man är dålig på, det är inte så lätt. Allt lärande måste ju ske i ett läge där man tror på sig själv, 
det tror jag är en käpphäst i allt lärande. (SP1). 

I undervisningen ingick olika former av problemlösningar. Eleverna var delaktiga i att komma 
på kluriga uppgifter som de löste tillsammans. Eleverna berättade för varandra hur de hade tänkt 
för att komma fram till en given lösning på problemet. Även elevernas familjer engagerades i 
detta. Lärandet var inriktat på själva processen snarare än på målet. Hur de löste problemen 
fokuserades och kreativa lösningsförslag premierades.  
 

Det viktiga är att veta varför man håller på med någonting och sedan kan man diskutera omkring det 
man har lärt sig. Det är viktigt att uppmärksamma när något är bra, för att lyckas är det man lär sig 
något av. (L2).  

 

Stödet i hemmet är en viktig faktor för en positiv skoltveckling. Detta framträder tydligt när det 
gäller David som hade ett mycket gott stöd i hemmet.  
 

Det är ju ett otroligt stöd att ha ett hem som förstår och kan ta till sig att man måste liksom räkna med 
det, jobba med det. Ofta finns det ju en ärftlighet också och då kan det vara olika varianter, en del 
föräldrar säger att ja, ja, jag kunde inte heller så det är ingen idé när man försöker, medan andra 
säger att jag kunde inte heller, men nu finns det andra möjligheter och dom måste vi ta. Det är ju två 
olika synsätt egentligen och det är klart att har man föräldrar med det andra synsättet så underlättar 
det väldigt mycket. (SP1).  

Föräldrar som förstår sitt barns problematik och har förmåga att hjälpa dem på rätt sätt är en 
fantastisk tillgång. (Logoped). 

Det var en mycket stark sammanhållning i Davids klass.  
 

Den klassen var speciell, det var så bra balans i den. (L2). 
 

Den språkliga utredningen som låg till grund för det pedagogiska arbetet spelade en viktig roll 
enligt SP1 och L2.  
 

Han var så tacksam att jobba med, vad synd om han inte hade fått den här hjälpen, verkligen synd. 
Man kan ju aldrig riktigt säga vad som skulle kunna ha hänt, men han hade kunnat tröttna och använt 
sin energi till något annat, det är ju vanligt att det blir så. Det språkliga stödet innebär jättemycket, att 
man jobbar med de bitarna som verkligen är där ”klon sitter”. Det tror jag är otroligt viktigt, istället för 
bara allmän lästräning som kanske inte alls egentligen utvecklar den här svagheten som finns. Det 
tror jag är ovärderligt, och att man har en sorts blandning av det, det är väl det som är det viktiga 
också, så att eleven finns i ett sammanhang och att det är ett samarbete mellan de som jobbar i 
klassrummet och den specifika träningen. (SP1). 

Jag tycker att det är ett bra upplägg här på skolan. David fick hjälp med sina specifika svårigheter 
hos språkpedagogen, den lite mera allmänna specialträningen fick han hos specialläraren och i 
klassen var det mer övergripande. Det är en blandning av olika undervisningsformer. Den allra 
största delen är eleverna i sin klass och är med i gemenskapen, men de får också stöd för sina 
specifika svårigheter – och att förhållningssättet är sådant att det är helt naturligt. (L2). 

David lärde sig fungerande strategier och tog hjälp av kompensatoriska hjälpmedel som dator-
stöd och Daisy.  
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Har man dyslexi så måste man få hjälpmedel så att man kan komma förbi problemet. (SP1). 

David skrev utförliga texter med ett avancerat innehåll. Han hade goda kunskaper i skolämnen 
som historia, naturkunskap och matematik. Stavningsprogrammet som han hade i såväl sin hem-
dator som i skolans dator hjälpte honom att göra mycket snygga arbeten.  
 

David var ju också den som kunde förklara svåra begrepp för de andra. (L2) 
 

Logopeden konstaterar att när texterna blir svårare så räcker det inte med den fonologiska kun-
skapen, utan det behövs också andra språkliga förmågor för att kunna tillgodogöra sig innehållet 
i en text. 
 

David tillägnade sig förmågan att dra slutsatser i en text, läsa mellan raderna, förstå det som var 
underförstått och relatera till annat. Det är en språklig förmåga som man tillägnar sig när man blir 
äldre. (Logoped). 

 

David ökade sitt självförtroende och var intresserad av att lära sig nya saker. Han lärde sig att 
kompensera genom att använda sig av andra förmågor. Kunskapsmässig låg han bland de 
främsta i klassen. 

 
Det blev en väldigt snabb spiral från det att vi kom igång efter att han fick sin diagnos. Han är ju en 
sådan elev där det fanns många positiva saker omkring som gjorde att det blev så bra som det blev. 
Man kanske inte ska tro att alla kan få en så positiv utveckling, det var många positiva saker som 
spelade in. David bryter ju lita mot strömmen, för man säger ju att det är så viktigt med de tidiga 
insatserna, men han hade förmåga att på kort tid utveckla en funktionell skrivförmåga. (SP1). 

 

David var en mycket god kamrat. 
 

David var ju en positiv kille som verkligen såg till att de i hans omgivning mådde bra. Han var 
allmänbildad, smart, hjälpsam och trevlig! 

 

SP1 framhåller att de vuxnas förhållningssätt spelade en avgörande roll för hur eleverna i 
klassen såg på olikhet.  

Det är viktigt att man kan prata om att man behöver träna på olika saker, att man kan göra det på 
olika sätt och i andra sammanhang också – och inget hysch, hysch. Det har ingenting att göra med 
att någon är bättre eller sämre människa, utan det handlar om olikheter, att man fungerar på olika 
sätt. Har man hela tiden en sådan syn på kunskap i klassrummet, även när det gäller andra saker än 
läsandet och skrivandet, alltså att vi är olika och måste göra saker på många olika sätt – då blir det 
naturligare även med den här specifika träningen, tror jag. (SP1). 

 

När L2 var borta, så hade det varit någon incident med vikarien. En av eleverna i klassen 
förklarade det så här: ”Om L2 hade sagt det, då skulle vi inte gjort så”. Det handlade alltså inte 
om själva budskapet, utan om den personen som sa det.  
 

I bland kan jag känna att det där inte är så smart. Alltså jag tror att jag är lite speciell när jag pratar 
med barn, för jag pratar med barn på ett annat sätt än vad många andra gör och då tror jag att de blir 
vana vid det så att det kan bli svårt sedan. Om det kommer någon annan lärare och inte pratar så, då 
kan det bli svårt för en del elever tror jag. Jag upplever ändå att jag gärna vill ha det så för att det ska 
bli bra – att man känner att det är en grupp liksom – att det är ganska tydligt, att det är våran klass; 
det är jag och mina elever – att de känner att det är vi – våran grupp är egentligen speciell och vi är ” 
bästagruppen” – inte jämfört med någon annan – men vi är ”bästagruppen”. (L2). 

 

L2 liknade klassen vid ett fotbollslag där eleverna hade olika roller och tillsammans nådde de 
fram till ett resultat. Det skedde genom att samarbeta och ta vara på var och ens styrkor.  Lag-
ledaren, läraren stöttade sitt lag i med- och motgångar.  

 
Mycket handlar om att få de svaga att ta en riktig plats, inte någon ”tycka-synd-om-plats” utan en 
riktig plats - men jag vet inte om jag kan säga riktigt hur man gör det - där det inte går ut på att man 
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ska tycka synd om någon som har det svårt, utan snarare påpeka och använda sig av det som de 
faktiskt är bra på och så måste de få veta när de är bra, förstås. (L2). 
 

Logopeden på skolan hade en viktig roll både för att klargöra problemets art och för att ge lärar-
na vägledning i det fortsatta arbetet. 
 

Jag tror det var betydelsefullt att det var en logoped här på skolan som gjorde utredningen och att 
utredningen var kopplad till verksamheten. Han fick den hjälp som var direkt anpassad till honom. 
Om inte, då blir det svårare att sätta in rätt åtgärder, det är helt klart, annars kanske man sätter alla 
”dyslektiker” i en liten grupp och så ska de jobba där med samma saker fast de kanske har helt olika 
svårigheter. Man tror inte att de kan vara med i den vanliga gruppen, men det kan de ju absolut om 
man bara anpassar – om man bara har lite fantasi och har en positiv inställning till det. David är ju ett 
typexempel på att det fungerar! (SP1). 

 

De nationella proven genomfördes i april månad i skolår 5. De elever som hade läs- och skriv-
svårigheter fick hänsyn tagen till detta vilket innebar att de fick texterna upplästa för sig, tillgång 
till dator och skrivhjälp samt längre tid på sig att utföra provet. David uppnådde goda resultat i 
svenska, matematik och engelska. På matematikprovet hade David alla rätt vilket innebar att han 
var bland de bästa i sin klass. Även på svenskprovet låg han bland de främsta i klassen. På det 
engelska provet låg han lite lägre.  
 

David tillhör de dyslektiker som klarar sig bra därför att han inte har några andra problem än läs- och 
skrivsvårigheter. (Logoped). 

 

Det som är kärnan i det här – det som är avgörande för hur det kommer att gå, det är motivation och 
självbild, att han fick en positiv bild av sig själv. Då är man öppen för kunskap – annars stänger man.. 
(SP1). 

  
 

Joel – en skolhistoria berättad utifrån samtal med lärare (L3) (L4) och speciallärare 2 (SP2).  
 

Joel hade en normal språklig utveckling och var tidig med att säga sina första ord. Joel var duk-
tig på många olika saker, men fick problem med läsinlärningen. Det som ställde till problem för 
honom var kopplingen mellan språkljud och bokstav.  
 

Det var en känsla jag hade när jag såg honom jobba med bokstäverna, det gick inte riktigt hem. Han 
ville så mycket i ettan, men att koppla språkljud till bokstav var svårt. (L3). 

 

L3 tänker tillbaka och erinrar sig att i början var det svårt och veta vad Joels problem i läsinlär-
ningsstarten berodde på.  
 

Joels problem i läsinlärningen yttrade sig på ett lite annorlunda sätt. Han lärde sig andra saker så 
otroligt lätt, som till exempel om naturen, och när vi gjorde någonting med bild var han jätteduktig. 
När vi pratade om SO och geografi så kom han ihåg vad vi hade pratat om. Han kunde dra slut-
satser, tänka ett steg längre fram, men just med bokstäverna, det liksom bet inte. Det kändes så 
konstigt, det var liksom att det var någonting som var fel. Eftersom han var så duktig på allting annat 
så tänkte jag i början att det kommer. Sedan så tänkte jag att han tycker väl inte att det här är så 
roligt, men det gick liksom inte riktigt ihop. Sedan upptäckte jag att han lärde sig sina läsläxor utantill. 
När man tog någonting som han inte hade tränat på så gick det ju inte så bra. (L3) 

 

Joel fångades därför upp i en redan befintlig grupp som fick mycket stöd. Gruppen bestod av 
fem elever som bedömdes vara i behov av extra hjälp. De arbetade ofta vid ett gruppbord utanför 
klassrummet och fick stöd av en elevassistent. Eleverna i gruppen hade olika typer av svårig-
heter och flera av dem var språkligt svaga medan Joel hade en god språklig förmåga.  
 

Gruppen gick oftast iväg från klassen. De kunde många gånger gå utanför klassrummet och sitta vid 
runda bordet tillsammans och då var de fyra, fem elever som var med. Även om de satt nära 
klassrummet så bröt de sig ut ur klassen på något sätt och gick och satte sig för sig själva. Det fanns 
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flera i gruppen som hade mycket stort behov av hjälp, andra typer av behov än Joels, och då 
funderade jag på om det kunde ha påverkat hans sätt att se på sig själv. (SP2). 

 

Både L3 och SP2 hade en känsla av att Joel inte passade in i resursgruppen.  
 

Han hade lätt för att lära sig och kunde tänka i flera steg, längre än många andra i klassen. Så satt 
han i den där gruppen, han stämde inte in. Kanske började han tänka om sig själv, ”är inte jag nåt 
bra?” Han var ju så smart att han kunde se andras svagheter och styrker, vad de var duktiga på, och 
då började han kanske fundera; ”är inte jag så smart?” Man får ju tänka på vilka barn de andra i 
gruppen var, han var ju mycket mer mogen än de. Det kändes som att han inte stämde in i den 
gruppen.  Han var ju hela tiden snäppet före dem, men samtidigt kunde han ju inte få ner på papper 
eller läsa upp och så vidare. Jag  tror att han kände sig ”dum” för att han inte kunde lära sig att läsa 
och skriva som de andra i klassen. Jag vet inte, barn tänker ju så att man är dum eller smart och det 
här med att läsa och skriva är ju en tydlig sak för barnen. (L3).  

 

L3 funderade över Joels läs- och skrivutveckling som avvek från det förväntade mönstret.  
 

Det var ju inte som med en del barn, när de har en försenad läsutveckling, att det bara blir som en 
seg kola, att det går framåt men oerhört sakta.  Han hade så annorlunda läsproblem, ojämnt liksom. 
Vissa grejer kunde han klippa direkt medan andra kunde han inte alls. Det kändes som att det inte 
bara var ett segt flöde framåt, utan att det var som öar här och var som han kunde ta. SP2 och jag 
pratade mycket om det här, fram och tillbaka och kom fram till att vi måste kolla det där lite mer noga. 
Vi hade båda en känsla av att det inte stämde. Just det här att hans läskunskaper, det var som små 
öar här och var. Alla går ju inte en rak väg, men han gick inte ens en krokig väg. (L3). 

 

Vid denna tidpunkt tyckte Joel att skolarbetet var tråkigt och det var svårt att få honom att göra 
någonting, konstaterar L3 och SP2. 
 

Det var i tvåan någon gång som Joel började tycka att allt var tråkigt och jobbigt. Det som gjorde att 
jag från början trodde att han kanske var lite lat eller att han inte tyckte att det var roligt var ju att han 
var så skärpt. Men när han i tvåan dessutom började tycka att skolan var väldigt tråkig och jobbig, då 
kände jag att nu är det något som är fel. Under hela tvåan arbetade vi intensivt med honom med 
olika varianter, men man förstod ju inte hur svårt det var för honom förrän i slutet på tvåan. (L3).  

 

I tvåan var han rätt blasé på allting. Han tyckte att skolarbetet var tråkigt – men det behövde inte bero 
på att han hade gjort övningarna innan. Han hade helt enkelt en annan attityd till det. Sedan 
förändrades det. Hela Joel blev annorlunda – någonting hände med honom. (SP2). 

 

I skolår 2 såg L3 och SP2 till att Joel fick en språklig utredning gjord av logopeden på skolan. 
Den visade att Joel hade svårigheter med fonologisk medvetenhet, ett svagt auditivt sekvensmin- 
ne och svårigheter att diskriminera näraliggande ljud. Joel läste långsamt och ljudande och hade 
svårt att få ihop orden. Han var inte säker på alfabetet och hade svårigheter att skilja på vo- 
kalerna och tonande/tonlösa konsonanter. Joels förståelse för satser och grammatik var mycket 
god och han hade även en god ordförståelse. Den språkliga utredningen lyfts fram som en posi-
tiv faktor. 
 

En milstolpe var den första språkliga utredningen då det kom fram att han hade svårt med vissa 
delar, det var ju första steget. Vi hann prata med honom före sommarlovet och så fick han börja med 
individuell språkträning i trean. Den språkliga utredningen var en avgörande grej; att kunna få berätta 
för honom; ”Du är en jättesmart kille, det är bara de här krumelurerna som ställer till det. Språkpeda-
gogen ska hjälpa dig med det och jag och SP2 har fått knep hur vi ska kunna hjälpa dig här i klass-
rummet”. På något sätt så måste han också ha känt att vi drog åt samma håll, att vi arbetade till-
sammans för att hjälpa honom. Vi tog hans problem på allvar, det var ingenting som vi bara lyfte på 
axlarna åt eller skuffade undan så där, utan vi tog oss tid och brydde oss om det. Jag tror att det gav 
honom en trygghet att veta att det var just de här ”krumelurerna” som ställde till det för honom. (L3). 

 

L3 berättar att Joel var duktig på datorer, att han hade en stark bildkänsla, var snabbtänkt och 
kunde förklara saker för de andra så att de förstod.  
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Joel kunde generalisera och dra slutsatser före de andra i klassen. Vi kunde ha pratat om någonting 
där slutsatser kunde dras. ”Jaha, det här pratade vi om för några veckor sedan och då såg du det 
här” sa jag till Joel. ”Ja, just det” sa Joel. ”Vadå sa de andra och såg ut som frågetecken.” (L3).  

 

För att nå ett gott resultat är det viktigt att specialundervisningen upplevs positivt menar SP2.  
 

Jag tror det är viktigt att bejaka elevernas vilja istället för att möta dem med att läraren beslutar; det 
här ska vi göra och sedan ska vi göra det här – därför det är också så att i den situationen, när man 
tar ett barn från deras grupp, då har man ju redan där utsatt dem för någonting, så det gäller att de 
får känna att specialundervisningen är lustfylld och att det är det särskilda de får. Då kan det inte 
bara vara mer av det de gör i klassen, utan det måste vara roligare. Och att de känner att det leder till 
någonting och att de får uppleva att de lyckas. (SP2). 

 

SP2 sökte finna ett sammanhang för innehållet vid arbetet med eleverna. Tanken var att arbetet 
skulle upplevas som roligt, meningsfullt och variationsrikt. 
 

När man bara har några elever att jobba med har man ju stora möjligheter. Att de får uppleva den här 
glädjen med att de hittar på meningar – att jag skriver dem och de ser sina meningar komma flytande 
på ett papper, gärna ett stort papper som man sedan kan klippa isär och få sin mening – och lägga 
meningen som en fråga eller ett påstående. Så att det som de har sagt eller hittat på blir någonting 
som man sedan kan använda. Att det blir i ett sammanhang känns viktigt. (SP2). 

 

Joel hade bra fantasi och förmåga att skriva berättelser, förutsatt att han fick hjälp, berättar L3. 
 

Jag skrev åt honom och så kunde han rita bilder till. När han sa och jag skrev då flödade det fram! 
Det hängde alltså inte på förmågan att sätta ihop meningar i huvudet och få fram en historia, utan det 
hängde på själva skrivandet. Joel fick hjälp, men det var ju trögt i början för han hade stött på så 
mycket motstånd med att göra det här. ”Jag kan skriva åt dig, jag kan vara din sekreterare” sa jag. 
”Det är helt OK, det är inte fusk, nu skriver vi, du berättar och jag skriver”. Sedan läste jag högt vad 
jag hade skrivit, ord för ord, och då hörde han vad jag skrivit. Jag skrev precis som han sa för det var 
ju viktigt att det blev hans berättelse. Ibland hörde han hur tokigt det blev om han sa en mening som 
blev med talspråk. Då sa han; ”Nej” och så kunde han ändra så att det blev mer skriftspråk. Jag 
tyckte att han hade en bra medvetenhet om skillnaden mellan talspråk och skriftspråk. Det gjorde 
också att det kändes som att det var för stort glapp mellan förmågan att berätta och förmågan att 
läsa och skriva. (L3).  

 

L3 berättar att Joel uppskattade högläsning. Hans goda språkliga förmåga gjorde att han kunde 
förstå det underförstådda i en text, dra slutsatser och upptäcka humoristiska inslag.  
 

Joel hade en god språklig förmåga och ett rikt ordförråd. Han var duktig på att lyssna när jag läste 
högt ur en bok och förstod mycket väl vad jag läste. Jag kunde se på honom att han förstod när det 
var något underförstått i texten. När det var humor eller skämt som var lite tokroligt inbyggt i texten så 
uppfattade han det. Man såg tidigt på honom att han förstod det där. Han kunde tänka sig vad som 
kunde vara på gång, dra slutsatser, dra paralleller med någonting helt annat. Då kunde man se det i 
hans ansikte om han log lite och så där. (L3).   

 
Joel började i fyran och L4 blev hans lärare. L4 hade haft engelskan i klassen i trean, så eleverna 
och läraren kände varandra. På höstterminen gjordes en grundlig språklig utredning som utmyn-
nade i en dyslexidiagnos. Den visade att Joel fortfarande hade stora brister i fonologisk med-
vetenhet. Han hade ett snävt auditivt sekvensminne och var ljudosäker, medan det visuella sek-
vensminnet var mycket gott. Joel hade svårigheter att mobilisera ord, det vill säga svårigheter 
med att snabbt plocka fram rätt ord ur minnet. Joel hade stora svårigheter att läsa ord utan in-
bördes sammanhang. Han kunde här inte använda sig av de fördelar som en sammanhängande 
text ger. När Joel läste text blev det många felläsningar. Han läste fel på ändelser och läste 
ibland helt andra ord än vad som stod i texten. När han skulle återberätta vad han läst så kom 
han ihåg många detaljer men kunde inte redogöra för vad texten handlade om. Joel hade en bra 
meningsbyggnad när han skrev.  
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Det var en positiv händelse för Joel att få sin dyslexidiagnos berättar SP2 och L4. Joel hade för-
måga att förstå innebörden och hans goda språkliga förmåga gav honom stora möjligheter att 
kompensera för svårigheterna. 
 

Det var en milstolpe när Joel faktiskt fick sin diagnos – att det var klart. På något sätt hamnade allt på 
plats för honom. Han fick sitt handikapp presenterat; ”så här ser det ut för dig”. När han fick sitt pro-
blem presenterat så fick han ju också veta vilka möjligheter som fanns, kompensatoriskt – och då tog 
han dem, alla!! (L4).  

 
Och helt övertygad är jag om att hans dyslexidiagnos gjorde honom övertygad om att – ja, man kan 
ha dyslexi alltså, men det är inget fel med det, det kan man göra något åt, det finns möjligheter. Han 
fick sitt problem presenterat, så här ser det ut, så här kan du göra – han var ju smart att förstå det – 
sen tog han alla möjligheter som gavs. Han ställde ju krav; ”Finns det på Daisy?” (SP2). 

 

Joel fick anpassad hjälp i klassrummet genom tillgång till dator med ordbehandlingsprogram och 
talsyntes, Daisy-böcker och inlästa läromedel, muntliga förhör och alternativa redovisningar. 
Han fick också fortsatt träning för sina specifika svårigheter. De som fanns runt honom var in-
satta i hur de kunde stötta honom på bästa sätt.  
 

När vi gick igenom hans diagnos var vi allihopa där – alla som var inblandade i detta. Det var inte en 
del här och en del där, utan vi satt gemensamt och planerade; Joel, föräldrarna och jag, special-
läraren, logopeden och språkpedagogen. Då får man en gemensam bas som man kan gå vidare 
från. Alla visste vad man kunde förvänta sig. Det var mycket viktigt. Om man tittar på en tidslinje, så 
är det ju så att när det väl finns en tågordning som gör att det fungerar bra, så blir resultatet bra. (L4). 

 

Joels delaktighet i det som hände framträder i lärarnas berättelser. Han fick veta vad han hade 
svårt med, men också vad han var bra på och vilka möjligheter som fanns.  
 

Det jag tyckte var roligast med honom det var att han ställde krav hela tiden. Han sa; ”Finns det här 
på Daisy?” eller ”Kan jag göra så här istället?”, “Kan jag skriva på datorn?” , ”Kan jag…?”. Han visste 
att det fanns hjälpmedel, verktyg och möjligheter för honom att kompensera med och han ställde krav 
på att få tillgång till det. Han uttryckte tydligt att han ville ha det. (L4).  

 

Dyslexidiagnosen betydde någonting speciellt för honom. Det var absolut en positiv händelse att få 
den diagnosen, det var inte alls någonting negativt. Han sa ofta; ”jamen, jag har dyslexi”. Det var 
ingenting konstigt med det. Han hade ett helt naturligt förhållningssätt till det. Sen var det nog så 
också att han tyckte engelskan var rolig. Det var någonting som var roligt för honom och så har ju 
den killen otroligt lätt för att lära! (SP2). 

 

Joels intresse och kunskaper när det gällde datorer medförde att han hade stora möjligheter att 
använda datorn i skolarbetet på ett framgångsrikt sätt. Han delade också gärna med sig av sina 
kunskaper till andra elever. Eftersom Joel hade kunskaper på detta område som ibland även 
översteg de vuxnas fick han många gånger demonstrera hur det fungerade. Det stärkte hans 
självkänsla menar SP2 och L4.  
 

En otroligt viktig sak i Joels skolhistoria var hans ändrade attityd till skolarbetet. När han blev lite 
äldre förstod han att han hade möjlighet att kunna hävda sig. Han upptäckte att han kunde. Det 
märktes jättemycket i klassen. Kamraterna ville ha Joels hjälp och till och med vuxna efterfrågade 
den. (SP2). 

 

Men då är vi tillbaks till det här; vilken position har den här eleven i kamratgruppen, i den sociala 
hierarkin, så att säga? Och då är det klart att det är lättare om man är en elev som har en schysst 
placering vilket Joel hade. (L4) 

 

En viktig faktor som lyfts fram är att Joel i samtal med andra elever kunde prata öppet och natur- 
ligt om sina läs- och skrivproblem. I parallellklassen gick en pojke som hade det jobbigt med 
läsningen och skrivningen men som inte ville använda kompensatoriska hjälpmedel. L4 och SP2 
pratade då med Joel och frågade om han inte kunde prata med pojken och förklara för honom 
varför kompensatoriska hjälpmedel kan vara en bra hjälp i skolarbetet.  
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Vi sa till varandra; ”Tänk om de kunde prata med varandra”. Och så frågade jag Joel om han ville, 
och det gjorde han jättegärna för han var ju frikostig med att dela med sig. (L4). 

 

På så sätt fick Joel ett förtroende samtidigt som det förmedlades att det här var en bra sak.  
 

Och det tror jag är en kanonmöjlighet det här – när en elev lär en annan. Inte minst när det gäller 
tekniken – att så här gör man; ”in med skivan där och så här gör du när du lägger bokmärken” och 
allt det där. Det kan vara tryggt också för den lärare som tycker tekniken är jobbig – att man faktiskt 
kan ta hjälp av eleverna. Han hade ju den kunskapen som var viktig att kunna här, och till och med 
bättre än andra. (L4).  

 

Vilken tillgång för de andra eleverna! Det här borde man verkligen fånga upp, sådana här elever.  De 
kan ju ge andra elever någonting som inte vi vuxna kan, för på det sättet är eleverna ju mycket 
viktigare för varandra än vuxna är. (SP2). 

 

L4 reflekterar över Joels förmåga att lära sig engelska. Joel tyckte att engelska var rolig, och han 
lärde sig förvånansvärt lätt. Överraskande nog gick det lättare för honom att skriva på engelska 
än på svenska.  
 

Ibland blir jag väldigt förvånad över vad det är som sker i utvecklingen. Just med Joel var det till 
exempel hur han hanterade engelskan. Han var ju otroligt duktig på engelska; muntlig engelska, läst 
engelska, ta åt sig, suga åt sig nya ord och uttryck och använda dem. Och sedan när vi höll på och 
tränade att skriva engelska, glosor och fraser till exempel, så gick det bättre för honom än att skriva 
på svenska. Han bestämde sig för att han skulle lära sig alla oregelbundna engelska verb – och 
gjorde ju det! Han hade alla rätt på dem när vi hade 75 stycken. Hur det kan komma sig, den analy-
sen kan jag inte göra. Kanske var det så att det här att lära sig ordbilder funkade bra för honom. Och 
sen är vi tillbaks i det här att de är individer, för en del har jättesvårt för det här, precis som de kan ha 
problem med multiplikationstabellerna. De ser inte mönstret i det och inte rytmdelar som de kan ha 
hjälp av. Men för Joel var det så att han fixade det kanonbra! (L4).   

 

SP2 funderar över Joels positiva utveckling och hans självkänsla. 
 

Han blev duktig på engelska, bland de duktigaste. Det är ju det som är så intressant med Joel att han 
utvecklades på detta positiva sätt och att han faktiskt bad om hjälp. Han var självsäker, han hade en 
så stark självkänsla – men det hade han ju inte tidigare… (SP2).  

 

Det har stor betydelse vilken attityd såväl eleven som omgivningen har till kompensatoriska 
hjälpmedel, menar SP2. 
 

Både Joel och Emil hade en positiv attityd till kompensatoriska hjälpmedel – för dem var det självklart 
att lyssna, det var ett sätt att ta till sig kunskap helt enkelt. Jag tror att det är väldigt viktigt med 
attityden i den stora gruppen och att det är flera elever som nyttjar komensatoriska hjälpmedel. Det 
är också viktigt att de vuxnas attityd till kompensatoriska hjälpmedel, både i skolan och hemma, är att 
det är lika OK att lyssna som att läsa. Joel började med Daisy och han tyckte att det var härligt för 
varje bok som han hade lyssnat på. Och sedan var det bra att de även använde det till andra lektion-
er också, som historia och geografi. (SP2). 

 

Joel var positivt inställd till en-en-undervisningen. SP2 tror att detta berodde på att han själv 
hade varit med och bestämt om det och upplevde det som viktigt.  
 

Jag tänker också på det här att lämna sin klass och gå iväg och göra kanske lite extra lästräning – 
jag upplevde aldrig att Joel hade någonting emot det. Sedan kanske jag glömmer någon gång när 
han sa att han inte hade lust, men jag kan inte komma ihåg det. Skulle han ha sagt det någon gång 
så tror jag att han bara replikerade det. När han var sjuk och gick halvdag var han jättenoga med att 
inte missa specialundervisningen. Han hade ju själv varit med och bestämt om det.  (SP2).  

 

Witting-metoden är en metod som har visat sig framgångsrik i arbetet med dyslektiker. Logo-
peden rekommenderade att Joel skulle arbeta med den för att lära sig att analysera. När Joel 
arbetade utmanade han sig själv och hittade nya vägar.  
 

På hösten i skolår 4 när Joel fått diagnosen började vi med Witting-metoden. För honom var det här 
med sägandet, skrivandet och läsandet helt OK. Han tyckte inte någon gång att man skulle välja bort 
det. Men så var det ju också den här delen som var; Vilka är ord av dem och att få fram de där 
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meningarna, alltså han tyckte att det var så roligt, att hitta på meningar som hakade på varandra som 
blev av de här orden – det passade honom väldigt väl för då fick han använda sin fantasi. Det är, 
tycker jag, en ganska svår övning för de flesta elever. De kan ju komma på kanske en enstaka 
mening, men för honom var det att han gärna fick till en riktig knorr på det här. Han nöjde sig inte 
med övningen som sådan, utan han gick ett steg längre. Han gillade utmaningar. Det var precis 
samma sak med Maja Witting. Även om det kan tyckas vara ganska banalt och lite torrt material, så 
kunde han få det till något mer. Det kändes ju som att språkligt så låg Joel väldigt högt. (SP2). 

 

Joel var kreativ och hittade på nya sätt att använda material. Han kom till exempel på att bok- 
stavsmagneter kunde användas till att göra kluriga korsord som kamraterna fick lösa. Han satte 
också upp bokstäver i en kvadrat och fann ord i den. Inspiration till detta hämtade han från 
övningar han gjort i engelskan. Således kunde Joel använda kunskap som han tillägnat sig i ett 
sammanhang och utveckla det vidare i ett annat.  
 

Att jobba med ord och bokstäver och system tror jag är stärkande för de här barnen. Och om det då 
kan resultera i att de kan få visa framfötterna i någon typ av aktion där de är bättre än de andra så 
ska man utnyttja den möjligheten.(L4).  

 

Viktiga faktorer som framkom var Joels motivation och goda stöd från hemmet. 
 

/…/ Är det då så, som för Joel, att han dessutom var ambitiös och själv ville och kunde han då få lite 
hjälp hemma med saker som han behövde så gjorde han ju väldiga framsteg. Och det tycker jag är 
roligt att just en sådan elev som Joel kan få hjälp, så att hans läs- och skrivsvårigheter inte blir ett 
handikapp. (L4). 

 

För att det ska fungera bra med kompensatoriska hjälpmedel så är det viktigt att tekniken funge-
rar och att eleven får support i stunden. I Joels klass rådde ett naturligt förhållningssätt till an-
vändandet av kompensatoriska hjälpmedel och L4 såg till att eleverna omgående fick hjälp när 
tekniken krånglade. Detta prioriterades högt.  
 

Att det fungerade så bra för Joel tror jag faktiskt har att göra med tillgången på utrustning i form av 
Daisyskivor – att det faktiskt fanns och inte bara några få titlar av skönlitteratur. Kompensatoriska 
hjälpmedel är absolut jätteviktigt! Sedan är det en teknisk fråga här också och då finns det två hinder. 
Det ena är att den som ska använda de här tekniska prylarna måste lära sig att använda dem på ett 
schysst sätt och inte se dem som något hinder. Det andra är att lärarna som finns runtomkring måste 
se till att det fungerar; ”nu funkar det inte” och då måste man ”jamen du, då gör vi så här då så 
ordnar vi det”. Det är jätteviktigt hur hjälpmedlen introduceras och vilken support eleverna kan få i 
stunden. Man kan jämföra med eleven som sitter och läser och tappar sin bok på golvet och inte vet 
vilken sida han eller hon var på. Då kan man ju som vuxen hjälpa dem att hitta rätt igen genom att 
man är snabb i stunden så att de är igång i sin läsning igen på samma sätt. Men här krävs det andra 
åtgärder och de åtgärderna finns det hinder för hos en del som tycker att tekniken är besvärlig. (L4).  

 

I klassen rådde ett naturligt förhållningssätt till att man arbetade på olika sätt. L4 menar att det är 
viktigt att prata öppet om detta.  
 

Sedan är det naturligtvis också otroligt viktigt vilken gruppering man har runtomkring den här eleven. 
Jag kan tänka mig någon elevgrupp som jag haft där det här aldrig skulle ha fungerat så bra. Därför 
att det måste finnas tolerans i gruppen – som accepterar – som inte alltid ställer frågan; ”varför får 
han lyssna istället för att läsa? Jag måste läsa, men han får lyssna!” Det är inte så svårt egentligen, 
tycker jag, för i jämförelse med andra former av handikapp brukar jag få eleverna att förstå det. (L4). 

 

L4 menar att även om man är duktig på att läsa och skriva så är det bra att prova kompensa-
toriska hjälpmedel för att se att det finns olika vägar att komma åt innehållet i texten. 
 

En av grejerna som jag har provat, det är att låta några andra också pröva på att läsa Daisyskivor. 
Det har hjälpt en del andra elever att komma in i litteraturen också och andra har känt; ”nej det här är 
inget för mig, jag läser ju hellre”. (L4).  

 

Joel utvecklade strategier som han framgångsrikt använde sig av i skolarbetet.  
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Joel var en smart kille som visste var han skulle ta för sig. Han kunde sovra på något sätt också, att 
det där är lite onödigt, det behöver jag inte göra och så. Han spred väldig mycket positivt omkring sig! 
Ja, så var det. Till exempel fanns det ytterligare någon elev med dyslexi som han kunde ge lite 
draghjälp åt. Och sen fick han kanske några andra som inte hade läs- och skrivsvårigheter att förstå 
att även om men har läs- och skrivsvårigheter så kan man ändå! Som förebild blev det ju väldigt bra 
– men en sån elev har man inte i varje klass. (L4).  

 

L4 påpekar att man måste prova sig fram för att hitta rätt arbetsmetod och den varierar från elev 
till elev. 
 

Det går inte att skriva ut något recept för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Jag tror att man 
måste vara öppen för de här variationerna och att de stödjande åtgärderna är på individnivå. Man 
måste ha någon form av batteri av möjligheter; du kan göra si och du kan göra så. För en del kan till 
exempel datorn i skrivandet vara jättebra och för en del hjälper det inte ett dugg. Det kan vara så att 
även om man har svårigheter så är det enklare för dem att skriva med penna. (L4). 

 

När Joel skrev berättelser hade han svårt att läsa vad han själv hade skrivit, berättar L4. Då var 
datorn till god hjälp.  
 

Joel skrev ju ibland meningar som han inte själv kunde läsa. När han till exempel hade skrivit 
berättelser till nationella proven så var någon tvungen att läsa för honom vad han hade skrivit. Och 
det berodde ju inte på att han skrev slarvigt utan han kunde inte. Kunde man då använda dator och 
textdip för talsyntes till det, så hjälpte det ju honom. Medan för andra är det ingen hjälp. Det är ju 
viktigt då att vara lyhörd som lärare och se det här. Att se vad som händer och hur det påverkar. Man 
har teorier om hur det kan vara, men man är beredd att ompröva dem utifrån hur eleven arbetar bäst. 
Kärnan i det här är att prova sig fram med de här eleverna, det är jätteviktigt. Man får kanske inte 
känna att om det inte funkar så är det kört utan man måste våga prova något annat då. (L4). 

 

SP2 reflekterar över Joels förändrade attityd till skolarbetet.  
 

Jag har funderat en del på de där lågstadieåren. Vad var det som gjorde att han faktiskt tyckte att allt 
var tråkigt? Han var kräsen, det var mycket svårt att locka honom till något. Hur kom det sig egent-
ligen? Man kan ju bara gissa, men om det var så att han där i tvåan började tycka att han inte klara-
de det där med läsningen – om det var det som gjorde att han fick det så tungt. Det kan också ha 
varit så att eftersom han var i en grupp och gick iväg med dem, så på något sätt blev ju han identi-
fierad med dem. Det var många där som var språkligt svaga. Det kan ju ha varit negativt för hans 
självkänsla. När han började i fyran förändrades även den yttre Joel. Att han vågade vara annorlunda 
måste ju betyda att han var stark i sig själv. Kan det vara så att han ville hävda sin nya personlighet, 
det här är jag? Det kan också hända att det var så att det i fyran blev mycket mer ”matnyttigt” för 
Joel. Det var flera saker som kändes som att ”det här var kul att kunna”. Och många fler ämnen – 
engelska tyckte han ju var kul. Och det klarade han ju jättebra. (SP2).  

 

Högläsning hade en central plats i undervisningen och nivån på böckerna låg snäppet över vad 
eleverna klarade av att läsa själva.  
 

När det gäller läsningen, så har jag hållit på och fokuserat på det ett tag därför att jag tycker att det är 
en så ohyggligt viktig del. Jag tycker också att högläsning är otroligt viktigt – inte bara att eleverna 
högläser för varandra, utan att jag högläser för dem. Och det gör jag mycket, jag ägnar jättemycket 
tid åt det, och jag läser oftast böcker som är ett snäpp svårare än vad de flesta barnen kan läsa 
själva. När jag läser en högläsningsbok kan jag anpassa och jag kan ställa frågor till eleverna. Jag 
dramaläser ofta. Det händer ju inte på Daisy, och det är ju heller inte meningen, det ska inte vara 
sådan uppläggning där. Det här är ju olika sätt att angripa texten. Det här är ju en annan typ av 
upplevelse och vi behöver olika öppningar in i texten för att berika oss. (L4).  

 

Lärare har ett uppdrag som språkutvecklare anser L4.  
 

Om man väljer lite svårare litteratur än vad de läser själva så innehåller de ju också ord och uttryck 
som eleverna inte förstår – och då får man ta fram och diskutera dem och förklara dem. Jag använd-
er ju svåra ord och komplicerade uttryck i vardagslag också med utgångspunkt att det får barnen att 
vänja sig, och det gör de ju. Jag använder till exempel ordet” ignorera” istället för att säga ”inte bry 
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sig om” – för det är ett uppdrag vi har som språkutvecklare tycker jag, att utöka ordförrådet och på 
något sätt, införliva ett nytt språkbruk hos dem. (L4). 

 
En faktor som L4 lyfter fram som viktig är att eleverna kan relatera till sin egen verklighet och 
att de kan identifiera sig med huvudpersonen i böckerna. 
 

När det gäller det här så tycker jag att det kan jag se ett bekymmer med att högläsa böcker som har 
några år på nacken. Det språk som finns där stör eleverna. Även om man bara går 20 år tillbaka i 
tiden så uttryckte man sig på ett annat sätt. När de beskriver vad de hade på sig och sånt där – det 
är som att visa en film från 1974 och där känner barnen inte sig hemma. För det är ju också viktigt att 
man kan identifiera sig. Om man inte lyckas ge de här eleverna som nu är 11-12 år den här öppning-
en in i litteraturen, då har man ju stängt den möjligheten för dem, då kommer de aldrig in sedan. (L4). 

 

Skolan hade tillgång till ett bibliotek som även var öppet för allmänheten. 
 

När det gäller det här med tillgången kan man inte bortse ifrån att vi har ett välutrustat bibliotek, det 
är ju ohyggligt bra. Dessutom är vår bibliotekarie kunnig i de här frågorna och vet vad som gäller. 
Hon är väldigt ihärdig när det gäller att fixa det här med Daisy och med talböcker och med allt 
sådant. Jag har jobbat på skolor som har haft ett klassiskt skolbibliotek med en intresserad lärare 
som har skött det, det är en otrolig skillnad att ha bibliotekarie!  Och att det är ett folkbibliotek betyder 
också någonting. Vårt bibliotek är öppet för alla. Det kommer pensionärer och andra människor, 
barnlediga mammor med sina barn. De kommer hit för att låna böcker och lämna tillbaka böcker och 
våra elever får den bilden med sig att biblioteket besöker man inte bara på tisdagar klockan 10 när 
man går i femman eller trean, eller var man går, utan det nyttjar man hela livet. Den effekten får man 
ju om man har ett folkbibliotek som vi har och det är bra. (L4). 

 

L4 framhåller tillgången till specialkompetens på skolan som viktig.  
 

Eftersom olika metoder passar olika barn och då måste de få chansen att prova det. Det kanske inte 
är en kunskap som man kan förvänta sig att varje enskild lärare har, utan här behövs det nog expert-
hjälp i styrningen eller handledningen; ”Vad är det för behov vi har här?”. Genomförandet får vi för-
vänta oss att varje lärare kan göra. Det är därför det är så viktigt att göra en grundlig utredning som 
visar vad som försvårar för eleven och vilka strategier eleven använder, vilka ofruktsamma strategier 
eleven har lagt sig till med och vilka som man kan bygga vidare på och göra eleverna uppmärk-
samma på. (L4).  

 

L4 understryker betydelsen av att hitta den individuella styrkan och lyfta fram den så att eleven 
får en upplevelse av att lyckas.  
 

Det man som lärare lyfter fram som bra känner kamraterna om det är äkta. Det går inte att spela 
teater då – det finns inte en chans att lyckas. Eleverna känner när det är äkta. (L4). 

 

På höstterminen i skolår 5 blev Joel sjuk vilket medförde att han var borta från skolan en längre 
period.  
 

Sedan får man inte glömma att i årskurs fem så tillkom ju en komplikation för honom i och med att 
han blev sjuk och blev borta från skolan. Trots det så klarade han faktiskt att göra de uppgifter som 
skulle göras av honom i femman och det ställde ju krav på honom som person. Att han fixade det 
berodde på att det var den killen. Joels självkänsla var ju mycket bra och det är en smart kille som 
visste vad han skulle ta för sig. Joel hade också hela tiden en väldigt positiv support från föräldrarna. 
Och man kan inte bortse från det – hur de här eleverna har det hemma är mycket betydelsefullt (tyst 
begrundan).(L4).  

 

L4 ser det som en utmaning att arbeta med en elev som har ett komplicerat lärande.  
 

Sedan tror jag ju också att om man är intresserad av problemlösning, så är det här naturligtvis en 
form av utmaning. När man får den här eleven så är ju det en mycket större utmaning för mig som 
lärare än att få den mest välartade skolflicka, 11 år gammal, som och gör allt som hon ska så att 
säga. Det är ju inte riktigt samma utmaning.  (L4). 

 

De nationella proven genomfördes i april i skolår 5. Joel fick goda resultat i såväl svenska, mate-
matik som engelska. På det engelska provet låg han bland de främsta i klassen. Vid provtill-
fällena fick Joel hjälp med att få text uppläst och han fick använda dator. Han fick även längre 



 

67 

tid på sig att genomföra provet. Den yttre miljön anpassades för att han skulle få de bästa 
betingelserna utifrån sina förutsättningar.  
 

Vi genomförde de nationella proven ”på talets grund”. Vi läste upp alla arbetsuppgifter och de fick 
sekreterarhjälp när det behövdes och de fick använda datorn. (L4). 

   
 

Emil – en skolhistoria berättad utifrån samtal med lärare (L3) (L4) och speciallärare (SP2) 
 

Emil hade en sen språklig utveckling och hade fortfarande uttalsproblem när han började i ettan. 
 

Jag uppmärksammade Emil tidigt i ettan eftersom han hade ett så barnsligt språk. Han hade konstig 
grammatik och han hade egna ord; Han ”blatt” arg och han ”pitemde”. (L3). 

 

Emil fick svårigheter med läsinlärningen.  
 

Han ville jättemycket i ettan. Han jobbade på, han försökte verkligen, men det fastnade liksom inte, 
det var som att hälla vatten på en gås. Det var den där kopplingen mellan ljud och bokstav som var 
så svår. När han hade skrivit en bokstav och jag frågade vad den hette och hur den lät så kom han 
inte ihåg det, och om han läste en bokstav så kom han inte ihåg hur han skulle skriva den. (L3).  

 

L3 förundrades över Emils arbetsvilja trots att han hade så stora svårigheter med läsinlärningen. 
  

Jag har fortfarande en märklig känsla av förvåning och förundran över hans arbetsiver. Jag märkte ju 
hur svårt han hade det, med koncentrationen och med att komma ihåg vad han jobbade med, men 
efter varenda rast och varenda morgon kom han och frågade; ”Vad ska vi jobba med idag?” (L3).  

 

Emil hade ibland problem med att hänga med i lekarna på rasten, när lekregler ändrades uppstod 
problem. 
 

När det hände för många saker runt omkring honom och när leken ändrades och han inte förstod 
blev han arg och otroligt ledsen. Barn kör ju inte stenhårt efter samma regler. När han blev arg 
regraderade han i språket, då blev det mycket barnsligare språk. (L3).  

  
L3 uppmärksammade att Emils självförtroende sjönk och att han började undvika skriftspråkliga 
aktiviteter. L3 tog då initiativ till att en språklig utredning kom till stånd. Den genomfördes av 
logopeden på skolan på vårterminen i skolår 1. Den språkliga utredningen visade att Emil hade 
brister i språklig medvetenhet och att hans förståelse av grammatik och syntax inte var i nivå 
med hans ålder. Han hade en nedsatt auditiv förmåga, vilket medförde svårigheter att uppfatta 
muntlig information och hålla kvar den. Han hade problem med ljudstrukturen i ord, att höra 
skillnad på näraliggande ljud samt artikulationssvårigheter.  
 

Emil som var så språkligt svag hade blivit hjälpt av ett mycket tidigt språkligt stöd. Han var så oför-
beredd när läsningen började, han var inte där på långa vägar. (Logoped). 

 

L3 minns att Emil i ettan hade svårigheter med att koncentrera sig till exempel vid samlingar.  
 

När vi satt i samlingar så orkade han inte hela vägen. Han hade koncentrationssvårigheter, han 
hörde ljud runtomkring och han reagerade på dem alla. Han kunde se otroligt stressad ut. Sedan 
förändrades det. Efter den språkliga utredningen blev han stadigt bättre, det var en uppåtgående 
kurva direkt. Det blev bättre och bättre. (L3) 

 

De vuxna som fanns runt Emil samverkade för att få ihop helheten runt hans utveckling och 
lärande. Man arbetade gemensamt för att bygga upp talspråksplattformen för att ge en stadig 
grund för hans skriftspråkliga utveckling. Språkträningen inriktades på att han skulle lära sig att 
uppmärksamma ljudstrukturer. Detta skedde genom att han fick möta viktiga fonemkontraster 
för att lära sig särskilja och hantera dem. Den fonologiska medvetenheten tränades enligt ett 
logiskt system; identifiera enskilt fonem, växla ordning mellan fonemen, utlämna fonem, seg-



 

68 

mentera ord i fonem. Han fick hjälp med att utvidga sitt ordförråd liksom att utveckla läsför-
ståelse. 
 

Man måste ta hänsyn till hans språkliga kapacitet. Förbättra språket, vad det är som brister. 
(Logoped). 
 

Hans självförtroende stärktes när han fick det individuella språkliga stödet. Han kände att man 
brydde sig om honom lite extra, såg honom. (L3). 

 

L3 upplevde det tryggt med utredningen som grund för att veta hur Emil på bästa sätt kunde 
hjälpas i klassrummet.  
 

Det hjälpte mig väldigt mycket att veta vad jag skulle fokusera på och hur jag kunde underlätta hans 
inlärning. Jag visste vilka krav som var rimliga att ställa på honom och vad jag skulle ha extra 
tålamod med. Jag hittade det som han var bra på och kunde stärka honom i det så att han vågade 
sig på det som var svårt också. Utan den här hjälpen hade jag inte förstått riktigt vad som var hans 
svårigheter och han hade nog inte läst förrän han gått i trean. (L3).  

 

När kraven ökade i skolår 3 fick Emil svårt att hålla jämna steg med kamraterna. Detta medförde 
att han blev frustrerad.  
 

I trean låste det sig totalt med skrivningen. Han höll krampaktigt i pennan och sa; ”jag kan inte, jag 
kan inte”. (L3). 

 

Emil finmotoriska svårigheter gjorde att det var jobbigt för honom att skriva för hand. Han fick 
därför börja skriva på datorn. Till en början skrev han enskilt med en vuxen för att våga och för 
att komma igång med skrivandet. Han började förstå syftet med att skriva och vad han kunde an-
vända texten till. Han upplevde också att det var lättare att läsa vad han själv hade skrivit efter-
som han visste vad som stod i texten. När han upptäckte det ville han gärna läsa upp texten för 
klasskamraterna.  
 

Han började koppla ihop att om jag skriver ner det här kan jag använda det i ett annat sammanhang; 
jag skriver inte bara för att fröken säger det. Han blev motiverad och förstod varför och då gick 
skrivkrampen över och han kunde även skriva självmant för hand. Han var stolt och ville läsa upp för 
klassen, förut hade han nästan krupit ur kläderna vid sådana tillfällen. (L3). 

 

De insatser Emil fick ledde till motivation och lust att lära berättar L3.  
 

Arbetsglädje, helt klart! (L3).  
 

Emils envishet hjälpte honom över svårigheterna och han började tro på sin egen förmåga. 
 

Emil tyckte om att jobba, tyckte om att klara av saker. Han slet ju som ett djur, gav inte upp trots att 
det var jobbigt. Han kämpade ju i uppförsbacke, det var makalöst vad han jobbade. Men han var 
motiverad och det gjorde att han ville trots att det var jobbigt. Tur att han fick det här stödet! (L3). 

 

Det tillåtande klimatet i klassen lyfts fram som en viktig faktor av L3. Emil fick mycket beröm 
vilket gjorde att han även klarade av det som var besvärligt och som innebar motgångar.  
 

Du kan ju matte, bokstäverna är jobbiga, men matte är du jätteduktig på! (L3).  
 

Emil var duktig på huvudräkning. L3 lyfte fram detta så att det blev tydligt för klasskamraterna.  
 

Han var jättebra på huvudräkning, det trodde han inte på i början eftersom det där med att läsa och 
skriva var så jobbigt. Då trodde han att han var dålig på allting. När han hade löst en huvudräknings-
uppgift berömde jag honom och sa; ”Vad duktig du är!”. ”Hängde ni andra med på vad Emil sa?” 
frågade jag klasskamraterna.  ”Neej!” sa de. Det stärkte Emil. Jag tror också att när kamraterna 
förstod att han var duktig på huvudräkning, då fick han en bra position i klassen. (L3). 

 

L3 talade öppet om hur saker förhöll sig så att alla visste vad som gällde. På så sätt växte ett 
naturligt förhållningssätt fram i klassen. 
 

Emil var ju jätteduktig på muntlig matte, men att läsa mattetalen ställde till problem. Jag sa till elever-
na att Emil har svårt med just läsningen och behöver hjälp med det. Det är inte fusk att ni läser upp 
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hans mattetal bara ni inte säger svaret. När han förstod att jag tyckte att det var helt OK att någon 
läste upp hans mattetal för honom blev han nöjd. Ibland räckte han upp handen och frågade mig ”kan 
du läsa det här för mig?” och då sa kompisen ”det kan jag läsa”. Och just att kompisarna inte sa 
svaret utan de bara läste sakta vad som stod i boken och så kunde Emil svara, för han var otroligt 
duktig på matte!  

 

I trean gjorde klassen faktaböcker om djur. 
 

Vi letade fakta om ett djur och skrev om det. Detta tyckte Emil om att göra, fast det krävde ju både 
mycket läsning, formulera meningar och skriva ner. Där blev det också så att vi fick det till att det var 
OK om jag läste. Jag läste sidan högt för honom sakta, och när jag hade läst så sa han; ”ja, då 
skriver jag det här”. Det blev också så att kompisarna fick läsa högt för honom och det tyckte både 
han och kompisarna var OK. ”Ska inte han läsa själv” var det någon som sa. ”Jamen just här är det 
inte lästräning som gäller” sa jag. ”Här är det att leta fakta och formulera meningar som är det viktiga. 
Det här får ni gärna hjälpa honom att läsa”. (L3). 

 

När eleverna redovisade sina texter för klassen gick det bra för Emil att läsa eftersom han hade 
skrivit sina texter själv och visste vad som stod.  
 

Det var ju det också, just den här faktaboken om djur; den ställde han sig inför klassen och redovisa-
de!  Innan tyckte han inte om att redovisa så mycket, men jag körde med det att muntlig redovisning 
behöver man träna.  Och då hade vi det så bestämt att ”publiken tittar på den som redovisar och 
fröken tittar om publiken sköter sig”. För jag var jättenoga med hur man sköter sig som publik. Man 
ska känna sig trygg när man står och redovisar. (L3).  

 

L3 berättade för eleverna om sina egna erfarenheter av att redovisa. Det gjorde att eleverna 
bättre förstod hur viktigt det är att man visar respekt för den som redovisar. 
 

Jag blev så arg en gång, jag tror att de gick i tvåan då. Det var någon som skulle redovisa och så var 
den någon som började sucka och ge dumma kommentarer. Jag blev så arg för det kan ju verkligen 
stjälpa en. Det där har jag upplevt själv när jag gick i skolan. Så jag berättade precis hur jag hade 
upplevt det; ”och jag kände att jag aldrig någonsin ville gå och ställa mig där igen”. Det sitter kvar i 
mig fast jag nu är vuxen. Just att jag kunde berätta för barnen, de såg på mig att det här fortfarande 
kändes jobbigt. Och då gick det nog upp ett ljus för dem, om till och med fröken…. (L3).  

 

Emils självkänsla stärktes när han lyckades. 
 

Det här tror jag spelade roll för Emil när han redovisade sin faktabok som han hade slitit med. Han 
hade ritat och han hade skrivit och han var så inne i den där boken. Sedan ställde han sig upp på 
pallen, vi har som en liten talarstol, och läste. Och han fick respons av kompisarna för de lyssnade 
verkligen. Så när han ställde sina sex, sju frågor på slutet då kunde de svara, och de ville svara, de 
räckte upp handen och de sa; ”vilken bra bok Emil!”. Och han var så himla nöjd. Härligt! (L3). 

 

L3 anser att varje elev måste få utvecklas utifrån sina förutsättningar.  
 

Barnen har jättekoll på att man är olika, att de är olika duktiga på olika saker. Jag tror inte att man 
kan hålla på och hymla om det och säga att alla är lika duktiga, för det är de ju inte, och det vet 
barnen mycket väl. Men man måste då också tydliggöra att man är olika bra på olika saker, och det 
måste man få vara för man är inte lika. Men det betyder inte att man ska jämföra sig med varandra. 
Att när Kalle ska redovisa, som inte är lika bra på att läsa och skriva som Pelle, då ska inte Kalle 
jämföras på samma nivå. Utan då ska man tänka; vad är det Kalle kan och hur mycket har han 
ansträngt sig och vad visar han fram – vilken arbetsinsats har han gjort? Det har jag pratat mycket 
med barnen om. (L3). 

 

Elever behöver hjälp med olika saker och det gäller att kunna förmedla detta på ett bra sätt 
menar L3. 
 

Jag tror att man måste vara öppen med att eleverna har olika saker som det är jobbigt med. När inte 
Emil var där så kunde klasskamraterna fråga varför han fick skriva på datorn, eller varför han 
lyssnade på Daisy. Vi hade fyra i klassen som lyssnade på bok och band. Jag förklarade då; ”det är 
så jobbigt för dem att läsa så de kommer inte ihåg vad som står i boken när de har läst. Tänk er 
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själva om ni satt med en svår bok – och så tar jag fram en svår vuxenbok och visar – och skulle läsa 
den själva. Då har ni så fullt upp med att bara läsa orden så ni kommer inte att komma ihåg vad ni 
har läst. Det är ju viktigt att man får en saga till hjärtat och själen också. Så därför får de bara lyssna 
nu, medan de tränar läsning vid andra tillfällen”. Då förstod de. (L3).  

 

Även de elever som var duktiga på att läsa fick prova att lyssna på Daisy. 
 

Ibland ville de som inte brukade lyssna på Daisy lyssna på kompisens band för att det var lite 
spännande. Jag tror att det är bra att även de som är duktiga på att läsa får prova själva också, just 
för att det inte ska vara tabubelagt. (L3). 

 

L3 lyfter fram vikten av att de som gjort den språkliga utredningen finns på skolan och kan ge 
råd i det fortsatta arbetet. 
 

Det var viktigt att få veta hur jag kunde arbeta med Emil i klassrummet, så att inte jag försökte få 
honom att göra någonting som han inte skulle kunna klara av. Ställer man orimliga krav så 
misslyckas de och då bara stjälper jag alltihop, och så står jag där och blir irriterad och de blir ledsna 
och känner sig dåliga. Men hade jag pratat med språkpedagogen så hade jag fått veta att; ”nej, det 
där är ingen idé att du försöker få honom att göra för det ligger över hans förmåga”. Jag vet vilka krav 
jag kan ställa, vilka som är rimliga att ställa. (L3).  

 

Det var viktigt att presentera information stegvis för Emil berättar L3. Detta står i skarp kontrast 
till Joel som kunde se helheten i ett arbete och klarade av att ha överblick över de olika delarna. 
 

Man kunde inte presentera ett helt arbete för Emil på en gång, jag fick ta en del i taget. Med Joel 
däremot kunde jag berätta; I slutändan ska det bli ett sånt här arbete, till exempel en sådan här bok, 
och den ska innehålla de här delarna, först ska vi göra den här delen och sedan kommer vi att göra 
den och sedan den. ”Jaha” sa Joel, och så fick han en tanke, en idé om hur det hela var. För Emil så 
skulle det bara snurra runt i huvudet, det skulle bli för mycket. Där måste det vara en del i taget, han 
kunde liksom inte dela upp det och hålla isär delarna; nu håller jag mig till den första delen och sen 
tar jag den andra. Med honom måste man ta en bit i taget; ”gör det här nu och sedan talar du om för 
mig när du är klar med det”.  Han hade svårt med överblicken, medan Joel hade full koll på det. Det 
är precis som att ge Joel en stor klase med ballonger. Som en försäljare som går med ett stort knippe 
med ballonger, han fixade att hålla koll på dem allihop utan att de trasslade ihop sig. Emil gav man 
en, kanske två ballonger, då kunde han hålla en i vardera handen. (L3). 

 

Det individuella språkliga stödet lyfts fram som en betydelsefull faktor i Emils allmänna utveck-
ling. 
 

Hade Emil inte fått den här extra individuella hjälpen hade han tyckt att skolan var pest och pina och 
givit upp för länge sedan! Han behövde någon som förstod hans svårigheter och som kunde bemöta 
det och underlätta för honom. Det var viktigt för honom att det individuella stödet fortsatte när han 
bytte lärare i skolår 4, det gav honom trygghet. (L3). 

 

Eftersom Emil trots adekvata insatser uppvisade fortsatta svårigheter med läsning och skrivning 
gjordes en grundlig språklig utredning på höstterminen i skolår 4. Den resulterade i en dyslexi-
diagnos.  
 

Dyslektiker är ingen enhetlig skara. Det är viktigt att man utreder deras språkliga förmåga i grunden 
och inte nöjer sig med att de har dyslexi. Det är viktigt att identifiera en eventuell språkstörning 
eftersom fokus i början måste läggas på att arbeta med språket så att rätt grund finns för att arbeta 
med läsningen och skrivningen. (Logoped). 

 

Emil hade haft en språkförsening, som ibland märktes i grammatiken. Hans fonologiska problem 
kvarstod, han hade ett snävt auditivt sekvensminne medan det visuella sekvensminnet var nor-
malt. Han var osäker på näraliggande språkljud, läste fonologiskt, och stavade ljudenligt. Emil 
läste sakta och hoppade över så kallade småord i texten. Han lade till ändelser på ord och läste 
även andra ord än de som stod i texten. När han skrev utelämnade han bokstäver och gjorde så-
väl vokal- och konsonantförväxlingar. Emils ordförråd var gott. 
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Man kan inte förvänta sig att Emil kommer att uppnå samma resultat när det gäller läsning och 
skrivning som elever med begränsade fonologiska problem. (Logoped). 

 

Emil fick både kompensatoriska åtgärder och hjälp för att träna läs- och skrivförmågan. Den 
individuella språkträningen hade fokus på fonologisk och morfologisk medvetenhetsträning. 
Eftersom han gjorde auditiva förväxlingar i skrift fick han träning med avlyssnings- och uttals-
övningar. Han fick inhämta information med hjälp av Daisy och skriva texter på dator för att 
bättre kunna koncentrera sig på innehållet.  
 

Emil måste fortsätta att arbeta med sina fonologiska problem och förbättra språket, vad det är som 
brister, och samtidigt lära sig att kompensera för sina svårigheter. Det är viktigt att han lär sig att 
använda sig av tekniken så att han kan inhämta kunskaper som gör att han blir delaktig. Får han 
lästräna jämt blir han inte delaktig i skolans arbete på samma villkor som de andra eleverna. 
(Logoped). 

 

L4 och SP2 upplevde att det skedde en positiv förändring när Emil fått sin diagnos. Hans syn på 
skolarbetet förändrades. Han blev mer ansvarstagande och började reflektera över sitt eget läran-
de. Han blev också mer säker på sig själv, tillfreds med sin situation och motivationen ökade 
samtidigt som han började utveckla fungerande strategier. Han hittade en väg in i litteraturen 
genom Daisy.  
 

Daisy har hjälpt honom jättemycket. Han sa; ”jag har läst den här boken”. Hans upplevelse var att 
han hade läst böckerna. När kamraterna sa till honom att ”du har ju inte läst” svarade Emil; ”jag har 
visst läst”. Jag tror att han har fått en bra känsla för språket genom alla de böcker som han har 
lyssnat på. (SP2). 
 

För Emil blev ju det här med Daisy-läsandet en ingång in i litteraturen. Han blev så stolt över att; ”Jag 
har läst den boken”. (L4). 

 

Om man inte läser lika mycket som sina jämnåriga utvecklas inte ordförrådet lika mycket. Därför är 
det viktigt att elever som har lässvårigheter får lyssna på böcker. (Logoped). 
 

Biblioteket spelade en viktig roll i Emils skolvardag. Där kunde han låna Daisy och böcker som 
passade honom. Emil kom in i ”bokslukaråldern” via Daisy. 
 

Absolut, så var det! 25 böcker hade han läst under vårterminen. Och dessutom så på slutet var det ju 
så att det gav den effekten att han gärna ville prova att läsa ”pappersbok” också. Det ökade hans 
pappersboks-läsintresse riktigt. På den punkten var Daisy jättebra för honom. Däremot, han var ju 
med och nyttjade inlästa läroböcker och sånt, fast det hade han ju svårare för, att liksom lyssna på 
en text och plocka ut något ur den, det var svårt för honom. (L4).  

 

Jag mötte Emil på väg från biblioteket med två böcker i handen. Stolt berättade han för mig att han 
hade varit och lånat ett par spännande böcker som han var nyfiken på att läsa. (SP2). 

 

Emil utvecklade kontinuerligt sin förmåga att läsa och skriva. Han producerade mycket text med 
bra innehåll. Grammatik och stavning brast emellertid och han hade svårigheter med att bygga 
upp en mening. Emil tyckte själv att han hade blivit bra på att läsa berättar SP2.  
 

Med glädje vill han läsa högt! (SP2). 
 

Emil var duktig i matematik. I arbetet tog han ofta en kamrat till hjälp med att läsa talen.  
 

Emil har haft någon kamrat som läst för honom på matten och sedan har han räknat själv, och det 
har fungerat bra. Men med andra elever kan det vara värdelöst för då betyder det att den eleven 
”lotsar” den andra hela tiden som aldrig kommer att få någon utveckling i matematik, och det är ju 
inte bra. En svårighet som man inte kan bortse ifrån är att en del elever med läs- och skrivsvårigheter 
har svårt på det auditiva – där lyssningen inte hjälper – och då måste man hitta ytterligare någon väg 
att hjälpa dem.  (L4).  

 

Kamratrelationerna förändrades till det positiva och han klarade motgångar på ett helt annat sätt. 
Hans koncentrationsförmåga förbättrades också avsevärt.  
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Förut blev han både väldigt arg och förkrossad. Jag tror att det berodde på språket, språket spelar en 
stor roll. Nu kan han uttrycka sig och hela hans tillvaro har förändrats! (SP2). 

 

Engelskan ställde till problem. Samma svårigheter som förut visade sig i svenskan visade sig nu 
i engelskan. Han kunde läsa sig till de olika delarna, glosor, men hade svårt att få ihop helheten. 
Han hade svårt att hitta ljuden, var i munnen de skulle vara. 
 

Nationella proven genomfördes på skolan i april i skolår 5. De elever som hade läs- och skriv-
svårigheter genomförde sina prov ”på talets grund”. Det innebar att de fick texter upplästa för 
sig, tillgång till dator och skrivhjälp samt längre tid på sig att utföra provet. De fick även en an-
passad studiemiljö när de genomförde sina prov.  
 

Emil uppnådde godkänt resultat på proven i svenska och matematik. Det bästa resultatet upp-
nåddes på provet i matematik. På det engelska provet lyckades han inte riktigt nå upp till god-
känd nivå.  
 

Utifrån det utgångsläget han hade så gick det ju jättebra. Han gick jättelångt, och på det nationella 
provet där hade ju han godkänt i svenska och matematik. Han klarade inte engelskan fullt ut, men 
vad gör det – utifrån hans förutsättningar? Han hade en större belastning, men ändå gick så mycket 
positivt.  När han var mindre blev han ofta arg och frustrerad, men det försvann ju. Hans person 
förändrades jättemycket av att han erövrade litteraturen, för det gjorde han verkligen! (L4). 
 

Sammanfattande ord från L4. 
 

Jag tror att det är bra att det finns ett schysst team omkring det här. Det är jätteviktigt att man har 
tolerans i klassen och det kan naturligtvis varje lärare jobba med – och det behöver ju inte bara gälla 
det här med dyslexi, utan det gäller ju egentligen allt. Sedan tycker jag att det är viktigt att låta dem 
prova, även om man är jättebra på att läsa så kan man prova de här hjälpmedlen. Sedan är det 
viktigt att tekniken fungerar, det får inte fallera, och sedan är det ju schysst om de kan använda 
tekniken hemma också. Sedan tror jag att det är viktigt att stärka den här elevens egen status, att det 
är OK och att eleven kanske till och med är bättre än några andra på en del saker. (L4). 

 

  
 

8.4 Analys utifrån teman 
 

8.4.1 Lyhördhet och omtanke 
 

Under det tidsintervall som studien fokuserar fick samtliga elever en språklig utredning gjord. 
Dessa utredningar kom till stånd genom att lärare och speciallärare uppmärksammade elevens 
problem och handlade.  

 

L1 och SP1 bedömde att Ebbas problem måste utredas i grunden för att rätt hjälp skulle kunna 
anvisas; här hjälpte det inte bara med mer lästräning. 
  

Vi kände väl direkt att här finns det ingenting att vänta på – det här är någonting som direkt måste 
utredas för att man ska kunna stödja henne. (SP1).  

 

L2 och SP1 uppmärksammade att Filips läs- och skrivproblem var något som borde undersökas 
närmare. 
 

Efter ett tag märkte vi att läsa och skriva inte utvecklades fast Filip nu gick i skolan och jobbade på 
bra. Det kändes som om det kunde vara någonting annat i varje fall. När han skrev hade han 
problem med att koppla ljud till bokstav. Vi förstod att det var något som var klurigt liksom – det 
framträdde när han skrev. (SP1). 
 

L3 och SP2 märkte att det var något som inte stämde i Joels läsutveckling. 



 

73 

 

Joel hade så annorlunda läsproblem, ojämnt liksom. Vissa grejer kunde han klippa direkt medan 
andra kunde han inte alls. Just den här ojämnheten – det hade jag en känsla av att det här stämmer 
inte. (L3). 

 

I samtliga fall föregicks handlandet av att lärarna hade en känsla av att något inte stod rätt till 
och deras tolkning ledde till att det gjordes en språklig utredning. Lärarens förmåga att uppfatta 
och tolka signaler kombinerat med kunskaper om hur en normal läs- och skrivutveckling går till 
gjorde att elevens problematik uppmärksammades. Läraren insåg vikten av att ta hjälp av den 
specialkompetens som fanns på skolan. Dessa lärare hade förmåga att se att elevens problematik 
krävde en annan typ av insatser än vad den ordinarie undervisningen gav. För samtliga elever i 
studien innebar denna pedagogiska handling en positiv händelse. 

 
8.4.2 Språklig utredning  
 

Emil fick en språklig utredning gjord redan i skolår 1. Han uppmärksammades tidigt på grund av 
sina talspråkliga problem. Joel utreddes sent på vårterminen i skolår 2.  
 

Efter den språkliga utredningen blev Emil stadigt bättre, det var en uppåtgående kurva direkt. Det 
blev bättre och bättre (L3).  

 

Den språkliga utredningen var en avgörande grej; att kunna få berätta för Joel; ”Du är en jättesmart 
kille, det är bara de här krumelurerna som ställer till det”. På något sätt så måste han också ha känt 
att vi drog åt samma håll, att vi arbetade tillsammans för att hjälpa honom. Vi tog hans problem på 
allvar, det var ingenting som vi bara lyfte på axlarna åt eller skuffade undan så där, utan vi tog oss tid 
och brydde oss om det. Jag tror att det gav honom en trygghet att veta att det var just de här 
”krumelurerna” som ställde till det för honom. (L3). 

 

I skolår 4–5 fick samtliga elever i studien en grundlig språklig utredning gjord som resulterade i 
en dyslexidiagnos. Dyslexidiagnosen framställs som milstolpar i David, Joels, Ebba och Emils 
historier. 
 

Det var en milstolpe när Joel faktiskt fick sin diagnos – att det var klart. På något sätt hamnade allt på 
plats för honom. När han fick sitt problem presenterat så fick han ju också veta vilka möjligheter som 
fanns, kompensatoriskt – och då tog han dem, alla!! (L4). 

 

Min uppfattning är att det var positivt för David att han fick sin diagnos och att han kände samarbetet 
runt honom som mycket tydligt och bra. Jag tror att han kände det som om han fick en förklaring på 
varför han hade så svårt att lära sig läsa och skriva och att det var skönt. Ett kvitto på att han inte var 
dum, klart stärkande för hans identitet. (L2). 

 

Utredningen som var kopplad till verksamheten satte igång en process som gav framtidshopp 
och arbetsglädje. 
 

Sen blev det ju en fröjd att se hennes iver att gå till träningen. Därmed åter till det som eleven sa på 
vårt möte; ”Jag vill” – man måste vilja själv! (L1). 

 

Det blev en väldigt snabb spiral från det att vi kom igång efter att han fick sin diagnos (SP1). 
 

När det gällde Filip så märktes det inte någon markant skillnad efter att han fått sin diagnos.  
 

Om jag ser det i förhållande till andra elever som jag har haft som har fått diagnoser så ser jag inte 
någon omedelbar skillnad efter diagnosen. Från det att han började i klassen (skolår 4) så har han 
utvecklats positivt hela tiden. (L2). 

 

För samtliga elever blev dyslexidiagnosen utgångspunkten för ett konstruktivt samarbete där alla 
runt eleven gjordes delaktiga. Den gav eleven en förklaring till läs- och skrivproblemen och blev 
en grund för det fortsatta arbetet som möjliggjorde ett tillrättaläggande av undervisningen utifrån 
den enskilda elevens förutsättningar och behov. De pedagogiska insatser som planerades innebar 
att eleven fick förståelse och hjälp med sina specifika svårigheter och samtidigt hjälp att utveck- 
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la kompenserande strategier. Detta medförde att han/hon blev delaktig i skolarbetet i klassen och 
kunde inhämta kunskaper även i andra ämnen. Analys av pedagogisk dokumentation och test-
material stärker informanternas berättelser om att detta gav en mycket positiv effekt på elevens 
utveckling och lärande. Det ledde också till stärkt självkänsla och ökat självförtroende. 
 
8.4.3 Självkänsla och självförtroende 
 

Episoder i elevernas skolhistorier som inverkat positivt på deras självkänsla och lett till ökat 
självförtroende handlar om tillfällen då de gjort erfarenheter av att lyckas. Det har varit tillfällen 
då de har kunnat känna sig stolta över sig själva och som medfört att de har blivit positivt syn-
liga i klassen. Ett exempel på detta är när L1 utmanade Ebba och fick henne att läsa högt inför 
klassen efter noga förberedelse. L1 tog en pedagogisk risk, men gjorde bedömningen att det 
skulle lyckas. L1 hade förmåga att se helheten, vilka konsekvenserna kunde bli, så klassen för-
bereddes noga på framförandet. Vidare var det strategi att sedan spela på att det gick bra och 
fråga rätt elever för att ytterligare förstärka Ebbas upplevelse av att lyckas.  
 

Det gick inte så lång tid förrän hon tordes gå fram och läsa inför klassen och fick applåder för det – 
det syntes ju på henne hur det stärkte henne (L1).  

 

Friluftsdagen blev en positiv händelse för Ebba. Hon var en duktig skidåkare och detta lyfte 
läraren fram vilket gjorde att Ebba kände sig betydelsefull och klasskamraterna blev medvetna 
om att alla kan lära av varandra.  
 

Hon lärde andra att åka som var duktiga rent skolmässigt, i matte och att läsa, men som inte kunde 
åka slalom. Och att lyfta fram det så att hon fick känna att hon var riktigt bra på någonting (L1).  

 

L2 arbetar aktivt med gruppen för att få ett positivt tillåtande klimat. I denna atmosfär kände sig 
Filip trygg att berätta om sina personliga upplevelser i sitt hemland. En viktig faktor i samman-
hanget var den koppling som fanns mellan Filip, L2 och Filips hemland (se Filips skolhistoria).  
 

Han berättade inför hela klassen om en upplevelse som han hade haft i sitt hemland och det blev så 
där helt dödstyst i klassen. Och så blev han liksom hjälte för att han berättade så bra. Det var första 
gången som han verkligen kände sig både annorlunda och så där bra. När Filip berättade – då på 
något sätt blev han positivt synlig i klassen. (L2). 

 

När klassen arbetade med medeltiden gav L2 klassen arbetsuppgifter där elevernas styrkor märk-
tes. Davids intressanta texter liksom hans kreativa förmåga kom i fokus och blev synliga för 
omgivningen. I detta arbete blev det tydligt för eleverna att alla kan lära av varandra.  
 

Jag tror att en bra grupp kan göra en positiv individuell utveckling möjlig. Om man som enda sätt 
försöker individualisera undervisningen genom att alla bara jobbar med särskild gjorda uppgifter för 
den enskilda eleven kan man förlora gruppens förmåga att höja alla. Därför är det otroligt viktigt att 
jobba med gruppen – försöka få en tillåtande, positiv stämning. (L2).  

 

Joel hade stora datorkunskaper och hade tillägnat sig fungerande strategier som han gärna delade 
med sig av. L4 och SP2 synliggjorde hans förmåga i klassen. 
 

När Joel blev lite äldre förstod han att han hade möjlighet att kunna hävda sig, han upptäckte att han 
kunde. Det märktes jättemycket i klassen; kamraterna ville ha Joels hjälp och till och med vuxna 
efterfrågade den. (SP2). 
 

Joel hade förmågan att göra listiga korsord som kamraterna fick försöka lösa. 
 

Att jobba med ord och bokstäver och system tror jag är stärkande för de här barnen. Och om det då 
kan resultera i att de kan få visa framfötterna i någon typ av aktion där de är bättre än de andra så 
ska man utnyttja den möjligheten.(L4). 

 

När Joel demonstrerade datorn och användandet av kompensatoriska hjälpmedel för elever och 
vuxna blev det uppenbart att han hade förmågor som översteg många andras. Det medförde att 
han kände sig betydelsefull vilket stärkte hans självkänsla. Joel fick också förtroendet att prata 
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med en annan elev som hade läs- och skrivproblem vilket ytterligare stärkte hans upplevelse av 
att vara betydelsefull. 
 

Eleverna i L3:s klass gjorde faktaböcker om djur. I detta arbete gav L3 Emil det stöd han be- 
hövde genom att läsa texterna för honom så att Emil kunde koncentrera sig på innehållet. Emils 
motivation och arbetsglädje ökade genom att han fick hjälp med just det som var besvärligt för 
honom. När böckerna var färdiga redovisade eleverna sina respektive böcker för klassen.  
 

När han redovisade sin bok fick han respons av kompisarna för de lyssnade verkligen, så när han 
ställde sina sju frågor på slutet då kunde de svara! Och de ville svara, de räckte upp handen och de 
sa; ”vilken bra bok Emil”. Och han var så himla nöjd! (L3). 

 
8.4.4 Resursgrupp 
 

Tre av eleverna i studien tillhörde någon gång under den tidsperiod som studien fokuserar en 
liten grupp med elever som fick extra stöd. Ebba placerades i skolår 5 i en liten grupp med 
dyslektiker som en specialpedagog ansvarade för. Filip var i skolår 3 placerad i en liten under-
visningsgrupp med tre andra elever, alla med invandrarbakgrund som undervisades av två lärare. 
Joel tillhörde en tid på lågstadiet en liten grupp med elever som hade olika typer av problematik, 
flera av dem var språkligt mycket svaga. En elevassistent ansvarade för gruppen. Dessa tre 
grupper var olika såväl till utformning som till sammansättning. Den gemensamma nämnaren 
var att eleverna i grupperna hade olika typer av problem och var i behov av skilda insatser.   
 

Det fanns flera i gruppen som hade mycket stort behov av hjälp – andra typer av behov än Joels – 
och då funderade jag på om det kunde ha påverkat hans sätt att se på sig själv? (SP2).  
 

Eftersom han var så skärpt så kanske han fick jobba med för lätta uppgifter som inte gav honom den 
utmaning som han behövde. (SP1). 
 

Man jämförde Ebba med de andra dyslektikerna och då låste det sig. (L1). 
 

Ebba, Filip och Joel reagerade negativt på att tillhöra respektive grupp. Ebbas prestationsför- 
måga sjönk liksom hennes självförtroende, Filip använde sin energi till att störa undervisningen 
och Joel började tycka att skolan var tråkig och ville inte göra någonting. Deras läs- och skriv-
förmåga utvecklades inte nämnvärt. Mycket tyder på att undervisningen genomfördes på en låg 
nivå vilket kan ha inverkat negativt på prestationsförmågan hos Filip och Joel som hade be-
gränsade fonologiska problem och behövde utmaningar. Logopeden i studien konstaterade 
utifrån egna erfarenheter att prestationsförmågan påverkas av gruppens ambitionsnivå.  
 

På mellanstadiet gick jag i en bra klass där prestationsnivån var hög. Sedan flyttade jag till en annan 
skola där prestationsnivån var lägre. Den första terminen låg betygen kvar på en bra nivå, sedan 
sjönk de. Eleverna i den klassen pluggade inte så mycket och man anpassar sig till gruppen, jag ville 
inte sticka ut. Man identifierar sig med gruppen. (Logoped). 

 

I elevernas skolhistorier framträder det att prestationsförmåga inte är något konstant utan 
beroende av det sammanhang eleven befinner sig i och den interaktionen som där råder. En och 
samma elev kan i olika situationer och i olika miljöer fungera helt olika. Den vanligt förekom-
mande specialpedagogiska handlingen att placera elever som har läs- och skrivsvårigheter i en 
resursgrupp där eleverna har helt olika typer av svårigheter, visade sig vara en olycklig strategi 
för Ebba, Filip och Joel. 
 
8.4.5 Individualisering 
 

Den undervisning som eleverna i studien deltog i under den positiva fasen präglades av en 
variation av elevkonstellationer i klassundervisningen där de individuella insatserna var ett 
naturligt inslag och begreppet ”special-” var nertonat. Lärarna var kunniga i olika metoder och 
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arbetssätt och provade olika lösningar för att komma fram till vad som passade den enskilda 
eleven bäst.  
 

Det är ju viktigt att vara lyhörd som lärare och se vad som händer och hur det påverkar. Man har 
teorier om hur det kan vara, men man är beredd att ompröva dem utifrån hur eleven arbetar bäst. 
Kärnan i det här är att prova sig fram med de här eleverna, det är jätteviktigt. Man får kanske inte 
känna att om det inte funkar så är det kört utan man måste våga prova något annat då. (L4).  

 

En idé måste prövas i praktiken; Kan vi inte göra så här och så här istället? Ja, det kanske måste 
prövas. Passar det för den här eleven? Nej det passade inte, nej det passade inte heller, ja, det 
passade!  Det är så vi kommer fram till någonting. (L1). 

 

Lärarna tog fasta på olika aspekter av elevens förmågor. Det innebar att en metod kunde utgå 
från den enskilda elevens erfarenhetsvärld, medan en annan fokuserade på enskilda förmågor. 
Genom deltagande observation kunde den enskilda elevens lärostil analyseras och metoder 
utvecklas som gynnade den enskilda elevens lärande.  
 

Eftersom de är individer så måste man se individuellt på varje elev och se hur vi kan hjälpa den här 
eleven på bästa sätt? Det handlar om ett växelspel mellan det individuella stödet och stödet i klass-
rummet. Båda de delarna måste ingå, det är otroligt viktigt. (SP1). 

 

Jag tror att man måste vara öppen för olika lösningar, att inte vara låst till det som vi vuxna har tänkt 
oss. Vi kan inte se alla dyslektiker som en enhetlig grupp, utan vi måste se till varje enskild elev. (L1). 

 

Samtliga lärare i studien förespråkar en variation av olika undervisningsformer för att svara mot 
den enskilda elevens behov.  
 

Så för henne var det väldigt mycket växelverkan mellan att direkt träna saker som utvecklade hennes 
läsning och samtidigt hjälpa till så att hon kände sig som alla andra – det var den balansen som var 
otroligt viktig. (SP1). 

 

En del behöver mer svenska och en del behöver mer matematik. Han behöver lite mer tid och han 
behöver ta in kunskapen på ett annat sätt, skapa bilder och utnyttja fler sinneskanaler. (L1). 

 

Det går inte att skriva ut något recept för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Jag tror att man 
måste vara öppen för de här variationerna och att de stödjande åtgärderna är på individnivå. Man 
måste ha någon form av batteri av möjligheter; du kan göra si och du kan göra så. För en del kan till 
exempel datorn i skrivandet vara jättebra och för en del hjälper det inte ett dugg. (L4). 

 

Eleverna gjordes delaktiga i sin egen kunskapsinhämtning och de fick hjälp att utveckla fram-
gångsrika strategier. Undervisningen var mer inriktad på processen än på målet. 
 

Man får akta sig väldigt mycket för att sätta upp för stora mål, jag tror inte alls på det. Det viktiga är 
att veta varför man har hållit på med någonting och sen kan man diskutera om vad man har lärt sig 
och att man uppmärksammar om någonting är bra. Det är snarare viktigt att man inte misslyckas! Att 
lyckas är det man lär sig något av, oavsett om det kanske inte var det som läraren hade tänkt sig från 
början. (L2). 

 

8.4.6 Kompensatoriska hjälpmedel  
 

De kompensatoriska hjälpmedlen var en naturlig del i skolarbetet. Daisy spelade en viktig roll 
när det gällde att få såväl skönlitterära upplevelser och utveckla ordförrådet som att få tillgång 
till kunskaper i andra ämnen. För samtliga elever var datorn ett viktigt skrivhjälpmedel.  
 

I början var han inte så mycket inne på Daisy, han kanske inte heller hade mognaden. Men det 
utvecklades ju sedan i femman och då lyssnade han jättemycket både på faktaböcker och 
skönlitterära böcker. (SP1). 

För Emil blev ju det här med Daisy-läsandet en ingång in i litteraturen och gav dessutom den effekten 
att han gärna ville prova att läsa ”pappersbok” också. Det ökade hans pappersboks-läsintresse. (L4).  

 

Datorstöd och inlästa läromedel gav eleverna möjlighet att kompensera läs- och skrivproblemen 
och bli delaktiga i skolans verksamhet på samma sätt som alla andra och uppnå goda studie-
resultat.  
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Det jag tyckte var roligast med honom det var att han ställde krav hela tiden. Han sa; ”Finns det här 
på Daisy?” eller ”Kan jag göra så här istället?”, “Kan jag skriva på datorn?” , ”Kan jag…?”. Han visste 
att det fanns hjälpmedel, verktyg och möjligheter för honom att kompensera med och han ställde krav 
på att få tillgång till det. Han uttryckte tydligt att han ville ha det. (L4). 

 

Eleverna fick inte bara tillgång till hjälpmedel, utan de fick också hjälp för att lära sig dem. De 
fick de aktiva lärarinsatser som datoranvändandet kräver. 
 

Sedan är det en teknisk fråga här också och då finns det två hinder. Det ena är att den som ska 
använda de här tekniska prylarna måste lära sig att använda dem på ett schysst sätt och inte se dem 
som något hinder. Det andra är att lärarna som finns runtomkring måste se till att det fungerar. Det är 
jätteviktigt hur hjälpmedlen introduceras och vilken support eleverna kan få i stunden. (L4).  

 

En annan viktig faktor var tillgången till inlästa läromedel.  
 

Att det fungerade så bra för Joel tror jag faktiskt har att göra med tillgången på utrustning i form av 
Daisyskivor – att det faktiskt fanns och inte bara några få titlar av skönlitteratur. (L4). 

 

Det var lika naturligt för eleverna att lyssna som att läsa för att komma åt innehållet i en text och 
att skriva på datorn som för hand.  
 

För både Joel och Emil var det självklart att lyssna, det var ett sätt att ta till sig kunskap helt enkelt. 
(SP2). 
 

Joel skrev ju ibland meningar som han inte själv kunde läsa och kunde man då använda dator och 
textdip för talsyntes till det, så hjälpte det ju honom. (L4). 

 

Filip skrev ju otroligt intressant men han hade svårigheter med skrivningen – det var näst intill 
omöjligt att tyda det han hade skrivit och det tog otroligt lång tid. Han kunde ju inte läsa det själv 
heller. Men nu skriver han mycket på dator och då blir det tusen gånger bättre. (L2). 

 
8.4.7 Förmågor 
 

Resultatet visar att om de rätta förutsättningarna ges kan oanade förmågor komma till uttryck 
och utvecklas till stora tillgångar för eleven. Eleverna i studien hade olika förmågor som kom till 
uttryck och utvecklades när de rätta förutsättningarna fanns i miljön. Ebba hade konstnärliga 
anlag och en stark bildkänsla. Hon var också en duktig simmare och skidåkare.  
 

Ebba hade konstnärliga anlag som det var viktigt att ta vara på. Hon var också en enormt duktig 
simmare. När vi var i badhuset då var hon i sitt esse, hon var som en fisk i vattnet och fick visa – 
hoppa och dyka och simma under vattnet. (L1). 

 

Filip gjorde stora framsteg och tillägnade sig på kort tid imponerande kunskaper. Filip prestera-
de alltid bättre i situationer där det var allvar, till exempel i provsituationer. 
 

SO-provet, om Norden, det hade han helt suveränt på, han var absolut bland de bästa i klassen. Sen 
gjorde han engelsk-diagnos för specialläraren direkt efteråt – där hade han 42 av 44 rätt. Och så 
skrev han den här uppsatsen – den var ju helt suverän. Där har han gjort tre supergrejer i rad 
faktiskt! (L2). 

 

David var mycket duktig i matematik, historia och NO. Han hade ett logiskt tänkande och var 
bra på problemlösning. 
 

David var ju också den som kunde förklara svåra begrepp för de andra. Han var allmänbildad, smart, 
hjälpsam och trevlig! (L2). 

 

Joel var mycket duktig på datorer. Han hade dessutom mycket god problemlösningsförmåga och 
var musikalisk. Det mest överraskande var dock hans stora förmåga att lära sig engelska. 
 

Han var ju otroligt duktig på engelska; muntlig engelska, läst engelska, ta åt sig, suga åt sig nya ord 
och uttryck och använda dem, och var inte alls främmande för att göra det – och det gjorde ju han 
redan i trean. När vi höll på och tränade att skriva engelska, glosor och fraser till exempel, så gick det 



 

78 

bättre för honom än att skriva på svenska. Joel hade andra förmågor också, han var en duktig 
gitarrist. (L4).  

 

Emil var duktig i matematik, särskilt i huvudräkning. Han hade också en stark bildkänsla.  
 

Emil var jättebra på huvudräkning, men det trodde han inte på i början eftersom det där med att läsa 
och skriva var så jobbigt. Då trodde han att han var dålig på allting. (L3). 

 
8.4.8 Specialpedagogiskt fält 
 

Den specialpedagogiska verksamheten på skolan utmärktes av att det skedde ett öppet och 
prestigefritt samarbete mellan olika yrkeskategorier. Tillgången till specialkompetens möjlig-
gjorde att elevens problem utreddes i grunden så att rätt hjälp kunde anvisas till varje enskild 
elev. Det medförde också att arbetet vilade på gedigen kunskap.  
 

Att ha en logoped som utreder det, som ser vad det är som brister och som samtidigt är insatt i 
skolans vardag och det pedagogiska arbetet, det är en tillgång. (L1). 

 

Logopeden och språkpedagogen fanns på skolan och kunde ge råd och stöd i det fortsatta 
arbetet.  
 

Det är ju klart att det ger klasslärare och speciallärare i verksamheten ett otroligt stöd, att man får 
hjälp med själva utredningen givetvis, men även att man får stöd med hur man ska hjälpa eleven 
efter utredningen, att de finns på skolan så att man kan fråga och träffa dem framöver, det är 
jättebra! (SP1). 

 

Olika metoder passar olika barn, och det kanske inte är en kunskap som man kan förvänta sig att 
varje enskild lärare har, utan här behövs det nog experthjälp i styrningen eller handledningen; ”Vad 
är det för behov vi har här?” (L4). 

 

Gemensamma planeringsmöten möjliggjorde en helhetssyn på elevens utveckling och lärande. 
Det skapades sammanhang där alla hade betydelsefulla roller i det gemensamma arbetet.  
 

När vi gick igenom hans diagnos var vi allihopa där – alla som var inblandade i detta. Det var inte en 
del här och en del där, utan vi satt gemensamt och planerade; Joel, föräldrarna och jag, special-
läraren, logopeden och språkpedagogen. Då får man en gemensam bas som man kan gå vidare 
från. Alla visste vad man kunde förvänta sig. Det var mycket viktigt. (L4). 

 

Undervisningen präglades av flexibilitet där de individuella insatserna var ett naturligt inslag. 
Begreppet ”special-” var nertonat och gränserna mellan yrkeskategorierna speciallärare/lärare 
var diffuserade (Fig. 8). Insatserna utgick från den enskilda elevens behov och kunde komma 
från olika håll. Mycket tyder på att en lagom balans mellan eleven och klassen och mellan 
individualiserad undervisning och läroformer inriktade på samverkan därvid uppnåddes. 

 

Jag tycker att det är ett bra upplägg här på skolan. David fick hjälp med sina specifika svårigheter 
hos språkpedagogen, den lite mera allmänna specialträningen fick han hos specialläraren och i 
klassen var det mer övergripande. Det är en blandning av olika undervisningsformer och att 
förhållningssättet är sådant att det är helt naturligt. (L2). 

 

Vi fick ihop alla delarna; det individuella stödet som var anpassat till honom, kompensation i klass-
rummet och så fick vi ihop det med hemmet också – föräldrarna var verkligen helt fantastiska!  (SP1). 

 

Mellan lärare och speciallärare rådde ett tyst samförstånd; ”ser du vad jag ser?” 
 

Vi förstår varandra ganska bra och förstår hur vi ska tackla olika saker. Vi har ett suveränt samarbete 
i arbetslaget, vi kompletterade varandra och jag tror att det smittar av sig. Det lyser igenom att jag 
tycker specialläraren är otroligt bra, det gör det även till de andra eleverna i klassen. Om man är ett 
lag runt eleverna som är sammansvetsat så är det lättare. (L2). 
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Figur 8. Specialpedagogiskt fält som visat sig ge positiva effekter på elevens läs- och skrivutveckling. 
 

En gemensam värdegrund hos lärarna framträder som en viktig faktor för att arbetet med elever i 
läs- och skrivsvårigheter ska ledas in på rätt väg. 
 

Det är viktigt att man har en gemensam värdegrund, sen kan vi ju i vår gemensamma värdegrund 
ändå tycka lite olika – det är ju viktigt, så att det blir en polarisering på något sätt – en katalysator – 
till exempel att man träffar dig på morgonen och det har inträffat något och så föds en tanke och så 
bollar du tillbaks en annan tanke som inte alls jag hade tänkt – men att man har en gemensam 
värdegrund, det tror jag är väldigt viktigt. (L1). 

 

SP1 menar att det har stor betydelse att människorna i de olika befattningarna har kompetens och 
samarbetsförmåga. 
 

Jag tror att formen runt om spelar stor roll, att det finns vissa funktioner som elevhälsogrupp, att det 
finns speciallärare, att det finns specialkompetens till det, det är jätteviktigt. Men det absolut 
viktigaste är ju människorna som jobbar i de olika befattningarna! Så det gäller att få rätt personer på 
rätt platser, men även att ha rätt kompetens och att man kan stödja varandra – för det är ju också 
otroligt viktigt. (SP1). 
 

8.4.9. De nationella proven 
 

De nationella proven genomfördes på den för studien aktuella skolan med hänsyn tagen till 
elevernas läs- och skrivsvårigheter. Elever med dyslexi fick uppgifter upplästa, tillgång till dator 
och sekreterarhjälp vid behov. Den fysiska miljön ordnades också så att de fick de bästa be-
tingelserna när provet genomfördes.   
 

De nationella proven genomförde vi ”på talets grund”. Vi läste upp alla arbetsuppgifter och de fick 
sekreterarhjälp när det behövdes och de fick använda datorn. (L4).  

 

Ebba genomförde det nationella provet på sin nya skola. Provet genomfördes på ett likartat sätt 
för alla elever oavsett elevernas förutsättningar. Ebba berättar själv om sina erfarenheter av det 
nationella provet i skolår 5.  

 

Jag fick sätta mig vid en bänk, liksom bara fick provet och så fick jag göra det. Jag satt själv hela 
tiden och det gick inte så bra då. Jag brukar läsa fel på ord ibland och är det ett viktigt ord så… 
Det är bättre att höra orden och få det (provet) förklarat. (Ebba). 
 

Filip klarade proven i svenska, matematik och engelska med goda resultat. På det engelska läs-
förståelseprovet hade han alla rätt vilket var det bästa resultatet i klassen. David genomförde 
proven i svenska och matematik med mycket goda resultat. På matematikprovet hade han ett 
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poäng från maximalt antal. På det engelska provet hade han godkänt. Joel klarade proven i 
svenska, matematik och engelska med goda resultat. På det engelska provet var han bland de 
bästa i sin klass. Emil genomförde de nationella proven i svenska och matematik med godkända 
resultat. Matematikprovet lyckades han bäst med. På det engelska provet nådde han inte riktigt 
fram till ett godkänt resultat. Ebba lyckades inte uppnå godkänt i svenska och matematik. Vid 
analys av provresultatet framgår att de uppgifter som hon misslyckades med var uppgifter där 
det ingick att hon skulle läsa en text för att kunna svara. Andra uppgifter klarade hon däremot 
bra. Ebba genomförde inget nationellt prov i engelska.  
 

Analys av de nationella proven visar att om de rätta förutsättningarna ges kan elevernas för-
mågor komma till uttryck och resultatet blir rättvist i förhållande till deras förmåga. 

 

Utifrån det utgångsläget han hade så gick det ju jättebra. Emil gick jättelångt, och på det nationella 
provet där hade ju han godkänt i svenska och matematik. Han klarade inte engelskan fullt ut, men 
vad gör det – utifrån hans förutsättningar? Han hade en större belastning och det hade ju med hans 
språkstörning att göra, men ändå gick så mycket positivt.(L4). 
 

8.4.10 Arv och miljö 
 

Arvet ger förutsättningarna och miljön tillåter dessa förutsättningar att utvecklas mer eller 
mindre positivt. Lärarhandlingar griper in i händelsekedjan; ibland blir det positiva följder av 
ingripandet, ibland händer det ingenting, ibland kan det till och med bli negativt. Påverkans-
faktorerna för de i studien ingående fem eleverna visualiseras i Fig. 9. 
 

 
 

Fig. 9.  Påverkansfaktorer. Faktorer som främjade elevernas utveckling betecknas med + (plus) och 
faktorer som utgjorde hinder i utvecklingen betecknas med – (minus)1. Pilarna visar den 
språkliga utredningens placering i händelsekedjan. 

                                                 
1 Begreppen språkliga faktorer och språkliga förmågor återfinns på minus respektive plussidan. Språkliga faktorer betecknar till 
exempel bristande syntaktisk och semantisk förmåga, medan språkliga förmågor på plussidan står för god syntaktisk och 
semantisk förmåga (se s. 14). Ett svagt auditivt sekvensminne utgjorde ett hinder medan en god visuell förmåga kunde 
utnyttjas i lärandet. En bristande finmotorik och svårtydd handstil utgjorde ett hinder, men kunde kompenseras med 
kompensatoriska hjälpmedel. Den personliga egenskapen envishet, liksom  personliga talanger på något område, visade sig 
också vara positiva faktorer (se Ingesson 2007; Föhrer och Magnusson 2006). Begrepp som organisation, pedagogiska 
faktorer, kamratrelationer, socialt samspel och emotionella faktorer återfinns på båda sidor av figuren vilket visar att beroende 
på det sociala sammanhanget som eleven ingick i utgjorde dessa faktorer antingen hinder eller främjade utvecklingen (se 
Vygotsky; Sommer; Kylén) (jfr fig. 5, s. 12 och fig. 6, s. 17).  
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Hos samtliga fem elever konstaterades fonologiska problem, ett svagt auditivt sekvensminne och 
ordmobiliseringssvårigheter (Tabell 1). Ingen av eleverna hade däremot ett svagt visuellt 
sekvensminne. Andra faktorer som uppmärksammades varierade från elev till elev. Sådana fak-
torer var; sen talspråklig utveckling, språkliga faktorer, artikulationssvårigheter, svenska som 
andra språk, finmotoriska svårigheter, svårtydd handstil, uppmärksamhetsproblem och kon-
centrationssvårigheter. Høien och Lundbergs figur (fig. 6 s. 17) ger en överskådlig bild av inter-
aktionen mellan olika faktorer.  
 
Tabell 1.  Faktorer som har belastat elevernas läs- och skrivutveckling 

 

 Ebba Filip David Joel Emil 

Brister i fonologisk medvetenhet X X X X X 
Svagt auditivt sekvensminne X X X X X 
Ordmobiliseringssvårigheter X X X X X 
Sen talspråklig utveckling x  x  x 
Artikulationssvårigheter x     
Svårigheter med grammatik och syntax x    x 
Svenska som andraspråk  x    
Finmotoriska svårigheter     x 
Handstil  x  x x 
Koncentrationssvårigheter  x   x 
Uppmärksamhetsproblem     x 

 
Utmärkande för skolan i den aktuella studien var att den anlitade en logoped på konsultuppdrag 
och hade anställt en språkpedagog med särskilda kunskaper när det gäller läs- och skriv-
svårigheter. Dessa personer fanns tillgängliga på skolan vilket möjliggjorde en nära koppling 
mellan utredning och det pedagogiska arbetet. Engagerade och kompetenta lärare och special-
lärare var av avgörande betydelse för en framgångsrik läs- och skrivutveckling hos eleverna i 
studien och pedagogiken, som var teoretiskt förankrad och anpassad efter eleverna, var betydel-
sefull. Andra betydelsefulla faktorer var att skolan hade tillgång till anpassade och kompen-
satoriska läromedel samt ett välutrustat bibliotek med en kunnig bibliotekarie. Individuell språk-
träning (en-till-en-undervisning) visade sig vara en effektiv insats. Föräldrarnas stöd och engage-
mang hade mycket stor betydelse för elevernas positiva utveckling. 
 
Mycket i studien tyder på att samarbetet mellan de personer som fanns runt eleven var viktigt för 
att resultatet skulle bli bra (Fig. 10). Logopeden beskrevs som kunnig och insatt i skolans verk-
samhet och logopeden ansågs förmedla resultaten från utredningarna på ett bra sätt. Skol-

psykologen beskrevs som duktig och drivande i såväl elevärenden som organisatoriska frågor.  
 

Psykologen på skolan var en viktig länk också. Hon kunde driva ganska hårt, dels mot ledningen och 
dels mot oss på fältet, och det får vi inte ta negativt. (L1).  

 

Bibliotekarien beskrevs som kunnig och intresserad. Hon engagerade 
sig i eleverna och såg till att skaffa fram Daisyskivor och litteratur på 
passande nivå.  
 

Det krävs också att ha en bibliotekarie som är intresserad och kunnig 
och som vill samarbeta – och det vill ju vår bibliotekarie. (L1). 

 

När det gäller det här med tillgången kan man inte bortse ifrån att vi har 
ett välutrustat bibliotek, det är ju ohyggligt bra. (L4). 

 

Samarbetet med föräldrarna spelade en viktig roll för elevernas 
utveckling. Informanterna framhöll betydelsen av att etablera en god 
kontakt med hemmet. Samtliga elever i studien hade föräldrar som 
engagerade sig i skolarbetet och stöttade sina barn. 
 

 

 
Fig. 10. 
Samspelet mellan olika 
personer runt eleven. 
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Det var lätt att arbeta med hennes föräldrar. Föräldrarna var en viktig bit i att det gick så bra.(L1). 
 

Joel hade också hela tiden en väldigt positiv support från föräldrarna. Och man kan inte bortse från 
det – hur de här eleverna har det hemma är mycket betydelsefullt. (L4).  

 

Det gjordes aktiva insatser för att etablera ett gott samarbete med hemmet. Det innebar att det 
även ställdes krav på föräldrarna och att föräldraansvaret vävdes in i arbetet.    
 

Eftersom jag hade en överenskommelse med föräldrarna kunde jag angripa den länken ganska 
snabbt om jag såg att den brast. (L1). 

 
8.3.11 Atmosfären i klassen 
 

Samtliga lärare i studien arbetade aktivt med klassen för att få en bra gruppatmosfär där synen 
på olikhet var naturlig. Det pratades öppet om att man är olika och har olika styrkor och svag-
heter. På detta sätt skapades ett klimat i klassrummet där elevernas olika förmågor kunde få 
utvecklas och där eleverna hjälptes åt i olika situationer. Genom att ta del av varandras tankar 
fick eleverna tillgång till en mångfald lösningsstrategier.  
 

Det handlar om att var och en måste få växa på sitt sätt. Jag tror det är viktigt att man är öppen och 
att man talar om vad det handlar om – att den här eleven har problem med dessa saker och därför 
får den här hjälpen. Du har problem med det här och därför kan inte du göra det på det här sättet, 
och du får sitta där för att du behöver lugn och ro just nu – det blir som en naturlig diskussion hela 
tiden. Det tror jag faktiskt att barn och ungdomar har ganska lätt att förstå om man pratar öppet om 
det, att det är en del i undervisningen bara. (SP1).  

 

För att få ett naturligt förhållningssätt till kompensatoriska hjälpmedel fick alla som ville prova.  
 

Ibland ville de som inte brukade lyssna på Daisy lyssna på kompisens band för att det var lite 
spännande. Jag tror att det är bra att även de som är duktiga på att läsa får prova själva också, just 
för att det inte ska vara tabubelagt. (L3). 

 

Joel var mycket duktig på att använda kompensatoriska hjälpmedel och delade gärna med sig av 
sina kunskaper. Han pratade öppet om sina läs- och skrivproblem och hur han hanterade det.  
 

Det tror jag är en kanonmöjlighet– när en elev lär en annan. Inte minst när det gäller tekniken, att så 
här gör man; ”in med skivan där och så här gör du när du lägger bokmärken”. Det kan vara tryggt 
också för den lärare som tycker tekniken är jobbig – att man faktiskt kan ta hjälp av eleverna. (L4).  

 

Vilken tillgång för de andra eleverna! Det här borde man verkligen fånga upp, sådana här elever.  De 
kan ju ge andra elever någonting som inte vi vuxna kan, för på det sättet är eleverna ju viktigare för 
varandra än vuxna är. (SP2). 

 
9. Diskussion 
 

Lewin (1946 s. 35) hävdade att ”Research that produce nothing but books will not suffice”. Det 
har gått drygt 60 år sedan dessa ord blev skrivna. Är det inte dags att nu lyfta fram den kunskap 
avseende pedagogiska handlingar som finns ute i skolorna och medvetandegöra den genom att i 
kommunikation överföra forskningsresultat i praktisk verksamhet? 
 
Metoddiskussion 
 

Valet att göra en praxisorienterad studie visade sig vara av avgörande betydelse för att få tillgång 
till studiens rika empiriska material. Genom närhet till verksamheten och upprepade reflekteran-
de samtal kunde jag få tillgång till informanternas erfarenheter och tankar runt pedagogiska 
handlingar och händelser. Deras förmåga att bidra till insikt och förståelse av de frågeställningar 
som fokuserades var utslagsgivande för de resultat som frambringades. 
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Retrospektiv fallstudie visade sig vara effektiv som forskningsmetod för att nå syftet med 
studien, nämligen att visa varför vissa pedagogiska handlingar lyckas bättre än andra och för-
klara varför problem uppstår, vad som händer och hur. Urvalet av elever var representativt för att 
kunna belysa läs- och skrivutvecklingen ur olika synvinklar. Eftersom grunden till problemen 
skilde sig åt skapades insikt i betydelsen att anpassa insatserna till den enskilda elevens behov 
och förutsättningar. Informanternas förmåga att dela med sig av tankar och erfarenheter om 
viktiga händelser i elevernas skolhistorier tydliggjorde villkoren för en framgångsrik skriftspråk-
lig utveckling. Tillgången till pedagogisk dokumentation och andra för studien relevanta doku-
ment samt samtal med logopeden fördjupade bilden. Samtal med föräldrar och elever gav 
ytterligare dimension till studien.  
 

Forskarrollen kännetecknades av dialog med informanterna och en reflekterande hållning. Det 
problemområde som studien fokuserade var hämtat från praktiken och det fanns ett gemensamt 
intresse av att uppnå förståelse och komma till insikt om hur man på bästa sätt kan stödja elever i 
deras utveckling av skriftspråket. Schön (1983) menar att teoretiska kunskaper inte är tillräckliga 
för att lösa praktiska problem. Han framhåller vikten av att lärare begrundar pedagogiska situa-
tioner och handlingar samt påföljande resultat för att uppnå förståelse. Genom reflektion blev 
frågeställningarna (se s. 3) i min studie tydliggjorda och kunde förstås av såväl forskare som 
informanter. Därigenom kunde en djupare förståelse uppnås av hur pedagogiska insatser påver-
kar elever som har läs- och skrivsvårigheter, i enlighet med Mattssons (2004) tankegångar. 
Genom att jag befann mig inne i verksamheten kunde den kunskap och de tankar som fanns hos 
de intervjuade lärarna lyftas fram på ett helt annat sätt än vad som skulle ha varit fallet om jag 
haft distans till verksamheten. Dock menar Helldin (2002) att kunskapen inte kan överföras till 
verksamheten om den inte upplevs som betydelsefull, vilket även framhålls av Mattsson (2004). 
Genom denna studie finns stora möjligheter att göra mina slutsatser och tankar tillgängliga för 
de som arbetar i skolverksamheten. Genom att sätta ord på egna tankar och lyssna på varandra 
har nya insikter erhållits utifrån ett upplevelseplan för såväl forskare som informanter. Detta kan 
utgöra en grund för förståelse, förändring och utveckling och öka den kvalitativa kommunika-
tionen i skolan vilket gagnar elever som behöver stöd i sin utveckling av skriftspråket.  
 
Individuellt anpassad undervisning 
 
Eleverna i denna studie fick ta del av olika former av specialpedagogiska insatser innan de fick 
en språklig utredning gjord. De fick till exempel extra lästräning, extra läsläxor och placering i 
resursgrupp med elever i behov särskilt stöd. Dessa insatser visade sig inte ge någon nämnvärd 
effekt på läs- och skrivförmågan. Som en följd av den språkliga utredningen fick de individuellt 
anpassad undervisning. Myrberg och Lange (2006) understryker vikten av individualisering för 
elever som har läs- och skrivsvårigheter genom en medveten pedagogik där man tar fasta på 
elevernas starka sidor samtidigt som syftet är att kompensera och träna svaga förmågor. Även 
Clay (1993) lyfter fram betydelsen av att individualisera undervisningen och påpekar att en 
förutsättning för framgång i läsningen är att lästräningen sker på rätt svårighetsnivå. Här kan en 
jämförelse göras med Ebbas läsläxor; när läsläxorna anpassades till henne började framstegen att 
komma vilket i sin tur ledde till ökat självförtroende (jfr forskningsfråga 1 och 3). Vikten av att 
individualisera undervisningen understryks av lärarna i studien, till exempel följande citat.  
 

Jag tror att man måste vara öppen för de här variationerna och att de stödjande åtgärderna är på 
individnivå. (L4 s. 65). 

 

Placeringen i resursgrupp var för Filip, Ebba och Joel en olycklig strategi (jfr forskningsfråga 2). 
Adler och Holmgren (2000) poängterar att det inte är effektivt att träna elever som har specifika 
svårigheter i grupp med elever som har olika typer av svårigheter eftersom de behöver träna på 
olika saker. Vidare understryker Adler (2001) betydelsen av att fokusera på kvaliteten i insatser-
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na och varnar för att all hjälp inte är bra. Felaktiga insatser kan enligt Adler till och med förvärra 
och fördjupa problemen. ”Ibland kan 30 minuters individuell, kvalificerad och välriktad special-
pedagogisk hjälp vara bättre än fyra timmars daglig övning i en grupp där eleverna har helt 
skilda problem och hjälpbehov”. (Adler 2001, s. 107). Groth (2007) menar att lärandet i resurs-
gruppen kan hämmas eftersom eleverna påverkas av sina gruppkamrater. Detta medför att 
elevernas ambitionsnivå dämpas på grund av gruppens generellt sett låga nivå, vilket även 
Dysthe (2003) framhåller (se s. 26). Här kan tydliga paralleller dras till Joel och Filips placering 
i resursgrupp där man kan anta att de inte fick de utmaningar som stod i relation till deras för-
mågor. Høien och Lundberg (2002) påpekar att det inte går att göra ett upplägg som passar för 
lässvaga elever i allmänhet eftersom ingen elev är den andra lik. De framhåller att åtgärder 
måste göras med utgångspunkt i en grundlig kartläggning av den enskilda elevens avkodnings- 
och förståelseprocesser. Den språkliga utredningen och kopplingen till den pedagogiska verk-
samheten som eleverna i studien fick möjliggjorde en sådan anpassning av undervisningen till 
den enskilda eleven (jfr forskningsfråga 1). Høien och Lundberg understryker vidare vikten av 
att kartläggningen är en kontinuerlig process, så att man vid varje tidpunkt kan få kunskap om 
hur undervisningsupplägget fungerar. Detta var vad som skedde för studiens fem elever efter att 
den språkliga utredningen hade kommit till stånd. De positiva effekterna av detta framträder 
tydligt i respektive elevs skolhistoria, vilket pekar på att dessa pedagogiska handlingar gav 
positiva gensvar (jfr forskningsfråga 1 och 3). 
 

Adler och Holmgren (2000) och Adler (muntl. komm. 2005) lyfter fram tre komponenter som 
måste ingå i det specialpedagogiska stödet; lindra följderna, reducera svårigheterna och kom-
pensera för problemen. Ser vi på detta i relation till de insatser som studiens elever fick, så ingår 
samtliga dessa tre komponenter. Adler och Holmgren varnar för att om vi inte tidigt arbetar ak-
tivt med en elevs negativa självbild så kommer eleven att successivt undvika läsning, skrivning, 
räkning och andra aktiviteter i skolan. Lärarna som ingår i studien arbetade aktivt med klassen 
för att få en positiv tillåtande attityd och med att stärka elevens självbild. Detta skedde genom att 
identifiera den individuella styrkan och lyfta fram den så att den blev synlig för såväl om-
givningen som eleven själv. I klasserna pratades det öppet om olikhet och det var naturligt att 
göra på olika sätt för att inhämta kunskap. Høien och Lundberg (2002) understryker vikten av att 
tillmötesgå behovet av trygghet och av att lyckas; ”Nothing succeeds like success”. (s. 281). L2 
framhåller just det som Høien och Lundberg påpekar, nämligen att ”det man lär sig av är när 
man lyckas.” (s. 52). De pedagogiska handlingar som har gett positiva gensvar hos eleverna i 
denna studie är sådana händelser där eleven fått göra erfarenheter av att lyckas (jfr forsknings-
fråga 1 och 3). Lärarna lyckades lyfta fram just de saker som eleven själv kände sig stolt över 
och som även klasskamraterna blev imponerade av. I elevernas skolhistorier framgår att detta 
förfarande var av avgörande betydelse för elevernas identitetsskapande. När eleven fick utveckla 
sin förmåga att självständigt utföra en uppgift skapades en upplevelse av att lyckas vilket var 
avgörande för elevens motivation, i enlighet med Høien och Lundbergs (2002) konstaterande. 
Även Frost (2002) och Taube (2004) understryker vikten av detta. 
 

När det gäller att reducera elevers specifika svårigheter så sker detta bäst enskilt eftersom de 
behöver träna på olika saker, menar Adler och Holmgren (2000) som betonar att det därför är 
olämpligt och ineffektivt att undervisa dem i grupp. SP1 framhåller vikten av att man jobbar 
med de bitarna som verkligen är där ”klon sitter”, istället för bara allmän lästräning som kanske 
inte alls utvecklar den reella svagheten. (s. 57). Omfattande forskning har visat att elever som 
har läs- och skrivsvårigheter behöver en strukturerad undervisning (Snowling och Hulme 2005). 
En-till-en-undervisning är en form av strukturerad undervisning som har visat sig vara en 
framgångsrik metod för att undervisa elever som har läs- och skrivproblem. Enligt Høien och 
Lundberg (2002) är direkt undervisning av stor betydelse eftersom eleven behöver en vuxen som 
ger vägledning, förklarar, upprätthåller intresset och koncentrationen. Giltigheten i detta framgår 
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tydligt i elevernas respektive historier. Särskilt påtagligt är detta i Filips och Emils historier där 
eget arbete utan lärarstöd inte fungerade (jfr forskningsfråga 2). Torgesen (2005) konstaterar, 
utifrån ett antal studier, att viktiga komponenter i de insatser som visade sig vara effektiva var 
en-till-en-undervisning, intensivträning och lärarskicklighet. Även Myrberg (2007) framhåller 
betydelsen av direktundervisning som är individuellt anpassad för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Han menar att dessa elever behöver direkt lärarstöd som inriktas på just deras 
inlärningsstrategier. Den individuella språkträningen som eleverna i studien fick ta del av var 
just en sådan kvalificerad och välriktad specialpedagogisk insats. Det språkliga stödet var 
anpassat till elevernas specifika svårigheter och byggde på träning i fonologisk medvetenhet, 
avkodningsförmåga, uppbyggnad av ordförrådet och utvecklande av effektiva lässtrategier. 
Dessa komponenters betydelse för en positiv skriftspråklig utveckling överensstämmer med 
aktuell läsforskning (Snowling och Hulme 2005; Myrberg 2007). Myrberg konstaterar vidare att 
för elever med dyslexiproblem krävs undervisning som utvecklar deras fonologisk/fonemiska 
förmåga och deras läsförståelsestrategier. Detta ingick i de insatser som studiens elever erhöll. 
Torgesen påpekar även att det visade sig vara lättare att undervisa de elever som fått en-till-en-
undervisning eftersom de hade utvecklat fungerande lässtrategier. Att samtliga fem elever i före-
liggande studie utvecklade framgångsrika strategier till följd av dessa pedagogiska handlingar 
kan vi se exempel på i deras respektive historier. Det mest grundläggande för insatserna är att ut-
reda vilken undervisningsmetod som är mest effektiv för vilket barn eftersom de har varierande 
svårigheter, påpekar Rack (2004) och får stöd för detta påstående av Torgesen. Det visade sig 
vara av avgörande betydelse att för Ebba, Filip, Joel, David och Emil att deras svårigheter ut-
reddes i grunden och att man kom fram till vilka undervisningsmetoder som var mest effektiva 
för dem i olika sammanhang.  
 

Den tredje komponenten som enligt Adler och Holmgren (2000) måste ingå i undervisningen är 
att eleverna får lära sig att kompensera för sina problem. Detta påstående stöds av såväl Föhrer 
och Magnusson (2003) som Jacobsson och Svensson (2007). Även här ser vi överensstämmelse 
med hur den undervisning och de specialpedagogiska insatser som eleverna i studien tog del av 
var utformad. Kompensatoriska hjälpmedel var ett naturligt inslag i undervisningen och 
anpassades till elevernas behov, mognad och lärostil. De fick de aktiva lärarinsatser som 
datorstödet krävde och lärarna såg till att det fanns god tillgång till inlästa läromedel (jfr 
forskningsfråga 1). Betydelsen av detta framhålls av lärarna i studien, till exempel betonar L4 att 
eleverna måste få ”support i stunden” (s. 72). Lärarnas handlingar ledde till att eleverna ut-
vecklade framgångsrika strategier och lärde sig kompensera för sina svårigheter med goda 
studieresultat som följd.  
 

Lärarna som deltog i min studie var beredda att prova olika arbetssätt för att hitta det som 
passade den enskilda eleven. De lyckades också hitta ett undervisningsupplägg som gav det rätta 
balansförhållandet mellan insats och utbyte. Betydelsen av detta understryks av Høien och 
Lundberg (2002) vilket åskådliggörs i deras insats-nytta-modell (Fig. 7, s. 24). I enlighet med 
Bodrova och Leongs (1996) beskrivning av undervisningen utifrån begreppet scaffolding, hand-
lade lärandet om en aktiv process där läraren var medskapare tillsammans med eleven och 
lärandet fokuserades till var eleven befann sig i kunskapsutvecklingsprocessen. De insatser som 
eleverna fick var organiserade utifrån den enskilda elevens situation och låg snäppet över 
elevens förmåga (den proximala zonen; se s. 6 och 20-21) med avsikten att ge utmaningar som 
främjade utvecklingen och höll nyfikenheten och lusten att lära vid liv (jfr forskningsfråga 1). 
Eleverna gjordes delaktiga och tog ansvar för sitt eget lärande, något som Pehrsson och 
Sahlström (1998) anser vara av fundamental betydelse.  

 
… och alla böcker var lite, lite svårare än det de skulle kunna klara helt själva – och jag såg till att det 
blev en handling som verkligen passade deras intellektuella nivå. Det får inte vara för enkelt, det 
måste vara en utmaning. (SP1, s. 56). 
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Adams (1990) menar bestämt att träningen av den fonologiska förmågan ska gå hand i hand med 
positiva läsupplevelser och att båda komponenterna måste ingå för att en framgångsrik skrift-
språksinlärning ska komma till stånd. Denna kombination var sannolikt en viktig faktor i elever-
nas positiva utveckling av skriftspråket i föreliggande studie (jfr forskningsfråga 1). SP1, som 
får medhåll av L1, L2 och L4, framhåller vikten av att det är en blandning mellan olika undervis-
ningsformer och menar att ”det handlar om ett växelspel mellan det individuella stödet och 
stödet i klassrummet. Båda de delarna måste ingå, det är otroligt viktigt.” (s. 50).  

 
Förmågor som möjlighet till utveckling och lärande 
 

I studien framkommer att förmåga inte är något konstant utan beror på det sammanhang som 
eleven ingår i och den interaktion som råder i den kontext som eleven befinner sig i (se Fig. 1, s. 
4). Eleverna hade vitt skilda förmågor som visade sig och utvecklades i en gynnsam läromiljö. 
Ebbas konstnärliga förmåga lyftes fram och fick komma till uttryck och därmed utvecklades i 
olika arbeten i klassen. Genom utmaning och uppmuntran fick L1 och SP1 Ebba att höja sin läs-
förmåga avsevärt (jfr forskningsfråga 1). Atmosfären i klassen spelade en avgörande roll i 
sammanhanget. När Ebba flyttade till en annan skola i skolår 5, där förutsättningarna inte var de-
samma, sjönk Ebbas prestationsförmåga (se Fig. 9, s. 80). När hon ställdes inför uppgifter där 
hon inte var förberedd blev hon osäker. Detta medförde försämrat självförtroende och att hon 
började undvika situationer där det fanns risk för att misslyckas. Mycket tyder på att attityden 
hos den sociala omgivningen medförde att Ebba på olika sätt började dölja sina svårigheter (jfr 
forskningsfråga 2). Sommer (1997) menar att, beroende på det komplicerade samspelet mellan 
sociala interaktioner och det enskilda barnets möjligheter och begränsningar, kan barnet utveckla 
sina potentiella förmågor eller bromsas. Detta överensstämmer med mina elevernas skol-
historier. 
 

När Filip började i skolår 4 i den för studien aktuella skolan kom hans begåvning till uttryck. 
Viktiga faktorer som sannolikt påverkade detta var lärarnas förhållningssätt och att det fanns an-
knytningar till Filips hemland genom klassläraren. Filip blev bekräftad i den person som han var 
och den kultur som han kom ifrån. Det gjorde att hans självbild stärktes, vilket inverkade posi-
tivt på hans identitetsskapande. Detta är i linje med Sommers (1997) antagande att barnets själv-
bild successivt byggs upp av de upplevelser av samspelsepisoder som barnet ingår i. Även de 
samspelsepisoder som Ebba, Joel, Emil och David var en del av medförde positiva positioner i 
klassen. 
 

Den information som förmedlades till L2 och SP1 när Filip började på skolan var att Filip hade 
extremt stora koncentrationssvårigheter. Emellertid upplevde inte L2 och SP1 att Filip hade sär-
skilt svårt att koncentrera sig. Genom att L2 och SP1 uppmärksammade vad som försvårade för 
Filip och vad som störde hans koncentration kunde lärandemiljön runt honom anpassades utifrån 
vad som fungerade bra för Filip. Filip behövde en tydlig lärare och en väl strukturerad läromiljö 
varefter han kunde koncentrera sig och uppnådde mycket goda studieresultat (jfr forskningsfråga 
1). När L2 var bortrest under en period förändrades emellertid förhållandet igen. En annan lärare 
och en annan struktur på undervisningen i klassrummet där eleverna satt i grupper och arbetade 
med eget arbete fungerade inte för Filip. Under denna period presterade Filip betydligt sämre (se 
Fig 9, s. 80). Här kan känsligheten i interaktion mellan elev och miljö noteras (jfr forsknings-
fråga 2). Även Emil uppvisade svårigheter med koncentration och uppmärksamhet när han gick 
på lågstadiet. I takt med att han utvecklade sin språkliga förmåga förbättrades hans koncentra-
tionsförmåga avsevärt. Det förefaller i detta fall finnas en koppling mellan språklig förmåga och 
koncentrationsförmåga. 
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David, Filip och Joel som hade avgränsade fonologiska problem lärde sig lätt att kompensera 
för sina svårigheter och kunde därigenom uppnå mycket goda studieresultat. För Ebba och 
Emil som även hade andra språkliga svårigheter som problem med grammatik och syntax för-
svårades detta. Detta är i överensstämmelse med Myrbergs (2007) klargörande att dyslektiker 
med avgränsade fonologiska problem ofta kan kompensera sina fonologiska problem eftersom 
de utvecklar semantiska och syntaktiska förmågor. Detta sätt att kompensera försvårades för 
Emil eftersom han hade svårigheter på dessa områden. När texterna blev svårare och mer 
komplexa i fråga om ord och syntax i skolår 3 ökade Emils svårigheter och adekvata insatser 
var nödvändiga för att bibehålla den positiva trenden. (Se fig. 9, s. 80). 
 

När Joel tillhörde resursgrupp är det troligt att han identifierade sig med de övriga i gruppen vil-
ket påverkade hans självkänsla negativt. Kanske fick han inte heller den utmaning som var nöd-
vändig för att höja sin förmåga. När Joel fick utmaningar i sitt lärande höjde han sin prestations-
förmåga avsevärt (jfr forskningsfråga 1 och 2). Den positiva utvecklingen stärktes ytterligare av 
Joels goda förmåga att handskas med datorer och andra kompensatoriska hjälpmedel. Detta togs 
tillvara i undervisningen bland annat genom att Joel fick demonstrera och lära ut sina dator-
kunskaper (jfr forskningsfråga 3). Bodrova och Leong (1996) menar att ett bra sätt att få syn på 
sina egna strategier är att förklara för någon annan. Detta bidrog sannolikt till Joels positiva ut-
veckling. Föhrer och Magnusson (2006) framhåller vikten av att ta tillvara de erfarenheter som 
enskilda individer har av att klara av sina läs- och skrivproblem. De menar att insikt i hur 
enskilda individer har löst sin situation också kan gagna andra med liknande svårigheter genom 
att ge dem positiva förebilder. Enligt L4 och SP2 var Joel just en sådan positiv förebild för sin 
omgivning. 
 

Filip och Joel utvecklade förvånansvärt lätt goda kunskaper i engelska. De tog med lätthet till sig 
nya ord och uttryck och hade inga bekymmer att använda dem i muntlig konversation. För Filip 
var det lättare att läsa på engelska än på svenska, och Joel överraskade med att lära sig alla 
oregelbundna verb. Dessutom gick det bättre för honom att skriva på engelska än på svenska. 
Båda pojkarna låg i topp när det gällde läsförståelseprov i engelska. Att dessa elever hade så lätt 
med ett nytt språk går stick i stäv med den vedertagna uppfattningen att den som har svårigheter 
på modersmålet också få svårigheter på det nya språket. Emellertid finns stöd för att det kan 
förhålla sig på detta sätt genom en studie av Miller-Guron och Lundberg (2000; se kap. 6, s. 28). 
De konstaterade att för ett antal dyslektiker är det lättare att läsa på engelska än på svenska. Det 
finns flera omständigheter som kan bidra till detta menar Miller-Guron och Lundberg. För 
dyslektiker som litar till ortografisk ordavkodning kan engelskans ortografiska struktur vara 
fördelaktig. Detta stämmer in på Filip och Joel som båda är ortografiska läsare. I den engelska 
undervisning som Joel och Filip tog del av värderades förmågan att uttrycka sig muntligt högt. 
Eftersom de hade en god språklig förmåga kunde detta öka deras motivation till att även läsa och 
skriva på engelska enligt Miller-Guron och Lundberg. I intervjuer som Miller-Guron och Lund-
berg genomförde uttryckte gruppen dyslektiker som föredrog att läsa engelska att de upplevde 
det som att de fick en andra chans när de skulle lära sig ett nytt språk. (a.a.). Detta var sannolikt 
även fallet för Joel och Filip.  
 

Ingesson (2007) menar att det verkar som om dyslektiker har en visuell begåvning och ett 
kreativt tänkande som utvecklas. Hon gör en försiktig tolkning utifrån sin studie, att barn med 
dyslexi lär sig visuella, kreativa och intuitiva metoder att lösa problem som en följd av 
kompensatoriska processer. Även här finns beröringspunkter med min studie som uppvisar 
flera exempel på kreativt tänkande och problemlösningsförmåga hos eleverna, vilket lärarna 
uppmärksammade och lyfte fram (jfr forskningsfråga 1). 
 

Föhrer och Magnusson (2006) konstaterar utifrån ett pågående projekt att elevens inställning och 
förhållningssätt till sina läs- och skrivsvårigheter är av avgörande betydelse för framgång vad 
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gäller skola och utbildning. I den positiva sociala omgivningen utvecklade eleverna i min studie 
en naturlig syn på sina läs- och skrivproblem, vilket gav en god självkänsla och underlättade 
deras inlärningsmöjligheter. I Föhrer och Magnussons studie (2006) framkom vidare att skol-
arbetet gick över förväntan för de elever som hade ett speciellt intresse. Ingesson (2007) fann 
likaså att ungdomar med dyslexi som har en särskild talang eller ett starkt intresse med tiden 
anpassar sig väl. Faktorer som hon lyfter fram är till exempel talang för sport, konst, musik eller 
teknik. Även eleverna i min studie hade intresse för bestämda ämnesområden. De var till 
exempel konstnärligt begåvade, musikaliska, tekniskt kunniga, natur- eller historiskt intressera-
de. Enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) är det viktigt att vi vuxna fokuserar på barnens 
intressen och förmågor. Lärarnas förmåga att göra detta finner vi flera exempel på i elevernas 
skolhistorier, vilket ledde till positiva upplevelser för eleverna (jfr forskningsfråga 1 och 3). 
 

Den personliga egenskapen envishet visade sig både i Föhrer och Magnussons (2006) och 
Ingessons (2007) studier vara en viktig intern faktor. Envishet och målmedvetenhet framträder 
tydligt hos studiens fem elever. De kom efter utredningen till insikt om sina starka och svaga 
sidor och utvecklade därefter en målmedvetenhet som de hade stor nytta av. När de blev moti-
verade arbetade de för att nå sina mål utan att resignera, även om det var svårt och krävde stora 
arbetsinsatser. L3 förundrades över Emils arbetsvilja trots att han hade stora svårigheter; ”Jag 
har fortfarande en märklig känsla av förvåning och förundran över hans arbetsiver.” (L3, s. 67). 
 
Samspel lärare – elev 
 

Såväl Vygotskys (1962/1934) som Sommers syn (1997) på utveckling och lärande bygger på 
pedagogens insikt och tro på barnets egna inneboende kompetenser i den pedagogiska 
verksamheten. Det förutsätter att läraren intresserar sig för det enskilda barnets utvecklingsnivå 
och erfarenheter för att åstadkomma ett bra lärande. De pedagogiska handlingar som visade sig 
ge positiva gensvar hos eleverna i denna studie vilade på ett sådant förhållningssätt hos lärarna. 
Eleverna hade lärare som trodde på deras förmåga att klara av sina beting och som engagerade 
dem i sin egen kunskapsinhämtning (jfr forskningsfråga 4). Den kunskapande processen var i 
fokus; hur eleverna resonerade sig fram till lösningen var det väsentliga. I dialogen med läraren 
skapades möjlighet för eleven att tillägna sig kunskap om och förståelse av det egna sättet att 
tänka och lära. Vidare framgår det i studiens empiriska material att som personer betydde lärare 
och speciallärare mycket för eleverna. Detta stöder Ingessons (2007) studie där det framkom att 
positiva externa faktorer var betydelsefulla vuxna som trodde på elevernas möjligheter att klara 
sig bra.  
 

I min studie var lyhördhet och inlevelseförmåga framträdande egenskaper hos samtliga lärare 
(jfr forskningsfråga 4). Detta var med stor sannolikhet av avgörande betydelse för elevernas 
positiva utveckling och är i enlighet med vad Normell (2004) understryker som viktiga egen-
skaper hos en god pedagog. Enligt Normell kan den som själv har upplevt misslyckanden, men 
som genom en positiv omgivning fått perspektiv och distans till detta, använda sina erfarenheter 
konstruktivt för att hjälpa elever som har svårigheter. Även Danielsson och Liljeroth (2005) be-
tonar att bearbetade upplevelser av svårigheter och motgångar kan vändas till styrka. I min 
studie ger L1 och L3 exempel på egna erfarenheter av negativa skolupplevelser som de nu an-
vänder sig av i arbetet för att stötta och hjälpa eleverna och därmed skapa samförstånd. Denna 
strategi visade sig vara fruktbar och gav positivt gensvar hos eleverna (jfr forskningsfråga 1). 
 

I samspelet mellan lärare och elev är det betydelsefullt hur läraren tolkar elevens beteende menar 
Normell (2004). Lärarens tolkning kommer nämligen att påverka hur han eller hon bemöter 
eleven och hur han eller hon handlar. Det kommer också att påverka hur andra uppfattar eleven. 
Gemensamt för studiens lärare är att de lyfte fram elevernas olika förmågor så att de framträdde 
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för omgivningen (jfr forskningsfråga 4). I olika arbeten blev elevernas olika bidrag lika viktiga 
delar i en helhet. Genom att lyfta fram elevernas olikheter som en tillgång öppnades också nya 
möjligheter för dem att lära av varandra och kunna använda sig av varandras olika kunskaper. 
Eleverna i studien fick ofta förklara hur de bar sig åt för att klara sina uppgifter för läraren. När 
eleven förklarade sitt tankesätt fick läraren värdefull insikt om hur eleven tänkte, samtidigt som 
eleven blev medveten om sina egna strategier. Denna kunskap kunde läraren sedan relatera till 
teorier om läs- och skrivutveckling och undervisningssituation. Det hjälpte läraren att förstå hur 
val av innehåll, arbetssätt och arbetsformer gynnade eller hindrade elevens möjligheter till 
optimal utveckling. Detta är en strategi som Bodrova och Leong (1996) förespråkar. En fram-
trädande egenskap hos lärarna i studien var också att de reflekterade över sin egen arbetsinsats i 
lärandesituationen och att de var benägna att ompröva undervisningsmetod tills de hittade vad 
som passade bäst för den enskilda eleven (jfr forskningsfråga 4). Detta förhållningssätt stöds av 
Åberg och Lenz Taguchi (2005) som menar att om vi är en del i en gemensam lärandeprocess 
med barnen, där varje barn utmanas på sin individuella nivå, har vi möjligheter att förstå hur 
barnen tänker och kan då tillsammans med dem skapa en positiv lärandemiljö.  
 

Zettergren Nelson (2003) framhåller betydelsen av att det finns en lärare som upptäcker att allt 
inte har stått rätt till och som ingriper. Dessa lärare som agerar och ser till att barnen får en ut-
redning och specialundervisning framställs som moraliskt överlägsna de lärare som inte har brytt 
sig om eller märkt barnets bekymmer i skolan. I mina elevers skolhistorier synliggörs att lärarna 
varit just sådana personer som har handlat i överensstämmelse med Zettergren Nelsons positiva 
beskrivning. En grundläggande faktor i den undervisning som eleverna i studien tog del av var 
att lärarna arbetade aktivt med att stärka deras självbild (jfr forskningsfråga 4). Jacobson och 
Lundberg (1995) liksom Taube (2004) lyfter fram att en god självbild är en av de viktigaste 
faktorerna för en framgångsrik skriftspråksutveckling. Vikten av att förhindra att nyfikenhet och 
lusten att lära övergår till ointresse och bristande tillit till den egna förmågan poängteras av Fors-
mark (muntl. komm. 2006). Giltigheten i detta kan vi följa i elevernas historier, särskilt fram-
trädande i Joels, Filips och Ebbas historier. 

 
Kontrast mellan specialpedagogiska fält 
 

I min studie kan vi följa hur eleverna påverkas i olika miljöer och hur deras inneboende resurser 
hämmas eller får komma till uttryck och utvecklas. Kylén (Kylén m.fl. 2002) menar att i inter-
aktionen med de miljöer vi befinner oss i och i de krav som ställs på oss sker en ständigt på-
gående utveckling. Redan 1932 satte Vygotsky fokus på de sociala situationerna. Han menade 
att de sociala situationerna måste arrangeras för att utveckling ska kunna äga rum (se s. 6). Clays 
(1991) pedagogik tar sin utgångspunkt i detta och följs av flera andra, bland andra Bodrova och 
Leong (1996) Fahlén (2002) Fröjd (2005) och Liberg (2006).  
 

Groth (2007) studerade en specialpedagogisk verksamhet som innebar att eleverna lämnade sin 
klass för att få stöd av specialläraren. En av Groths slutsatser är att den specialpedagogiska verk-
samhet som han studerat medför att elever upplever utanförskap och stämpling. Hans resultat 
indikerar att elevens självbild till stora delar har sin grund i den sociala interaktionen. Begreppet 
”special-” är en faktor som Groth lyfter fram som en bidragande orsak till specialundervisning-
ens negativa framtoning. I kontrast till Groths studie visar resultatet i min studie att eleverna 
hade en positiv syn på specialundervisningen som sågs som en naturlig del i undervisningen. 
Mycket tyder på att det naturliga förhållningssättet, där begreppet ”special-” var nertonat och det 
specialpedagogiska fältet vidgat (se Fig. 8, s. 79), påverkade elevernas attityd till specialpeda-
gogiska insatser positivt. En sannolik orsak till att eleverna upplevde de specialpedagogiska 
insatserna positivt var även den individanpassade undervisning som följde på den språklig utred-
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ningen – en process där eleverna var delaktiga. ”Han hade ju själv varit med och bestämt det” 
(SP2, s. 63).  

 
Att gå och träna något extra hos SP1 har aldrig varit något svårt, inte i någon av mina klasser. Det 
har aldrig varit så att det har varit någon dålig grej, tvärtom! (L2, s. 52). 

 

Groth (2007) tror emellertid att orsaken till den negativa synen på specialundervisningen inte 
enbart berodde på att eleverna lämnade sin klass, utan dessutom på att specialundervisningen var 
förknippad med någonting negativt. Groth påpekar att om elever lämnar klassen för aktiviteter 
som är positivt laddade, till exempel spellektioner, så påverkas inte elevens självbild negativt. 
Ser vi på detta i relation till min studie så finns det en överensstämmelse med Groths hypotes, 
nämligen att när eleven lämnade klassen för något som hade en positiv tankeanknytning så på-
verkade detta elevens självbild positivt. Eleverna i min studie upplevde uppenbart det special-
pedagogiska stödet positivt.  
 

Sen blev det ju en fröjd att se hennes iver att gå till träningen – när jag kunde glömma bort och hon 
sa; ”Jag ska gå nu”. (L1, s. 43) 

 

Elevens upplevelse av specialundervisning ter sig således olika inom olika specialpedagogiska 
fält. Lärarna i min studie framhåller betydelsen av att prata öppet om olikhet och det faktum att 
man är olika bra på olika saker. Genom att elevernas starka sidor lyftes fram och blev synliga för 
såväl eleven själv som för omgivningen var det med stor sannolikhet lättare för eleven att också 
få ett naturligt förhållningssätt till sina svagheter. Det faktum att lärarna synliggjorde elevernas 
framsteg medförde också att eleverna såg nyttan med träningen (jfr forskningsfråga 1). Den 
positiva tillåtande attityden som genomsyrade verksamheten inbegrep även hemmet. På den 
skola där föreliggande studie genomfördes förelåg ett prestigelöst, konstruktivt samarbete där de 
kompetenser som fanns att tillgå togs tillvara i arbetet med eleverna. Detta samarbete var en god 
grund för elevens utveckling och lockade fram möjligheter hos eleven men även hos alla runt 
eleven, i enlighet med Danielsson och Liljeroths (2005) uppfattning. Även Jacobson och 
Svensson (2007) menar att ett samarbete mellan olika yrkesroller inom skolans värld föder nya 
spännande idéer. I min studie ser vi exempel på hur kreativa och lyhörda pedagoger kunde delge 
och utveckla kunskaper genom ett nära och flexibelt samarbete med det enskilda barnet i 
centrum. I denna positiva atmosfär främjades utvecklingen av en naturlig attityd till special-
undervisningen.  

 

Elevhistorierna för samtliga fem elever i min studie visar att individanpassad undervisning, efter 
en omsorgsfullt genomförd språklig utredning ger mycket positiva effekter på elevernas läs- och 
skrivförmåga jämfört med andra former av specialpedagogiska insatser. Alla eleverna uppvisade 
omedelbara och betydande framsteg i sin läs- och skrivutveckling så snart de befann sig i det 
positiva specialpedagogiska fält som studien fokuserar (se Fig. 8, s. 79). En av eleverna (Ebba) 
visade dessutom försämrad prestationsförmåga så snart hon flyttade till annan skola och ett nytt 
specialpedagogiskt fält (se Fig. 9, s. 80). Detta styrker min övertygelse att individuellt anpassad 
undervisning är en nödvändighet för elever i läs- och skrivsvårigheter och att detta förutsätter 
pedagoger med en referensram av teoretiska kunskaper att reflektera mot, inlevelseförmåga, 
samarbetsförmåga, förmåga att tolka komplexa undervisningssituationer och en förmåga att 
applicera kunskap i handling.  
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En tillbakablick 
 

För att ge ytterligare insikt i de pedagogiska handlingarna låter jag Ebba själv komma till tals i 
en återblick. Ebba minns episoden när hon läste en bok för klassen.  
 

Jag läste en bok som jag tyckte var jättebra. Det var om en hund som bodde på soptippen. Till slut, 
efter att ha haft den i läxa och efter att jag hade läst om den på fritiden, så kunde jag den nästan 
utantill och kunde läsa den högt för klassen – och dom tyckte att jag var jätteduktig då. Jag hade 
bara några enstaka fel (ler hela tiden när hon berättar). Jag tyckte att jag var jätteduktig som kunde 
läsa hela boken själv och det tyckte klassen också. Och då sa L1; ”I början när hon kom kunde hon 
typ inte ens läsa ord som att är men och sånt där, men nu kunde hon läsa hela den här boken 
flytande utan några bekymmer – hon hade några stakfel, men tänk hon läste hela boken!” L1 hade 
skrivit upp vissa meningar som jag skulle träna extra på. Och så sa L1 att det var jättebra. Jag blev 
jättestolt över mig själv då. Jag kommer ihåg att sen gick jag hem och läste upp det igen för mamma 
och hon tyckte också att jag var jätteduktig! Då blev jag ännu gladare. L1 fick mig att känna att jag 
lyckades. 

 

Ebba berättar att hennes självförtroende sjönk mer och mer på den nya skolan. Det ställdes krav 
som hon inte förmådde nå upp till. 
 

När jag slutade i den här skolan; mamma säger, ”du var på topp, du var liksom full styrka”. Jag kände 
mig duktig. Jag tyckte ju att det var bra med språkträningen, jag tyckte det var bra att få hjälp för jag 
märkte att nu blev det ju verkligen bra. Jag kände mig stolt över mig själv, jag trivdes i mig själv! Jag 
blev öppen, jag kunde berätta allting för alla, det var helt naturligt. Liksom, det var ingenting som 
måste döljas. Alla var så öppna, och då kunde man vara likadan tillbaka. När jag började i X-skolan – 
självförtroendet bara sjönk mer och mer. Jag fick mer och mer krav på mig själv, till slut, man 
glömmer typ bort vad man lär sig. Det känns som om man inte är riktigt samma person. När jag gick i 
fyran, femman och ställde mig framför spegeln så såg jag liksom mig själv, men nu när jag ställer mig 
framför spegeln så känner jag inte igen mig. Det känns typ som om jag ljuger för mig själv. 

 

Ebba upplevde att hon inte fick möjlighet att utveckla det hon var bra på och som hon tyckte var 
intressant.  
 

Man gör inte det man själv vill utan det andra säger. Man får hjälp med dom sakerna som man 
egentligen inte själv vill göra men får inte möjlighet att göra dom sakerna som man själv vill göra, 
dom som man kan känna sig stolt över. Man sänker ju självförtroendet när man inte får vara sig själv, 
ingenting jag gjorde var ju tillräckligt bra. 

 

Ebba tycker att det går bättre i skolan nu. Kanske gav åren på den tidigare skolan henne styrka 
som gör att hon orkar gå vidare. Hon vet hur det känns när det är bra och hon vet att hon har för-
mågan om förutsättningarna är de rätta. Minnet av hennes lärare under mellanstadietiden lever 
kvar.  
 

Nu har det blivit lite bättre, men det går typ inte att jämföra med min gamla skola. På den skolan jag 
går på nu ska det liksom vara lika för alla, alla måste vara lika, passa in. L1 var väldigt bra och 
förstod varenda elev. L1 går in i att eleven förstår och förstår liksom de svårigheter eleven har och 
hjälper… L1 ger liksom hela sig till eleven – det var jättebra! 
 

Perspektiv på specialpedagogik 
 

Aristoteles menade att det finns olika kunskapsformer (Nordin 2003). De kan beskrivas utifrån 
de tre begreppen techne, episteme och phronesis. Teckne är den typ av kunskap som konkret 
beskriver hur man gör. Det är en sorts reflektionslös kunskap. Episteme står för kunskap som är 
helt säker till skillnad från antagande, tro. Det tredje begreppet, phronesis, är förmågan att kunna 
tänka hur och varför vi ska agera i syfte att förändra saker och i synnerhet för att förändra våra 
liv till det bättre. Emellertid säger Aristoteles att phronesis inte bara är en enkel färdighet 
eftersom det inte enbart innefattar förmågan att bestämma hur man ska nå ett särskilt mål, utan 
även förmågan att reflektera över och bestämma målet (free encyclopedia 2007-05-25). 
Phronesis utvecklar människan i praktiken, men denna kunskapsform är inte skild från teorin. 
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Teori och praktik ingår i ett samspel där de ömsesidigt påverkar varandra (Claesson 2007). Det 
betyder att man inte på förhand kan säga hur teorin förhåller sig till praktiken, utan detta måste 
avgöras i den enskilda situationen. Den epistemekunskap som inte är förbunden med phronesis 
kan inte förändra en lärares praktik understryker Claesson. Relaterar vi detta till de lärar-
handlingar som framkommit i denna studie så blir det uppenbart att det här rör sig om den typ av 
kunskap som kan härröras till begreppet phronesis – klokhet i praktiken. Utifrån sin referensbas 
av teoretiska kunskaper och livserfarenheter har lärarna i min studie kunnat anpassa och 
modifiera sina handlingar till den situation de befann sig i, efter att ha reflekterat över olika 
alternativ. De har förmåga att applicera sina kunskaper i handling, förmåga att avgöra vad som 
är relevant i situationen och kunna använda sin kunskap för att uppnå målet. Här handlar det om 
kunskap i sitt sociala sammanhang (känslor och intuition), det vill säga att man har förmågan att 
tolka komplexa undervisningssituationer och tillämpa den kunskap man har på rätt sätt och vid 
rätt tillfälle. 
 

Techne, det vill säga kunskapen om hur man gör, associerar jag till när pedagoger lär sig hur en 
metod eller ett pedagogiskt program fungerar. Att de har lärt sig hur metoden eller programmet 
fungerar rent tekniskt är emellertid ingen garanti för att de ska kunna omsätta den kunskapen i 
konkret handling utifrån den enskilda elevens behov. Tyvärr blir det istället ofta så att eleven an-
passas till programmet. Claesson (2007) menar att modeströmningar gör att vissa pedagogiska 
idéer och metoder periodvis blir populära hos lärare, vilket medför att alla börjar arbeta efter 
samma metod utan eftertanke och oavsett de enskilda elevernas förutsättningar och behov. 
Dysthe (2003) betonar att det är av fundamental betydelse att lärare har en förankring i en 
kunskaps- och inlärningssyn som möjliggör för dem att bedöma nya trender och skapa en god 
praxis. Värdefull specialpedagogisk kunskap anser jag vara kunskap som kan hänföras till 
begreppet phronesis. Det räcker inte med att tillägna sig kunskaper inom det pedagogiska 
området. För att kunskaperna ska kunna leda till positiva gensvar hos eleverna måste de kunna 
omsättas till en reflekterande handlingsorienterad kunskap vilket denna studie ger många 
exempel på. 
 

I inledningen ställdes frågan varför den så omfattande forskningen inte fått genomslagskraft i 
praktiken. Beror detta på att det rör sig om olika kunskapsformer och att handlingsorienterad 
kunskap i allmänhet saknas? De olika kunskapsformerna analytisk kunskap å den ena sidan och 
situerad kunskap å den andra måste sammanföras i handlingsorienterad kunskap för att utveck-
ling ska kunna ske ute i verksamheten (se fig. 11). Relaterat till Aristoteles begrepp är då akti-
viteten praxis, förmågan phronesis och den intellektuella dygden klokhet – en kunskap om att 
handla (se Claesson 2007). 
 

Medvetandegörande samtal (se Freire 1973) ter sig i ljuset av denna studie vara en effektiv 
strategi för att förändra praxis. Detta får stöd hos Dysthe (2003) som menar att det behövs 
kvalitativa forskningsstudier som går tätt inpå inlärningssituationer, beskriver dem i detalj och 
analyserar vad som faktiskt sker där, för att generera handlingsorienterad kunskap. 

 
 
 

 
                                                                 Handlings- 
                           Akademi               orienterad              Fält 
                                                                   kunskap 
 
 
 

Fig. 11. Handlingsorienterad kunskap som förenande länk mellan akademi och fält 
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Bröderna Dreyfus (1986)1 beskriver hur kompetens växer till i praktiken genom att gestalta det 
i fem olika steg från nybörjare till mästare (Claesson 2007). När en person har nått det slutliga, 
femte steget så har den personen tillägnat sig en kunskap som är en del av henne själv. 
 

Det är ju mycket arbete som ligger bakom som jag kanske inte förberedde men det fanns med i mitt 
sätt att jobba. Det ingick i mina val . . .  (L1, s. 44). 

 

Claesson (2007) uppmärksammar att forskaren Duvesund menar att Dreyfus förbisett ett sjätte 
steg, nämligen förnyaren. Detta steg innebär att en person är i stånd att kunna förnya sitt 
verksamhetsområde på olika sätt. I samtalen med lärarna i min studie framkom många tankar 
och idéer om hur arbetet i skolan skulle kunna förändras och utvecklas. Till exempel talar L4 
om att det borde finnas möjlighet för klassläraren att arbeta enskilt med eleverna, L1 om att 
utveckla samarbetet med skolbiblioteket och L2 om en utveckling av matematikundervis-
ningen. 
 

Det saknar jag ju jättemycket det här med att kunna ha ett tyst rum till exempel, eller 
grupputrymmen där man kan arbeta med eleven, i omedelbar närhet, så att säga. Ibland måste 
man kanske få vara flera lärare så att man kan ha de här eleverna alldeles för sig själv, det känns 
viktigt. Och då är det en kostnadsfråga; det skulle krävas ombyggnader och flera vuxna i skolan, 
men jag tror att det är jätteviktigt att den möjligheten finns. (L4). 

 

Jag anser det vara av stort värde att lyfta fram dessa tankegångar i ljuset och ta vara på de 
erfarenheter och beprövade kunskaper som finns ute i skolorna när det gäller utveckling av 
den verksamhet som de som arbetar i skolan är en del av. 
 

10. Slutsatser 
 

• Studien visar att individuellt anpassad undervisning efter en omsorgsfullt genomförd språk-
lig utredning ger mycket positiva effekter på elevernas läs- och skrivförmåga jämfört med 
andra former av specialpedagogiska insatser.  

 

• Den undervisning som ger positiva gensvar hos elever i läs- och skrivsvårigheter präglas av 
en variation av elevkonstellationer i klassundervisningen där de individuella insatserna är ett 
naturligt inslag och begreppet ”special-” är nertonat. Ett konstruktivt icke prestigefyllt 
samarbete bör ske mellan de olika kompetenser som finns runt eleven. De personer som gör 
utredningen bör finnas på skolan för att kontinuerligt kunna ge råd och stöd i det fortsatta 
arbetet. Tidig introduktion av kompensatoriska hjälpmedel är viktig så att eleverna kan in-
hämta kunskaper och bli delaktiga i skolans arbete. De behöver inte bara få tillgång till 
hjälpmedel, utan de måste också få hjälp för att lära sig att använda dem samtidigt som 
lärandemiljön runt eleven ordnas så att allt fungerar. Datorstöd kräver aktiva lärarinsatser 
och måste också sättas in i ett pedagogiskt sammanhang som eleven förstår för att ge posi-
tiva effekter. 

 

• Utmärkande för lärare som lyckas med sin undervisning är att de gör eleverna delaktiga i sitt 
eget lärande och att undervisningen är mer inriktad på processen än på målet. Det föreligger 
en stark korrelation mellan elevernas positiva skolutveckling och lärarens lyhördhet för 
eleven, inlevelseförmåga, kompetens och förmåga att se möjligheter i ögonblicket och hand-
la (förmåga:phronesis/aktivitet:praxis). 

 

• Episoder som främjar elevernas utveckling handlar om tillfällen då de gjort erfarenheter av 
att lyckas och blivit positivt synliga i klassen. Det sker när läraren lyckats identifiera den 
individuella styrkan hos eleven och lyfter fram den så att den framträder för såväl eleven 
som omgivningen. 

     
1/  Dreyfus, H.. & Dreyfus, S. (1986). Mind over Machine. The Free Press. New York. 
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• Förhållandet mellan utveckling och lärande är olika för varje barn och för olika stadier i 
utvecklingen. Det innebär att läraren ständigt måste justera sina metoder för att anpassa 
undervisningsprocessen till varje enskilt barn. När gynnsamma förhållanden råder i 
undervisningssituationen kan oväntade förmågor komma till uttryck och utvecklas hos 
eleven. 

 
 

10.1 Tankar inför framtiden och fortsatt forskning 
 

De senaste 20 årens omfattande forskning inom det område som denna studie fokuserar har gett 
oss stora kunskaper. Det som nu återstår är att forskningen inriktar sig på den praktiska biten, 
det vill säga hur denna kunskap ska kunna omsättas i praktisk handling. För att forsknings-
resultat ska få genomslagskraft och kunna åstadkomma en förändring ute på skolorna anser jag 
det viktigt att göra de som arbetar i skolorna delaktiga i forskningsprocessen. Praxisnära forsk-
ning kan bidra till att öppna nya perspektiv och öka insikten inte bara kvantitativt utan också 
kvalitativt genom att kunskaperna förs upp från den rena detaljnivån till en högre, övergripande 
nivå där samband, principer och mönster framträder. Fallstudier som denna kan användas som 
underlag för diskussion och för att lyfta upp delar av den komplexitet som undervisning utgör. 
Då finns möjlighet att teorier och praxis om lärande etableras i skolan. 
 

Jag anser vidare att det behövs mer forskning som syftar till att hitta de faktorer som är 
betydelsefulla för att barn och ungdomar som har läs- och skrivsvårigheter ska få en god 
självkänsla och därmed undvika att de utvecklar sekundära emotionella problem. I enlighet 
med Fischbein (2003) liksom Rack (2004) menar jag att det för detta ändamål krävs longitudi-
nella studier där man följer samma individer över tid för att få en helhetsbild av enskilda 
elevers läs- och skrivutveckling och hitta de faktorer som kan vara av avgörande betydelse.  

 

Avslutningsvis vill jag lyfta fram kommunikation som den viktigaste länken mellan individu-
ella och kollektiva erfarenheter. När vi möts i dialog kan nya insikter erhållas och ny kunskap 
genereras som gynnar de elever som behöver stöd i sin utveckling av skriftspråket. 
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Ordförklaringar  
 
auditiv avser hörseln 
avkodning identifikation av skrivna tecken till ljud och ord 
Daisy digitalt audiobaserat informationssystem 
diskrepans skillnad 
explicit klart utsagd 
fonem den minsta språkliga byggstenen som inte i sig själv betyder 
 något, men som har betydelseskiljande funktion 
fonetisk ljudenlig 
fonologi läran om språkljudens funktion 
grafem skrivtecken, t.ex. en bokstav som motsvarar ett bestämt fonem 
implicit inte medveten, underförstådd 
inferens slutsats som dras utöver de upplysningar som är direkt uttryckta 
 i texten; det att läsa mellan raderna 
intonation betoningsmönster 
kinestetisk avser rörelsesystemet 
kognitiv avser tankemässiga förhållanden 
kognitiv stil läsarens karakteristiska sätt att bearbeta kognitiv information på 
kompensatorisk övervinner ett handikapp genom att utnyttja andra och starka 
 egenskaper 
kontext sammanhang, språkligt eller situationellt 
korrelation statiska mått på styrkan i samband 
korttidsminne även kallat verbalt arbetsminne 
kotext relationer i texten 
lexikon här är alla våra kunskaper om ord lagrade; hur de uttalas, vad de 
 betyder och hur de stavas 
lingvistisk gäller språket 
lingvistisk medvetenhet insikt i formsidan av språket 
logografisk gäller ordets visuella form (ordet läses som en visuell helhet) 
logograf grafiskt tecken som representerar ett helt ord 
manifest synlig 
metakognitiv medveten, kontrollerad styrning av ens egen tankeverksamhet 
morfem språkets minsta betydelsebärande enhet  
morfofonemisk gäller en djupare nivå av ordets ljudform där man tar hänsyn till 
 morfemuppbyggnaden 
morfologisk har med struktur och uppbyggnad att göra 
motorisk avser rörelseområdet 
ortografi ordets skriftliga uppbyggnad, skriv och stavningssätt 
ortografisk identitet den inre abstrakta bilden av ordets stavningssätt 
perception uppfattning av omvärlden genom sinnena 
prosodi språkets melodi 
pragmatik ett yttrandes mening och funktion i ett givet sammanhang 
segmentering uppdelning i mindre delar 
sekvens ordningsföljd 
sekvenseringsproblem svårigheter med att hålla ordning på stimulis ordningsföljd 
semantisk avser språkets betydelsesida 
syntaktisk avser språkets grammatiska uppbyggnad 
syntax språkets byggnad i satser och meningar 
visuella fel fel där responsordet är synmässigt besläktat med stimulusordet, 
 t.ex. han-hon, den-det 
 
 
Källa: Høien och Lundberg (2002 s. 326 – 332) 



 

 

    Bilaga 1 

   
  Lärarhögskolan i Stockholm  

Institutionen för individ, omvärld och lärande 
Specialpedagogiskt kunskapsområde 

 
 
 

Bilaga 1 
 
Vid den empiriska delen av arbetet med uppsatsen, Läs- och skrivsvårigheter, beaktar jag 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i vilka det grundläggande individskyddet kan 
konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav. Dessa krav, informationskravet, samtyckekravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, följer jag. 
 
 

• Informationskravet beaktar jag genom att informera informanterna om undersök-
ningens syfte och uppläggning. 

 
• Samtyckekravet uppfylls genom att jag erhåller samtycke från elevernas föräldrar och 

de personer som jag intervjuar.  
 

• Konfidentialitetskravet innebär att jag tar hänsyn till att tystnadsplikt råder vad det 
gäller personuppgifter. Namnen på samtliga elever i studien är fingerade. För att 
ytterligare skydda elevers identitet kommer uppgifter angående persondata att 
manipuleras utan att uppgifter, viktiga för studien, förvanskas. Jag kommer även att 
medvetet i viss mån rekonstruera den ursprungliga historien som berättades av 
intervjupersonerna, till en historia som jag vill berätta för mina läsare utan att 
historien förvanskas. Även informanternas identitet skyddas. 

 
• Nyttjandekravet uppfylls då de uppgifter som samlas in endast används för 

forskningsändamål. Jag ansvarar för att alla personuppgifter förvaras inlåsta. Bandade 
intervjuer kommer att raderas efter användandet och personuppgifter kommer att 
avidentifieras. 

 
 
 
 
 
                                                                                                                Vetenskapsrådet 2002  
 
 
 

 
 
 
 



 

 

      Bilaga 2 
 
  Lärarhögskolan i Stockholm    

Institutionen för individ, omvärld och lärande 
Specialpedagogiskt kunskapsområde 

 
 
 

Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor; t ex grundutbildning och fortbildning på språk-/läs- och 
skrivområdet, erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 

1. Hur uppmärksammade du XX svårigheter? 
 
2. Vad såg du att svårigheterna bestod i? 

 
3. Har du tagit del av några utredningar som gjorts för att klarlägga XX 

svårigheter? På vilket sätt i sådana fall? 
 

4. Hur skulle du vilja beskriva det som har gjorts i skolan för att stödja XX i 
hans/hennes svårigheter? 

 
5. Vad menar du att det har lett till i fråga om XX  

-läs- och skrivförmåga,  
-skolresultat  
-motivation  
-självförtroende  
-kamratrelationer 

 
6. Vad menar du att dyslexidiagnosen innebar för XX i hans/hennes dagliga 

skolarbete? 
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