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Syftet med studien var att tydliggöra vad läs- och skrivsvårigheter innebär för individen enligt 
några pedagoger samt att synliggöra pedagogernas uppfattning om läs- och skrivsvårigheter 
och vilka strategier som skolan arbetade efter.  Vår undran i detta var även om orsaken hade 
betydelse för hur man resonerade om åtgärder. Vi använde en kvalitativ metod som grundade 
sig på elva intervjuer med pedagoger i grundskolan. Resultatet visade på en relativt stor 
samstämmighet vad avser innebörden av läs- och skrivsvårigheter, mellan pedagoger och 
bearbetad litteratur. Litteraturen har påpekat den fonologiska medvetenhetens betydelse och 
vikten av ett förebyggande arbete vilket även pedagogerna har framhållit. Det som enligt 
litteraturen ansågs ha störst betydelse var pedagogens kompetens vad avser läs- och 
skrivutveckling/svårigheter. Det har i litteraturen framkommit att dagens samhälle ställer höga 
krav på läsförmåga och läsförståelse hos alla individer samt att det finns två perspektiv på läs- 
och skrivsvårigheter.  Vår uppfattning och slutsats, utifrån vår studie, var att pedagogens 
kompetens hade avgörande betydelse i detta arbete och att pedagogerna hade stor erfarenhet 
och kunskap inom läs- och skrivsvårigheter samtidigt som vi ser ett behov hos pedagogerna 
att se att de åtgärder som görs främst är individfokuserade. Som pedagog måste man vara väl 
insatt i dessa frågor och även ha stor kunskap om olika läs- och skrivinlärningsmetoders 
arbetssätt för att kunna anpassa undervisningen utifrån elevernas behov.  
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1. Inledning 
Idag kräver i stort sett alla yrken i samhället att man kan läsa och skriva. Utbudet av 
information i samhället ställer höga krav på läsförmåga och läsförståelse hos alla individer. 
Förutom att förstå innebörden av det man läser måste man även ha förmåga att kunna sovra 
och göra ett urval utifrån syftet med läsningen. Detta innebär att kraven på skolan och dess 
undervisning måste vara högt ställda. En bra pedagog bör vara väl insatt i hur man använder 
sig av de verktyg som finns och behövs för att underlätta för elever med läs- och 
skrivsvårigheter och för att stimulera läs- och skrivförmågan. Det är viktigt att inte glömma 
bort skrivandet då det också är en viktig faktor när det gäller att utveckla läsandet. Ejeman 
och Molloy (2003) skriver att nästan var femte arbetslös svensk har någon form av läs- och 
skrivsvårigheter och att det är ett handikapp att inte kunna läsa och skriva tillräckligt bra. 
Detta är något som skolan kan komma till rätta med om svårigheterna upptäcks i ett tidigt 
skede. De menar att individer som har läs- och skrivsvårigheter ofta även har ett dåligt 
självförtroende vilket i sin tur ses som ett av de största hindren för framgångsrik inlärning. 
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Det blir som en ond cirkel där det låga självförtroendet och svårigheterna med läsning och 
skrivning ömsesidigt påverkar varandra.  
 
Druid Glentow (2006) anser att arbetssättet i skolan har förändrats över tid. Idag arbetar 
eleverna mycket mer individuellt samt med grupparbeten. Individuellt arbete innebär här att 
eleven arbetar med ett eget arbetsschema. Skolans nya arbetssätt förutsätter att eleverna kan 
läsa och skriva på en tämligen hög nivå. För en del blir kraven för stora. Det är inte enbart 
samhällets krav på läs- och skrivförmåga som har ökat utan även skolans och fritidens krav. 
Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att det är status i dagens samhälle och skola att 
kunna läsa och skriva. För att kunna utveckla denna förmåga är en viktig förutsättning att det 
finns en förtroendefull relation mellan lärare och elev. Det är därför viktigt att som pedagog 
bemöta alla elever på ett likvärdigt vis och att alla elever får känna sig lika mycket värda 
oavsett språk, kultur och värderingar. Resultat från International Adult Literacy Study (IALS) 
(Skolverket, 2001) visar att var femte elev lämnar grundskolan med dålig läsförmåga. Detta 
gör att läs- och skrivsvårigheter inte bara har med skolpolitik att göra, det är ett 
samhällsproblem som även rör fördelnings-, arbetsmarknads-, social- och kulturpolitik. 
 
Malmquist (2003) säger att de konsekvenser som kan uppstå vid läs- och skrivsvårigheter 
beror på vilken situation man befinner sig i och vilken verksamhet man ägnar sig åt i 
yrkeslivet. Vad som ses som läs- och skrivsvårigheter i ett samhälle och en kultur behöver 
inte ses som detsamma i ett annat. I dagens och framtidens samhälle krävs dock en förmåga 
att läsa snabbt och selektivt för att inte drunkna i all information som strömmar fram från 
både exempelvis media och Internet.  

 
I vår framtida yrkesroll som grundskollärare kommer vi att möta elever med läs- och 
skrivsvårigheter. För att vi på bästa sätt ska tillgodose dessa elevers behov behövs fördjupad 
kunskap i hur läs-, skriv- och språkutvecklingen ser ut. Vi har båda läst språk- och 
språkutveckling som inriktning och specialpedagogik som specialisering. Med hjälp av detta 
kan vi få en förståelse för och dessutom upptäcka svårigheter i tid. Vidare vill vi utveckla vår 
kompetens i hur man kan förebygga och arbeta med detta. Myrberg och Lange (2006) skriver 
att ett stort antal elever inte blir godkända i alla ämnen när de slutar grundskolan. En möjlig 
orsak kan vara att flera av dem har svårigheter med läsning och/eller skrivning. Vi anser att 
läs- och skrivfärdigheter är grundläggande för alla elevers framtid i skola och samhälle. Då vi 
båda vill arbeta med elever i grundskolans tidigare år ser vi det som en stor utmaning att 
kunna ge alla elever de bästa förutsättningar och verktyg för en god och positiv start i skolan.  
 
Utifrån ett pedagogiskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter vill vi undersöka vilka 
strategier pedagoger använder för att alla elever ska utvecklas och lära sig läsa och skriva. 
Carlström (2001) skriver att ett pedagogiskt perspektiv ”har sina utgångspunkter såväl i 
kännedom om den enskilde elevens situation som i teoretisk och praktisk kunskap om läs- och 
skrivinlärning och om läs- och skrivsvårigheter” (s. 71). 
 
1.1 Problemformulering och syfte 
Är det så att det finns en god kompetens hos pedagoger om vad som främjar respektive 
motverkar läs- och skrivutveckling? Syftet med studien är att tydliggöra vad pedagogerna 
anser om innebörden av elevers läs- och skrivsvårigheter samt vilka strategier som skolan 
arbetar efter.  Vår undran i detta är även om orsaken till läs- och skrivsvårigheter har betydelse 
för hur man resonerar om åtgärder. 
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1.2 Forskningsfrågor 
� Vad anser pedagogerna om innebörden av elevers läs- och skrivsvårigheter?  
� Hur identifierar pedagogerna läs- och skrivsvårigheter? 
� Hur arbetar pedagogerna för att förebygga och hantera läs- och skrivsvårigheter? 

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Vi använder i denna undersökning ett antal begrepp som nedan förtydligas. Begreppen 
utvecklas ytterligare i samband med litteraturgenomgången och de teoretiska 
utgångspunkterna.   
 
Läs- och skrivsvårigheter är ett paraplybegrepp som kan ha flera olika innebörder. Vi har 
inriktat oss på generella läs- och skrivsvårigheter och valt att inte särskilt behandla 
problematiken dyslexi vilket avser specifika läs- och skrivsvårigheter även om vi anser att det 
ibland är svårt att dra klara skiljelinjer mellan dessa begrepp. Vi anknyter dock något till 
diagnosen i arbetet.  
 
I studiens undersökningsgrupp ingår lärare, speciallärare och specialpedagoger. I resultat, 
analys och resultatdiskussion använder vi samlingsbegreppet pedagoger utom där vi har 
citerat dem då vi valt att hänvisa till respektive yrke.  
 
I arbetet fokuseras begreppet fonologisk medvetenhet som innebär att man förstår sambandet 
mellan bokstavstecken och bokstavsljud. 
 
Begreppet avkodning handlar om den tekniska delen av läsning och innebär att man kan 
identifiera de skrivna orden, vilket omfattar ljudning, bokstavering och stavelseläsning.  
 
Interaktionistiskt perspektiv handlar om att inte enbart se svårigheterna som brister hos 
individen utan även i miljön runtomkring och hur dessa i sin tur samspelar med varandra.  
 
Utvecklingsekologisk modell har sin utgångspunkt i ett interaktionistiskt perspektiv, dock har 
det utvecklingsekologiska ett vidare miljöbegrepp. Förutom närmiljö handlar det även om mer 
avlägsna miljöer, ända upp på samhällsnivå.  
 

2. Litteraturgenomgång och teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt redovisas läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, olika perspektiv på 
läs- och skrivsvårigheter, hur man arbetar förebyggande samt strategier för att hantera elevers 
läs- och skrivsvårigheter. Litteraturgenomgången ger oss en teoretisk förankring av området. 
 
I litteraturgenomgången har vi framförallt valt att studera texter som tar upp innebörd och 
konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter utifrån ett lärarperspektiv. Vi har valt att begränsa 
oss till svensk litteratur eftersom litteratursökningen visade på en omfattande forskning om 
ämnet.  
 
I litteraturgenomgång, resultat och analys har vi valt att göra en uppdelning mellan miljö och 
individ där vi ansett det vara rimligt. Uppdelningen mellan miljö och individ återkommer i 
samband med avsnittet om orsaker. I litteraturen förekommer främst två synsätt på läs- och 
skrivsvårigheter. Det ena synsättet fokuserar främst på individens svårigheter. Det andra 
synsättet sätter miljön som centralt. Dessa synsätt kan även upptäckas i synsätt på 
läsinlärning. Säljö (2007) säger att det inom forskning av grundläggande läsinlärning finns två 
traditionella perspektiv. De skiljer sig åt genom att den ena traditionen menar att läsning är en 
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färdighet som innebär att tyda ord, d.v.s. att ”knäcka koden”. Den andra traditionen handlar 
om att se läsning som en form av kommunikation och hävdar att för att man ska bli en god 
läsare måste man förstå vad man läser. Läsning måste ses som ett betydelsefullt sätt att 
kommunicera och att man därigenom kan förbättra sin förmåga successivt. Säljö hävdar dock 
att skriftspråksanvändning som på engelska kallas literacy handlar om något ännu större. 
 

 ”Literacy, handlar om mycket mer än att knäcka koden. Att lära sig behärska och använda 
skriftspråk är en livslång utvecklingsprocess. Det innebär att vi lär oss förstå sammanhang, 
och kan ta till sig till exempel samhällsinformation, läsa diagram och tabeller, och att vi kan 
uttrycka oss och argumentera med sådana resurser” (s. 1).  

 
2.1 Styrdokument 
Det som styr pedagogens arbete är de styrdokument som finns, t.ex. läroplaner och 
kursplaner.  
 
I Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står 
att skolan ansvarar för att varje elev kan behärska det svenska språket och kan lyssna och läsa 
aktivt samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Utifrån detta uppnåendemål ska läraren  
 

� ”utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande,  
� stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan,  
� ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel,  
� stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter” (s. 17). 

 
Det står även i Lpo 94 att skolan ska sträva efter att främja elevens harmoniska utveckling 
vilket går ut på att ge eleven en avvägd och varierad sammansättning av både metoder och 
innehåll. Vidare att eleven ska mötas med respekt för både sin person och sitt arbete. Skolan 
ska även sträva efter en social gemenskap där trygghet och lust att lära ingår.  
 
Enligt skollagen, kapitel fyra, har elever som har svårigheter med skolarbetet rätt till särskilt 
stöd. Eleverna ska även ha inflytande över utformningen av deras utbildning (Lärarförbundet, 
2002). I Lpo 94 framgår att lärarens uppgift är att handleda och ge särskilt stöd till elever som 
har svårigheter och därmed utgå från varje elevs behov och förutsättningar.  
 
2.2 Språkutveckling 
Myrberg och Lange (2006) skriver att det som karakteriserar god läs- och skrivpedagogik i 
olika aspekter måste det skapas konsensus om. Detta är en förutsättning för att andelen elever 
med läs- och skrivsvårigheter ska reduceras. Myrberg och Lange skriver vidare att syftet med 
det konsensusprojekt som sammanställts bl.a. är att sprida den specialistkompetens som finns 
hos många äldre lärare inom läspedagogik eftersom lärarskicklighet genom undersökningar 
har visat sig stå för kanske den allra viktigaste faktorn. Lärarens kompetens handlar både om 
erfarenhet och om teoretisk kunskap. De som har kompetens inom läs- och skrivinlärning 
väljer målinriktade pedagogiska åtgärder och arbetar för att hjälpa och utveckla elevens 
förmåga. De undervisningsmetoder läraren väljer att arbeta med måste också grunda sig på 
forskning om läs- och skrivutveckling. 
 
Asmervik, Ogden och Rygvold (2005) skriver att en viktig faktor för förståelse av läs- och 
skrivsvårigheter är kunskap om processteorier. Dessa beskriver den normala utvecklingen av 
läsning och skrivning. Läsutveckling påbörjas redan när barnen är små och föräldrar eller 
andra vuxna läser för dem. Det är läsupplevelsen som står i centrum tillsammans med 
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nyfikenhet. Är man som läsare motiverad är man också mer uppmärksam och koncentrerad 
vilket i sin tur påverkar läsförståelsen positivt. En annan faktor är avkodningen som är den 
tekniska färdighet vilken är grunden för att kunna läsa en text. Läsaren måste kunna 
bokstäverna och förstå sambandet mellan dem och språkljuden. En tredje faktor är förståelse 
som handlar om språkligt-kognitiva aktiviteter vilket innebär att läsaren hittar en mening, en 
poäng med texten. För att upptäcka läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att se dessa faktorer 
tillsammans men även att bedöma dem var och en för sig. Asmervik et al. menar dock att 
svagheten med processteorier är att det saknas en beskrivning av den fortsatta utvecklingen. 
 
Høien och Lundberg (2004) skriver att läs- och skrivutveckling kan delas upp i fyra steg där 
övergångarna är glidande vilket innebär att barnen använder sig av färdigheter som hör till 
olika steg samtidigt. Hur snabbt barnen utvecklas varierar från individ till individ. De fyra 
stegen är; 
 

� Pseudoläsning – barnet kan ”läsa” namn på matvaror, skyltar och böcker som de 
känner igen. Handlar om icke-alfabetisk läsning.  

� Logografisk läsning – barnet har lärt sig sambandet mellan skrivet och talat ord, dock 
är det bara bekanta ord som kan läsas. Har inte tillräcklig kunskap om sambandet 
mellan bokstav och språkljud. 

� Alfabetisk-fonologisk läsning – förståelsen för sambandet mellan bokstav och 
språkljud är grundlagd. Barnet har ”knäckt läskoden”. 

� Ortografisk läsning – en kunskap om ortografiska identiteter är uppbyggd vilket 
innebär en inre representation av ordens delar, t.ex. böjningar. Avkodningen är 
automatiserad. 

 
Det som kännetecknar ett utvecklat läsande och skrivande enligt Myndigheten för 
skolutveckling (2003) är; 
 

� Att man utifrån syftet med läsningen och skrivningen kan välja strategi, t.ex. skumläsa 
och skriva för att kommunicera. 

� Att man är textrörlig, d.v.s. att man utnyttjar sina förkunskaper för att skapa samband 
mellan det gamla och det nya.  

� Att man kan fokusera på det väsentliga i texten. 
� Att man kritiskt kan granska och analysera innehållet i texten. 
� Att man förstår vad man läser och får fram det man vill när man skriver. 
� Att man kan tolka och dra slutsatser, d.v.s. skapa inferenser. 

 
Malmquist (2003) skriver att de två högst utvecklade formerna av läsning är; 
 

� Kritisk läsning – läsaren kan bl.a. reflektera över texten och bedöma innehållets värde, 
jämföra och ta ställning till trovärdighet. 

� Kreativ läsning – läsaren kan tolka och bedöma innehållet som utgångspunkt för eget 
konstruktivt tänkande. 

 
Vidare menar Malmquist (2003) att det är viktigt att pedagogen uppmuntrar eleverna att 
använda olika former av läsning utifrån syftet med läsningen, t.ex. att söka information eller 
få en läsupplevelse. Pedagogen bör även diskutera texten med eleverna så att de på det viset 
får öva i att medvetandegöra sina egna åsikter och bedöma och värdera innehållet.  
 
2.3 Fonologisk medvetenhet  



 6

Den fonologiska medvetenheten är en faktor som har stor betydelse för hur det går för 
eleverna med läsning och skrivning (Høien och Lundberg, 2004). Det är enligt Myndigheten 
för skolutveckling (2003) viktigt att pedagogen kan avgöra vad som är fonologisk felstavning 
eftersom det även kan bero på elevens ålder och inte på svårigheter. Fonologisk felstavning 
innebär att man stavar som det låter. Som exempel tas meningen ”vålvån hadde seks jul där 
det ses som en stagnering i nioåringens utveckling men som en fungerande utveckling för 
sjuåringen. 
 
Lundberg och Herrlin (2005) skriver att förstå det alfabetiska skrivsystemets princip innebär 
att man har lärt sig att talet har delats upp i små bitar, fonem, dessa har i sin tur symboliserats 
med bokstäver. Förmågan att skifta uppmärksamhet från ordets betydelse till hur ordet sägs, 
hur det låter samt vilka ljud som bygger upp ordet krävs för att bli en fungerande läsare och 
skrivare. Den fonologiska medvetenheten är en förutsättning och grundläggande för att man 
ska kunna lära sig sätta ihop ord av bokstäverna. För att utveckla den fonologiska 
medvetenheten kan man använda sig av olika lekar och övningar. De menar vidare att den 
fonologiska medvetenheten och ordavkodning går hand i hand, d.v.s. har en ömsesidig 
utveckling. Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att elever som är fonologiskt 
medvetna har goda förutsättningar för att förstå och lära sig hur skrivtecknen används i 
läsande och skrivande. Uppfattningarna går dock isär när det gäller om fonologisk 
medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. Ytterligare en åsikt är 
att läs- och skrivinlärning och utveckling av fonologisk medvetenhet sker i interaktion med 
varandra. Det har dock i ett stort antal studier visat sig att bristande fonologisk medvetenhet 
hos förskolebarn resulterat i svårigheter med läsinlärningen.  
 
2.4 Interaktionistiskt perspektiv 
Danielsson och Liljeroth (2005) skriver att helhetssyn är ett modeord som nyttjas inom 
åtskilliga områden på olika nivåer, i olika sammanhang och med olika syften. Oftast har de 
som använder begreppet en egen tolkning som många gånger är otydlig. ”Det enda 
gemensamma i olika artikulerade eller oartikulerade definitioner är att det finns en strävan att 
se ett fenomen ur alla de aspekter som faktiskt påverkar skeendet” (s. 101). Helhet är en 
kvalitet, en egenskap, som är mer än summan av delarna. 
 
Björklid och Fischbein (1996) skriver om det interaktionistiska perspektivet vilket innebär ett 
helhetsperspektiv som omfattar individen, individens miljö samt samspelet mellan dessa två 
faktorer. Med ett interaktionistiskt perspektiv som utgångspunkt räcker det inte att enbart titta 
på individen utan man måste även fokusera på miljön runtomkring eleven vilket bl.a. omfattar 
klassrummets miljö, kommunikation och samspel mellan lärare och elev samt vilket material 
som finns att tillgå. Björklid och Fischbein hänvisar till Kyléns modell där hänsyn ska tas till 
psykologiska och biologiska omständigheter vad gäller individen men även de sociala och 
fysiska aspekterna på individens miljö. Varför man bör arbeta utifrån ett helhetsperspektiv 
beror på, som Björklid et al. skriver, att eleven behöver få både emotionell samt kognitiv 
feed-back för att utvecklas i en positiv riktning. Den kognitiva feed-backen kan innebära att 
undervisningsinnehållet ligger på en för eleven lämplig nivå och är meningsfull men även att 
läraren individanpassar undervisningen för den enskilda eleven. Emotionell feed-back handlar 
om en ömsesidig respekt mellan elev och lärare. Eleven har förtroende för sin lärare samt 
känner sig förstådd av denna.  
 
Klefbeck och Ogden (2003) skriver om Bronfenbrenners utvecklingsekologiska perspektiv 
som påtalar hur viktigt det är att hänsyn tas till helheten och  vilka sammanhang barn växer 
upp och utvecklas i. Bronfenbrenner definierar det utvecklingsekologiska perspektivet som 
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”progressiv, ömsesidig anpassning mellan barn i utveckling och den föränderliga miljö som 
omger det” (s.51). Björklid och Fischbein (1996) skriver att Bronfenbrenner anser att miljöer 
och individer har en ömsesidig påverkan på varandra vad avser förändring och utveckling. 
Individ och miljö anpassar sig till varandra. För att barn ska få en positiv utveckling krävs ett 
samspel med vuxna. Det krävs ett stöd från de system som finns i samhället, t.ex. förskola, 
skola och barnavårdscentral – det sociala nätverket, till föräldrarna för att denna interaktion 
ska kunna ske. Det är dock inte enbart dessa miljöer som påverkar barnet. Bronfenbrenner har 
gjort en uppdelning av miljön i fyra nivåer som benämns mikro-, meso-, exo- och makronivå. 
Mikronivån utgörs av barnets närmiljö, d.v.s. familj, släkt och vänner. De aktiviteter, roller 
och sociala relationer som barnet lever med är ömsesidigt beroende av varandra. Barnet 
behöver känna och lära sig ta ansvar för sin miljö och även få vara delaktiga i förändringar 
som händer runtomkring. Vuxna som omger barnet måste lyssna på dennes synpunkter samt 
sätta in dessa i ett sammanhang.  Mesonivån består av olika närmiljöer som barnet kommer i 
kontakt med. Dessa är t.ex. hem, förskola och skola. Ju bättre interaktionen är mellan de olika 
närmiljöerna desto mer betydelse har de för barnets utveckling. Exonivån handlar om de 
miljöer som har en indirekt påverkan på eleven och dess miljö, exempelvis kommunens 
ekonomi, den politiska sammansättningen i kommunen och föräldrars arbetsmiljö. Även 
massmedia har betydelse. Den sista nivån, makronivån, utgörs av mer övergripande 
förhållanden, t.ex. skolans mål- och regelsystem.  
 
Sandström Kjellin (2004) skriver om Vygostkij och zonen för proximal utveckling (ZPD). 
Vygoskij ansåg att inlärning leder till utveckling. Han menade, enligt Sandström Kjellin, att 
när barnet tar ett steg i sin inlärning tar det två steg i sin utveckling. Han ansåg också att 
omgivningen har en viktig betydelse för vad barnet kan förstå och klara av. Även Säljö (2003) 
skriver om ZPD och att Vygotskij menade att det hos alla individer finns en utvecklingszon. 
Vygostkijs syfte med ZPD var att visa på skillnaden vad en elev uppnår ensam och utan stöd 
och vad som sker när eleven får handledning av en lärare eller samarbetar med mer 
kompetenta elever. Säljö skriver att för att det ska bli någon utvecklingszon måste det finnas 
en ojämlikhet i de inblandades kunskaper, d.v.s. den ena måste kunna mer än den andra. Det 
krävs även att den som är mindre kompetent är mottaglig för stöd och förklaringar.  
 
 
2.5 Orsak till läs- och skrivsvårigheter  
I litteraturgenomgången framträder främst två perspektiv vad gäller orsaken till läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa är det relationella och det kategoriska perspektivet. Det relationella 
perspektivet fokuserar främst på orsaker i miljön och pedagoger som arbetar utifrån ett 
relationellt perspektiv tänker långsiktigt och har en förmåga att individanpassa 
undervisningen utifrån sina elever. Det kategoriska perspektivet fokuserar på orsaker hos 
individen, det är ett kortsiktigt tänkande och störst fokus ligger på ämnen och undervisning. I 
ett relationellt perspektiv ser man på elever i svårigheter, d.v.s att svårigheterna uppstår 
beroende på situation och miljö. I det kategoriska perspektivet ser man på elever med 
svårigheter, d.v.s. att svårigheterna är medfödda eller på annat sätt beror på individen 
(Atterström och Persson, 2000).   
 
Bladini (1994) menar att när det gäller att se på orsaken till skolsvårigheter har skolan av 
tradition många gånger kommit fram till att det varit fel på eleverna. Den specialpedagogiska 
verksamheten har då gått ut på att bota. Även Asmervik et al. (2005) skriver att man inom 
skolan oftast lagt fokus på individuella förklaringar hellre än på yttre inlärningsvillkor.   
 
2.5.1 Individrelaterade orsaker 
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Taube (2003) skriver att forskare visat på samband mellan lässvaga elever och en lägre 
självuppfattning. Ju äldre en elev blir desto mer tär det på självkänslan att inte kunna läsa och 
skriva utan problem. Dessa elever tror ofta att de är dumma, en känsla som bara ökar om det 
finns negativa attityder hos lärare, föräldrar eller klasskamrater. Druid Glentow (2006) skriver 
att ofta misslyckas är förödande för självkänslan. Det är därför oerhört viktigt att elever med 
negativa erfarenheter får en chans att lyckas. Skolan bör räkna med att elever med den här 
problematiken inte självmant eller spontant söker hjälp. De skäms ofta och vill inte avslöja sig 
utan ger istället upp. Bland det viktigaste pedagoger kan göra är att arbeta med sina elever för 
att bygga upp deras självkänsla och hjälpa dem att komma tillrätta med sina läs- och 
skrivproblem. Asmervik et al. (2005) menar att ständiga motgångar och nederlag i skolarbetet 
kan förstärka läs- och skrivsvårigheter vilket naturligtvis påverkar elevens självkänsla och 
självförtroende. 
 
Biologiska orsaker 
Inom den medicinska forskningen ser man hjärnskada som den specifika orsaken till läs- och 
skrivsvårigheter. Detta har dock endast kunnat påvisas i ett fåtal fall och man har inte kunnat 
konstatera några tecken på neurologiska defekter enligt Malmquist (2003). Asmervik et al. 
(2005) skriver att det inte är ”helt klarlagt hur genetiska faktorer som rör hjärnans struktur och 
funktionssätt påverkar läs- och skrivfärdigheten” (s. 21). Asmervik et al. påpekar att man 
inom forskning idag intresserar sig för mer grundläggande biologiska orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter. Man tittar bl.a. på relationen mellan genetiska faktorer och läs- och 
skrivsvårigheter som t.ex. hjärnbaserade faktorer. Hos elever med läs- och skrivsvårigheter 
har studier visat att kopplingen mellan olika delar av hjärnan inte är maximalt utvecklade. Ett 
antal studier pekar på arvsfaktorn men att denna främst avser de fonologiska svårigheterna. 
Det är inte klarlagt om genetiska faktorer påverkas av miljön. Det är stora individuella 
skillnader och Asmervik et al. hävdar att biologiska faktorer kan utgöra en riskfaktor.   
 
Malmquist (2003) räknar upp bristande läsmognad, fysiska handikapp som t.ex. syn- och 
hörselrubbningar och neurologiska defekter som exempel på biologiska orsaker.  
 
För att få en fullständig uppfattning om läs- och skrivsvårigheter bör man även ta hänsyn till 
att både auditiv och visuell perception orsaksmässigt är kopplade till detta. Dock bör man 
enligt Asmervik et al. (2005) vara medveten om att även fast de perceptuella orsakerna inte är 
dominerande kan de förstärka läs- och skrivsvårigheterna.  
 
Motoriska faktorer 
Elever med motoriska problem kommer enligt Asmervik et al. (2005) med största sannolikhet 
att hämmas i sin läs- och skrivutveckling. Detta beror bl.a. på att finmotoriken påverkar 
skriften, exempelvis i handstil och skrivhastighet. Vid den första inlärningen av skriftspråket 
är det artikulatoriska stödet särskilt betydelsefullt och detta är något som påverkas av 
motoriken. De elever som måste lägga stor energi på motoriska funktioner har inte så mycket 
kraft kvar till skriftspråksinlärningen. Problem med motoriken påverkar även elevernas jag-
uppfattning och självkänsla. 
 
Språkliga orsaker 
Den rådande uppfattningen sedan 1980-talet är att den språkliga förmågan är avgörande för en 
elevs läs- och skrivutveckling. Det är mycket som pekar på att elever med läs- och 
skrivsvårigheter har ett sämre ordförråd (Asmervik et al., 2005). Malmquist (2003) menar att 
försenad språkutveckling kan vara en orsak, men att eleven även kan ha taldefekter. 
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Lärare som har kunskaper om barns språkliga utveckling har inga problem med att upptäcka 
tecken på hotande läsinlärningsproblem (Skolverket, 2003). 
 
Asmervik et al. (2005) skriver att läs- och skrivprocessen påverkas både av kort- och 
långtidsminnet. Det är främst det verbala korttidsminnet som inte verkar fungera 
tillfredsställande hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Minnesproblemen är troligen det 
som påverkar den fonologiska förmågan och indirekt även skriftspråket. Arnqvist (1993) 
skriver att korttidsminnets funktion är t.ex. att vid avkodning av ett ord komma ihåg de 
enskilda fonemen tills hela ordet har avkodats och kan sammanljudas. Brister den funktionen 
har eleven ingen möjlighet att förstå vad denna läser. Arnqvist menar även att det med 
minnesträning går att träna upp korttidsminnet.  
  
2.5.2 Miljöbetingade orsaker 
Malmquist (2003) menar att störning eller brist i någon av de faktorer som samverkar vid 
läsning och skrivning försvårar inlärningen. Liberg (1993) skriver att läs- och skrivsvårigheter 
är ett mycket komplext fenomen och att det oftast är flera orsaker som ligger bakom 
svårigheterna. Hon menar att man inte bör se dem som en brist hos individen utan att man 
istället ska se till interaktionen mellan lärare och elev samt till hela inlärningssituationen. 
 
Malmquist (2003) menar att sociala faktorer och skolans organisation samt 
undervisningsmetod är faktorer som i undersökningar visat sig orsaka och öka risken för läs- 
och skrivsvårigheter. Exempel på sociala faktorer kan vara oregelbunden skolgång, täta skol- 
eller lärarbyten samt oskickliga lärare. Hon säger vidare att trots att det visat sig svårt att mäta 
sambandet mellan lärarens personlighet och effektiviteten i undervisningen står det klart att 
detta starkt påverkar undervisningsresultaten. Betydelsen av att olika metoder varieras och 
integreras i undervisningen på ett systematiskt sätt är stor. De bästa resultaten får man dock 
inte enbart av en förändring av metoder utan i en förbättring av lärarens skicklighet.  
 
Generella läs- och skrivsvårigheter är något som kan ha samband med allmänna 
inlärningssvårigheter enligt Druid Glentow (2006). Dessa kan bero på flera olika orsaker som 
fysiska, intellektuella, emotionella eller sociala. Det kan även vara en kombination mellan 
flera av dessa. En för tidig läs- och skrivinlärning som går i ett alltför snabbt tempo där 
metodiken inte är genomtänkt är också exempel på en pedagogisk orsak till elevers läs- och 
skrivproblem. 
 
Både hem- och skolmiljö är viktigt för elevens språkliga förmåga och deras inlärningsvillkor. 
I detta ingår både klassrummets miljö och vilken lärare eleven har. Något som även är 
betydelsefullt i skriftspråksinlärningen är ett positivt samspel elever emellan och mellan lärare 
och elever (Asmervik et al., 2005).  
 
Björk och Liberg (2006) skriver att den primära orsaken till läs- och skrivsvårigheter ofta 
även kan leda till att sekundära problem uppstår. Som exempel nämner de om eleven inte 
känner sig bekväm i skolans miljö och inte förstår syftet med skolarbetet. Vidare kan eleven 
ha en mycket krävande och pressande miljö vad avser inlärning och/eller socialpsykologiska 
förhållanden. Det kanske inte heller finns böcker i hemmet som eleven kan tillgodogöra sig. 
Det finns även andra faktorer som t.ex. psykologiska och de kan yttra sig som bristande 
självförtroende. Skolverket (2003) skriver att om man låter eleverna arbeta mycket i projekt är 
det stor risk att man inte upptäcker de lässvaga eleverna. Det kan vara ogynnsamt att ”forska” 
i grupp i tidig ålder eftersom om eleverna ska kunna ”forska” behöver de verktygen för att 
kunna läsa och skriva först. Myndigheten för skolutveckling (2003) menar att faktorer som 
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kan störa en god läs- och skrivmiljö är att det mesta som görs i skolan ska bedömas. Andra 
störande faktorer kan röra t.ex. den enskilda skolans organisation och resurser man har att röra 
sig med.  
 
2.5.3 Sammanfattning av miljö- och individrelaterade orsaker 
Sammanfattningsvis framträder i litteraturgenomgången en skillnad huruvida orsakerna är 
miljö- eller individbetingade. Asmervik et al. (2005) refererar till Olsson et al. som hävdar att 
flera undersökningar stöder uppfattningen att läs- och skrivsvårigheter kan ”gå i arv”. 40 % av 
lässvårigheter visade sig i en stor tvillingundersökning ha samband med ärftliga faktorer. 60 
% av dem var miljöbetingade. Asmervik et al. menar dock att skolan har en tendens att 
fokusera på individen istället för att se på vad i miljön som kan underlätta för elever i läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Litteraturgenomgången visar att många olika faktorer i miljön anses påverka läs- och 
skrivsvårigheter, t.ex. samspel mellan lärare-elev eller elev-elev, pedagogiken, arbetsmaterial, 
lärarbyten, metoder, grupparbeten, klassrummets miljö, vänta-och-se-metoden (handlar om att 
man inväntar mognad).  
 
2.6 Läs- och skrivsvårigheter 
Bladini (1994) skriver att man tidigt förstod att alla elever inte kunde följa samma 
undervisningstakt. Skolprestationerna var väldigt varierade trots att eleverna var i samma 
ålder. Under lång tid strävade skolan efter att få så homogena undervisningsgrupper som 
möjligt, prestationsmässigt sett. Historiskt sett är det tre grupper som utgjort hinder i denna 
strävan, vilka då benämndes som ordblinda, psykopater och debila. Idag skulle dessa 
benämnas som elever med dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, elever med socio-emotionella 
problem samt elever med inlärningssvårigheter i olika ämnen. Gemensamt för dessa grupper 
är att de krävt och fortfarande kräver olika pedagogiska, organisatoriska samt ekonomiska 
insatser från skolsystemet och samhället. Emellertid var det inte lätt att identifiera ordblinda, 
psykopater och debila, svårigheten låg i att kategorisera eller att dra gränser mellan dessa. 
Ofta hade en elev fler svårigheter och kunde då hamna i olika grupper. Intelligenstest var ett 
uppskattat hjälpmedel i dessa gränsdragande situationer. Genom test kunde man skilja 
normalbegåvade från underbegåvade. De debila klassificerades som underbegåvade och dessa 
kom att utgöra den största gruppen. Ordblinda och psykopater tillhörde de normalbegåvade 
och för dessa inrättades enstaka specialklasser i slutet av 1930-talet. Trots att elever med läs- 
och skrivsvårigheter och/eller socio-emotionella problem skulle undervisas i specialklasser 
fanns det i läroplanerna inga eller endast kortfattade pedagogiska anvisningar för dessa förrän 
på 1960-talet. Sandström Kjellin (2002) skriver att man under 1970-talet började se på eleven 
på ett nytt sätt. Man såg inte enbart till de eventuella brister eleven hade utan började även 
ställa krav på omgivningens anpassning. I och med detta synsätt skulle eleven med eller i 
svårigheter integreras i klassrummet och undervisningen individanpassas. Myndigheten för 
skolutveckling (2003) skriver att det idag ställs högre krav på läs- och skrivförmåga än det 
gjordes för endast 30 år tillbaka i tiden. Som samhällsmedborgare har man olika roller som 
arbetstagare, konsument, medborgare och förälder som samhället ställer olika krav på. När det 
handlar om läs- och skrivsvårigheter är det vanligt att många föräldrar tvingas återuppleva 
sina egna bristande kunskaper vad gäller läs- och skrivförmåga. Dessa föräldrar har ofta 
negativa skolminnen. Skolan behöver bemöta detta för att det negativa inte ska återspeglas i 
eleven.   
 
Asmervik et al. (2005) skriver att man ur ett helhetsperspektiv kan se på elever med läs- och 
skrivsvårigheter på två sätt. Dels de som genomgår alla utvecklingsfaser men i en mer 
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långsam takt än sina jämnåriga och dels de som har svårigheter med övergången mellan den 
logografiska och alfabetiska nivån vilket kan ses som karakteristiskt för elever med diagnosen 
dyslexi. Dessa kan ofta utveckla en färdighet i textläsning men problem kan uppstå vid 
läsning av enskilda ord. Då blir de fonologiska problemen tydliga samt övergången till 
ortografisk läsning blir problematisk. Malmqvist (2003) skriver att forskare definierar 
begreppet olika och uppgifterna om hur vanligt läs- och skrivsvårigheter är därför väldigt 
varierade.  
 
För att förklara vad läs- och skrivsvårigheter innebär kan det vara enklare att utgå från vad 
läs- och skrivförmåga är. Skolverket (2001) skriver att man skiljer man på läs- och 
skrivförmåga samt läs- och skrivkunnighet. Läs- och skrivförmåga innebär enligt OECD 
(Skolverket) att ha; 
 
 ”Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för att 

• fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer 
• kunna tillgodose sina behov och personliga mål 
• förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar” (s. 5). 

 
Ovanstående definition överensstämmer med Förbundet mot läs- och skrivsvårigheters 
(FMLS) definition som fastställdes 1998 (Frylmark, 2006). Att vara läs- och skrivkunnig 
innebär enligt UNESCO:s definition (Skolverket, 2001, vår översättning) att man med 
förståelse både kan läsa och skriva ett kort enkelt uttalande i sitt vardagliga liv. Trots att 
läroplansformuleringar stämmer överens med definitionen av läs- och skrivförmåga används 
oftast begreppet läs- och skrivkunnighet i den allmänna debatten. Med stöd av definitionen på 
läs- och skrivförmåga har alla individer förmåga i någon utsträckning. Vilka som har läs- och 
skrivsvårigheter är relaterat till vilka krav som ställs på dem i samhället. ”Ett läs- och 
skrivhandikapp uppstår därför att förmågan inte längre svarar mot kraven” (s. 6).  
 
Läs- och skrivsvårigheter innebär enligt Malmquist (2003) tydliga problem att läsa en text 
eller också att skriva. Hon skiljer mellan lässvårigheter och speciella lässvårigheter. 
Lässvårigheter innebär att man når resultat i läsning i ett standardiserat lästest som ligger 
under en viss poäng. Speciella lässvårigheter omfattar dels de elever där läsförmågan tydligt 
avviker i negativ riktning från allmänintelligensen och dels de med svag läsförmåga som når 
en viss poäng i ett standardiserat lästest men som har genomsnittlig eller över det, intelligens.  
Pedagoger och psykologer menar idag att läs- och skrivsvårigheter är något som finns inom 
den normala variationen av elever och att begreppet är relativt p.g.a. att man kommer fram till 
positiva resultat vid bearbetningen av dessa svårigheter.  
 
Skolverket (2003) skriver att enligt konsensusforskarna kännetecknas läs- och 
skrivsvårigheter av avkodningsproblem samt problem med läsförståelsen. Brist på läsintresse 
och läserfarenheter påverkar i sin tur avkodningsförmågan samt läsförståelsen. Brist på 
ordförråd är också en bidragande orsak till problemen. Läs- och skrivsvårigheter innefattar 
även de som trots att de fungerar normalt i talspråkssammanhang har svårt att göra sig 
förstådda med hjälp av skriftspråk. Skolverket menar att lässvårigheter och skrivsvårigheter 
hör ihop och att det därför är berättigat att tala om läs- och skrivsvårigheter än att använda 
begreppen var för sig. Den som skriver utan svårigheter har med stor sannolikhet även en 
fungerande läsförmåga. Skolverket påpekar att vi måste skilja mellan ordavkodning och 
läsförståelse. Ordavkodning handlar om att lära sig förstå en kod, hur olika tecken kan bilda 
ord som ger mening. Läsförståelse handlar om att förstå innehållet i en text. 
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Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att elever med läs- och skrivsvårigheter oftast 
försöker undvika att hamna i situationer där de kan tvingas läsa eller skriva. Myndigheten för 
skolutveckling refererar till den av Stanovich nämnda ”Matteuseffekten”. Konsekvenserna av 
denna innebär att de elever som redan har ett dåligt utgångsläge också utvecklas sämst i 
motsats till dem som har det bästa utgångsläget som drar ifrån i sin utveckling. Elever med ett 
dåligt utgångsläge är i sin läs- och skrivutveckling beroende av skolans stöd och 
uppmärksamhet. Effekten av ”Matteuseffekten” blir tydlig hos de pedagoger som arbetar 
enligt vänta-och-se-metoden. Myndigheten för skolutveckling menar att dessa undergräver 
utvecklingen hos sina elever. 
 
Kriterier som ses som kännetecknande för läs- och skrivsvårigheter är t.ex. att man läser 
långsamt, trevande och hackande. Vidare att man läser för fort, gissar och har en otydlig 
artikulation. Man vänder på hela ord, kastar om bokstäver samt utelämnar ändelser och 
bokstäver. Svårigheterna kan även visa sig i en dålig handstil p.g.a. dålig motorik, många 
stavfel, att man skriver orden som de låter. Bristen på läsförståelse påverkar även andra 
skolämnen och hela elevens skolgång (Druid Glentow, 2006).   
 
Sammanfattningsvis kan man se att synen på läs- och skrivsvårigheter har förändrats över tid. 
Historiskt sett såg man läs- och skrivsvårigheter som en brist hos individen. På 1970-talet 
började man även se till hur miljön runt eleven såg ut och fungerade. Detta innebar att eleven 
skulle integreras i klassrummet vilket gäller än idag. Litteraturgenomgången visar att läs- och 
skrivsvårigheter främst handlar om svårigheter med att läsa och skriva en text. Det innebär 
svårigheter med avkodning och läsförståelse. Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter är att 
man undviker situationer som kräver att man kan läsa och skriva vilket i sin tur skapar en ond 
cirkel, den s.k. ”Matteuseffekten”.  
 
2.7 Förebygga läs- och skrivsvårigheter  
2.7.1 Miljöperspektiv 
Danielsson (2006) anser att första läs- och skrivinlärningen är avgörande för om barnen ska 
klara av tolv år i skolan. Skolverket (2003) skriver att för att lyckas utveckla elevernas läs- 
och skrivförmåga är hög lärarkompetens den viktigaste beståndsdelen i pedagogiken. 
Utmärkande för en skicklig lärare är ingående kunskaper om barns språkliga utveckling, läs- 
och skrivprocessen samt ett arbetssätt som är strukturerat och systematiskt och som lägger 
upp sitt arbete utifrån elevernas förmåga och individuella strategier. Varje elev behöver 
uppfatta undervisningen som meningsfull. 
 
Undervisningen ska ha som utgångspunkt att läsande och skrivande handlar om 
kommunikation, samt att skriftspråket är till för att vi ska kunna meddela oss med varandra. 
Gemensamma samtal om texter som man läser i klassen är dessutom viktigt för elevernas 
utveckling av läsförståelse och strategier (Skolverket, 2003). Vygotskij ansåg att i samspel 
med andra utvecklas individen till att förstå och förhålla sig till omvärlden. Genom att ta del 
av andras tankar och idéer kan man få förståelse för att olika sätt att tänka kan vara effektiva. 
Vidare ansåg Vygotskij att det är i sociala sammanhang som kunskap ska brukas. Han menade 
att bra metoder i undervisning var att diskutera kunskap i en social gemenskap (Kernell, 
2002). Skolverket skriver att arbeta med en enda metod är att utsätta elevernas läs- och 
skrivutveckling för risker. En skicklig lärare väljer metod utifrån vad som passar den enskilde 
eleven bäst och är också medveten om syftet med metoden. Asmervik et al. (2005) hävdar att 
man särskilt hos de elever som har sämre individuella förutsättningar kan förebygga läs- och 
skrivsvårigheter genom yttre faktorer. 
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Druid Glentow (2006) anser att läs- och skrivsvårigheter är inte något som växer bort. Det 
krävs tidig kartläggning och tidigt insatta åtgärder för att kunna förebygga läs- och 
skrivsvårigheter så att svårigheter och felstrategier inte befästs. Hon tar bestämt avstånd ifrån 
det ”vänta och se” förhållningssätt som hon menar haft stor utbredning i skolans värld. 
Myndigheten för skolutveckling (2003) skriver att för att förstå syftet med läsning och 
skrivning är det av stor betydelse att eleverna i ett tidigt skede introduceras i böckernas värld. 
Druid Glentow menar att en medveten och strukturerad undervisning i läsning och skrivning 
är en förutsättning - en metod som lotsar eleven fram till metakognitiva strategier som 
underlättar självständigt arbete och därigenom eget inlärningsansvar. Høien och Lundberg 
(2004) skriver att eleverna i förskolan och utan inblandning av några bokstäver kan få 
möjlighet att stimulera den fonologiska medvetenheten att utvecklas.  
 
Språklekar utvecklar elevernas fonologiska förmåga men att rimma och läsa ramsor är dock 
inte tillräckligt. Barnen behöver upptäcka att man kan leka med ordens beståndsdelar, att man 
kan skapa nya ord genom att flytta, lägga till eller ta bort språkljud. Sådana här insikter 
behöver utvecklas innan skolstart för att skapa bästa möjliga förutsättningar för läs- och 
skrivfärdigheter (Skolverket, 2003). Druid Glentow (2006) menar att tala om hur bokstaven 
låter och inte bara hur den ser ut gör läsinlärningen lättare. Eleverna behöver veta vad 
språkljud är och försöka höra var gränserna mellan dem går för att kunna förknippa dem med 
rätt bokstav. Eleverna bör göras uppmärksamma på talat och skrivet språk. Liberg (1993) 
anser att man som pedagog bör undvika traditionell läs- och skrivundervisning och istället 
använda sig av flera olika metoder. De elever som inte kan tillgodogöra sig den traditionella 
läs- och skrivundervisningen ställs enligt Liberg åt sidan. Skolverket (2003) skriver att det 
måste finnas en variation av läromedel som ger utmaningar i läsning och skrivning på många 
olika nivåer och av varierande slag. Läs- och skrivpedagogiska program som varit 
framgångsrika, med effekter som dokumenterats i vetenskapliga studier blir resultatlösa om 
de praktiseras utan förståelse om de bakomliggande språkutvecklings-mekanismerna. För 
lärare som inte har tillräckliga kunskaper blir ”vänta och se metoden” en ursäkt för att inte 
göra särskilda insatser. De elever som utsätts för den här pedagogiken får ofta hjälp för sent 
och med för små insatser. 
 
Myndigheten för skolutveckling (2003) påtalar betydelsen av att skapa förförståelse inför att 
läsa och skriva en text t.ex. samtala om texten som en förberedelse. Även att skapa bilder och 
dramatisera kan vara god hjälp i det arbetet. Elevers erfarenheter av läsning och skrivning är 
viktig att bygga på. Detta är även något Vygotskij (Säljö, 2003) betonar. 
Många elever får redan i förskolan på ett systematiskt vis ta del av olika läs- och 
skrivaktiviteter. Tyvärr tar inte alla skolor vara på det som byggs upp hos eleverna i förskolan. 
Det räcker heller inte att låta eleverna enbart få möta skriftspråket, det är också av största vikt 
hur mötet ser ut och vilken kvalitet mötet har (Myndigheten för skolutveckling, 2003).  
 
2.7.2 Individperspektiv 
Høien och Lundberg (2004) skriver att det finns en rad olika tester för att upptäcka elever med 
läs- och skrivsvårigheter men menar samtidigt att man idag inte vet tillräckligt om orsakerna 
till läs- och skrivsvårigheter och att det därför inte finns något fullgott test som klargör detta. 
De anser ändå att skillnaden mellan de med läs- och skrivsvårigheter och de med normal 
utveckling är avsevärt stor redan i förskolan. Vad man kan lära av det är att den fonologiska 
medvetenheten inte alltid är ett resultat av läsundervisningen utan att många faktiskt lär sig i 
lekar och övningar i förskolan. 
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Druid Glentow (2006) anser att det är viktigt att elever i alla åldrar får utveckla sin muntliga 
förmåga. De måste i skolan få diskutera och öva sig i muntligt berättande och beskrivande. 
Hon ställer sig frågande till varför inte skolan på det dagliga schemat har ”show and tell” att 
ta med sig något hemifrån som man får beskriva och berätta om. Skolverket (2003) skriver att 
för att lära sig läsa och skriva bokstavsformerna krävs tid, övning och uppmärksamhet. 
Högläsning, samtal om böcker och bokstäver i hemmet är betydande för en läs- och 
skrivutveckling. 
 
När det handlar om olika läs- och skrivinlärningsmetoder skriver Myndigheten för 
skolutveckling (2003) att det under lång tid har pågått en ihållande diskussion om huruvida 
elever lär sig bäst att läsa och skriva via ljudmetod eller helordsmetod. Idag är de flesta 
forskare överens om att det inte handlar om att välja den ena eller den andra utan att istället 
kunna nyttja flera. För att stimulera elevernas läs- och skrivinlärning finns ett stort antal 
metoder och arbetssätt som framträder i litteraturgenomgången. Bornholmsmodellen är en 
metod som bygger på språklekar (Frost, 2007). Den analytiska principen (Ejeman och Molloy, 
2003) utgår från hela ord, satser eller fraser. Läsning på talets grund (LTG) utgår från elevens 
eget språk med ett övervägande analytiskt arbetssätt. Den syntetiska utgår från 
bokstavsljuden. Wittingmetoden (Druid Glentow, 2006) har som utgångspunkt att börja med 
språkljuden. Reading Recovery är kontextbaserad och inriktad på förståelse. För att läsa 
ytterligare om förebyggande läsinlärningsmetoder, se bilaga 3.  
 
2.8 Hantera läs- och skrivsvårigheter  
2.8.1 Miljöperspektiv 
För att pedagogiska insatser ska bli effektiva krävs en riktig beskrivning av de svårigheter 
som finns. Det är dock inte tillräckligt med att enbart bedöma elevens läs- och skrivförmåga 
för detta. Hänsyn måste även tas till vilken plats läsning och skrivning har hos eleven samt 
vad eleven läser (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Wolff (2006) säger att det oftast 
inte är svårt för en pedagog att avgöra om en elev läser bra eller dåligt. Det som kan vara svårt 
är att se var svårigheterna kommer ifrån. I denna problematik ingår även att avgöra vilka 
pedagogiska insatser som behövs.  
 
 
2.8.2 Individperspektiv 
Druid Glentow (2006) skriver att flera forskare och lärare är överens om fördelarna med att 
arbeta med individuell undervisning. Hon menar att en till en undervisning är den effektivaste 
undervisningsformen för att komma till rätta med elevers läs- och skrivsvårigheter. Ett sådant 
arbetssätt gynnar även lärarens iakttagelser av elevens strategier vid läsning och skrivning, det 
ges även möjlighet till omedelbar respons. Hon anser att varje elev i specialundervisning ska 
känna att hon/han har sin lärares fulla stöd och uppmärksamhet. Att undervisa i en liten grupp 
med elever som har läs- och skrivsvårigheter är riskabelt. För en elev som är ”sämst i klassen” 
kan det vara katastrofalt för självkänslan att kanske dessutom vara sämst i den lilla gruppen. 
Ett sådant här arbetssätt är väldigt resurskrävande och används därför i ringa omfattning.   
 
Taube (2006) menar att om en elev inte knäcker den alfabetiska koden vid förväntad ålder 
måste åtgärder sättas in. Görs det i tid finns det stora chanser att hjälpa eleven att bli en god 
eller i alla fall någorlunda god läsare. Större andelen elever knäcker koden förr eller senare, 
men det handlar inte enbart om detta utan även om att träna upp läsförståelse. Det är inte 
självklart att de förstår vad de läser bara för att de har knäckt koden. 
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Skolverket (2003) påtalar att tillräckligt med tid och lärarstöd är en förutsättning för att nå 
goda resultat. Det innebär en tillgång på resurser för att läraren ska ha möjlighet att arbeta 
individuellt med varje elev i klassen. Under höstterminen i skolår 1 ska det finnas utrymme 
för individuella tillfällen med varje elev varje vecka. Vid dessa tillfällen ska moment som 
högläsning, skrivövningar och samtal om böcker ingå. Detta för att läraren ska få möjlighet att 
utveckla ett individuellt anpassat pedagogiskt program. Alla elever måste få läs- och 
skrivutmaningar på sin egen utvecklingsnivå. Det är av yttersta vikt att de elever som har 
problem med läs- och skrivstrategier genast uppmärksammas och ges det lärarstöd som 
behövs för att komma på rätt väg. Atterström och Persson (2000) påpekar att 
specialpedagogikens huvudsakliga mål är att utveckla elevernas självförtroende. Vidare 
menar de att man måste hitta elever i behov av särskilt stöd t.ex. läs- och skrivsvårigheter 
innan deras självkänsla är fördärvad.   
 
Sammanfattningsvis kan man säga att ett förebyggande arbete är avgörande för många elever 
som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det som utmärker ett förebyggande arbete 
är lärarens kompetens att utveckla elevers läs- och skrivförmåga och att det görs utifrån varje 
enskild elevs behov och förutsättningar. Framträdande är även att pedagogen måste kunna 
använda sig av flera olika metoder. Vidare att lärarstöd och tillräckligt med tid ges. Väsentligt 
för eleverna är att arbeta med läsning och skrivning på sin egen utvecklingsnivå och utifrån ett 
individuellt anpassat pedagogiskt program. Det som visat sig vara den effektivaste 
undervisningsformen är enligt Druid Glentow (2006) regelbunden en till en undervisning. För 
att hantera läs- och skrivsvårigheter påtalar Myndigheten för skolutveckling (2003) vikten av 
en korrekt beskrivning av svårigheterna för att åtgärder och insatser ska bli effektiva. 
 

3. Metod 
När man som forskare ska bestämma sig för forskningsmetod är det enligt Denscombe (2000) 
viktigt att det inte handlar om att bestämma sig för att en metod är bättre än någon annan. 
Istället handlar det om att välja vilken metod som är lämplig för den studie man väljer att 
göra. Det finns fyra forskningsmetoder att välja mellan; frågeformulär, intervju, observation 
och skriftliga källor. Denscombe menar att om man använder flera metoder, s.k. triangulering, 
kan det öka validiteten i resultatet. Som forskare får man då möjlighet att bekräfta eller 
ifrågasätta resultaten genom att jämföra det man har fått fram från de olika metoderna. Denna 
studie trianguliserades ej.  
 
3.1 Forskningsstrategi 
Syftet i denna studie är att på ett mer djupt än ett brett och allmänt sätt kunna diskutera och 
analysera vad läs- och skrivsvårigheter innebär för de pedagoger i grundskolan som 
intervjuats. Strävan är även att ta reda på hur pedagogerna identifierar läs- och 
skrivsvårigheter samt hur de hanterar och arbetar för att förebygga dessa. Med avseende på 
syftet i denna studie valde vi vad Denscombe (2000) benämner, kvalitativ studie. En 
kvantitativ metod är, enligt Denscombe, mer lämplig för insamling av statistiska data. Han 
skriver även att risken med en kvantitativ metod är att de bredare frågor som ligger till grund 
för studien kan undermineras av analysteknikerna. Vidare att den kvalitativa forskarens 
reflektioner handlar om att hitta gemensamma drag och skillnader. Denscombe skriver att 
grunden i kvalitativ forskning är dess egen bestämda strategi vid insamling och analys av 
data. Han menar att kvalitativa data är resultatet av en tolkningsprocess och att data 
produceras under tiden de tolkas och förbrukas av forskaren. Som forskare är detta något man 
bör vara medveten om eftersom risken finns att man lägger fram citat ur intervjuutskrifter 
utan att kommentera något. Denscombe pekar på vikten av forskarens jag i tolkning och 
framställning av kvalitativa data. ”Bland kvalitativa forskare är det generellt vedertaget att 
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forskarens jag oundvikligen utgör en viktig del i analysen – och ska erkännas som sådan” (s. 
244). Genom bl.a. fältanteckningar och intervjuutskrifter kan kvalitativa data erhållas.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
Studien baserades på intervjuer som metod eftersom Denscombe (2000) anser att de är särskilt 
lämpade för att få fram djupgående och detaljerad data.  
 
Personliga semistrukturerade intervjuer beslutades för studien. Denscombe (2000) anser att 
den personliga intervjun är den som mest förekommer. Fördelarna med den är att den är lätt 
arrangera eftersom det endast är två personer som behöver komma överens om ett möte. 
Denscombe menar att eftersom man avtalat tid och plats med respondenterna blir också 
svarsfrekvensen garanterat hög. Ytterligare fördelar med intervjuer är att det ses som en bra 
metod för att få fram data som grundar sig på respondenternas åsikter och idéer. 
Respondenterna får även möjlighet att lyfta fram vad de anser är det viktigaste.  
 
Nackdelen med en personlig intervju är att den som intervjuas inte kan få stöd av andra 
respondenter och på så vis komma till konsensus. Vid en gruppintervju kan respondenterna 
bemöta varandras åsikter och svaren kan då bli fylligare. En annan nackdel med intervjuer, 
enligt undersökningar, är att respondenternas svar kan bero på hur de uppfattar forskaren som 
ställer frågorna som t.ex. ålder, kön och social status. Detta är saker som man inte kan ändra 
på, dock kan man tänka på hur man uppträder i mötet med respondenten. Denscombe (2000) 
menar att det i en intervju handlar om att forskaren är där för att lära, inte för att predika och 
att det därför gäller att vara passiv och neutral. På detta sätt kan man få respondenten att 
öppna upp sig. Fler nackdelar som Denscombe lyfter fram är bl.a. att analysen av resultatet 
både kan vara svår och tidskrävande. I jämförelse med ett frågeformulär kräver detta mycket 
av forskaren. På grund av att semistrukturerade intervjuer är relativt öppna kan det ta mycket 
tid och arbete att sammanställa.  
 
En standardmetod för att fånga upp intervjudata är att använda sig av ljudupptagningar. Det 
man måste ta hänsyn till är att det kan störa respondenten. Fältanteckningar i kombination 
med ljudupptagning av intervjuerna rekommenderas för att få bästa möjliga resultat 
(Denscombe, 2000).  
 
3.3 Urval 
Utvalda respondenter arbetar alla på skolor som vi kommit i kontakt med under vår studietid, 
undantaget två respondenter som kontaktades efter rekommendationer från en specialpedagog 
som själv inte hade möjlighet att delta i undersökningen.  
 
Totalt har elva respondenter inom skolan intervjuats varav sex stycken arbetar som klasslärare 
och tre stycken som speciallärare samt två stycken med specialpedagogutbildning. 
Respondenterna arbetar vid sex olika grundskolor i tre olika kommuner. Denscombe (2000) 
skriver att respondenter som väljs ut till intervjuer medvetet väljs eftersom de har något 
speciellt att bidra med. Detta stämmer bra överens med denna studie. Respondenterna som 
valdes har lång erfarenhet och en god inblick i vad läs- och skrivinlärning innebär samt 
svårigheter som kan uppstå. Vi valde att blanda klasslärares, speciallärares och 
specialpedagogers svar eftersom syftet med studien var att få fram erfarna pedagogers 
kunskap och inte att undersöka om de olika yrkeskategoriernas uppfattningar skiljer sig åt. 
 
3.4 Tillvägagångssätt 
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Respondenterna som deltagit i denna studie kontaktades via e-post och telefon där de fick 
frågan om dem kunde medverka i vår studie. Tre av respondenterna begärde att få 
intervjufrågorna i förväg, vilka de fick tillgång till via e-post. Intervjuerna skedde på de olika 
respondenternas skolor i ett enskilt rum. Under intervjuerna var det en av oss som intervjuade 
medan den andra förde fältanteckningar. Alla intervjuer, utom två, spelades in och 
transkriberades därefter. Vid de intervjuer som inte spelades in fördes dubbla 
fältanteckningar. Transkriberingar och fältanteckningar jämfördes. Eftersom vi satt i enskilt 
rum förekom inga störande faktorer.  
 
3.5 Databearbetning och analysmetoder 
Denscombe (2000) skriver att det vid analys av resultat är vanligt att forskaren söker efter 
vissa speciella synpunkter och uppfattningar. Ju mer man arbetar med resultaten kan nya 
saker framstå som betydelsefulla. Han menar att ett flertal genomgångar av resultaten är 
viktigt i processen att förbättra de klargöranden som forskaren arbetat fram. I arbetet med 
denna studie har varje bandad intervju transkriberats och jämförts med förda anteckningar. 
När alla intervjuer var klara ringades nyckelord in utifrån syfte och forskningsfrågor. Därefter 
kategoriserades och sammanställdes dessa.  
 
3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet handlar enligt Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) om hur en studie mäts. Denna 
studie har stärkts genom att vi har varit två stycken som intervjuat, tolkat och analyserat. 
Ytterligare förstärkning av reliabiliteten är att bandupptagning gjordes och att anteckningar 
skrevs vid intervjuerna förutom vid två intervjuer där respondenterna undanbett sig 
bandupptagning. Vid dessa tillfällen fördes istället dubbla anteckningar för att vid 
resultatsammanställningen kunna jämföra dessa. Bjereld et al. skriver att det vid en kvalitativ 
studie kan vara svårt att fastställa reliabiliteten p.g.a. att omständigheter och uppfattningar 
ändras med tiden. Även yttre störningar, feltolkningar av frågor eller svar kan sänka 
reliabiliteten. Även Denscombe (2004) anser att det inte går att få en fullständig reliabilitet 
vid en kvalitativ studie.  
 
Bjereld et al. (2002) skriver att validitet handlar om att man undersöker det man avser att 
undersöka. Denscombe (2004) menar att det som är avgörande för validiteten är precisionen i 
intervjufrågorna, insamlad data samt de förklaringar som presenteras. När det gäller validitet 
menar Denscombe att forskaren bör erkännas som en influens i forskningen. Detta innebär att 
man bör vara medveten om att forskaren kan ha påverkat respondenternas svar. Det man även 
måste vara medveten om är hur ärliga respondenterna är. När det gäller denna studie är vi 
medvetna om att vi kan ha påverkat respondenternas svar. Det är dock vår tro att detta isåfall 
skett i positiv mening eftersom vi fått respondenterna att reflektera över sina svar.  
 
3.7 Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
I etikreglerna (1999) står att läsa om forskningskravet som innebär ett krav från samhället och 
dess medlemmar på att forskning bedrivs med hög kvalitet och är inriktad på väsentliga 
frågor. Dock är det så att samhällsmedlemmarna ska vara skyddade mot otillåten insyn i t.ex. 
sina livsförhållanden. Detta kallas för individskyddskravet och är grundläggande för 
forskningsetiska överväganden. Dessa två krav måste alltid övervägas mot varandra. Både 
kortsiktiga och långsiktiga eventuella negativa följder måste det tas hänsyn till. Ofta väger 
forskningskravet tungt då det enligt etikreglerna nästintill vore oetiskt att inte forska om 
faktorer som t.ex. skulle kunna förbättra människors hälsa och livsvillkor. Redan nämnda 
individskyddskrav kan delas upp i fyra allmänna huvudkrav på forskningen: 
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� Informationskravet – Respondenterna ska få tillräcklig information om forskningens 
syfte.  

� Samtyckeskravet – Respondenterna måste ge sitt samtycke till att delta i forskningen. 
� Konfidentialitetskravet - Respondenterna skyddas med anonymitet och att obehöriga 

inte kan ta del av personuppgifter. 
� Nyttjandekravet – Data som samlas in får endast användas till forskningens syfte.  

 
Dessa följs sedan i sin tur av ett antal regler och rekommendationer. I denna studie har hänsyn 
tagits till de huvudkrav som ställs vid forskning. I det missivbrev som tilldelades 
respondenterna informerades om syftet med arbetet samt att de deltog anonymt och att 
resultatet endast skulle användas i detta arbete. Respondenterna gav sitt samtycke till att delta 
i studien.   
 

4. Resultat 
I detta avsnitt redovisas resultat. Vi har inte gjort någon uppdelning mellan de olika 
pedagogerna eftersom vi anser att detta inte är syftet med vår undersökning. Vi påtalade för 
pedagogerna att intervjufrågorna till viss del var sammanvävda. Vår avsikt med detta var att 
vi ville täcka in hela området som avsåg forskningsfrågorna och även ge respondenterna 
möjlighet att vidareutveckla sina svar.  
 
Nedan presenteras en sammanställning av resultatet. Resultatet är samlat under rubriker som 
utgår från forskningsfrågorna. I resultatpresentationen har vi valt att namnge pedagogerna i 
citaten som lärare, speciallärare samt specialpedagog.  
 
 
4.1. Innebörd av läs- och skrivsvårigheter 
Pedagogerna gav flera olika förklaringar till vad de anser att läs- och skrivsvårigheter innebär, 
framförallt handlar det om ordavkodning och läsförståelse. De gör en uppdelning på hur 
svårigheterna yttrar sig och på orsaker till svårigheterna. I några fall gör de en direkt koppling 
mellan kännetecken och orsaker. 
 
Det gemensamma i deras svar var problem med ordavkodning, att man saknar förståelse för 
vad man läser, att det tar längre tid att lära sig läsa och skriva. Utvecklingen går inte som man 
förväntar sig, det blir aldrig något flyt i läsningen, de förstår inte syftet med att kunna läsa och 
skriva. En av pedagogerna angav att man inte kan hoppa över det fonologiska. Ytterligare 
faktorer är när man inte kan bokstäverna, vad de heter och hur de låter. Korttidsminnet 
fungerar inte fullt ut, man kommer inte ihåg de olika ljuden. Vid skrivsvårigheter kan det 
också handla om problem med finmotoriken och det utmärks av en dålig handstil men även av 
stavningsproblem. Vidare att man är osäker och inte frivilligt skriver.  
 

Varför gör jag det här kan en del ungar tycka. Vad är det här bra för? När dom inte 
förstår att det sagda och det skrivna och det lästa har samma värde. För man 
skriver ju för att man ska läsa och att jag skriver för att jag vill ha nånting sagt 
(lärare).  
 
Jaa, läs- och skrivsvårigheter tycker jag är en etikett på olika svårigheter…det är ju 
problem med att läsa, med att förstå vad man läser, med att avkoda och sedan att 
förstå. Och skrivsvårigheterna de yttrar sig ju främst då det som syns mest är ju 
stavningsproblem. Men också annat som svårt att formulera sig, ovana och 
osäkerhet och ovilja att skriva (speciallärare). 
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Andra tecken på läs- och skrivsvårigheterna kan enligt flera av pedagogerna vara att eleverna 
hackar ihop bokstäver, de förstår inte att ljuden bildar ord. Fler signaler är att man tappar ord 
och ändelser i läsningen, hoppar över ord, stakar sig och gör omkastningar. De har heller inte 
systematiserat sin ordsymbol, d.v.s. känner ej igen högfrekventa ord. Ytterligare tecken är att 
de har svårt att förstå vad de läser. Några av pedagogerna pekade på att elevens inställning till 
läsning och skrivning är något man bör vara uppmärksam på. 
 

När dom tycker alltså en viktig… en viktig… sånt här kriterium som man ska ta fasta 
på, det är när barnen säger att det är tråkigt. När dom säger att det är tråkigt att 
skriva och läsa då ska man titta varför är det tråkigt. Ofta döljer sig då en stor 
osäkerhet. Det är så prestigefyllt att kunna läsa och skriva. Inget barn… åtminstone 
inget barn vill inte säga att dom inte kan utan säger att det är tråkigt 
(specialpedagog). 
 
Ja det är naturligtvis när läsningen och skrivningen är ett hinder för dom. När dom 
känner att dom hela tiden är efter kamraterna, när dom känner att dom inte vill och 
inte vågar, när dom brister i självförtroende när det gäller det här (speciallärare). 

 
En av pedagogerna skiljde sig markant från de andra genom att hon ansåg att hos de elever 
som har svårigheter hittar man bakomliggande svårigheter i talet. Har man inte har stöd av 
talet i sin läs- och skrivutveckling blir det väldig svårt eftersom talet enligt henne är en 
mycket betydande faktor.  
 

Jag kan se att om jag skrapar på ytan där finns alltså, ja talsvårigheter, inte dom 
här svårigheterna som dockan blir dotta. Inte dom här enkla fonemväxlingarna utan 
de är som man kallar strukturella förenklingsprocesser, det är att bokstäverna 
kastas om, spaghetti blir gaspetti, det kan bli staket blir kastek, garderob gaberob 
och så vidare … Det finns i talet och slutsatsen blir alltså: hoppar bokstäverna i 
munnen så hoppar de på pappret. Talet stödjer skrivandet (specialpedagog).  

 
Orsaker 
När det gäller orsaksfrågan drog pedagogerna ibland paralleller mellan kännetecken och 
orsaker. Det dominerande svaret från pedagogerna var att det berodde på genetiska och/eller 
sociala orsaker. Flera av pedagogerna angav att de upplevde det som att det många gånger 
fanns någon annan i familjen som hade liknande svårigheter. Exempel på andra orsaker var 
syn- och hörselproblem samt koncentrationssvårigheter. Även dålig självkänsla räknades upp 
som en bidragande orsak. 
 

Vad man kan kräva av barn, man ska inte tro att de är färdiga på nåt vis utan det är 
vårt jobb att ta dom där dom är. Dels är dom inte färdigutvecklade och dels är dom 
på olika ställen i utvecklingen. Och hjärnan är ju inte färdigutvecklad förrän efter 
tjugoårsåldern. Man verkligen begriper då hur små dom är och vad viktigt det är 
med konkretion att ta in riktiga saker (lärare). 

 
Och jag tror ju att orsaken kanske ni frågar om sen...brist på självkänsla 
(speciallärare). 

 



 20

En av pedagogerna ansåg även att brister i pedagogiken kunde ligga som grund till läs- och 
skrivsvårigheter samt att läsinlärningen inte sker på modersmålet. Ytterligare en orsaksfaktor 
var avsaknad av böcker och läsning i hemmet.  
 

Social bakgrund och ja nåt som jag tycker har blivit mer och mer vanligt, det är 
alltså brister i pedagogiken… Och sen att läsinlärningen inte sker på modersmålet, 
det är också en orsak och sen med vissa funktionshinder som AD/HD och 
språkstörning och utvecklingsförsening så kan det här med läs- och skrivsvårigheter 
det kan vara en sån här sekundär svårighet (specialpedagog). 
 
Som lärare får man inte vara rädd för att erkänna sina brister och skapa förståelse 
för varandra (lärare). 

 
Endast en av pedagogerna påpekade att läs- och skrivsvårigheter kan ge negativa 
konsekvenser i andra ämnen. 
 

… som regel så är det  ju alltihop som hänger med. Och så går det ju så att det är ju 
inget roligt med dom andra ämnena heller utan det sprider sig (speciallärare). 

  
Sammanfattningsvis har det framkommit att pedagogerna lyfter fram både kännetecken 
och orsaker som innebörd. Läs- och skrivsvårigheter innebär enligt pedagogerna främst 
att eleverna har problem med avkodning och att de saknar läsförståelse. Avkodningen 
yttrar sig ofta som oflyt i läsningen. En annan innebörd är när läsning och skrivning blir 
ett hinder för eleverna vilket ofta visar sig i en ovilja att läsa och skriva. En dålig 
självkänsla kan orsaka läs- och skrivsvårigheter. Det som framförallt anges som 
bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter är det genetiska, det sociala och 
brister i pedagogiken. 
  
4.2 Identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter  
Främst handlar det om en individfokusering för att identifiera läs- och skrivsvårigheter. Det 
gemensamma för pedagogerna var att de alla gjorde olika tester och kartläggningar för att se 
var svårigheterna låg och för att kunna sätta in åtgärder. Kontakt med föräldrarna angavs även 
som svar. Syn- och hörselundersökningar var även något som gjordes. När det gäller 
miljöinformation var enligt pedagogerna arbetslaget en plats där svårigheterna togs upp för att 
få råd och stöd i vad som skulle kunna göras för eleven.  
 

Jag tar upp barnet på arbetslagsmötet när vi har elevvårdsrunda och då har vi alltid 
en specialpedagog med. Och då får man ju höra tips och råd från övriga lärare. Då 
tar specialpedagogen och gör en kartläggning. Det tycker jag är skönt, sen när det 
är gjort, utifrån det så börjar vi jobba (lärare). 

 
En av pedagogerna tog även upp den individuella utvecklingsplanen (IUP). Hon menade att 
man regelbundet tittar på den för att återkomma till vad det är elevens ifråga svårigheter 
ligger. Tack vare IUP:n uppmärksammar man varje elevs behov på ett annat sätt mot tidigare. 
 
En av pedagogerna var väldigt tydlig med att eleven inte behöver ha en dyslexidiagnos för att 
få hjälp. Hennes uppfattning var att många i skolan verkar tro att en diagnos krävs för att 
eleven ska få hjälp med sina svårigheter. 
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Vi bryr oss inte om orsaken till deras problem utan har dom problem så hjälper vi 
dom (speciallärare).  

 
Flera av pedagogerna svarade att p.g.a. mognadsfaktorn görs inga åtgärder förrän år två, år 
tre. En pedagog svarade att skolan har en handlingsplan för att göra saker i rätt ordning. Det 
sista de brukar göra är att anmäla till logopedutredning och dyslexiutredning. Detta väntar de 
med till år tre.  
 
Sammanfattningsvis framträder att eleverna testas för att utreda var svårigheterna ligger. 
En avvaktande hållning gentemot läs- och skrivsvårigheter p.g.a. mognad visade sig hos 
några av pedagogerna. Diskussioner i arbetslag och med specialpedagoger var vanligt 
förekommande för att få en uppfattning om olika omgivningsfaktorer som kan påverka. I 
detta ingick även samtal med föräldrar.  
 
4.3 Förebygga läs- och skrivsvårigheter  
Miljöperspektiv 
Vid ett förebyggande arbete handlar det ur ett miljöperspektiv enligt pedagogerna främst 
om språkstimulerande aktiviteter, lärarens kompetens, miljön runt eleven och vilka 
resurser som finns att tillgå. 
 
De flesta av pedagogerna angav att de blandar olika metoder men det som framkom är att 
ljudningsmetoden är den mest använda. Till denna har helordsmetoden huvudsakligen 
lagts. Vid sin utbildning menade pedagogerna på att de fick lära sig använda den metod 
som var den då rådande. Under åren som gått har de dock lärt sig flera och plockar 
numera det som de anser är det bästa från olika metoder. 
 
En av pedagogerna framhöll även handalfabetets betydelse för att tillgodogöra sig med flera 
sinnen.  
 

Min metod de senare åren, det är använd alla metoder som finns. För, för att det 
som inte passar för ett barn, passar för ett annat (lärare). 
 
Blandar både ljudmetod och helord beroende på vilken strategi barnet har 
(speciallärare).  

 
Pedagogerna uppgav flera olika faktorer som kan vara särskilt avgörande i arbetet med läs- 
och skrivsvårigheter, bl.a. kompetenta pedagoger som har förmåga att se på vilken nivå 
eleven befinner sig och utifrån det kan välja arbetssätt. Flera hävdade tidens betydelse, att 
skynda långsamt. 
 

Kompetenta pedagoger, duktiga som ser vad eleven kan och kan välja metod utifrån 
elevens behov. Det är det Mats Myrberg går ut med så starkt, just hur viktig 
lärarens roll är (specialpedagog). 

 
Som förebyggande metod förespråkades Bornholmsmodellen. De pedagoger som tog upp 
Bornholmsmodellen menade att de språklekar som ingår i denna särskilt främjar de 
elever som kommer få eller redan har läs- och skrivsvårigheter. De lär sig genom denna 
språkets uppbyggnad. Fördelen är även att man arbetar lite varje dag och repeterar och 
bygger vidare på det. I förlängningen visar detta på positiva resultat. 
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… viktigt att fånga barnen så tidigt som möjligt. Att redan i förskoleklass jobba 
intensivt… Så i förskoleklass så har man jobbat enligt Bornholmsmodellen och det 
finns mycket annat material också när det gäller att arbeta med språklig 
medvetenhet (specialpedagog).  
 
Bornholmsmodellen… om man jobbar mycket med den så främjar den de som 
kommer att få, har läs- och skrivsvårigheter (speciallärare). 

 
Miljöns betydelse framhölls, att det är viktigt att barnen trivs i skolan, att de tycker det är 
roligt och att de har bra kompisar. De behöver även få ordentligt med tid, stöd hemifrån bl.a. i 
form av att man i hemmet läser för och tillsammans med barnen.  
 
Möjligheterna är många, men det som är viktigt tror jag är att dom trivs i skolan. Det 
tror jag är det allra viktigaste. Att det är en bra miljö, bra kompisar, att dom tycker att 
det är kul. Gör de inte det tror jag inte de lär sig. Speciellt inte om dom har svårigheter 
(lärare). 
 
Möjligheten att arbeta i små grupper hade stor betydelse enligt pedagogerna. 
 

Lust att lära, positiv arbetsmiljö där man skrattar med varandra inte åt varandra 
(lärare). 

 
Sen är det beroende på hur stor klassen är. Det är väldigt utslagsgivande. Nu har 
jag jobbat senast med en klass på nitton och gången före där hade jag tjugosju. Och 
resultaten visar, de visar, resultaten är ganska tydliga, den med 27 var det många 
fler som behövde hjälp mot när de var nitton för då hinner man med dem… Det är 
klart, statistiskt kan man säga, minska en klass, varje klass med en elev så blir det så 
och så mycket extra i kostnad och då låter det ju väldigt mycket men om man skulle 
slå ut vad det kostar att barn misslyckas… (lärare).  

 
Ett stort hinder för läs- och skrivutveckling, menade flera av pedagogerna är för stora 
grupper. Vidare tog två pedagoger upp att många barn saknar böcker i hemmet och att 
om de inte blivit lästa för har de heller inte utvecklat sitt ordförråd. 
 
Individperspektiv 
De som främst involveras på individnivå är den enskilde eleven och pedagogen. 
 
Pedagogerna pekade på vikten av att fånga upp barnen så tidigt som möjligt men framhöll 
samtidigt att man måste vara medveten om att det kan handla om mognad. 
 
De faktorer som angavs som möjligheter var att alla barn måste mötas på den nivå de befinner 
sig vilket pedagogerna menade följdes av en individanpassad undervisning.  
 
En pedagog menade att de i första hand inte kallar det för läs- och skrivsvårigheter bara för att 
eleven får extra stöd. Det handlar istället om att de vill stötta elevens utveckling så den går 
framåt.  
 

Vi lyfter inte fram det här med läs- och skrivsvårigheter utan vi har det här positiva 
tänkandet. Vi sätter upp de här målen och delmålen och ser att det går framåt 
(specialpedagog). 
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Sammanfattningsvis kan man se att pedagogerna tycker det är betydelsefullt med ett 
förebyggande arbete redan i förskoleklass som stimulerar elevernas språkliga utveckling. 
Bornholmsmodellen förespråkades av flera. En övervägande del av pedagogerna använde sig 
av en blandning av olika metoder för att nå så många elever som möjligt. De påpekade även 
vikten av en positiv miljö. Det som framträder i det förebyggande arbetet är att tyngdpunkten 
ligger på miljön. 
 
4.4 Hantera läs- och skrivsvårigheter  
Miljöperspektiv 
En av pedagogerna var kritisk mot ljudningsmetoden. Hon menade att den kan skapa 
svårigheter genom att man fokuserar på ljuden och att eleven riskerar att fastna i detta i sin 
fortsatta läsutveckling. 
 
En pedagog arbetade med Reading Recovery-metoden. Hon påtalade vikten av att eleven har 
stöd i hemmet när man arbetar med den. 
 

... många forskare menar ju att det här är den enda modellen en till en om de ska 
komma framåt... Har dom inte stöd hemma att dom tränar då som det är bestämt då 
kommer ju inte barnen fram lika snabbt som dom som får den här träningen 
(speciallärare). 

 
En pedagog menade på att det finns fantastiska möjligheter om man backar till talet och 
arbetar stavelserytmiskt. Hon menade på att talet är primärt och att om man inte har talet finns 
heller inga förutsättningar för att klara skriften. Vidare sa hon att en tydlig struktur runt hela 
läs- och skrivinlärningen är högst väsentlig. 
 
Pedagogerna var helt eniga i att ett helhetsperspektiv var viktigt. De svarade att för att 
undervisningen ska kunna individanpassas måste man ta hänsyn till flera olika faktorer, bl.a. 
gruppsammansättningar och klassrumsmiljö. En av pedagogerna tog upp Vygotskijs 
utvecklingszon och menade på att för att kunna göra det måste man gå in och titta på eleven 
och se vad det svårigheterna består i, vad orsaken kan vara.  
 

I allra största grad, finns helhetsperspektiv på olika sätt. Är det här det ligger eller 
inte alls, utan det är istället så att det varit en socialt belastad miljö så att det här 
barnet har ju inte fått möjlighet och uppmuntran att utveckla sitt skrivande och 
läsande trots att förutsättningarna finns (specialpedagog). 

 
Även hemmiljön togs upp av pedagogerna. Får man inte stöd och hjälp hemma måste skolan 
tillgodose det behovet. Pedagogerna menade att helheten är viktig och att det inte går att 
isolera den ena faktorn från den andra. En pedagog ansåg att helhetssyn även handlar om 
vilken elevsyn man har. 
 

Man kan förstå hur ett barn har det hemma och kanske inte får något stöd eller får 
ens sömn och mat. Men det kan man aldrig åtgärda mer än, smörgås kan man ju 
fixa, men då brukar jag tänka så att jag för att göra den tiden som barnet har i 
skolan så positiv som möjligt. Men det är klart det har betydelse, gruppen hur den 
är sammansatt, om den har, har man kamrater om man inte har kamrater, känner 
man sig ensam och övergiven (lärare).  
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En av pedagogerna svarade att arbetssättet inte förändras p.g.a. att specialundervisningen är 
väl integrerad i den ordinarie undervisningen.  
 

Alltså jag gör precis samma sak här som dom gör i klassen men med en elev i taget 
blir mina insatser nollspetsfina… Den är alltså väl integrerad men kvalitativt 
annorlunda. Så det är ingen skillnad utan det är väl det som är den stora styrkan 
här att vi gör likadant allihopa. Från småbarnen och hela vägen upp genom 
skolåren (specialpedagog). 

 
Individperspektiv 
Det pedagogerna angav som hinder var mognad hos eleven, att man inte är färdig för läsning 
och skrivning. Det kan även handla om koncentrationssvårigheter och oroliga barn. Problem 
med motorik, syn samt hörsel kan orsaka hinder.  
 

Det kan ju inte vara så att så många som har läs- och skrivsvårigheter har genetiska 
problem…det är väldigt många olika orsaker. Det finns i samhället runtomkring, i 
skolan, i pedagogiken tror jag ganska mycket. Det finns i brist på tid och hemma… 
När jag tänker pedagogiken så tänker jag då att det har ju varit inne väldigt länge 
att… på något vis eleverna ska samarbeta, det är inget fel på samarbete alltså men 
när det gäller sånt här med läsinlärning då är man tvungen att ha explicit 
undervisning (speciallärare). 

 
Det övervägande svaret från pedagogerna var att de ändrar sitt sätt att arbeta med den eleven 
som har svårigheter, på det viset att de anpassar arbete, material, metoder och läxor utifrån 
elevens behov och svårigheter. 
 

Det blir aldrig samma för alla barnen, det blir det överhuvudtaget inte. Dom jobbar 
ju individuellt. Så det blir väl anpassat arbete för alla egentligen (lärare).  
 
Man måste göra punktinsatser och jobba lite mer direkt en till en och ta om och 
jobba i annan takt (lärare).  

 
En av pedagogerna berättade att skolan har en handlingsplan över hur arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter ska gå till. Några svarade att de tar kontakt med speciallärare eller 
specialpedagog. Många av pedagogerna angav att de använde sig av olika tester för att 
kartlägga svårigheterna.  
 

… visst är det så att vi jobbar annorlunda med dom för att dom som har generella 
svårigheter dom kan man ha i grupp på ett annat sätt, till exempel om man jobbar 
med stavning eller läsning men dom här dom måste man absolut jobba enskilt med 
en till en. I och för sig dom här i ettan dom ger vi också en till en undervisning, för 
det är det som visar sig som är det mest framgångsrika (specialpedagog). 

 
Skynda långsamt var även avgörande d.v.s. att det avsätts ordentligt med tid för alla elever. 
Flera av pedagogerna menade att träna på läsning varje dag i samarbete med hemmet var bra, 
dock motsatte sig en av pedagogerna detta. Hon menade att det inte handlar om att lästräna, 
inte mer av samma sak eftersom det enligt hennes mening istället kunde befästa svårigheterna.  
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Det beror alldeles på vad det är och vilket barn det är. Vad för slags, om man säger 
handikapp, man ger olika redskap åt dom för att se vilket redskap som passar bäst, 
vilken metod som passar bäst. Det är väldigt individuellt (lärare).  

 
Pedagogerna pekade även på vikten av att jobba med att stärka självkänslan. En av 
pedagogerna menade att eleverna måste förstå att det inte handlar om deras begåvning utan att 
det faktiskt kan handla om brist på träning. Framhåller man som pedagog deras framsteg, ökar 
deras självkänsla. En av pedagogerna berättade vad en elev tidigare sagt. 
 

Nu vågar jag skriva det som jag vill och inte bara det som jag kan (elev, 
speciallärare).  

Några av pedagogerna svarade att orsaken har betydelse och att arbetssättet varierar beroende 
på om det är t.ex. syn- eller hörselproblem, koncentrationssvårigheter och hur långt eleven har 
kommit i sin utveckling. 

 
Ja det är klart att det har. Är det en elev som inte har lärt sig bokstäverna måste 
man ju börja där (speciallärare). 
 

Handlar det om ointresse hos eleven är det viktigt att hitta vad eleven är intresserad av och 
börja där. 
Pedagogerna ansåg att rektorn har det övergripande ansvaret när det handlar om att sätta in 
resurser för elever med läs- och skrivsvårigheter men att beslut ofta tas i samråd med 
resursteam/elevvårdsteam. Även ekonomin angavs som en avgörande faktor. 
 
Sammanfattningsvis framträder en ojämn fördelning mellan individinriktade och 
miljörelaterade insatser. Pedagogerna framhöll helhetsperspektivet som innebär att man inte 
enbart ser på individen utan även tar hänsyn till miljön runtomkring och samspel med den. 
Trots det utmärks de åtgärder som görs av en fokusering på elevens svårigheter. På 
individnivå angavs mognad och koncentrationssvårigheter som hinder för en god läs- och 
skrivutveckling. Pedagogerna angav vikten av anpassad undervisning och material utifrån 
elevens behov samt att ge eleven tillräckligt med tid vilket kräver att pedagogen har kunskap 
och tar hänsyn till att olika faktorer kan påverka eleven.  
 

5. Analys 
Nedan följer en analys av resultat där vi försöker se gemensamma drag och skillnader mellan 
pedagogernas uppfattningar om innebörd av läs- och skrivsvårigheter och vad de har för 
kompetens att möta svårigheterna samt vilken betydelse innebörden har för de åtgärder man 
väljer. 
 
5.1 Innebörd av läs- och skrivsvårigheter för elevers positiva utveckling och 
lärande 
Gemensamt för pedagogernas svar när det gäller vad läs- och skrivsvårigheter innebär var att 
problem med avkodningen förelåg. Även Skolverket (2003) menar på att avkodningsproblem 
är kännetecknande för läs- och skrivsvårigheter och att avkodningen ofta leder till svårigheter 
med läsförståelsen. Skolverket tar även upp att läsning och skrivning hör ihop och att de inte 
går att särskilja från varandra. Dock poängteras att man inom läsningen måste skilja på 
ordavkodning och läsförståelse. Ordavkodning handlar om den tekniska sidan av läsning, att 
lära sig förstå en kod, medan ordförståelse handlar om att tillgodogöra sig innehållet i en text. 
Även pedagogerna menar att en innebörd av läs- och skrivsvårigheter är att man saknar en 
förståelse för vad man läser. Druid Glentow (2006) menar att bristen på läsförståelse även 
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påverkar andra skolämnen vilket kan ge en negativ effekt under hela skoltiden. Det är 
emellertid endast en av pedagogerna som påpekat detta. Kännetecknande för läs- och 
skrivsvårigheter är när eleven läser långsamt, trevande, hackande, läser för fort och gissar. 
Även pedagogerna pekade på oflyt i läsning och att den är hackande.  
 
Pedagogerna tar även upp korttidsminnets bristfälliga funktion, d.v.s. att man inte kommer 
ihåg olika ljud för t.ex. längre ord. Även Asmervik et al. (2005) menar att läs- och 
skrivprocessen påverkas både av kort- och långtidsminnet. De påpekar dock att det främst är 
det verbala korttidsminnet som inte fungerar tillfredsställande. Asmervik et al. anser att den 
fonologiska förmågan påverkar minnesproblemen. Pedagogerna påpekar att problem med 
finmotoriken kan bidra till läs- och skrivsvårigheter vilket även är något som Druid Glentow 
(2006) anser. Även Asmervik et al. menar att elever med motoriska problem hämmas i sin läs- 
och skrivutveckling eftersom finmotoriken påverkar t.ex. handstil och skrivhastighet.  
 
Björk och Liberg (2006) skriver att primära orsaker till läs- och skrivsvårigheter ofta leder till 
att sekundära problem uppstår, t.ex. att eleven känner sig obekväm i skolan eller inte förstår 
syftet med skolarbetet. De skriver även att bristande självförtroende kan bidra till läs- och 
skrivsvårigheter. Även avsaknad av böcker i hemmet kan orsaka läs- och skrivsvårigheter. 
Några av pedagogerna tar också upp brist på självkänsla och att eleven inte förstår syftet med 
att kunna läsa och skriva. Pedagogerna anger utvecklingsförsening och mognad som en 
orsaksfaktor till läs- och skrivsvårigheter och menar även att läs- och skrivsvårigheter kan 
vara en sekundär svårighet. 
 
En pedagog pekade på talets stora betydelse och påverkan i läs- och skrivutvecklingen vilket 
även är något Asmervik et al. (2005) skriver om. De anser att det artikulatoriska stödet har 
stor betydelse vid den första inlärningen av skriftspråket. Malmquist (2003) tar upp försenad 
språkutveckling som en orsak till läs- och skrivsvårigheter men menar även att eleven kan ha 
taldefekter.  
 
Pedagogerna anger det genetiska som en orsak till läs- och skrivsvårigheter eftersom de 
många gånger upplevt att syskon till elever i fråga haft liknande svårigheter eller att det, när 
de påbörjat en kartläggning av elever, har framkommit att föräldrar haft liknande problem. 
Pedagogerna påtalade värdet av att veta om det förelåg några syn- eller hörselproblem hos 
eleven. Asmervik et al. (2005) skriver att ett antal studier pekar på arvsfaktorn som en orsak 
men att de avser främst de fonologiska svårigheterna. Malmquist (2003); Asmervik et al. 
menar alla att det inte är helt klarlagt att det finns någon koppling mellan genetiska faktorer 
och läs- och skrivsvårigheter.  
 
Även brister i pedagogiken togs upp av en pedagog som en orsak till läs- och skrivsvårigheter. 
Hennes uppfattning var att det blivit mer och mer vanligt. Skolverket (2003) menar att det 
finns en risk att lärare som inte har tillräcklig kunskap om barns språkutveckling använder sig 
av vänta-och-se-metoden som ursäkt för att inte göra särskilda insatser. För att utveckla 
elevernas läs- och skrivförmåga är lärarens kompetens högst väsentlig och av stor betydelse. 
Skolverket skriver att det som utmärker en skicklig lärare bl.a. är djupa kunskaper om barns 
språkliga utveckling, läs- och skrivprocessen och ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. 
Den skickliga läraren planerar och utgår även från elevernas individuella strategier och 
förmågor.  
 
Sammanfattningsvis framträder främst individrelaterade aspekter vad avser innebörden av läs- 
och skrivsvårigheter både från litteratur och enligt pedagogernas uppfattning. Miljöaspekter 
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som framstår är brister i pedagogiken och avsaknad av böcker i hemmet. Utifrån en 
jämförelse av resultat och litteraturgenomgång visar den att pedagogernas uppfattning 
stämmer relativt bra med vad litteraturen säger om innebörden. 
 
Identifiering och utredning av läs- och skrivsvårigheter 
För att reda ut och synliggöra en elevs svårigheter svarade pedagogerna att de använder sig av 
olika tester. De gör även kartläggningar och skriver åtgärdsprogram. En pedagog svarade att 
hon ansåg att den individuella utvecklingsplanen (IUP) har stort värde för att återkommande 
uppdatera sig om elevens behov. Hon ansåg att IUP:n även fungerade så att varje enskild 
elevs behov uppmärksammades mer än tidigare. Flera pedagoger påtalade att inga åtgärder 
gjordes förrän år två, år tre. Detta berodde, enligt dem, på mognadsfaktorn. Druid Glentow 
(2006) anser att det är mycket viktigt med tidig kartläggning och tidigt insatta åtgärder. Høien 
och Lundberg (2004) menar att man kan upptäcka barn som har svårigheter genom en rad 
olika tester, dock påpekar de att man idag inte har tillräcklig kunskap om orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter för att kunna konstruera fullgoda test. För att identifiera läs- och 
skrivsvårigheter angav flera pedagoger att man ofta använder sig av arbetslaget för att få hjälp 
och på så vis kunna identifiera och sätta in åtgärder för eleven.  
 
Några pedagoger angav att orsaken till läs- och skrivsvårigheter har betydelse för arbetssättet 
och att de anpassar det till eleven beroende på orsaken. Skolverket (2003) menar att lärarens 
förmåga att anpassa undervisningen och kunskap om olika metoder är avgörande för elevens 
utveckling. Asmervik et al. (2005) anser att man bör ta hänsyn både till auditiv och visuell 
perception för att få en komplett bild av hur läs- och skrivsvårigheterna ser ut. En pedagog 
menade att det handlar om eleven, inte om orsaken till svårigheterna. De får hjälp om de 
behöver det.  
 
Pedagogerna tog även upp ointresse som en identifieringsfaktor vilket även Skolverket (2003) 
gör. Litteraturgenomgången visar att det har stor betydelse att utreda, identifiera och sätta in 
åtgärder för läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede så att antalet elever som lämnar 
grundskolan utan god läsförmåga kan reduceras. Därför menar Myrberg och Lange (2006) att 
konsensus måste skapas för vad som utmärker god läs- och skrivpedagogik. Även resultat från 
IALS (Skolverket, 2001) pekar på att om inga åtgärder görs leder det i förlängningen till ett 
stort samhällsproblem. I resultatet framkommer att pedagogerna anser att det är viktigt att 
identifiera svårigheterna för att därigenom kunna sätta in rätt åtgärder för eleven.   
 
5.2 Förebygga läs- och skrivsvårigheter  
Miljöperspektiv 
Bornholmsmodellen förespråkades av flera pedagoger som menade att den var ett utmärkt 
verktyg i läs- och skrivinlärningen. Eleverna får tidigt och på ett lustfyllt sätt komma in i 
skriftens värld genom att bl.a. leka med rim och ramsor och hitta begynnelseljudet i ord, en 
stund varje dag. Høien och Lundberg (2004) skriver att det visat sig att elever får en bättre 
start på läsundervisningen när de på ett systematiskt sätt får leka med ord och ljud redan i 
förskolan. Detta stimulerar nämligen den fonologiska medvetenheten.  
 
Det som framkommit i litteraturen är att den fonologiska utvecklingen har stor betydelse för 
elevers läs- och skrivutveckling, vilket en av pedagogerna tog upp som en viktig del att arbeta 
med. Fonologisk medvetenhet är grundläggande för att eleverna utan svårigheter ska lära sig 
läsa och skriva (Myndigheten för skolutveckling, 2003; Høien och Lundberg, 2004; Lundberg 
och Herrlin, 2005). 
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Vidare pekade flera pedagoger på vikten av att använda sig av flera metoder eftersom alla 
elever inte lär på samma sätt. En del lär auditivt och andra visuellt. På en skola använde sig 
pedagogen även av handalfabetet för att ytterliga förstärka de olika sinnena. Liberg (1993) 
anser att man bör använda sig av flera olika metoder och arbetssätt i sin läs- och 
skrivundervisning istället för att använda sig av vad hon kallar en traditionell läs- och 
skrivundervisning. Denna innebär att man bara använder och lär ut en enda metod. Enligt 
Skolverket (2003) innebär undervisning som utgår från en enda metod att utsätta elevernas 
läs- och skrivutveckling för risk. 
 
Pedagogerna hävdade vikten av att eleverna får tillräckligt med tid för att hinna förstå och 
utföra olika moment. De menade att om man ”skyndar långsamt” får alla elever en möjlighet 
och chans till detta. Druid Glentow (2006) skriver att en pedagogisk orsak till elevens läs- och 
skrivsvårigheter kan vara en alltför tidig läs- och skrivinlärning som också går i ett för snabbt 
tempo. Pedagogerna framhöll betydelsen av en språkstimulerande miljö. Även Vygotskij 
(Kernell, 2002) menar att samtala om kunskap i en social gemenskap är en bra 
undervisningsmetod. Vidare är det i ett förebyggande arbete viktigt enligt Bronfenbrenner 
(Björklid och Fischbein, 1996) att de olika miljöerna samspelar för att eleven ska utvecklas på 
bästa sätt.  
 
Individperspektiv 
Pedagogerna svarade att det i ett förebyggande arbete handlar om att möta eleverna på rätt 
nivå, d.v.s. där de befinner sig i sin utveckling. I detta ingår det att anpassa undervisning, 
material och läxor utifrån den enskilda eleven. Pedagogerna framhöll även vikten av att 
eleverna upptäcks så tidigt som möjligt, vilket är något som bl.a. Druid Glentow (2006) 
påpekar. 
 
Arnqvist (1993) menar att det under elevens läs- och skrivinlärning är gynnsamt med 
minnesträning. Detta är inte något som pedagogerna har framhållit.  
5.3 Hantera läs- och skrivsvårigheter 
Atterström och Persson (2000) skriver om det kategoriska och det relationella perspektivet 
vilka pedagogerna indirekt har berört. Betydelsen av en språkstimulerande miljö i både hem 
och skola, att stärka elevernas självkänsla och vikten av pedagogens kompetens anses som 
betydelsefullt i både resultat och litteratur.  
 
Miljöperspektiv 
Pedagogerna påpekade betydelsen av ett helhetsperspektiv i undervisningen vilket enligt dem 
innebär att man exempelvis tar hänsyn till gruppsammansättningar. Pedagogerna framhöll att 
miljön måste vara stimulerande och trivsam och att orsaken kan vara socialt betingad. De 
pekade på vikten av att eleverna trivs i skolan och tycker det är roligt att vara där. Vidare att 
man har bra kamrater att umgås med. Björklid och Fischbein, (1996) framhåller ett 
interaktionistiskt synsätt som omfattar eleven, elevens miljö samt ett samspel mellan dessa. 
Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell går ut på att man ska se att förhållanden 
mellan olika omkringliggande miljöer påverkar verkligheten som eleven möter i sin närmiljö. 
Detta påverkar indirekt elevens utveckling. Asmervik et al. (2005) skriver att det i detta ingår 
bl.a. klassrummets utformning, exempelvis hur borden är placerade. Även Vygotskij 
(Sandström Kjellin, 2004) menade att omgivningen var av stor betydelse för vad en elev kan 
förstå och klara av. Vidare att det är i en språkstimulerande miljö som eleven får möjlighet att 
utveckla sina tankar och idéer. Dessa uppfattningar reflekteras även i Lpo 94 som framhåller 
elevens harmoniska utveckling samt att skolan ska sträva efter att ge trygghet och lust att lära.  
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Pedagogerna ansåg att stödet hemifrån är betydelsefullt i läs- och skrivutvecklingen i form av 
att föräldrar läser högt för barnen. Skolverket (2003) skriver att samtal om böcker och 
bokstäver i hemmet i kombination av högläsning är viktigt för en elevs läs- och 
skrivutveckling. Asmervik et al. (2005) anser att en icke-språkligt stimulerande miljö kan 
orsaka läs- och skrivsvårigheter. Därför är både hem- och skolmiljö viktig för elevernas 
inlärningsvillkor och språkliga förmåga. Danielsson (2006) påpekar även att föräldrar och 
lärare har ett gemensamt ansvar för att lära barnen läsa.  
 
Individperspektiv 
Att stärka självkänslan hos eleverna är enligt pedagogerna viktigt i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter. Taube (2003) skriver att eleverna måste göras medvetna om sina framsteg 
även om de är små eftersom självkänslan då kan förbättras. Även Druid Glentow (2006) pekar 
på hur viktigt det är att elever med många misslyckanden bakom sig får en chans att lyckas. 
Även pedagogens betydelse och brister i pedagogiken togs upp, vilket Asmervik et al. (2005) 
menar har stor betydelse för elevens utveckling. Pedagogerna anser att orsaksfrågan kan vara 
genetiskt och/eller socialt betingad. De menade även att eleverna kan ha syn- eller 
hörselproblem och koncentrationssvårigheter. 
 
5.4 Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis kan man se att det finns flera gemensamma beröringspunkter men också 
skillnader vad avser pedagogernas svar och litteraturgenomgång. De skillnader som främst 
framträder är huruvida man tidigt ska sätta in åtgärder för elever eller om man ska vänta och 
se. Flera pedagoger, dock inte alla, var av uppfattningen att man väntar till år två, år tre innan 
man gör några åtgärder medan litteraturen framhåller vikten av att inte vänta och se. Åtgärder 
måste tidigt sättas in. Litteraturen understryker även vikten av lärarens kompetens vad avser 
att kunna avgöra om en elev har läs- och skrivsvårigheter. I detta ingår även att ha stor 
kunskap i läs- och skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter samt kunskap om olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder. Detta var något som inte tydligt framgått i resultatet, likafullt tolkar 
vi det som att det hos dem är underförstått med denna kunskap och även att denna kompetens 
finns hos pedagogerna som ingått i studien. Samstämmigheten avser att ett förebyggande 
arbete kan vara avgörande för många elever för att främja deras språkliga utveckling. Andra 
gemensamma beröringspunkter är helhetsperspektivet på eleven som både pedagoger och 
litteratur anser är viktigt. I litteraturen har det framkommit att det finns två perspektiv att se på 
läs- och skrivsvårigheter, det relationella och det kategoriska perspektivet. Detta är även något 
som pedagogerna uttryckt, dock inte i form av dessa begrepp. Även om pedagogerna anser att 
ett helhetsperspektiv är viktigt ligger tonvikten på de åtgärder som görs hos individen. Det går 
inte tydligt att se att pedagogernas arbetssätt inkluderar ett helhetsperspektiv såsom de 
beskrivit det p.g.a. att det som genomsyrar resultatet är en fokusering på eleven. 
Bronfenbrenner (Björklid och Fischbein, 1996) och Vygotskij (Kernell, 2002) lyfter fram 
betydelsen av ett samspel mellan elever och pedagoger. Vidare ansåg pedagogerna att det är 
viktigt att anpassa undervisning och material utifrån elevens behov och förutsättningar.  
 

6. Diskussion 
I detta avsnitt avser vi att föra en diskussion med reflektioner över resultat och analys. 
Avsikten har varit att undersöka hur lärare ser på läs- och skrivsvårigheter och därtill även hur 
de arbetar med detta i skola och klassrum. Vidare hur de resonerar om orsakens betydelse för 
olika åtgärder. 
 
6.1 Metoddiskussion 
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Vi upplever det som att den metod vi arbetat med, semistrukturerade intervjuer, har givit goda 
resultat för vår undersökning. Vi anser att vi erhållit gemensamma drag och skillnader från 
respondenterna. Av elva respondenter begärde tre stycken att de skulle få ta del av 
intervjufrågorna i förväg vilket vi inte såg som något hinder. Anmärkningsvärt är att vi inte 
upplevde någon direkt skillnad mellan svaren från de respondenter som tagit del av frågorna i 
förväg och de som inte gjort det. Den skillnad vi trots allt noterade var att de som tagit del av 
frågorna i förväg verkade vara relativt styrda av sina svar som de skrivit ner. När det gäller 
urvalet av våra respondenter anser vi att det varit positivt att intervjua pedagoger med lång 
yrkeserfarenhet. Detta tror vi har givit mer djup i vår undersökning. Vi anser vidare att 
validiteten är hög eftersom respondenternas svar varit relevanta för vår undersökning. Våra 
intervjufrågor gick i varandra, dock var det ett medvetet val eftersom vi ville försäkra oss om 
att dessa täckte in våra forskningsfrågor. Vi uppfattar det som att det varit positivt för vårt 
resultat då respondenterna fick möjlighet att ytterligare vidareutveckla sina svar. Andra 
faktorer som stärker validiteten är att vi använt oss av bandupptagning samt fältanteckningar 
vid intervjuerna. Dessa har vi sedan transkriberat vilket vi upplevt som oerhört tidskrävande, 
emellertid har det vid resultatsammanställning och analys varit väldigt användbart. Givande 
för detta har även varit att vi jämfört transkriberingarna med våra fältanteckningar. Två av 
respondenterna undanbad sig bandupptagning och vid dessa intervjuer förde vi båda 
anteckningar. Konsekvensen av det är att vi inte ordagrant kunde skriva ner dessa 
respondenters svar. Reliabiliteten är svår att styrka p.g.a. att respondenterna kan ändra 
uppfattning efter exempelvis kompetensutveckling. Vi inser att vi kan ha påverkat 
undersökningens resultat. Vi anser likafullt att det är helt naturligt och i sin ordning eftersom 
Denscombe (2000) menar att forskarens ”jag” ska erkännas som en viktig faktor vid 
kvalitativa undersökningar.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med vårt examensarbete var att med hjälp av intervjuer söka reda på hur pedagoger 
arbetar för att förebygga, identifiera och hantera elevers läs- och skrivsvårigheter.  
Det relationella och det kategoriska perspektivet som Atterström och Persson (2000) skriver 
om är intressant. Vi tror dock inte alltid att det är så enkelt att man kan finna orsaken hos 
antingen individen eller miljön. Vi tror att orsaken till svårigheterna oftast finns både i 
omgivning och hos individen. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att detta även är en 
uppfattning som pedagogerna i vår studie har. Vi ser dock sällan i de åtgärder som 
pedagogerna beskrivit att de använder sig av ett helhetsperspektiv utan att de istället har fokus 
på individen. Det är viktigt att vi reflekterar över vår egen roll och undervisning, som en av 
pedagogerna uttryckte det; ”Som lärare får man inte vara rädd för att erkänna sina brister och 
skapa förståelse för andra” (lärare). 
 
Vi tolkar det som att litteraturgenomgången och de flesta av pedagogerna i vår studie har en 
gemensam uppfattning om innebörden av läs- och skrivsvårigheter som främst handlar om 
avkodning och läsförståelse, utom den pedagog som enbart fokuserade på talets betydelse. Vi 
tror att en anledning till det kan vara att de pedagoger vi intervjuat har samtliga mer än 30 års 
yrkeserfarenhet. Detta är dock ingen garanti för att man har goda kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter. Vi upplever det ändå som att de pedagoger vi intervjuat har både lång 
erfarenhet och en god kunskap om läs- och skrivsvårigheter vilket har givit ett gott resultat för 
vår studie. God kunskap om läs- och skrivsvårigheter anser vi är en förutsättning i pedagogers 
arbete. Denna uppfattning går även att finna i konsensusprojektet (Myrberg och Lange, 2006) 
vars syfte bl.a. är att sprida den specialistkompetens som finns hos många äldre lärare inom 
läspedagogik.  
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Høien och Lundberg (2004) anser att elever som tidigt i förskolan och på ett systematiskt sätt 
får leka med ord och ljud gynnas och stimuleras i deras fonologiska medvetenhet. För att 
elever utan svårigheter ska lära sig läsa och skriva anser Myndigheten för skolutveckling 
(2003); Høien och Lundberg (2004); Lundberg och Herrlin (2005) att den fonologiska 
medvetenheten är grundläggande och måste stimuleras. Anmärkningsvärt i pedagogernas svar 
var att endast en av dem använde sig av begreppet fonologisk förmåga. De tar dock upp vad 
fonologisk förmåga är och innebär utan att använda sig av begreppet.  
 
Det verktyg som de flesta pedagogerna förespråkade för ett förebyggande arbete var 
Bornholmsmodellen. De menade att de barn som redan i förskolan fått arbeta med läs- och 
skrivinlärning på ett lekfullt vis hade visat sig ha stor fördel av det vid skolstarten. Vi tycker 
det är väsentligt att man redan i förskolan introducerar läsning och skrivning på en för barnen 
anpassad nivå och att skolan tar vara på den kunskap som byggs upp och vidareutvecklar den. 
Detta är även något som Myndigheten för skolutveckling (2003) tar upp. Vi måste möta 
eleverna på rätt nivå för att kunna utveckla deras förmågor vad avser läsning och skrivning, 
vilket flera av pedagogerna påpekade. Vi anser att det väsentliga inte är att alla ska få lika i 
allt. Då har vi missat poängen med individanpassad undervisning. Druid Glentow (2006) 
menar att läs- och skrivundervisning i för snabbt tempo kan ses som en orsak till elevers läs- 
och skrivsvårigheter. Även pedagogerna påtalade vikten av att ge eleverna tillräckligt med tid 
och att ”skynda långsamt”. Vi instämmer och anser att om eleverna aldrig får den tid de 
behöver får de heller inte möjlighet att befästa sina kunskaper.  
 
Pedagogerna tog upp mognad och utvecklingsförsening som en orsak till läs- och 
skrivsvårigheter. Skolverket (2003) anser att om man inte har tillräckliga kunskaper om barns 
språkutveckling finns det en risk att man använder sig av vänta-och-se-metoden. Vi kan inte 
annat än instämma i att det finns stora risker med att vänta och se, vilket även Druid Glentow 
(2006) poängterar. Eftersom det enligt Myrberg och Lange (2006) visat sig att ett stort antal 
elever inte blir godkända i alla ämnen när de slutar grundskolan anser vi att det är av största 
vikt att tidigt sätta in åtgärder för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Gör man inte 
det tänker man alltför kortsiktigt. Det är elevernas framtid det handlar om vilken vårt samhälle 
bygger på och det ingår i skolans samhällsuppdrag (Lpo 94) att sträva efter trygghet och lust 
att lära hos eleverna. 
 
”Matteuseffekten” myntad av Stanovich (Myndigheten för skolutveckling, 2003) innebär att 
de elever som lär sig läsa och skriva snabbt går vidare i sin utveckling medan de som har svårt 
att lära sig läsa och skriva avstannar i sin läs- och skrivutveckling. Tyvärr tror vi att 
”Matteuseffekten” kan vara ganska utbredd i skolan. Vår uppfattning grundar sig i 
pedagogernas svar om när de anser att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Flera av dem 
svarade att de först i år två, år tre vidtog några åtgärder. Vi anser att om antalet elever med 
läs- och skrivsvårigheter ska reduceras krävs tidigt insatta åtgärder. En viktig grund för att 
upptäcka dessa elever är att vi som pedagoger har stor kunskap om läs- och skrivutvecklingen 
och faktorer som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter. Det är även av stor betydelse med 
god kunskap om olika läs- och skrivinlärningsmetoder, för som en av pedagogerna sa: ”… det 
som inte passar för ett barn, passar för ett annat” (lärare).  
 
Bristande pedagogik sågs av en av pedagogerna som en riskfaktor. Detta är även något som 
Skolverket (2003) och Liberg (1993) skriver om. De menar bl.a. att om man utgår från en 
enda metod riskerar man en god läs- och skrivutveckling för samtliga elever. Det finns ingen 
läs- och skrivinlärningsmetod som passar alla elever. Tror vi det så lurar vi oss själva. Vi 
anser att man bör använda sig av flera olika metoder där olika sinnen används. Vidare att det 
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är viktigt att man uppdaterar sig när det gäller ny forskning och nya metoder. Detta är något 
som styrks i Lpo 94 där det står att vi måste ta hänsyn till elevers olika behov och 
utgångspunkter. Där står även att det finns olika vägar att nå målen och därför kan utbildning 
aldrig utformas lika för alla. Det är den enskilda elevens behov som ska styra vilka åtgärder 
som sätts in.  
 
Björk och Liberg (2006) anser att ett bristande självförtroende kan leda till läs- och 
skrivsvårigheter, vilket även några av pedagogerna gör. Vi instämmer i att bristande 
självförtroende och en dålig självkänsla kan bidra till att svårigheter med läsning och 
skrivning uppstår. Dock anser vi att det kan uppstå ett motsatt förhållande, d.v.s. att läs- och 
skrivsvårigheter kan leda till en sämre självkänsla. Alla elever har förmågor och vi behöver 
göra dem medvetna om dessa. Eleverna behöver ideligen positiv förstärkning och dessutom få 
höra att det inte är fel att inte kunna. De måste även visas på de framsteg de gör. Vi får dock 
aldrig underskatta eleverna när de säger att de inte kan eller att det är tråkigt. Det kan vara en 
första signal på läs- och skrivsvårigheter och att en kartläggning behöver göras.   
 
Asmervik et al. (2005) skriver att korttidsminnet är något som påverkar läs- och 
skrivprocessen och att det främst är det verbala korttidsminnet som inte fungerar väl. Detta 
var även något som togs upp i några av intervjuerna. Vi tycker att det är viktigt att man 
parallellt med läs- och skrivinlärning arbetar med minnesträning, precis som Arnqvist (1993) 
påtalar. Vi instämmer med Druid Glentow (2006) att om läsförståelsen brister för eleven är 
det något som kan ge negativ effekt på många ämnen i skolan.  
 
Under intervjuerna framkom det att ett förfarande att identifiera läs- och skrivsvårigheter är 
olika tester. Samtidigt skriver Høien och Lundberg (2004) att det idag inte finns fullgoda test 
som kan fastställa läs- och skrivsvårigheter vilket enligt dem beror på att man inte har 
tillräcklig kunskap om vad som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att det är bra att det 
finns tester som kan vägleda oss som pedagoger och visa var svårigheterna ligger. Vi ser dock 
ett dilemma med att enbart förlita oss på tester, då tror vi att det finns en risk att man blir 
statisk i sina bedömningar.  
 
Vi anser att skolan bör arbeta utifrån vad Björklid och Fischbein (1996) kallar ett 
interaktionistiskt perspektiv eftersom vi bedömer att det är av stor vikt att titta på olika 
faktorer som kan ligga till grund för läs- och skrivsvårigheter. Beroende på vilka orsaker det 
är som ligger bakom kan det avgöra vilka åtgärder man sätter in. Vi har i vår studie inte 
kunnat se att de åtgärder pedagogerna beskrivit utgår från ett interaktionistiskt perspektiv 
eftersom de främst lyfter fram individfokuserade åtgärder. Den utvecklingsekologiska 
modellen anser vi lyfter helhetsbegreppet ytterligare i och med att man i den tar hänsyn till 
miljön i ett vidare perspektiv. Vygotskij (Sandström Kjellin, 2004) ansåg att omgivningen var 
av stor betydelse för vad en elev kan förstå och klara av. Finns det då inte en ömsesidig 
respekt mellan elev och lärare samt om eleven inte känner sig förstådd och har förtroende för 
sin lärare tror vi det blir svårt att få en positiv utveckling för både elev och lärare. I Lpo 94 
står att skolan ska främja elevens harmoniska utveckling och att elever i skolan ska bemötas 
med respekt för den de är och för sitt arbete. Skolan ska sträva efter att skapa trygghet och lust 
att lära i en social samvaro. Vi anser att ovanstående återspeglas i det interaktionistiska 
synsättet.  
 
6.3 Slutsatser 
Utifrån vår studie tycker vi att man kan se en god kompetens hos pedagogerna, vad avser 
faktorer som främjar en god läs- och skrivutveckling samt stor kunskap om vad läs- och 
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skrivsvårigheter innebär för den enskilda eleven. Vi anser att en av skolans viktigaste 
uppgifter är att lära eleverna läsa och skriva och en förutsättning för att skola och 
undervisning ska bli en så positiv upplevelse som möjligt, mycket på grund av den status som 
förmågan att kunna läsa och skriva har. För att skapa så goda inlärningsmiljöer som möjligt är 
det önskvärt att alla som arbetar inom skolan inte enbart fokuserar på elevens brister eller 
svårigheter utan försöker se till bakomliggande orsaker. Orsaken bakom svårigheten kan 
nämligen finnas i någon av de miljöer som har en direkt eller indirekt påverkan på eleven. Vår 
studie visar att pedagogerna anser att ett helhetsperspektiv på eleven är viktigt, dock framgår 
det inte att de arbetar utifrån det om man ser till vilka åtgärder de gör. Tillämpandet av ett 
interaktionistiskt perspektiv, t.ex. den utvecklingsekologiska modellen ger, enligt oss, en god 
utgångspunkt för att skapa förståelse för detta. Vi anser att vi tack vare detta arbete fått 
djupare insikt och kunskap om vad läs- och skrivinlärning innebär för att alla individer ska 
kunna ta del av vad samhället erbjuder samt vilka strategier skolan arbetar efter. Vi har även 
fått ytterligare kunskap om vad läs- och skrivsvårigheter kan betyda för den enskilda eleven. 
Utifrån studien är vår uppfattning och slutsats att pedagogens kompetens är avgörande i detta 
arbete. Som pedagog måste man vara väl insatt i dessa frågor och även ha stor kunskap om 
olika läs- och skrivinlärningsmetoders arbetssätt.  Vi ser med stor tillförsikt på den dag vi 
själva står inför en elev som riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Detta beror på de 
val vi har gjort i vår utbildning och den fördjupning som vårt examensarbete har inneburit för 
oss.  
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Vi tycker att det skulle vara av intresse att undersöka vad som händer i klassrummet med de 
elever som har läs- och skrivsvårigheter. Andra frågor är hur eleverna själva upplever sina 
svårigheter och de åtgärder som görs för dem. Vidare ställer vi oss frågande till om läs- och 
skrivsvårigheter kan orsakas av ett ”ihopplock” av olika metoder, d.v.s. att man kanske missar 
ett viktigt steg i metoden om man som pedagog bara plockar ut det som verkar intressant och 
roligt. 
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     Bilaga 1 
 
Hej  
      
Vi heter Helena Söderman och Susanne Ärnils och vi läser nu vår sista termin på 
lärarprogrammet på Mälardalens Högskola. I vårt examensarbete skriver vi om läs- och 
skrivsvårigheter. Varför vi valt att skriva om det ämnet beror på att vi som inriktning har 
språk- och språkutveckling samt specialpedagogik som specialisering.  
 
Syftet med vårt arbete är att undersöka vad läs- och skrivsvårigheter innebär och öka vår 
kunskap om de komplexa problem som dessa svårigheter utgör. Vi vill även söka ta reda på 
vilka strategier olika skolor arbetar efter. 
 
För att få svar på frågor vi har ska vi göra ett antal intervjuer. Vår förhoppning är att Du har 
möjlighet att träffa oss för en personlig intervju som berör vårt syfte med arbetet.  
 
Alla som deltar i vår undersökning skyddas enligt konfidentialitetskravet vilket innebär att 
man är anonym. Data som samlas in kommer endast att användas till detta examensarbete.  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Helena Söderman Susanne Ärnils 
 

 
Hör gärna av Dig om Du har några frågor: 
 
Helena Söderman  Susanne Ärnils 
070-44 55 790  070-757 88 40 
hsn04001@student.mdh.se  sas04001@student.mdh.se 
 
Handledare: 
Tina Hellblom-Thibblin 
Universitetslektor 
tina.hellblom-thibblin@mdh.se 
 

mailto:hsn04001@student.mdh.se
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Introduktionsfrågor     Bilaga 2 

• Utbildning 
• Examensår 
• Ämnesinriktning 

 
Intervjufrågor 

1. Vad handlar läs- och skrivsvårigheter om för dig? 

2. Hur arbetar du för att främja läs- och skrivutvecklingen? Metod? 

3. Vilka hinder och möjligheter finns det för en god läs- och skrivutveckling? 

4. När anser du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

5. Vad är det första du gör när du misstänker läs- och skrivsvårigheter? 

6. Förändras ditt sätt att arbeta när elever har läs- och skrivsvårigheter? 

7. Vilka orsaker tror du ligger till grund för läs- och skrivsvårigheter? 

8. Hur arbetar du med läs- och skrivsvårigheter? 

9. Finns det någon faktor som du tycker är särskilt avgörande i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter? 

 
10. Hur hanterar skolan generella respektive specifika läs- och skrivsvårigheter? 

11. Vem eller vad avgör vilka resurser som ska sättas in? 

12. Har orsaken till problemet betydelse för ditt sätt att arbeta? På vilket sätt isåfall? 

13. Hur ser du på detta att man ska ha ett helhetsperspektiv? 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förebyggande läsinlärningsmetoder   Bilaga 3 
Bornholmsmodellen 
Bornholmsmodellen är utarbetad som ett förebyggande program till att ge effekt på den första 
läsinlärningen. Metoden bygger på språklekar och ett flertal undersökningar har visat att detta 
har en generell utvecklande effekt på läsfärdigheten. Vid regelbunden och strukturerad 
användning av språklekarna når man de bästa resultaten för elevers senare läs- och 
stavningsfärdigheter. Arbetet genomförs en kvart varje dag, dock bör man vara medveten om 
att en del elever har större behov och att språklekarna även bör genomföras i mindre grupper. 
Forskning har visat på att språklekar och lekskrivning har en förstärkande effekt i positiv 
riktning, särskilt för de lässvaga eleverna (Bornholmsmodellen, 2007). 
 
Den kritik som riktats mot Bornholmsmodellen är att språklekarna påminner om arbetsgången 
för en formell läsundervisning. De som är för språklekar menar dock att eleverna lär sig 
uppmärksamma detaljer i talspråket och i och med detta uppstår även en möjlighet för 
pedagogen att förnya sig vad gäller undervisningsformer. En förändring mot en mindre 
läroboksinriktad undervisning till en fokusering på elev och kommunikation 
(Bornholmsmodellen, 2007). 
 
Analytiska principen (helordsmetoden) 
Helordsmetoden utgår ifrån hela ord, satser eller fraser. Man fokuserar på innehållet i det man 
läser för att senare komma fram till beståndsdelarna i språket genom analys. Innan eleverna 
börjar med sammanljudning av hela ord har de först fått en bild av hela ordet och därigenom 
skaffat sig en föreställning om vilka bokstäver som ingår i ordet och hur långt det är. 
Utgångspunkten är ord som eleven känner till som t.ex. namn på föräldrar och syskon. Korta 
ljud som är vanliga i texter, exempelvis en, ett, och, den, det lärs in som en helhet utan analys 
(Ejeman et al., 2003).  
 
Läsning på talets grund (LTG) 
Ejeman et al. (2003) skriver om LTG-metoden som utgår ifrån barnens eget språk. En metod 
som är en kombination av metod och arbetssätt med innehåll av både syntetiska och 
analytiska principer men det analytiska är övervägande. LTG-metoden handlar först och 
främst om den första läsundervisningen. 
 
Första läsövningarna kan vara att till en bild som barnet ritat, skriver läraren en text som 
barnet dikterar medan barnet ser på. Därigenom får barnet en förståelse för att det man säger 
kan ses i skrift. LTG-metoden bygger på dialogen mellan elev/elev och lärare/elev. 
Läsprocessen är en form av språklig kommunikation som är beroende av samma förmåga som 



 

att läsa och skriva, därigenom blir läsutvecklingen en del av elevens språkutveckling. 
Skrivningen går parallellt med elevens första läsinlärning (Ejeman et al. 2003). 
 
Reading Recovery 
Reading Recovery (RR) bygger på stark medverkan från föräldrar vilket ses som en 
förutsättning för att det ska fungera. RR är vid läsinlärning inriktad på förståelse och är även 
kontextbaserad. Man arbetar med lösa bokstäver och bygger ord och då berörs även relationen 
mellan grafem-fonem. För att bygga upp elevens självkänsla anses det i modellen vara viktigt 
att starta i det eleven kan och arbeta med det som går lätt.  Arbetsmaterialet anpassas utifrån 
den enskilda elevens behov och eleverna stärks till att ta ansvar för sin egen inlärning. RR 
innebär att eleven får en halvtimmes individuell daglig träning i upp till 20 veckor. Målet med 
RR är att eleven ska lära sig tolka och förstå det skrivna budskapet och läs- och 
skrivförmågan ska nå upp till medelnivån i den egna klassen. Dock bedöms det så att hos 4-5 
% av en årskull finns problemen kvar (Druid Glentow, 2006).  
 
Syntetiska principen (ljudmetoden) 
I ljudmetoden är utgångspunkten att man utgår från enheten, själva bokstavsljudet. Man utgår 
från delarna i ordet, ljud, bokstäver, stavelser och genom att sammanföra dessa till ord, fraser 
och satser lär man sig läsa. Målet är att eleverna ska upptäcka att ljuden flyter samman till 
ord. När eleverna lär sig en bokstav ska de förstå sambandet mellan språkljud, ord och 
begrepp. Alla uppgifter måste ses i ett sammanhang och får inte isoleras som enskilda 
teknikövningar. För att så inte ska ske måste pedagoger och elever samtala om ordens 
betydelse (Ejeman et al., 2003).  
 
Wittingmetoden 
Wittingmetoden innehåller två delar, nyinlärning och ominlärning. 
I Wittingmetoden nyinlärning startar man med språkljudet och när eleven lärt sig det börjar 
man arbetet med själva bokstaven. Metoden arbetar inte med sammanljudning på det sätt som 
man gör i traditionell undervisning eller LTG. I Wittingmetoden arbetar man med avkodning 
och förståelse som två separata delar. Avkodnings- och förståelsearbetet har olika 
arbetsgångar. I båda arbetsgångarna kombineras vokaler och konsonanter, man kallar dessa 
för innehållsneutrala språkstrukturer. Man går ifrån form till innehåll, t.ex. börjar man med 
strukturen ”ra” och bygger vidare på den genom att fråga om strukturen är ett riktigt ord eller 
kan byggas ut till det, t.ex. rak, raka vägen o.s.v. (Druid Glentow, 2006).  
  
I analyssamtal, kartläggning, avlyssningsskrivningarna och associeringsarbetet har elevens 
delaktighet en central roll. Det är varken eleven eller läraren som ensam skall göra arbetet. 
Elevkompetens och lärarkompetens ska samverka. I arbetet med ominlärning utgår man ifrån 
elevens starka sidor, ominlärningsarbetet har som övergripande syfte att bygga upp elevens 
självförtroende. Druid Glentow (2006) anser att för en del elever är det allra bästa att börja om 
från början och då är det viktigt att specialpedagoger/speciallärare inte drar sig för detta.   
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