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1. Inledning 
I det moderna samhället ställs höga krav på medborgarnas läs- och skrivförmåga.  I Kursplanen i 
svenska framförs att: ”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att 
kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter.” Det har skett en historisk förändring. Tidigare 
var kraven på läs- och skrivförmåga inte så höga, men idag ställs människor till viss del utanför 
samhället om de inte behärskar skriftspråket på en mycket hög nivå. Det kan t ex vara svårt att få 
tillgång till arbete och information och att på så sätt fullt ut kunna delta i samhället utan tillräcklig 
läs- och skrivförmåga.  
  
En av skolans huvudsakliga uppgifter är att eleverna tillägnar sig en god läs- och skrivförmåga. 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) 
har skolan ansvar för att ”varje elev efter genomgången grundskola...behärskar det svenska språket 
och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”.  Trots detta finns det en 
grupp elever som inte uppnår den läs- och skrivförmåga som skolan och samhället i övrigt förväntar 
sig. Detta har olika orsaker och förklaringar, men det leder oftast till stora konsekvenser på 
individnivå.  
 

När detta [misslyckad läsinlärning] händer har de berörda barnen själva insett att de misslyckats med sin 
viktigaste uppgift i skolan – att lära sig läsa. De har också mist det mesta av sin skolmotivation, entusiasm och 
positiva förväntningar.  
(Slavin översatt och återgiven av Myrberg, 2001, s. 21) 

 
Kursplanen i svenska uttrycker att ”[s]pråket har en nyckelställning i skolarbetet.” Detta innebär 
även att skriftspråket har en central position i skolans vardag. Stora delar av undervisningen bygger 
på att eleverna behärskar skriftspråket och elever med läs- och skrivsvårigheter får därför ofta 
svårigheter inom flera skolämnen.  
 
Under min verksamhetsförlagda del av min utbildning till lärare (VFU) har jag mött elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Jag har observerat hur dessa elever gått miste om viktiga moment i 
undervisningen på grund av sina läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel var när alla elever i klassen 
muntligt skulle redovisa en läst bok. En flicka med läs- och skrivsvårigheter behövde inte göra 
någon redovisning eftersom hon inte kunnat läsa någon bok. Hon gick därför miste om ett viktigt 
tillfälle att träna muntlig framställning. Jag har även observerat att vid många moment i 
undervisningen som bygger på läsning blir elever med läs- och skrivsvårigheter sittande utan att 
göra någonting. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att en god läs- och skrivförmåga har stor betydelse för möjligheterna 
till ett fullgott deltagande i dagens samhälle. Det måste anses vara en av skolans viktigaste uppgifter 
att eleverna ska lära sig läsa och skiva. Lärare har en central roll för uppfyllandet av denna uppgift. 
Det är därför av intresse att undersöka om lärares uppfattningar om elevers läs- och skrivsvårigheter 
har betydelse för hur lärare arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. 
 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Orsaker och förklaringar till läs- och skrivsvårigheter går oftast att hitta både i individuella och 
miljömässiga faktorer (Sandström Kjellin, 2004). Elevens skolsituation är en möjlig miljömässig 
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förklaring till att läs- och skrivsvårigheter uppstår. Det är pedagogerna i skolan som ansvarar för hur 
miljön i skolan ser ut för eleverna och därför är det viktigt att uppmärksamma pedagogernas syn på 
läs- och skrivsvårigheter. Om pedagogernas inställning och arbetssätt inte uppmärksammas ökar 
risken för att allt ansvar för läs- och skrivsvårigheter läggs på eleverna och deras familj. Mot denna 
bakgrund är syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett antal pedagoger i en mellanstor svensk 
stad uppfattar och hanterar elevers läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen bygger på följande 
forskningsfrågor: 
 

• Hur ser pedagoger på elevers läs- och skrivsvårigheter? 
• Vilka strategier beskriver pedagogerna att de använder för att möta behoven hos elever med 

läs- och skrivsvårigheter?  
• Vilka hinder och möjligheter anser pedagoger att det finns för elever med läs- och 

skrivsvårigheter i skolan? 

1.2 Begränsningar 
Uppsatsen behandlar inte hur läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas och förhindras genom olika 
insatser från skolan eller från andra personer i elevens omgivning. Denna begränsning är nödvändig 
eftersom undersökningen skulle ha blivit alltför omfattande annars. Jag anser att det är värdefullt att 
fokusera på hur skolan arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter eftersom det finns ett 
stort antal elever i skolan som redan har läs- och skrivsvårigheter.  De olika pedagogiska metoder 
som används för att träna läs- och skrivförmågan hos elever med läs- och skrivsvårigheter kommer 
endast behandlas i den mån de ger en fingervisning om hur  skola och lärare ser på orsaker och 
förklaringar till läs- och skrivsvårigheter.  

1.3 Begreppsdefinitioner 
I uppsatsen används begreppet pedagoger som en beteckning för olika yrkesgrupper som arbetar 
med att utveckla elevers läs- och skrivförmåga; det rör sig om klasslärare, speciallärare och 
specialpedagoger. Begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är centrala för uppsatsens 
innehåll och kommer att redovisas i samband med genomgången av relevant litteratur och teoretisk 
bakgrund.  
 
 

2. Litteratur och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt återges relevant litteratur om läs- om skrivsvårigheter samt en teoretisk bakgrund som 
kan användas för att analysera skolans verksamhet för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
Inledningsvis redogörs för vad skolans styrdokument innebär för skolans verksamhet för elever i 
behov av särskilt stöd. Därefter följer en redovisning för vad läs- och skrivsvårigheter kan innebära 
och möjliga orsaker till svårigheterna. Vidare återges olika strategier som kan användas i skolan för 
att möta behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Avslutningsvis redogörs för olika 
specialpedagogiska perspektiv som påverkar hur lärare och skolor arbetar med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Litteraturen på området är omfattande och följande redovisning bygger endast på ett urval av aktuell 
litteratur; vilken litteratur som är mest relevant har framträtt efter omfattande läsning. En 
begränsning av litteraturen har även skett genom att fokus har legat på vad läs- och skrivsvårigheter 
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innebär och vilka konsekvenser svårigheterna får samt vilka strategier som kan användas i skolan 
för att möta behoven från elever med läs- och skrivsvårigheter. Några aktuella studier redovisas 
även i följande avsnitt. 

2.1 Styrdokument 
Enligt Lpo 94 ansvarar skolan för att eleverna efter avslutad skolgång får med sig kunskaper ”som 
är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (s 9). Vidare ansvarar skolan för att ”varje 
elev efter genomgången grundskola /.../ behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt 
och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift”(s 10). Kursplanen i svenska utvecklar vad som menas 
med att behärska det svenska språket och vilka mål eleverna ska uppnå när det gäller att läsa och 
skriva. Det finns dock ett antal elever som har svårigheter att uppnå de mål som ställts upp; enligt 
Lpo 94 har skolan ett särskilt ansvar för dessa elever och undervisningen ska även ”anpassas till 
varje elevs förutsättningar och behov” (s 4).  
 
Även skollagen stadgar att i ”utbildningen skall hänsyn tas till elever med särskilda behov”(§2) och 
dessa elever ska ges ”särskilt stöd”(Skollagen 4:1). Grundskoleförordningen ger sedan vidare 
direktiv om hur stödet ska utformas. Elever som riskerar att inte nå upp till skolans mål ska ”ges 
stödundervisning” (Grundskoleförordningen 5:4) Stödundervisningen får ges som ett komplement 
till skolans timplan eller ersätta undervisning enligt timplanen. Stödundervisningen ska ”i första 
hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör” men om ”det finns särskilda skäl, får sådant 
stöd i stället ges i en särskild undervisningsgrupp.” (Grundskoleförordningen 5:5) Enligt Lpo 94 har 
rektor ett särskilt ansvar för att elever i behov av särskilt stöd får den undervisningen de är i behov 
av både när det gäller organisation av undervisningen och kompetensutveckling av personal. 
 
Sverige har genom att ansluta sig till Salamancadeklarationen (SOU 1997:108) förbundit sig att i så 
stor utsträckning som möjligt erbjuda elever med  behov av särskilt stöd undervisning inom den 
ordinarie skolan och undervisningsgruppen; en undervisning som bygger på integrering av alla 
elever. Sammanfattningsvis så ska elever som riskerar att inte nå skolans mål erbjudas 
stödundervisning och detta stöd ska i första hand erbjudas inom elevens klass enligt skolans 
styrdokument. 

 
2. 2 Läs- och skrivsvårigheter 
Det finns inga överensstämmande siffror på hur vanligt det är med läs- och skrivsvårigheter. 
Frekvensen som uppmäts genom olika mätningar blir beroende av vilka kriterier som uppställs för 
vad som räknas som läs- och skrivsvårigheter. Siffrorna varierar från 1-2 % ända upp till 20 %. 
(Druid Glentow, 2006, Høien & Lundberg, 1999) En internationell undersökning visar att ungefär 
en av fyra i åldrarna 16-25 år inte når upp till de krav som ställts upp för läsförmågan i grundskolan. 
Drygt 5 % har så svag läsförmåga att de inte klarar att läsa enkla texter (Skolverket, 1996).  
 
Mats Myrberg (2001) har gjort en sammanställning av forskning om läs- och skrivsvårigheter på 
Skolverkets uppdrag. Sammanställning redovisas i skriften Att förebygga och möta läs- och 
skrivsvårigheter. Myrberg (2001) menar att ett läs- och skrivhandikapp uppstår när kraven på läs- 
och skrivförmåga blir högre än den verkliga förmågan. I skolan motsvaras detta av när elevens läs- 
och skrivförmåga inte motsvarar kraven som ställs i skolan – då betraktas eleven ha läs- och 
skrivsvårigheter oavsett vilka orsaker som ligger bakom.  
 



 4  
  

 

Förbundet mot läs- och skrivsvårigheter (FMLS) använder sig av följande definition på läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi: 
 

Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig i bristande förmåga att använda 
skriven text och /eller att skriva text för att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer; att 
kunna tillgodose sina behov och personliga mål; att kunna öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina 
förutsättningar. 
(Lindgren, citerad i SOU 1997:108, s. 49) 
 

FMLS:s definition bortser helt från vilka orsaker som ligger bakom den bristande läs- och 
skrivförmågan utan definitionen bygger på att läs- och skrivförmågan inte motsvarar de krav som 
ställs för att klara sig fullgott i samhället. 
 
Läsförmåga består av två olika förmågor. Inledningsvis bygger läsning på avkodning;. detta är 
främst en teknisk förmåga som möjliggör tolkning och hopfogning av bokstäver. Nästa steg i 
läsprocessen är läsförståelse; detta är en förmåga att förstå och tolka ord. Denna förmåga är 
beroende av kognitiva processer hos läsaren. Människor som har läs- och skrivsvårigheter kan ha 
svårigheter med både avkodning och läsförståelse eller endast en av dessa förmågor (Myrberg, 
2001, Høien & Lundberg, 1999). 
 
Det finns olika kännetecken på läs- och skrivsvårigheter. Här följer en redogörelse för några av 
dessa brister. Först och främst kan eleven blanda ihop olika bokstäver och vara osäker på vilka ljud 
som hör till vilken bokstav. Vidare är det vanligt eleven kastar om, lägger till och tappar bokstäver i 
ord: den blir t ex ned, helt blir helst och hundarna blir hundar. Det är vanligt att eleven gissar på ord 
och läser fort och otydligt. Gemensamt är att läsning och skrivning går mycket långsamt och det blir 
inget flyt i läsningen. Sedan finns de elever som inte har några svårigheter att avkoda ord korrekt 
men stora svårigheter att förstå det de läser (Druid Glentow, 2006). 
 

2.2.1 Orsaker 
Övergripande kan orsaker och förklaringar till läs- och skrivsvårigheter delas upp i två grupper. Den 
ena gruppen omfattar orsaker som anses vara relaterade till individen; individen har vissa brister, t 
ex genetiska eller familjeförhållanden, som bidrar till utvecklingen av läs- och skrivsvårigheter. Den 
andra gruppen omfattar miljömässiga orsaker till läs- och skrivsvårigheterna;det finns brister i 
individens omgivande miljö – social eller fysisk – som bidrar till svårigheterna. I dag är det 
vanligast att både individuella och miljömässiga orsaker anses bidra till utvecklingen av läs- och 
skrivsvårigheter (Sandström Kjellin, 2004). En individrelaterad orsak till läs- och skrivsvårigheter 
kan vara dyslexi (Jacobsson m fl, 2006). 
 
Christer Jacobsson och Idor Svensson (2006) presenterar i skriften Tio uppsatser om läs- och 
skrivsvårigheter en översikt över olika faktorer som påverkar läs- och skrivförmågan samt hur 
bristande läs- och skrivförmåga påverkar faktorer hos eleven och hans/hennes omgivning (Figur 1). 
Översikten visar att det finns många orsaker och förklaringar till läs- och skrivsvårigheter. Dessa 
faktorer finns hos individen, dennes närmaste omgivning, t ex skola och familj, samt på ett 
samhällsplan. Figur 1 visar även genom den streckade linjen mellan dyslexi och läs- och 
skrivsvårigheter att det inte finns någon skarp linje mellan dessa fenomen. (Jfr. kap. 2.2.2) 
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Figur1. Översikt över olika faktorer som påverkar förekomsten av läs- och skrivsvårigheter och 
hur läs- och skrivsvårigheter påverkar faktorer runt eleven. (Jacobsson m fl, 2006, s. 11) 
 

2.2.2  Dyslexi  
Läs- och skrivsvårigheter förekommer i olika svårighetsgrader; det kan röra sig om problem med att 
läsa och skriva i en skala från mindre svårigheter till mer grava svårigheter med mycket stora brister 
i läs- och skrivförmågan. Om svårigheterna är stora förekommer det att en utredning görs om 
individen har dyslexi. Dyslexi är en medicinsk och/eller psykologisk symptomdiagnos som 
fastställer att det finns brister hos individen som ger läs- och skrivsvårigheter. Det ifrågasätts om 
dyslexidiagnosen har någon egentlig pedagogisk betydelse eftersom den inte ger någon 
fingervisning om vilken form av pedagogiskt bemötande eleven behöver (Myrberg, 2001). Allt fler 
hävdar även att det inte finns någon klar gräns mellan vad som är dyslexi och allmänna läs- och 
skrivsvårigheter (Myrberg, 2001; SOU 1997:108).  
 
Dyslexi är ett omstritt begrepp och det förekommer en rad olika definitioner av begreppet (SOU 
1997:108); en sammanställning av olika definitioner finns hos Druid Glentow, 2006). Tidigare var 
det vanligt att använda den så kallade diskreptans-definitionen. Den bygger på att dyslexi 
förekommer när det finns en skillnad mellan personens läsförmåga och allmänna begåvning som 
inte kan överbyggas med hjälp av pedagogiska, psykologiska eller sociala insatser. Denna definition 
kritiseras eftersom det endast finns ett mycket svagt samband mellan intelligensnivå och avkodning. 
Personer med låg intelligens kan också ha dyslexi (Myrberg, 2001, Høien & Lundberg, 1999). 
 
Høien och Lundberg (1999) ger följande definition av dyslexi: ”dyslexi är en ihållande störning av 
kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet” (s. 21). Det 
fonologiska systemet används för att hantera och förstå språkets minsta byggstenar – fonemen. 
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Detta kan innebära en förmåga att t ex höra skillnaden mellan olika ljud eller uppfatta vilka ljud 
som ingår i ett ord (Høien &Lundberg, 1999). Dyslexi betraktas därmed som läs- och 
skrivsvårigheter som har sin grund i bristande fonologisk förmåga hos individen vilket påverkar 
ordavkodningen. Myrberg (2001) menar att det finns ett ”ömsesidig orsakssamband” (s.13) mellan 
fonologisk förmåga och läsförmåga. Den fonologiska förmågan påverkar dock i större utsträckning 
läsförmågan än tvärtom. Forskning av professorn i kognitiv neurofysiologi, Martin Ingvar, visar på 
att den fonologiska förmågan är beroende av formell språkträning. Analfabeter som inte haft 
tillgång till formell språkträning visar samma bristande fonologiska förmåga som personer med 
dyslexi. Enligt honom är det därför viktigt att sätta in tidig språkträning för barn, för att på så sätt ge 
alla barn möjlighet att träna upp sin språkförmåga (Borgström, 2006). 
 

2.2.2 Organisation av undervisningen  
Elever som inte når upp till skolans mål när det gäller läs- och skrivförmåga blir en del av skolans 
specialpedagogiska verksamhet. Som nämnts ovan stadgar skolans styrdokument att elever som är i 
behov av särskilt stöd i första hand ska erbjudas hjälp inom den normala grupperingen i skolan, men 
om det finns särskilda skäl kan skolan erbjuda hjälp i en särskild undervisningsgrupp. Detta är ett 
uttryck för två olika former av differentiering som förekommer inom skolan. När eleven erbjuds 
stöd inom klassen sker en pedagogisk differentiering; undervisningsmetod och material anpassas för 
tillgodose alla elevers behov. När elever som behöver särskilt stöd särskiljs från sina klasser är det 
ett uttryck för organisatorisk differentiering gruppsammansättningen av elever anpassas för att 
passa undervisningsmetoder och material (Persson, 2001). 
 
Myrberg (2001) har i rapporten Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter gjort en 
sammanställning av aktuell forskning om olika strategier som kan användas för att möta elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Han har funnit att det ger bäst resultat och är mest kostnadseffektivt att ge 
individuell stödundervisning till dessa elever jämfört med att ge stödet i grupp. Om individuell 
undervisning ges så är det viktigt att innehållet i den samordnas med den reguljära 
klassrumsundervisningen. Det bör alltså finnas en samverkan och samplanering mellan klassläraren 
och läraren som ansvarar för specialundervisningen (Myrberg, 2001) 
 
Groth (2007) menar i sin avhandling att det i dagens skolor är vanligast att elever i behov av särskilt 
stöd undervisas i särskilda undervisningsgrupper trots att inkluderande undervisning är det som 
rekommenderas av forskning och skolans styrdokument. Groth (2007) har funnit att elever i behov 
av särskilt stöd vanligtvis är nöjda med den undervisning de har tagit del av i en mindre 
undervisningsgrupp, men att de hellre skulle ha velat ha stödet inom sin vanliga klass. Groth (2007) 
ger som förslag att eleverna i skolan inte längre borde delas in i dagens system av klasser utan delas 
in i mindre studiegrupper som är flexibla över tid och beroende på de ämnesområden som 
behandlas. Han menar att det på så sätt skulle vara lättare att anpassa undervisningen till alla elevers 
förutsättningar, behov och intressen utan att behöva skapa särskilda undervisningsgrupper för elever 
i behov av särskilt stöd.  
 
Persson (1997) skriver även att specialpedagogiken har en dubbel roll i skolan. Officiellt syftar 
specialpedagogisk verksamhet i form av särskilda undervisningsgrupper till att ge elever i behov av 
särskilt stöd individualiserat stöd; medan det inofficiella syftet är att befria 
klassrumsundervisningen från problem och att skapa mer homogena grupper. Heimdahl Mattson 
(2006) har genom intervjuer med skolledare visat att särskilda undervisningsgrupper ibland inte tas 
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med när resultatet på nationella prov redovisas; på så sätt får skolan ett bättre resultat på proven. 
Hon menar att detta därför kan vara en anledning till att sådana grupper bildas.  

2.2.3 Strategier  
Även de strategier som kan användas i skolan för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
delas in i två huvudgrupper: individinriktade och miljöinriktade åtgärder.  För individinriktade 
åtgärder är det individen som är i fokus; den andra gruppen av åtgärder riktar in sig på att 
åstadkomma förändringar i individens omgivning. Jacobsson m fl (2006) delar in stödet som kan 
ges till elever i två grupper: träning och kompensation. Träning innebär att eleven ska få möjlighet 
att träna på att läsa och skriva. För att blir bra på att läsa måste man läsa (Høien & Lundberg, 1999; 
Myrberg, 2001). Kompensation innebär att individen ska erbjudas möjligheter att kompensera för 
sina svårigheter, t ex genom att möta text genom uppläsning eller tillgång till rättstavningsprogram 
på dator. Det kompensatoriska stödet är viktigt för att läs- och skrivsvårigheterna inte ska påverka 
inlärningen av andra skolämnen och elevens utveckling i stort (Jakobsson, 2006; Myrberg, 2001). 
Det är viktigt att elever ges individuellt utformat stöd efter sina behov; det finns alltså en fara i att 
använda en metod för alla elever (Myndigheten för skolutveckling, 2003; Myrberg, 2001).  
 
Vidare är läraregenskaper och klassrumsklimatet av stor betydelse för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Det är viktigt att läraren har en förmåga att bedöma var eleverna befinner sig i sin 
läs- och skrivutveckling för att undervisningen ska kunna individualiseras. Lärarens attityder mot 
elever i behov av särskilt stöd är av betydelse för elevernas utveckling, särskilt eftersom lärarens 
beteende står som modell för de andra eleverna i klassen (Myrberg, 2001; Myrberg m fl, 2005). 
Frost (2002) menar att gemenskapen och atmosfären i gruppen är av stor betydelse för elever med 
läs- och skrivsvårigheter. 
 
Det är vanligt att läs- och skrivsvårigheter påverkar elevernas motivation och självbild i negativ 
riktning; därför är det av stor vikt att undervisning av dessa elever är utformad för att stärka deras 
motivation och självbild (Myrberg m fl, 2005). Myrberg m fl (2005) menar att det därför är viktigt 
att eleverna får göra uppgifter som är anpassade efter deras förmåga så att de får uppleva ”jag-kan-
känslan”(s. 68). Taube (1997) menar att det finns ett tydligt samband mellan läsförmåga och 
självförtroende och självuppfattning. Hon menar även att det är viktigt att eleverna får möjlighet att 
utveckla sina starka sidor i skolan och att de får uppskattning för detta. Skolan bör därför erbjuda ett 
mångfacetterat innehåll. 
 
Høien och Lundberg (1999) menar att det är viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter får lära 
sig olika strategier för att öka läsförståelsen. Det handlar bland annat om att lära ut hur eleverna kan 
utnyttja bakgrundsinformation för att förstå en text och kunskap om hur texter och berättelser 
brukar vara uppbyggda.  
 

2.3 Olika specialpedagogiska perspektiv 
Persson (2001) beskriver två olika perspektiv som präglar specialpedagogiken: kategoriskt och 
relationellt perspektiv. Utifrån ett kategoriskt perspektiv anses läs- och skrivsvårigheter beror på 
brister hos eleven eller dess omgivning; eleven är i fokus för de åtgärder som sätts in. Om 
utgångspunkten istället tas i ett relationellt perspektiv anses läs- och skrivsvårigheter uppstå först i 
mötet mellan individen och dess omgivning. Samverkan mellan faktorer hos individen och faktorer 
i dess omgivning anses ligga bakom läs- och skrivsvårigheterna; de specialpedagogiska åtgärder 
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som sätts in är riktade mot eleven, lärare och miljön i skolan. Vilket perspektiv som är förhärskande 
kan avgöra hur elevernas svårigheter betraktas och bemöts i skolan (Persson, 1997) 
 
Dessa två perspektiv kan därför användas för att analysera hur skolor och lärare hanterar elever med 
läs- och skrivsvårigheter; men de ska betraktas som idealtyper som troligtvis inte förekommer i 
renodlad form ute i skolorna eller i forskningen. Det finns visserligen stora skillnader mellan dessa 
perspektiv, men det är ändå möjligt att båda perspektiven är tillämpbara på en viss situation. 
Praktiken i skolan kan t ex peka på att svårigheterna anses bundna till individen men ändå sätts 
åtgärder in för att förändra lärandemiljön (Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001).  
 
Tinglev (2005) har i en avhandling använt sig av Perssons (1997) perspektiv på specialpedagogik 
för att analysera situationen för elever i behov av särskilt stöd i ämnet svenska på tre skolor. Hon 
har funnit att det kategoriska perspektivet var dominerande. Orsakerna till svårigheterna förklarades 
genom ett individinriktat synsätt och de strategier som användes var riktade mot individen. Tinglev 
(2005) fann att på två av skolorna gav lokala arbetsplaner och andra styrande dokument uttryck för 
ett relationellt perspektiv men i praktiken var det kategoriska perspektivet förhärskande. 
 
När det gäller läs- och skrivsvårigheter kan Perssons (1997) två olika specialpedagogiska perspektiv 
användas för att analysera hur lärare och specialpedagoger ser på problemområdet läs- och 
skrivsvårigheter, hur svårigheterna kan förklaras och vilka åtgärder som bör sättas in. 
 
  

Kategoriskt perspektiv 
 

 
Relationellt 

 
 
Uppfattning av pedagogisk 
kompetens 

 
Ämnesspecifik och 
undervisningscentrerad 

 
Förmåga att anpassa undervisning 
och stoff till skilda förutsättningar 
för lärande hos eleverna 
 

 
Uppfattning av 
specialpedagogisk kompetens 
 

 
Kvalificerad hjälp direkt relaterad 
till elevers uppvisade svårigheter 

 
Kvalificerad hjälp att planera in 
differentiering i undervisning och 
stoff 

 
Orsaker till specialpedagogiska 
behov 

 
Elever med svårigheter. 
Svårigheterna är antingen 
medfödda eller på annat sätt 
individbundna. 

 
Elever i svårigheter. Svårigheterna 
uppstår i mötet med olika 
företeelser i uppväxt och  
utbildningsmiljön 
 

Tidsperspektiv Kortsiktighet Långsiktighet 

 
Fokus för specialpedagogiska 
åtgärder 
 

 
Eleven 

 
Elev, lärare och lärandemiljö 

 
Förläggning av ansvaret för 
specialpedagogisk verksamhet 
 

 
Speciallärare, specialpedagoger 
och elevvårdspersonal 

 
Arbetsenheter (-lag) och lärare 
med aktivt stöd från rektor 

Figur 2. Uppställning av Persson (2001) om vad ett kategoriskt respektive relationellt perspektiv på specialpedagogik 
innebär samt vad de får för konsekvenser. 
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2.4 Sammanfattning av litteratur och teoretisk bakgrund 
Läs- och skrivsvårigheter är en faktor som i stor utsträckning påverkar elevernas skolgång. Det 
finns ingen enhetlig definition av när läs- och skrivsvårigheter föreligger; vad som definieras som 
läs- och skrivsvårigheter är beroende av vilka krav som ställs. Myrberg (2001) menar att ett läs- och 
skrivhandikapp föreligger när läs- och skrivförmågan inte motsvarar förväntningarna. I skolan 
motsvaras detta av när elevernas läs- och skrivförmåga inte motsvarar de uppställda målen.  
 
Läs- och skrivsvårigheter kan ha många olika orsaker och förklaringar. De faktorer som ligger 
bakom kan delas upp i två huvudgrupper: individ eller miljörelaterade orsaker. Idag är det vanligast 
att svårigheterna anses kunna förklaras både genom individuella och miljömässiga faktorer. Dessa 
faktorer anses även ha en samverkande påverkan på elevers läs- och skrivutveckling.  
 
Dyslexi används som beteckning på läs- och skrivsvårigheter som beror på fonologiska brister hos 
individen. Gränsen mellan dyslexi och läs- och skrivsvårigheter är oklar och det är snarare så att 
dyslexi kan betraktas som orsak till symptomen läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är ett omstritt 
begrepp som inte har någon enhetlig definition. Dyslexi är en medicinsk och/eller psykologisk 
diagnos som görs utifrån uppvisade symptom hos individen. Utgångspunkten är att en 
dyslexidiagnos inte nödvändigtvis ger specifika riktlinjer för hur elever ska undervisas.  
 
Elever som har läs- och skrivsvårigheter ingår som en naturlig del i skolans undervisning. Dessa 
elever har enligt skolans styrdokument rätt till stödundervisning; detta stöd ska i första hand ges 
inom den normala klassundervisningen, men om särskilda skäl föreligger får stödet organiseras på 
annat sätt. Detta är ett uttryck för att elever i behov av särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda 
inom sin vanliga klasstillhörighet. Detta ställer krav på lärarens förmåga att individanpassa 
undervisningen. Om stödet ges i en särskild undervisningsgrupp är det av betydelse att det finns en 
tydlig innehållslig samverkan mellan undervisningen i denna grupp och klassrumsundervisningen. 
(Myrberg, 2001; Persson, 1997) 
 
Det finns en rad olika strategier som kan användas i undervisningen av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa strategier omfattar moment som hur stödundervisningen ska organiseras, 
innehåll och metoder i undervisningen samt olika faktorer som påverkar utvecklingen för elever 
med läs- och skrivsvårigheter. För att bli bra på att läsa och skriva behöver eleverna ges tillräcklig 
tid för att träna. För att denna träning ska bli effektiv och inte påverka elevernas motivation och 
självbild i negativ riktning behöver den anpassas efter elevernas förutsättningar. Det är även viktigt 
att eleverna får möta ett material som är anpassat efter deras intressen. Ett annat sätt att tillgodose 
behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter är att ge dem möjligheter att kompensera för sitt 
läs- och skrivhandikapp. Det kan röra sig om olika tekniska hjälpmedel i undervisningen, men även 
att de får lära sig olika strategier för att bemästra sina svårigheter (Jacobsson m fl, 2006; Høien & 
Lundberg, 1999; Myrberg, 2001; Myrberg m fl, 2005). 
 
Myrberg (2001) påpekar att den mest effektiva stödundervisningen i att träna läsning och skrivning 
ges på individuell basis. Han menar att forskningen visar att det är mest kostnadseffektivt och ger 
bäst resultat om elever med läs- och skrivsvårigheter får individuellt stöd i sin läs- och 
skrivutveckling. Motivation är en viktig drivkraft vid all inlärning och det är speciellt viktigt att 
motivationen bibehålls för elever med läs- och skrivsvårigheter. En annan viktig faktor är att elever 
får möjlighet att utveckla och bevara en positiv självbild. (Myrberg, 2001)  
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Persson (1997) menar att synen på specialpedagogiska insatser kan delas in i två olika perspektiv: 
kategoriskt och relationellt. Dessa olika perspektiv kan användas som en teoretisk referensram när 
man analyserar hur lärare och skolor ser på elevers läs- och skrivsvårigheter – vad dessa svårigheter 
innebär och beror på – samt hur undervisningen av dessa elever ska organiseras och vad den ska 
innehålla. Det relationella specialpedagogiska perspektivet innebär bland annat att elever i behov av 
särskilt stöd ska inkluderas i den reguljära undervisningen och att det sker en pedagogisk 
differentiering. Motsatsen till detta är organisatorisk differentiering och det innebär att elever skiljs 
från den ordinarie klassen. Idag är det vanligast att elever i behov av särskilt stöd undervisas i 
särskilda undervisningsgrupper trots att inkluderande undervisning är det som rekommenderas av 
forskning och skolans styrdokument. 
 
 

3. Metod 
I följande avsnitt redovisas vilken metod som har använts för insamlingen av uppsatsens empiriska 
underlag samt varför denna metod har använts. Vidare beskrivs hur urvalet av respondenter har 
skett och dessa respondenters bakgrund. Därefter återges hur undersökningen har genomförts och 
hur insamlade data har bearbetas samt en diskussion om undersökningens för- och nackdelar. 
Avslutningsvis följer en redovisning av hur undersökningen uppfyller olika etiska krav. 
 

3.1 Förförståelse 
Eftersom undersökningen bygger på kvalitativ forskning kan individen som genomför 
undersökningen ha stor påverkan på resultatet (Denscombe, 2000). Därför följer en kort redogörelse 
för uppsatsförfattarens förförståelse. Innan datainsamlingen gjordes inhämtades kunskaper 
motsvarande det som redovisas i uppsatsens under rubriken Litteratur och teoretisk referensram. 
Detta var nödvändigt för att förbereda datainsamlingen och för att kunna genomföra den på ett 
tillfredställande sätt. Författaren har inga personliga erfarenheter av att ha läs- och skrivsvårigheter, 
men har haft personer i sin närhet med sådana svårigheter. Författaren har även vid flera tillfällen 
observerat vilka konsekvenser läs- och skrivsvårigheter kan få för elevens situation i klassrummet. 
 

3.2 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 
Undersökningen bygger på en fallstudie där varje lärare och specialpedagogen betraktas som ett 
enskilt fall. Varje fall har analyserats var för sig och först därefter har eventuella mönster och 
avvikelser framträtt. Eftersom studien baseras på flera fall är det en multipel fallstudie (Yin, 2003). 
Denscombe (2000) och Stukát (2005) skriver att vid fallstudier är det vanligt att flera metoder 
används för att undersöka fallen, så kallad ”metodtriangulering”. Detta är en brist i den här 
undersökningen eftersom endast en datainsamlingsmetod använts. 
 
För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ undersökning genomförts. Det har varit lämpligt 
att välja en kvalitativ undersökningsmetod eftersom syftet har varit att på djupet undersöka enskilda 
lärares uppfattningar snarare än att få en generell bild av hur lärare uppfattar och undervisar elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Stukát (2005) anger att vid kvalitativ forskning är det viktiga att 
”tolka och förstå de resultat som framkommer, inte att generalisera, förklara och förutsäga” (s 32). 
En kvantitativ undersökning – som är motsatsen till kvalitativ – används däremot för att undersöka 
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ett brett urval och för att möjliggöra att generaliseringar kan göras. Däremot är det svårt att genom 
en kvantitativ studie få ett djupare och mer detaljerat svar på vad respondenterna anser (Denscombe, 
2000; Stukát, 2005). 
 
Relevanta data för undersökningen har samlats in genom halvstrukturerade intervjuer. Intervjuer har 
valts eftersom undersökningen har krävt detaljerad information om respondenternas erfarenheter av 
att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter samt att respondenterna har fått möjlighet att 
med egna ord beskriva hur de ser på läs- och skrivsvårigheter. Denscombe (2000) skriver att 
kvalitativa intervjuer är ett lämpligt val av undersökningsmetod när det är av intresse att gå på 
djupet snarare än att undersöka ett brett urval.  
 
En frågeguide (bilaga 2) – har använts under intervjuerna. Frågorna har utarbetats med 
forskningsfrågor och litteratur som behandlar läs- och skrivsvårigheter som utgångspunkt. 
Frågeguiden har använts som stöd under intervjuerna men frågorna har behandlats i den ordning 
som har passat vid varje enskild intervju. Respondenterna har fått prata fritt i så stor utsträckning 
som möjligt; detta för att få fram deras synpunkter med så liten styrning som möjligt. Denscombe 
(2000) och Stukát (2005) menar att halvstrukturerade intervjuer ger respondenterna större 
möjligheter att utveckla sina tankar och det är därför möjligt att få information som går mer på 
djupet. 
 

3.3 Urval 
Intervjuerna har genomförts med lärare och specialpedagoger från tre olika skolor i en mellanstor 
svensk stad. En av dessa skolor har varit min partnerskola under min verksamhetsförlagda 
utbildning. De två övriga skolorna har jag inte haft någon tidigare kontakt med. Totalt har fem 
pedagoger intervjuats. 
 
Inledningsvis tillfrågades rektor på partnerskolan om det var möjligt att genomföra intervjuer på 
skolan. Rektorn tillät detta och överlämnade missivbrev med en förfrågan om intervju (Bilaga 1) till 
lärare och specialpedagog på skolan. Då endast en lärare och specialpedagog var intresserade av att 
bli intervjuade kontaktades lärare på andra skolor via personliga kontakter. Det resulterade i 
intervjuer med en klasslärare och en lärare som arbetade med specialundervisning för elever med 
läs- och skrivsvårigheter på en annan skola och en intervju med en klasslärare på ytterligare en 
skola. Respondenterna och deras skolor beskrivs mer utförligt när resultaten redovisas. Alltså har 
intervjuer genomförts med fyra lärare och en specialpedagog. 
 
Kriterierna som ställts upp vid urvalet har varit att lärarna och specialpedagogerna ska arbeta i år 1-
6. Denna begränsning har gjorts eftersom detta är viktiga skolår för läs- och skrivutvecklingen. 
Dessutom har det varit viktigt med en inte alltför stor spridning mellan de åldersgrupper som 
respondenterna arbetar med. Valet av respondenter i undersökningen baseras alltså på ett strategiskt 
bekvämlighetsurval (Stukát, 2005).  Denscombe (2000) menar att det finns en fara i att basera 
urvalet på bekvämlighet eftersom undersökningsresultatet kan bli snedvridet, men i den här 
undersökningen har det varit nödvändigt eftersom det är svårt att få respondenter att ställa upp utan 
en personlig anknytning. 
 
Troligtvis har bortfallet på partnerskolan haft betydelse; antagligen är det personer som anser att 
arbetet med elever med läs- och skivsvårigheter är betydelsefullt som gått med på att bli 
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intervjuade. I den grupp av lärare som inte var intresserade av att bli intervjuade finns möjligtvis en 
del lärare med en mer negativ syn på arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

3.4 Genomförande 
Efter att respondenterna meddelat att de ville delta i studien har de fått välja en för dem lämplig tid 
för intervjun. Intervjuerna har skett på lärarnas och specialpedagogernas respektive skolor och 
genomförts i avskilda utrymmen utan några betydande störningar från elever eller andra vuxna. 
Denscombe (2000) skriver att den som genomför en undersökning ute på fältet förlorar kontrollen 
över mötesplatsen, men det har inte haft någon betydelse i den här undersökningen eftersom 
respondenterna varit medvetna om att intervjuerna bör ske ostört. Intervjuerna har tagit ungefär 30 
minuter att genomföra. En av intervjuerna skedde under viss tidspress eftersom en förälder och ett 
barn stod utanför dörren och väntade på elevens utvecklingssamtal.  
 
Intervjuerna har spelats in på band eftersom det har varit av vikt att exakt kunna återge vad 
respondenterna sagt och för att koncentrationen under intervjuerna inte skulle störas av att 
anteckningar behövde göras (Denscombe, 2000). Vid en intervju ville respondenten göra tillägg 
efter att inspelningen stängts av och då gjordes fältanteckningar. Det var av vikt att dessa tillägg 
fick göras så att respondenten kunde känna sig nöjd med intervjun. Efter intervjuerna har även korta 
kommentarer om själva intervjun nedtecknats, t ex om förhållandena under intervjun.  
 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
För att underlätta databearbetningen har ljudupptagningarna transkriberats och försetts med 
radnumreringar (Denscombe, 2000). Därefter har varje intervju analyserats för sig och en 
sammanfattning har gjorts över vad varje respondent har svarat på forskningsfrågorna. Med hjälp av 
sammanfattningarna och relevant litteratur har olika underkategorier på svaren för varje 
forskningsfråga utkristalliserats. Utifrån dessa underkategorier har sedan en ny sammanställning av 
resultaten för varje enskild intervju gjorts. Först därefter har en jämförelse mellan de olika 
intervjuerna genomförts. Resultaten har analyserats med hjälp av litteratur och teoretisk 
referensram. Slutligen har varje intervju redovisats och analyserats med utgångspunkt i Perssons 
(1997) kategorisering av olika specialpedagogiska perspektiv. 
 

3.6 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Undersökningens reabilitet avser att svara på om det går att lita på de uppgifter som framkommit 
under datainsamlingen och om motsvarande resultat skulle ha framkommit om någon annan person 
genomfört intervjuerna och databearbetningen – undersökningens tillförlitlighet (Denscombe, 
2000). Eftersom intervjuerna spelats in på band är det möjligt att i efterhand kontrollera vad som 
sagts under intervjuerna och därmed även hur frågorna ställts.  
 
Under datainsamlingen och databearbetningen har stort beaktande tagits till att försöka bortse från 
förkunskaper om hur arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter bedrivs vid en av de 
undersökta skolorna. Möjligtvis har dessa förkunskaper gjort att svaren från dessa respondenter 
blivit mer detaljerade och omfattande eftersom de inte har behövt förklara vissa grunder i 
organisationen lika utförligt och intervjuarens följdfrågor automatiskt blivit mer precisa. Under 
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dessa intervjuer har det funnits en större möjlighet att utfallet skulle ha blivit ett annat om någon 
annan genomfört intervjuerna. 
 
Frågeguiden som använts under intervjuerna borde inledningsvis ha innehållit en fråga om hur den 
specialpedagogiska verksamheten är organiserad på den aktuella skolan istället för att den 
informationen framträdde kontinuerligt under intervjuerna. Då hade det funnits större möjligheter 
att direkt anpassa resterande frågor efter varje enskild skolas verksamhet.  
 
För vissa av de frågor som behandlats under intervjuerna finns det en risk för att respondenterna har 
svarat utifrån hur det borde vara enligt styrdokument och andra riktlinjer för skolan, istället för vad 
de själva anser vore bäst. Det rör sig främst om de frågor som behandlar specialpedagogens roll och 
hur undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter ska vara organiserad.  
 
En redovisning för undersökningens validitet ska behandla frågor om hur bra forskningsmetod, 
databearbetning och analysmetod är att undersöka det som avses; mäter undersökningen rätt saker 
(Stukát, 2005) Eftersom undersökningen bygger på en kvalitativ analysmetod är det ofrånkommligt 
att helt bortse från den person som genomfört undersökningen. Under de första intervjuerna 
förekom det lite för ofta att intervjuaren la till värderande kommentarer – både positva och negativa 
– efter vissa svar. Detta kan i viss mån ha påverkat resultaten, men lyckligtvis var även de första 
intervjuerna lite längre än de andra vilket gjorde att samma tema behandlades flera gånger under 
intervjuerna. Då fick respondenterna chans att prata mer fritt om samma tema utan kommentarer. 
Under de senare intervjuerna var målet att helt undvika värderande kommentarer.  
 
Det är inte möjligt att generalisera resultaten i undersökningen och det har inte heller varit avsikten. 
Istället är resultaten ett utryck för vad ett mindre antal lärare och en specialpedagog anser om det 
aktuella temat för uppsatsen. 
 

3.7 Etiska hänsynstaganden 
Vetenskapsrådets (2002) Forskningsetiska principer beskriver hur forskning ska bedrivas för att 
tillgodose vissa etiska hänsynstagande. Nedan följer en redovisning för hur den här undersökningen 
uppfyller de etiska krav som uppställs. 
 
Utgångspunkten för forskning är att det ska göras en avvägning mellan nyttan av den eventuella nya 
kunskapen undersökningen kan resultera i och de negativa konsekvenser undersökningen kan 
medföra för de som är inblandade (Vetenskapsrådet, 2002). Jag bedömer att de negativa 
konsekvenserna för respondenterna i den här undersökningen är ringa. Undersökningen berör inga 
känsliga uppgifter om respondenterna eller deras elever. Däremot märkte jag att vissa respondenter 
var rädda för att undersökningen skulle innebära en bedömning och värdering av deras arbete.  
 
Eftersom respondenterna utgjordes av både lärare och specialpedagoger innebar svaren på en del av 
frågorna att dessa grupper gjorde bedömningar av varandras arbete. När det gällde dessa uppgifter 
var det viktigt att betona att allt som sades under intervjuerna behandlades konfidentiellt. 
 
Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om de villkor som gäller för 
deltagandet i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002). I det missivbrev som lämnades ut till 
respondenterna (Bilaga 2) finns information om syftet med intervjuerna, att det är frivilligt att delta, 
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att informationen kommer att behandlas konfidentiellt och att informationen endast kommer att 
användas i mitt examensarbete. Denna information upprepades vid den första muntliga kontakten 
med respondenterna. Då förklarades även syftet med undersökningen mer utförligt. 
 
Deltagandet i den här undersökningen bygger på frivillighet efter att deltagarna mottagit den 
information som förklaras ovan. Eftersom intervjuer kräver respondenternas aktiva deltagande krävs 
deras samtycke för att få tillgång till information överhuvudtaget. Undersökningen uppfyller därför 
Vetenskapsrådets (2002) samtyckeskrav. 
Alla uppgifter som inhämtats under intervjuerna har behandlats konfidentiellt i enlighet med 
konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenternas identitet kan inte spåras i 
samband med att information från intervjuerna behandlas. Eftersom undersökningen bygger på 
information från personal på samma skola har särskild hänsyn tagits till att det som framkommit vid 
tidigare intervjuer inte ska behandlas under intervjuerna. 
 
Nyttjandekravet innebär att information som framkommer vid intervjuerna endast får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). De uppgifter som framkommit under intervjuerna 
kommer endast användas för att besvara syfte och problemformuleringar i mitt examensarbete. 
 
 

4. Resultat 
Nedan följer en redogörelse för det resultat som har framkommit under intervjuerna med 
pedagogerna. Inledningsvis beskrivs pedagogerna som deltagit i undersökningen och de skolor de 
arbetar på översiktligt. Pedagogernas synsätt på elevers läs- och skrivsvårigheter beskrivs i tre steg: 
hur definieras läs- och skrivsvårigheter, vilka orsaker och förklaringar finns och vilka konsekvenser 
läs- och skrivsvårigheter anses ha för elever och arbetet i skolan. Därefter redogörs för olika 
strategier som används för att möta elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan. Strategierna delas 
upp i två huvudgrupper: individinriktade och miljöinriktade. Organisationen av undervisningen av 
elever med läs- och skrivsvårigheter beskrivs även som en del av strategierna. Sedan redovisas vilka 
möjligheter och hinder pedagogerna anser att det finns i skolan för elever med en bristande läs- och 
skrivförmåga. Avslutningsvis redovisas en sammanställning av resultatet. 
  
4.1 Pedagoger och skolor som ingår i undersökningen. 
Läraren Anna och specialpedagogen arbetar på en F-6 skola med en stort antal elever med svenska 
som andra språk. Anna arbetar i år 4 och har varit verksam som lärare i ungefär nio år. 
Specialpedagogen har arbetat i år 1 till 3 i över trettio år och som specialpedagog i sju-åtta år. 
Specialpedagogen arbetar halvtid på skolan och har ett övergripande ansvar för elever i behov av 
särskilt stöd; specialpedagogen undervisar även dessa elever enskilt eller i mindre grupper. 
 
Läraren Karin och läraren Eva arbetar på en F-3 skola en bit utanför en mellanstor svensk stad. 
Karin har arbetat som lärare i år 1-3 i drygt trettio år och arbetar för närvarande i en förskoleklass. 
Eva har tidigare arbetat som förskollärare och utbildade sig sedan vidare till lärare. Hon har arbetat 
som lärare i tre år. Eva arbetar, som hon själv uttrycker det, under skolområdets specialpedagog; 
hon ansvarar för det konkreta arbetet med barnen i behov av särskilt stöd genom att undervisa dessa 
barn enskilt eller i en mindre grupp. Eva genomför även tester på elevernas läs- och skrivförmåga 
som används som utgångspunkt för vilka elever som ska få extra stöd.  
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Läraren Sara arbetar i år 1 och har arbetat som lärare i över fyrtio år. Hon arbetar på en F-6-skola. 
Skolan har ingen egen specialpedagog, men lärare kan vända sig till en specialpedagog som har ett 
övergripande ansvar för flera skolor. Sara har nyligen börjat arbeta på skolan så hon utgår under 
intervjun ofta från hur det var på hennes gamla skola.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas om lärarna och specialpedagogen att majoriteten av dem har en 
mycket lång erfarenhet av att arbeta som lärare i år 1-3. På två av skolorna får elever med läs- och 
skrivsvårigheter undervisning i liten grupp. 
 

4.2 Synsätt på elevers läs- och skrivsvårigheter 

4.2.1 Definition och kännetecken 
Resultatet visar att några av pedagogerna för ett resonemang om att läs- och skrivsvårigheter uppstår 
när läs- och skrivförmågan inte motsvarar de krav som ställs. Sara och Eva menar att läs- och 
skrivsvårigheter ofta upptäcks i år 4 eftersom eleverna möter längre och svårare texter där. Vidare 
menar de att elever ofta klarar sig bra i år 1-3 eftersom skolarbetet då är mer konkret och 
undervisningen ofta bygger på muntligt berättande.  
 

Man säger ju att det är synd att man inte kan upptäcka dem tidigare. De som har grava problem de hittar man ju 
tidigt men de som ligger i gråzonsvarning; dem är de svårare [att hitta]. De klarar ofta den textmängd som man 
har här [år F-3] för då jobbar man kanske mycket mer praktiskt. 
(Eva) 
 
De ska läsa fakta. De är ganska komprimerade, tycker jag, mellanstadiets böcker. Det är ganska lite text men det 
står jädrar i mig en väldigt många saker på varje rad så det kan vara svårt av den anledningen då. Låg klarar sig 
bättre för där är det fortfarande så att man visar ganska tydligt och handfast, har konkreta saker och man har 
fortfarande ganska mycket berättande undervisning. 
(Sara) 

 
När några av lärarna i undersökningen ska definiera vad läs- och skrivsvårigheter är utgår de från de 
orsaker och förklaringar som kan ligga bakom svårigheterna. 
 

Vissa barn som man tycker har läs- och skrivsvårigheter kanske har svårigheter som beror på något annat.  
(Anna) 

 
På frågan om hur det brukar märkas att elever har läs- och skrivsvårigheter svarar Sara: 
 

Ja, det är jättesvårt att veta. Ibland när man träffar på lite yngre [elever] om det är en omognad eller om det 
handlar om läs- och skrivsvårigheter eller är det att man är dåligt begåvad och har svårt av den anledningen. 
(Sara) 

 
Flera av lärarna anser att läs- och skrivsvårigheter förekommer i olika grader. Det kan röra sig om 
mindre allvarliga svårigheter till väldigt grava svårigheter. De anser att de grövsta svårigheterna går 
under benämningen dyslexi.  
 

Ja, dyslexi är gravare svårigheter än läs- och skrivsvårigheter. Man kan ha läs- och skrivsvårigheter och inte vara 
dyslektiker. Om man har dyslexi så blir det grava specifika läs- och skrivsvårigheter. Det är som en skala som 
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går. Ett om man är normalläsande. Grad två då kanske man har läs- och skrivsvårigheter och grad tre när det är 
grava och svåra. 
(Karin) 
 
Jag tror också att det kan vara att man...alltså det finns en hel skala. Det finns de som har det [läs- och 
skrivsvårigheter] lite lätt och sedan de som har det jättesvårt. 
(Sara) 

 
Vissa av pedagogerna anser att läs- och skrivsvårigheter går att upptäcka tidigt och att det finns 
vissa typiska kännetecken. Kännetecknen handlar i första hand om att eleverna har svårt att skilja 
olika grafem och fonem åt. Det börjar märkas i förskoleklassen eller år 1.  
 

Det ser man ju redan från årskurs 1. Det gäller det här med det fonologiska. När man märker att de inte uppfattar 
ljud. När de inte kan kombinera ljud och bokstav. 
(Specialpedagogen) 

 
De har svårt att komma ihåg bokstäverna. De har svårt att ljuda ihop orden. Svårt att höra vad de har läst för 
någonting. De tycker jag. Och de vänder på bokstäver. Blandar bort dem rent visuellt och de har svårt att skilja 
på dem här som är lite lika. 
(Sara) 

 

4.2.2 Orsaker och förklaringar 
Resultatet visar att pedagogerna främst fokuserar på individuella orsaker till elevers läs- och 
skrivsvårigheter. Samtliga pedagoger anser att det finns en ärftlig disposition för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. De flesta av lärarna har märkt att för många av eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter så har någon av föräldrarna samma svårigheter. Sedan nämner de flesta att de ändå 
kan röra sig om att svårigheterna har överförts genom social påverkan och inte genom biologiskt arv. 
Karin anser att läs- och skrivsvårigheter beror på en ”medfödd dysfunktion” och nämner inga andra 
anledningar alls. Flera av lärarna menar att föräldrarna kan ha bidragit till svårigheterna genom att de 
ger för lite skriftspråklig stimulans till barnen eller engagerar sig för lite i barnens skolgång. Sociala 
svårigheter ses som en orsak eftersom de kan leda till stor frånvaro och bristande koncentration.  
 

Man vet ju att det kan vara ärftligt. För många av de som har dyslexi så finns det ärftliga anlag. Det beror ju 
också litegrann på föräldrars engagemang. Om de är engagerade i sina barn och sina barns skola. 
(Specialpedagogen) 
 
 
Många gånger ser man att det är ärftligt från föräldrar man möter. Föräldrarna har problem, men det kanske 
inte behöver betyda att det är genetiskt eller ärftligt. Det kan ju vara socialt betingat ändå. 
(Anna) 
 

Specialpedagogen och Sara tar även upp situationen i skolan som en viktig faktor som påverkar läs- 
och skrivförmågan. De menar att läraren kan ha bidragit genom användandet av felaktiga metoder 
och genom sitt förhållningssätt mot eleverna.  
 

Och sen måste jag tyvärr säga att det har att göra med skolsituationen: vilken pedagogik de möts av, lärarens 
inställning och vilket förhållningssätt.  
(Specialpedagogen) 
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Sen också då att man kan som lärare ställa till det för dem. Att man använder en metod som inte passar just det 
här barnet. Det kan ha bidragit till det [svårigheterna].  
(Sara) 

 

4.2.3 Konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter 
 När det gäller vilka konsekvenser läs- och skrivsvårigheter kan få för eleverna nämner de flesta 
lärarna svag självkänsla och dåligt självförtroende som den största och mest allvarliga följden. 
Dessutom har lärarna och specialpedagogen sett att läs- och skrivsvårigheter oftast påverkar 
elevernas möjligheter till framgång i de flesta skolämnen. Däremot anser pedagogerna att elever med 
läs- och skrivsvårigheter inte påverkar klassens arbete eftersom det alltid finns elever i behov av 
särskilt stöd i klasserna är det naturligt att individualisera all undervisning. Anna ser att elever med 
svårigheter är en tillgång för klassen eftersom de kan bidra till en ökad förståelse för olikheter och att 
alla elever inte har det lika lätt i skolan.  

4.2.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis anser de flesta av pedagogerna att det inte finns någon klar definition på läs- och 
skrivsvårigheter, men samtidigt menar de att det finns tydliga tecken som visar när en elev har läs- 
och skrivsvårigheter; vanligast är att eleven har svårt att höra skillnad på olika fonem och att se 
skillnad på olika bokstäver. Det är framförallt en individinriktat synsätt på läs- och skrivsvårigheter 
som lyfts fram; svårigheterna yttrar sig som brister hos eleverna. Men pedagogerna lyfter även fram 
miljömässigt synsätt och relaterar förekomsten av läs- och skrivsvårigheter till de krav som ställs av 
omgivning. Dyslexi anses vara grava svårigheter att läsa och skriva och bero på ärftliga faktorer. 
Pedagogerna nämner både individ- och miljöinriktade orsaker och förklaringar, men fokus ligger 
ändå på att det beror på brister hos eleven eller hans eller hennes familj. Ett par pedagoger nämner 
skolan och läraren som en möjlig orsak till svårigheterna. Gemensamt för att alla pedagoger är att de 
anser att den mest tydliga följden av läs- och skrivsvårigheter är bristande självkänsla och 
självförtroende. 
 

4.3 Strategier  

4.3.1 Träning och kompensation 
Alla pedagoger betonar vikten av ökad lästräning och att det är viktigt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter att de ges möjlighet att träna läsning individuellt med en vuxen. Lärarna anser att 
det många gånger är svårt att ge enskild uppmärksamhet i klassrummet eftersom de oftast har 
ensamt ansvar för hela klassen. Lärarna anser även att vid läsuppgifter är det viktigt att elever med 
läs- och skrivsvårigheter få möta ett material som är anpassat efter deras läsnivå. Några lärare och 
specialpedagogen anser även att det är viktigt att eleverna får träna fonologisk medvetenhet, t ex 
med hjälp av rim och ramsor.  
 
Flera lärare anser även att elever med svag läs- och skrivförmåga bör ha tillgång till kompenserade 
material och metoder. Lärarna nämner att elever kan välja att lyssna på en text istället för att läsa 
den när det finns ljudinspelningar av texten att tillgå. Det förekommer även att lärare och kompisar i 
klassen läser upp texter för elever med läs- och skrivsvårigheter, t ex vid matematikuppgifter.  
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4.3.2 Individualisering och klassrumsklimat 
Alla pedagoger anser att det är väldigt viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter möter en 
undervisning och material som är anpassade efter deras förmåga. Detta är viktigt för att eleverna ska 
känna att de lyckas med skolarbetet och på så sätt stärks deras självbild och motivation.  
 

Och sätta upp mål som de kan nå. Vi ska hjälpa dem att lyckas. Vi ska inte hjälpa dem att misslyckas. 
(Karin) 
 
Jag servar liksom på den nivån som de kan klara. Fast de ska ju inte vara en piece of cake som man bara korsar 
över. De ska kunna känna sig nöjda med det de gör. 
(Eva) 
 

 
Flera lärare anser även att för elever med läs- och skrivsvårigheter så är det viktigt att lyfta fram 
andra saker som de är bra på för att på så sätt förstärka deras självbild. 
 

Och det är viktigt att lyssna på de här barnen och ge dem positiv förstärkning hela tiden och uppmuntra. Visa på 
framgångar istället för det som går fel. Att inte poängtera felen, utan poängtera istället framgångarna. 
(Specialpedagogen) 

 
Sara: Ja, försöka låta dem vara duktiga på någonting annat. De kanske är duktiga i idrott eller att sjunga eller 
spela eller någonting. De kan ju ha någonting annat som de är bra på. 

 
Pedagogerna anser att det är svårt att stärka elevernas motivation för skolarbetet men det finns olika 
saker som man pröva. Specialpedagogen och Sara anser att det kan fungera att använda olika former 
av belöningssystem. Karin däremot anser att man måste bygga på elevernas intresse.  
 

Det är svårt. Det gäller att hitta deras beröringszon som väcker dem och får dem att tända till.  
(Karin) 

 
Pedagogerna talar om att det är viktigt att skapa ett bra klassrumsklimat. Några lärare och 
specialpedagogen betonar vikten av att eleverna tidigt får lära sig att alla elever är olika; det ska 
vara accepterat i gruppen att arbeta med olika saker, i olika tempo och på olika platser.  
 

Karin: Om man ska göra en uppgift, vad det än är, att man kan göra det på olika sätt och att man kanske kan få 
barnen, i alla fall när det blir äldre, att förstå att inte alla lär sig på samma sätt. Någon kanske lär sig bäst genom 
att höra det. Någon kanske lär sig bäst genom att skriva det.  

 
Karin anser även att det viktigt att skapa möjligheter i klassen för elever att arbeta avskilt i lugn och 
ro med uppgifter. Hon anser att det är möjligt att lära barnen att inte störa varandra vid enskilda 
lässtunder. 
 

4.3.3 Organisation och samarbete 
När det gäller organisationen av stödet till elever med bristande läs- och skrivförmåga så framgår 
det ovan att två av skolorna i undersökningen erbjuder elever stödundervisning i mindre grupper 
eller enskilt. Deltagarna i studien har olika åsikter om ett sådant stöd. Specialpedagogen anser att 
det vore bättre om eleverna fick ta emot stödet i sina klasser eftersom eleverna ofta känner sig 
utpekade när de får gå iväg samt att de oroar sig för vad klassen arbetar med när de går ifrån. 
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Specialpedagogen upplever även att klasslärarnas motiv för specialundervisningen är att de ”helst 
vill bli av med problemet från klassrummet”. Karin är även hon tveksam till specialundervisning i 
särskilda grupper.  
 

Jag tycker att vi [klasslärare] är jätteviktiga. Vi kan inte vänta oss att man ska gå till en specialpedagog en eller 
två tillfällen i veckan och sen ska de ha fått sin dos eller medicin eller det som de behöver. De måste ha det här 
jämt. 
(Karin) 

 
Anna, Eva och Sara är däremot mer positiva till den här typen av stöd och önskar att elever med läs- 
och skrivsvårigheter hade tillgång till mer individuellt eller gruppvis stöd av speciallärare eller 
specialpedagog. Eva upplever även att eleverna ser fram emot att delta i specialundervisningen. När 
specialundervisning förekommer sker inget större samarbete mellan klassläraren och 
speciallärare/specialpedagog.  
 
Både Anna och specialpedagogen uttrycker att det skulle vara bra om flera lärare kunde arbeta i 
klassen samtidigt och om det fanns större möjligheter att arbeta med alla elever i klassen i mindre 
grupper. Anna anser även att det skulle vara bra för elever med läs- och skrivsvårigheter om 
samarbetet i arbetslaget ökade. Genom att arbetslaget i större utsträckning planerade sin 
undervisning gemensamt skulle resurser frigöras för att möta elevernas behov av individualisering 
inom klassen.  
 
När det gäller innehållet i specialundervisningen anser lärarna att där ska man göra saker som är 
svåra att göra i helklass, t ex lekar och spel; det rör sig om en kvalitativt annorlunda 
undervisning.  
 

Lite bättre och förfinade metoder mot vad jag kunde göra i klassrummet. 
(Sara) 
 

Vissa av lärarna har en negativ inställning till att specialpedagogernas inte har större ansvar för det 
konkreta arbetet med barnen.  
 

Men hade det funnits på min skola [tillgång till specialpedagog] då hade jag kanske tagit kontakt. Det är svårare 
när det inte är någon som finns här och som inte känner barnen och som inte heller vill jobba med barnen. Det 
ska inte specialpedagogerna göra egentligen med det är ju lite... Men det som man behöver ha är inte 
handledning – jo, kanske när man är ung – men när man har jobbat länge så vill man ha den där handfasta 
hjälpen med barnen för man hinner inte i en grupp. 
(Sara) 

 
Karin ger exempel på specialundervisning som är nära integrerad med klassens arbete. I tidigare 
klasser som hon haft har hon och specialpedagogen till viss del arbetat tillsammans med eleverna i 
klassen.  

4.3.4 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis visar resultatet att pedagogerna betonar både individ- och miljöinriktade 
insatser för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter; pedagogerna anser att dessa elever bör 
erbjudas lästräning och ges tillgång till kompenserande material, men det anses samtidigt viktigt att 
arbeta med klassrumsklimatet och anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar. 
Pedagogerna anser även att det är viktigt att eleverna ges tillfällen att lyckas i skola och att deras 
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starka sidor bör lyftas fram i skolan.  Några pedagoger menar att elever med läs- och 
skrivsvårigheter bör erbjudas hjälp utanför klassrumsundervisningen; skälet till detta är att de då får 
möjlighet att jobba i en lugnare miljö och att bättre metoder och material kan användas. Övriga 
pedagoger anser att elever med läs- och skrivsvårigheter i första hand bör erbjudas stöd inom 
klassen efter som eleverna inte vill gå ifrån och att de behöver en undervisning som är mer 
omfattande än ett fåtal tillfällen specialundervisning i veckan.  
 

4.4 Möjligheter och hinder 
Lärarna och specialpedagogen anser att det finns möjligheter för elever med läs- och 
skrivsvårigheter i skolan. Karin anser att på hennes skola skapar lokalerna bra möjligheter för dessa 
elever och fritidspersonalens närvaro i klassrummet är en stor fördel. Anna betonar att elever med 
läs- och skrivsvårigheter har stora möjligheter att lyckas i skolan om de är beredda att arbeta hårt 
och göra mer läxor än de övriga eleverna. Ett bra klassrumsklimat och kamratstöd är andra faktorer 
som skapar möjligheter. Skolämnen som musik, idrott och bild nämns som särskilt viktiga för dessa 
elever; skapande verksamhet i stort tas upp av Karin som en möjlighet för elever med bristande läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Det finns även faktorer som hindrar utvecklingen för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Specialpedagogen tar upp att skolledningen har en stor inverkan på arbete med dessa elever. Hon 
har upplevt att hennes möjligheter att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter förändras när 
skolan får en ny rektor. Rektorns visioner påverkar organisationen av undervisningen och därmed 
det konkreta arbetet med eleverna. Anna tar upp bristen på kompenserande material som ett hinder. 
En av orsakerna till att det inte finns tillräckligt med t ex ljudinspelningar av läromedel och 
skönlitteratur, datorer med anpassade program, är ekonomiska begränsningar. Men hon anger även 
att bristande kompetens hos personalen också är en orsak till detta. Sara anger att det är svårt att 
hitta texter, framför allt skönlitteratur, som är anpassade efter elevernas läsförmåga och som 
samtidigt har ett tillräckligt intressant och stimulerande innehåll. Anna uppger att lokalernas 
utformning och placering också utgör ett hinder. Ett ökat samarbete inom arbetslaget – som skulle 
vara positivt för elever med läs- och skrivsvårigheter – försvåras av att lokalerna är placerade på ett 
stort avstånd från varandra. Ett dåligt samarbete mellan olika professioner, t ex lärare, 
specialpedagoger och logopeder, tas också upp som ett hinder. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det flesta faktorer som av pedagogerna lyfts fram som 
möjligheter och hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter är miljörelaterade. Skolans 
organisation av både lokaler och personal lyfts fram som antingen ett hinder och en möjlighet. 
Vidare anses tillgången till material som en viktig faktor. Ett bra klassrumsklimat och stöd från 
kamrater lyfts fram som en viktig möjlighet för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett varierande 
innehåll i undervisningen ses även som en tillgång. När det gäller individrelaterade faktorer nämns 
elevernas inställning till skolarbetet som en möjlighet. 
 

4.5 Resultatsammanfattning 
Nedan följer en sammanställning av vad som framkommit i resultatet om pedagogernas syn på 
elevers läs- och skrivsvårigheter, vilka strategier de anser vara lämpliga samt vilka hinder och 
möjligheter de anser finnas för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan. 
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 Anna Specialpedagog Karin Eva Sara 
Individ-
relaterade 
orsaker och 
förklaringar 

Genetiskt eller socialt 
arv från föräldrar. 
Stor frånvaro.  

Ärftligt. Föräldrars 
bristande engagemang i 
barnens skolgång. 

”medfödd 
dysfunktion” 

Ärftlig 
disposition. 

Ärftlig disposition. 

Miljörelaterade 
orsaker och 
förklaringar 

Brist på stimulans. Lärarens 
förhållningssätt och 
pedagogik. 

 Brist på 
skriftspråk-
lig 
stimulans. 

Läraren använt fel 
metoder och gått 
för fort fram. 

Individ-
inriktade 
strategier 

Kompensation. 
Lästräning. Positiv 
förstärkning av starka 
sidor. 

Anpassa material. Träna 
fonologisk 
medvetenhet. Positiv 
förstärkning. 

Lästräning och 
kompensation. 
Träna fonologisk 
medvetenhet.  

Lästräning. Lästräning och 
kompensation. 

Miljörelaterade 
strategier 

Grupparbete. 
Klassrumsklimat. 
skapa förståelse för 
olikheter. 

Skapa acceptans för 
olikheter i klassen. 

Skapa acceptans 
för olikheter i 
klassen.  Skapa 
möjligheter att 
arbeta enskilt med 
lärare i klassen 
utan att bli störd. 
Grupparbete. 

  

Synen på 
klasslärarens 
ansvar 

Individualisera men 
svårt att möta allas 
behov. 

Metoder och material 
ska individanpassas. 

Ge eleverna möjlighet 
att lyckas. 

Individualisera 
efter behov och 
intresse. Ge 
eleverna möjlighet 
att lyckas. 

Individual-
isera med 
svårt att 
möta allas 
behov. 

Individualisera 
men svårt att möta 
allas behov.  

Organisation av 
undervisning 
för elever med 
läs- och 
skrivsvårig-
heter. 

Bör få 
specialundervisning 
utanför klassen. Två 
pedagoger i 
klassrummet och mer 
samarbete i 
arbetslaget önskas. 

Bör få hjälp och stöd i 
klassen. Fler pedagoger 
i klassrummet och 
skapa smågrupper inom 
klasserna. 
Specialpedagogen har 
en handledande och 
rådgivande funktion. 

Bör få hjälp och 
stöd i klassen. 
Flera pedagoger i 
klassrummet.  

Bör få 
special-
undervis-
ning 
utanför 
klassen. 

Bör få 
specialundervis-
ning utanför 
klassen. 

Miljörelaterade 
hinder eller 
möjligheter.  

Tillgång på material. 
Lokaler. 
Organisationen på 
skolan. 

Skolledning och 
organisation på skolan. 
Skolämnen som musik 
och idrott. 

Lokaler och 
organisation på 
skolan. 

Klassrumsk
limat. 
Läraren, 
lokaler och 
miljön i 
skolan. 

Klasskamrater. 
Organisationen på 
skolan. Tillgång 
till material. 
Undervisning som 
bygger på för 
mycket text.  

Individ-
relaterade 
hinder eller 
möjligheter. 

Elevens inställning 
till skolarbetet. 

    

Figur3. Sammanställning av resultat. 
 
Specialpedagogens och Karins svar överensstämmer på de flesta punkter, men när det gäller läs- 
och skrivsvårigheternas orsaker och förklaringar skiljer sig deras svar åt; Karin betonar endast en 
individrelaterad orsak medan specialpedagogen nämner faktorer både hos individen och dennes 
omgivning. Eva och Sara har i sina svar inte nämnt att de använder sig av några miljömässiga 
strategier för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter; de anser att dessa elever bör få läs- och 
skrivträning och kompenserande åtgärder. Trots detta nämner Eva och Sara att det finns flera 
miljömässiga hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det framgår av svaren att alla pedagoger anser att skolans organisation påverkar elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Även skolans lokaler nämns av flera pedagoger som en viktig faktor. 
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Utgångspunkten för alla pedagoger är att undervisningen ska individualiseras, men Anna, Eva och 
Karin anser att det inte går att tillgodose alla elevers behov inom klassen och därför bör eleverna 
erbjudas stöd i en särskild undervisningsgrupp.  
 
Av sammanställningen (Figur 3) framgår att pedagogerna i första hand fokuserar på individen när 
det gäller synen på läs- och skrivsvårigheter och vilka åtgärder som bedöms lämpliga. När det gäller 
vad som anses som möjligheter och hinder för elever med läs- och skrivsvårigheter nämns i stort 
sätt enbart miljömässiga faktorer. 
 

5. Analys 
I detta avsnitt analyseras resultatet med utgångspunkt i relevant litteratur och teoretisk referensram. 

5. 1 Elevers läs- och skrivsvårigheter 
Myrberg (2001) menar att ett läs- och skrivhandikapp uppkommer när läs- och skrivförmågan inte 
motsvarar omgivningens krav. Två av pedagogerna i studien närmar sig en sådan definition av läs- 
och skrivsvårigheter. De beskriver att en bristande läs- och skrivförmåga ”upptäcks” först när 
eleverna börjar år 4 eftersom det ställs högre krav på läs- och skrivförmågan då. Men ändå så menar 
dessa lärare att svårigheterna har funnits hela tiden och att den sena upptäckten snarare har gjort att 
hjälpen satts in för sent. Annars framgår det av resultaten att det förekommer att pedagoger blandar 
ihop orsaker och problem när de ska definiera läs- och skrivsvårigheter; flera lärares svar tyder på 
att vad som definieras som läs- och skrivsvårigheter beror på orsakerna bakom. Svårigheter som 
brister i elevernas sociala situation, omognad eller bristande intelligens beskrivs oftast inte som läs- 
och skrivsvårigheter enligt dessa lärare.  
 
Pedagogerna definierar begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi på olika sätt, men det är 
tydligt att de gör en åtskillnad mellan dessa begrepp. Jacobsson m fl (2006) menar att det inte finns 
någon klar gräns mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, utan det är snarare så att läs- och 
skrivsvårigheter är symtom på dyslexi. När det gäller orsaker och förklaringar till läs- och 
skrivsvårigheter betonar lärarna och specialpedagogen främst brister hos individen; det som 
beskrivs som ett individinriktat synsätt av Sandström Kjellin (2004). Men även några miljömässiga 
faktorer tas upp, så som situationen i skolan. 
 
  

5.2 Strategier och organisation av åtgärder 
För att blir bra på att läsa måste man träna på att läsa (Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 2001). 
Det är uppenbart att alla lärare är medvetna om hur viktigt det är med lästräning eftersom de alla 
nämner detta som en viktig åtgärd. När det gäller träningen av läs- och skrivförmågan nämner 
pedagogerna hur viktigt det är att anpassa svårighetsgraden på uppgifter efter elevernas 
förutsättningar. Endast ett par av lärarna nämner dock något om att även anpassa material och 
undervisning efter elevernas intressen. Enligt Lpo 94 ska undervisningen anpassas ”till varje elevs 
förutsättningar och behov”. Det är tydligt att lärare ser det som sin uppgift att individualisera 
undervisningen för att möta behov och förutsättningar hos elever. Det som inte framgår är på vilket 
sätt och i vilken utsträckning läraren är beredda att förändra sin undervisning, men undersökningen 
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visar att lärarna inte anser sig kapabla att anpassa undervisningen till alla elever utan de vill ha hjälp 
från speciallärare eller specialpedagog.  
 
Pedagogerna i undersökningen ställer sig positiva till användandet av kompenserande material i 
undervisningen. De anger att det är viktigt för att eleverna ska få möjlighet att tillägna sig de andra 
skolämnena. Ingen av respondenterna nämner att kompensationen även kan vara en viktig faktor för 
att stärka elevernas självbild och motivation och i längden även deras läs- och skrivförmåga 
(Jacobsson m fl, 2006; Myrberg, 2001) Betydelsen av en positiv självbild betonas av alla lärare och 
specialpedagogen. De flesta lärare anger att de arbetar i enlighet med Taubes (1997) tankar om att 
det är viktigt att eleverna för uppskattning för sina starka sidor i skolan även om det inte har ett 
direkt samband med läs- och skrivinlärningen. Detta görs genom att eleverna får uppmärksamhet 
för saker som görs utanför klassrumsundervisningen, t ex på fritiden eller rasten. 
 
När det gäller miljöinriktade insatser ligger fokus främst på att skapa ett bra klassrumsklimat genom 
att skapa förståelse och tolerans för olikheter. Klassrumsklimat är en mycket viktig faktor för elever 
med läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2001). En av lärarna anger att ett sätt att skapa en lugn och 
positiv miljö för elever med läs- och skrivsvårigheter är att förflytta eleverna till en mindre grupp 
utanför klassrumsmiljön.  
 
Av resultatet framgår att lärarna önskar att elever med läs- och skrivsvårigheter fick större 
möjligheter till läs- och skrivträning, individuellt eller i mindre grupper, med lärare, speciallärare 
eller specialpedagog. Myrberg (2001) betonar att forskningen visar att det som ger bäst resultat och 
är mest kostnadseffektiva är individuell specialundervisning. I detta sammanhang framgår även att 
lärarna anser sig begränsade att hjälpa dessa elever i klassrummet. Det verkar som om de inte anser 
att de saknar kompetens att möta dessa elever utan begränsning ligger i att lärarna samtidigt har 
ansvar för alla elever i klassen. Värt att notera att det endast är en lärare och specialpedagogen som 
tar upp arbetslaget som en resurs för elever med läs- och skrivsvårigheter.  
 
Specialpedagogen uttalar att en anledning till att klasslärare vill ha tillgång till mer 
specialundervisning av elever med läs- och skrivsvårigheter är att de ”vill ha ut problemet från 
klassrummet”. Detta går att jämföra med Perssons (1997) resonemang om specialpedagogikens 
dubbla roll. Hur klasslärare ser på saken går dock inte att se i resultatet.  
 
 

5.5 Betydelsen av olika synsätt på elevers läs- och skrivsvårigheter 
En sammanställning av hur resultaten kan analyseras utifrån Perssons (1997) uppställning över ett 
relationellt respektive kategoriskt perspektiv på specialpedagogik (figur 2) redovisas nedan i figur 4. 
Figur 4 bygger på vad pedagogerna anser om respektive kategori. Analysen visas genom att en 
markering av R – för ett övervägande relationellt perspektiv – eller K – för ett övervägande  
kategoriskt perspektiv –  för att visa vilket perspektiv som bäst överensstämmer med resultatet. När 
resultatet tyder på både ett relationellt och kategoriskt perspektiv visas detta genom en markering av 
R och K. 
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Figur 4. Redovisning av resultaten i enlighet med Perssons (1997) uppställning över olika perspektiv på 
specialpedagogik (se kap. 2.3) 
  
Emanuelsson m fl (2001) skriver att uppdelningen av specialpedagogiska perspektiv ska betraktas 
som idealtyper som inte existerar i ren form i forskning eller skolans undervisning; däremot kan de 
användas som analysverktyg.  Sammanställningen över vad respondenterna anser om de olika 
komponenter som ingår i Perssons (1997) uppställning över ett relationellt respektive kategoriskt 
perspektiv visar att det inte finns någon uppenbar koppling mellan hur de ser på orsaker till 
specialpedagogiska behov och hur de anser att dessa behov ska mötas. Den lärare som anser att 
elever med läs- och skrivsvårigheter ska få sina undervisningsbehov tillgodosedda inom klassens 
ramar är samtidigt den lärare som endast betonar individuella orsaker till svårigheterna; hon anser 
att svårigheterna beror på en ”medfödd dysfunktion”. 
 
Lärarna ser det som sin uppgift att individualisera undervisningen, vilket tyder på ett relationellt 
perspektiv; vad som däremot inte framgår är i vilken utsträckning de är beredda att anpassa 
undervisningen efter elevernas behov. Eftersom flertalet lärare önskar mer specialundervisning av 
speciallärare eller specialpedagog är det tydligt att de anser att de inte har möjlighet att 
individualisera undervisningen så att den möter allas behov. Detta kan kopplas till att Lpo 94 ger 

 Anna Special-
pedagog 

Karin Eva Sara 

Uppfattning 
av pedagogisk 
kompetens 

Individualisera, 
men svårt att möta 
alla elevers behov. 
(R) 

Individualisera 
(R) 

Individualisera. 
(R) 

Individualisera, 
men svårt att möta 
alla elevers behov. 
(R) 

Individualisera, 
men svårt att 
möta alla elevers 
behov. 
(R) 

Uppfattning 
av 
specialpedago
gisk 
kompetens 

Specialpedagogen 
bör arbeta med 
specialundervisnin
g. 
(K) 

Handledande 
och rådgivande. 
(R) 

Handledande 
och rådgivande. 
(R) 

Framgår ej. Men 
vill att eleverna får 
specialundervis-
ning. (K) 

Specialpedagog-
en bör arbeta 
med 
specialunder-
visning. 
(K) 

Orsaker  till 
specialpedago
giska behov 

Svårigheterna 
relaterade till 
brister hos eleven. 
(K) 

Svårigheterna 
relaterade till 
brister hos 
eleven, men 
även 
skolsituationen. 
(R och K) 

”medfödd 
dysfunktion” 
(K) 

Svårigheterna 
främst relaterade 
till brister hos 
eleven.  
(R och K) 

Svårigheterna 
relaterade till 
brister hos 
eleven, men även 
skolsituationen. 
(R och K) 

Tidsperspek-
tiv 

Framgår ej. Framgår ej. Framgår ej. Framgår ej. Framgår ej. 

Fokus för 
åtgärder 

Fokus på träning 
och kompensation, 
men även skapa bra 
klassrumsklimat. 
(R och K) 

Träning och 
kompensation. 
Skapa bra 
klassrumsklimat. 
(R) 

Träning och 
kompensation. 
Skapa bra 
klassrumskli-
mat. 
(R) 

Skapa en lugn och 
öppen atmosfär 
genom 
specialundervisn-
ing i mindre 
grupp. Träna. 
(K) 

Fokus på träning 
och 
kompensation. 
Skapa bra 
klassrumsklimat. 
(R och K) 

Ansvar för 
specialpeda-
gogisk 
verksmhet 

Klasslärare och 
arbetslag, men 
önskar att special-
pedagogen tog ett 
större ansvar. 
(R och K) 

Arbetslag och 
klasslärare. 
(R) 

Klassläraren 
(R) 

Speciallärare och 
specialpedagog. 
(K) 

Specialpedagoge
n. 
(K) 
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rektor ansvar för att personalen får tillräckligt med kompetensutveckling för att elever i behov av 
särskilt stöd ska få sina behov tillgodosedda. Överlag kan sägas att lärarna företräder ett kategoriskt 
perspektiv då de anser att elever med svårigheter i första hand ska tränas och kompenseras samt att 
de önskar ett ökat ansvar för dessa elever från specialpedagog eller speciallärare. 
 
Uppställningen över ett kategoriskt och relationellt perspektiv på specialpedagogik kan 
kompletteras med vad pedagogerna anser att det finns för möjligheter och hinder för elever med läs- 
och skrivsvårigheter. I stort sett alla möjligheter och hinder som framkommer i resultatet är 
miljörelaterade. Detta visar att pedagogerna har en förståelse för att elever med läs- och 
skrivsvårigheter påverkas av faktorer i omgivningen, så som t ex skolans organisation, lokalernas 
utformning och resursfördelning. Om sådana hinder räknas in i hur pedagogerna ser på orsaker till 
specialpedagogiska behov (se Perssons (1997) uppställning i figur 2) så kan alla pedagoger anses ha 
en relationellt synsätt – elev i svårigheter – på elevernas läs- och skrivsvårigheter. 
 
 

6. Diskussion 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur ett antal pedagoger ser på läs- och 
skrivsvårigheter och hur det påverkar deras sätt att hantera dessa svårigheter hos eleverna. 
Resultatet visar att pedagogerna nämner ungefär liknande saker som svar på syftet, men att de 
betonar olika saker som extra viktiga. Det finns ingen säker koppling mellan hur pedagogerna ser på 
elevers läs- och skrivsvårigheter och hur de anser att de bör undervisas. Pedagogerna i 
undersökningen anser att läs- och skrivsvårigheter är kopplade till individuella faktorer och de 
strategier som används är i första hand riktade mot individen. Däremot anses de flesta hinder och 
möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter vara miljörelaterade. Resultatdiskussion som 
följer är inte strukturerad efter forskingsfrågorna. Först diskuteras vem som bör undervisa dessa 
elever. Sedan följer ett avsnitt om hur undervisningen bör vara organiserad och till sist vad den bör 
innehålla. Därefter redovisas vad studien har för praktisk yrkesrelevans och en metoddiskussion. 
Avslutningsvis redovisas undersökningens slutsatser. 
 

6.1 Vem bör undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter? 
Under mina VFU perioder har jag noterat att det ofta är olika resurspersoner, som t ex 
fritidspersonal eller praktikanter, som har fått haft enskilda lässtunder med eleverna medan lärarna 
tagit på sig ansvaret för att hålla ordning i klassen och hjälpa övriga elever. Istället borde det vara 
läraren, som har mest kompetens när det gäller läs- och skrivinlärning, som tar ansvar för elevernas 
individuella lästräning. Detta skulle även innebära att läraren har möjlighet att göra ständiga 
bedömningar av elevernas läsförmåga och på sätt anpassa undervisningen. 
 
Resultatet visar att lärarna egentligen inte menar att det behöver vara personer med 
specialpedagogisk kompetens som har hand om specialundervisningen, utan det viktigaste är att i en 
mindre grupp eller genom individuellt stöd är det lättare att utgå från elevernas och använda ett mer 
lustfyllt och konkret material. Detta kanske visar att  en lärare med goda kunskaper i läs- och 
skrivinlärning skulle kunna ansvara för undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter utan 
speciell specialpedagogisk kompetens.  
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Om regeringen tar ett planerat beslut ska utbildning till speciallärare på nytt startas under 2008. 
Speciallärarutbildningen ska medföra fördjupade kunskaper i språkutveckling och läs- och 
skrivinlärning och matematik (”Speciallärare ska utbildas”, 2007). Detta borde medföra att skolor 
åter ska ges möjlighet att anställa lärare som är ”experter” på att undervisa elever i behov av särskilt 
stöd när det gäller läs- och skrivutveckling. Resultatet visar att det finns klasslärare som efterfrågar 
denna kompetens; det väcker dock frågor om vad detta får för konsekvenser för organisationen av 
undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det leder troligtvis till att elever med 
behov av särskild stöd i större utsträckning kommer att undervisas i särskilda undervisningsgrupper.  
 
 

6.2 Hur bör undervisningen organiseras? 
Frågan om hur undervisningen ska organiseras för elever med läs- och skrivsvårigheter hänger nära 
samman med organisationen av undervisningen. Om eleverna ska undervisas av pedagoger som är 
specialutbildade i att möta elever med läs- och skrivsvårigheter kommer eleverna antagligen att 
grupperas i särskilda undervisningsgrupper och pedagogerna kommer troligtvis ha ansvar för ett 
stort antal sådana grupper.  Myrberg (2001) menar att när elever får specialundervisning utanför 
klassen så är det viktigt att det förekommer ett samarbete och samplanering mellan 
speciallärare/specialpedagog och klassläraren. Resultatet i undersökningen visar att detta samarbete 
ofta brister och att en anledning kan vara att specialläraren/specialpedagogen undervisar elever från 
ett stort antal klasser och att det därför är svårt att samarbeta med ett så stort antal klasslärare.. 
 
Vidare framgår det att lärarna ser organisationen av undervisningen som ett problem; hur ska 
enskild hjälp och stöd kunna erbjudas inom klassen samtidigt som läraren har ansvar för ett stort 
antal andra elever i klassen samtidigt. En av lärarna menar att det finns en lösning på detta genom 
att tidigt lära alla elever i klassen att man inte får störa när läraren ger individuellt lässtöd till någon 
elev. Då gäller det även att organisera undervisningen så att de andra eleverna har uppgifter de kan 
göra på egen hand eller lösa tillsammans med kamrater. Det finns nog många lärare som skulle 
hävda att detta är omöjligt, men det skulle samtidigt kunna leda till att lärare börjar fundera över på 
vilket sätt de, genom sin organisation av undervisningen, har gjort eleverna så osjälvständiga att de 
inte kan klara sig kortare stunder utan hjälp från en lärare. 
 
Det finns ett stort antal elever som inte når upp till målen för läs- och skrivförmåga i den svenska 
skolan. Även om dessa elever får hjälp och stöd så är det troligt att ett antal av dem kommer att 
lämna skolan med bristande läs- och skrivförmåga. Då är det viktigt att det finns en acceptans i 
samhället för att det finns människor med ett läs- och skrivhandikapp och att dessa svårigheter inte 
har något samband med deras intelligensnivå och kapacitet på andra områden. Därför är det av stor 
betydelse att elever med bristande läs- och skrivförmåga får möjlighet att delta i klassens arbete på 
samma villkor som övriga elever för att på så sätt skapa en förståelse för olikheter. 
 
Groths (2007) förslag om att upplösa dagens klassystem och istället satsa på mer flexibla 
grupperingar är av intresse när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter. Det går även att 
koppla till några respondenters förslag om att det borde finnas tillgång till två lärare i klassen 
samtidigt. För att göra förslaget genomförbart krävs att klasserna blir större så att resurser finns till 
två lärare. Egentligen borde detta gå att ordna inom dagens system med klasser. Det som krävs är 
dock en nära samarbete mellan lärare. Ett sådant samarbete skulle kunna leda till att en lärare 
ansvarar för två klasser korta stunder så att den andra läraren har möjlighet att ge individuellt stöd 
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eller så skulle de ge möjlighet att skapa mindre grupper av elever från båda klasserna. 
Överhuvudtaget så tror jag att lösningen på många av de hinder som finns för elever med läs- och 
skrivsvårigheter i dagens skola är ett ökat samarbete mellan lärare på skolorna.  
 

6.3 Vad bör undervisningen innehålla? 
Det är tydligt att det är viktigt att läsa för att bli bra på att läsa (Høien & Lundberg, 1999; Myrberg, 
2001); därför bör även undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter innehålla många 
möjligheter till läsning. Materialet som används vid dessa lästillfällen bör vara anpassade både efter 
elevernas läsförmåga och intresse; dessa faktorer är viktiga för att elevernas självförtroende och 
motivation ska kunna bibehållas. Eleverna bör även erbjudas kompenserande stöd. Tillgången till 
lämpligt material är en resursfråga. Det behövs tillgång till ekonomiska resurser men tillgången till 
pedagoger med kompetens om hur materialet ska användas är viktigt. 
 
Resultatet och litteraturen visar att det är betydelsefullt att skolan lyfter fram elevernas starka sidor 
och att det finns utrymme att lyckas på vissa områden i skolan trots att det finns brister i läs- och 
skrivförmågan. Det är därför viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter får samma möjligheter 
att delta i praktiska och skapande ämnen som andra elever; specialundervisning av dessa elever bör 
därför inte ersätta dessa ämnen.  
 

6.4 Praktisk yrkesrelevans 
Som verksam lärare tar man hela tiden beslut som direkt påverkar eleverna. Det är därför 
betydelsefullt att vara medveten om olika faktorer som påverkar de beslut som tas. Genom att 
undersöka hur pedagoger ser på elevers läs- och skrivsvårigheter och hur de anger att de hanterar 
dessa svårigheter och sedan analysera resultatet med hjälp av Perssons (2001) uppställning över ett 
kategoriskt respektive relationellt specialpedagogiskt perspektiv kan man få en fördjupad förståelse 
för hur olika synsätt hänger ihop. Detta kan medföra att synen på läs- och skrivsvårigheter vidgas 
och därmed kan en större variation på de åtgärder som sätts in uppnås.  
 

6.5  Metoddiskussion 
Det skulle ha varit av värde för undersökningen om den även hade omfattat en analys av de 
eventuella dokument som skolorna har upprättat och som ligger till grund för arbetet med elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Vid en av skolorna fick jag tillgång till sådana dokument och det 
hade varit intressant att göra en jämförelse mellan skolornas officiella dokument och hur de 
verkligen arbetar. En sådan undersökning skulle dock ha legat utanför vad som är rimligt för denna 
uppsats omfattning.  
 
En svårighet med den valda metoden har varit att pedagogerna antagligen har varit medvetna om 
vilka åsikter som är mest accepterade idag, t ex när det gäller specialpedagogens ansvarsområde och 
organisationen av undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter; det är möjligt att detta 
kan ha påverkat deras svar i riktning mot ett mer relationellt perspektiv på specialpedagogik i viss 
utsträckning ifall de inte har velat ge uttryck för åsikter som skiljer sig alltför mycket från vad som 
är mest accepterat idag.  
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Resultatet visar att pedagogerna i stor utsträckning nämner individinriktade orsaker och förklaringar 
och strategier. En orsak till detta kan vara att miljöinriktade orsaker och förklaringar och strategier 
inte är lika lätta att avgränsa och benämna. Ett exempel är att t ex att skapandet av ett positivt 
klassrumsklimat kan anses vara en miljöinriktad åtgärd, men det är möjligt att pedagogerna 
uppfattar detta som en allmän undervisningsmetod och inte speciellt inriktad mot elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Vidare visar resultatet när det gäller vad pedagoger anser vara hinder och 
möjligheter för elever med läs- och skrivsvårigheter att de är väl medvetna om miljöns betydelse för 
dessa elever. 
 

6. 6 Fortsatt forskning 
 Det skulle vara av intresse att närmare undersöka vilket material, vilka metoder och vilket innehåll 
lärare använder för att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet och hur 
eleverna uppfattar undervisningen genom att göra observationer i klassrummet. Genom att göra 
observationer skulle det gå att få en mer sann bild av hur lärare gör och deras förhållningssätt än 
genom intervjuer. Sandström Kjellin och Granlund (2006) har gjort en jämförelse av hur delaktiga 
elever med läs- och skrivsvårigheter är i olika typer av undervisning och lärarnas förhållningssätt 
gentemot dessa elever. Ytterligare forskning på det området skulle vara värdefull för att kunna göra 
mer utförliga analyser hur olika undervisningsinnehåll påverkar elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vidare är det av intresse att fortsätta undersöka hur elever med läs- och 
skrivsvårigheter uppfattar sin skolgång och ser på sina möjligheter att lyckas i skolan.  
 
Alla pedagoger i den här undersökningen anser att det är lärarens uppgift att individualisera 
undervisningen efter alla elevers behov. Det skulle vara intressant att undersöka mer i detalj vad 
lärare menar med att individualisera undervisningen och i vilken utsträckning de är beredda att 
anpassa undervisningen efter elevernas behov.  

 

6.7 Slutsatser 
Det finns ett visst samband mellan hur pedagoger ser på elevers läs- och skrivsvårigheter och de 
strategier de anser vara viktiga, men det finns inget övertygande resultat som gör att pedagogerna i 
undersökningen kan inordnas antingen i ett relationellt eller kategoriskt perspektiv.  
 
Lärare ser det som sin uppgift att individualisera undvisningen efter elevernas behov och 
förutsättningar, men vissa lärare anser att det är väldigt svårt att anpassa undervisningen till alla 
elevers behov; då önskar dessa lärare att eleverna fick tillgång till ytterligare en lärare som kunde 
möta elevernas behov individuellt eller i en liten grupp. 
 
Även om pedagogerna fokuserar på individinriktade orsaker och förklaringar till läs- och 
skrivsvårigheter så visar deras svar angående vilka hinder och möjligheter det finns för elever med 
bristande läs- och skrivförmåga i skolan att pedagogerna är medvetna om att faktorer i omgivningen 
har stor betydelse för dessa elevers utveckling. 
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Bilaga 1 
 
 
Hej! 
 
Vill du hjälpa en lärarstuderande att öka sin förståelse för elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
Jag heter Carina Andersson Mustapic och jag skriver just nu mitt examensarbete om 
läs- och skrivsvårigheter. Mitt syfte är att undersöka hur lärare arbetar med elever 
med läs- och skrivsvårigheter och hur lärare ser på dessa elevers svårigheter. 
 
Jag är därför tacksam om jag får möjlighet att göra intervjuer med lärare på skolan 
som undervisar i år 1-6 eller specialpedagoger.  
 
Intervjuerna kommer att ta ungefär trettio minuter. De lärare som har möjlighet att 
delta kan själva förslå en tid som passar. Intervjuerna kommer att spelas in på band. 
Jag är den enda som kommer ha tillgång till inspelningarna och de kommer att 
raderas efter att jag har gjort utskrifter av intervjuerna. Du som ställer upp på att delta 
i studien har när som helst rätt att avbryta deltagandet.  
 
Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i mitt examensarbete. Skolan och 
lärarnas namn kommer att behandlas konfidentiellt under arbetet och kommer inte att 
nämnas i uppsatsen.  
 
Om ni har frågor är ni välkomna att mejla eller ringa för att få svar. 
Tack på förhand. 
 
 
Carina Andersson Mustapic 
 
Tel: 021-30 02 14 
Mobil: 0732-00 36 33 
carina_kristina_andersson@hotmail.com 



   
  

 

 
Bilaga 2 

 
Frågeguide  
 
1. Hur länge har du arbetat som lärare och/eller specialpedagog? 
 
2. Berätta lite om vad du har för utbildning!  
 
3. Hur skulle du definiera läs- och skrivsvårigheter?  

• När anser du att en elev har läs- och skrivsvårigheter?  
• Hur brukar du märka att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 
 

4. Vad tror du att läs- och skrivsvårigheter kan bero på?  
• Vilka orsaker och förklaringar tror du finns till elevers bristande läs- och skrivförmåga? 

 
5. Hur tycker du att elevers läs- och skrivsvårigheter påverkar deras skolarbete? 
 
6. Vilken typ av hjälp och stöd kan du erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet? 
 
7. Hur tycker du att det är att ha elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen? 

• Hur påverkar det arbetet i klassen? 
 
8. Vilken hjälp och stöd önskar du att elever med läs- och skrivsvårigheter kunde få, både i klassen 
och i andra eventuella grupperingar? 
 
9. Hur skulle du beskriva klasslärarens respektive specialpedagogens ansvarsområden när det gäller 
stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter? 

• På vilket sätt samverkar du med specialpedagogen/klassläraren när det gäller elever med läs- 
och skrivsvårigheter?  

 
10. Hur kan man arbeta för att stärka självförtroende och självbild hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
11. Hur kan man arbeta för att öka motivationen för skolarbetet hos elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
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