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Syftet med denna studie var att undersöka hur två klasslärare i årskurs 2 på två 
olika skolor samarbetar med specialpedagogen för att stödja elever med 
lässvårigheter. Undersökningen bygger på kvalitativa metoder, där intervjuer 
och observationer användes för att få en djupare bild av hur lärarna arbetar med 
elevers lässvårigheter. Resultatet av studien visar att den ena klassläraren på 
den ena skolan har lite samarbete med specialpedagogen medan den andra 
klassläraren på den andra skolan har ett starkt samarbete med 
specialpedagogen. Studiens slutsats är att samarbetet mellan klasslärare och 
specialpedagog har stor betydelse för elever med lässvårigheter.  
 ____________________________________________________ 
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1. Inledning      

”Fröken, du har bara skrivit upp dagens schema, du har glömt sätta ut bilderna. Vad har vi 
för lektioner idag?” säger Erik när han kommer in i klassrummet 08.20 en morgon. Jag ser på 
Erik att han ser orolig ut efter att ha kollat på tavlan. Bokstäverna hoppar runt i Eriks huvud 
då han inte kan läsa vad som ska hända under dagen. Han tappar lätt tålamodet till att läsa 
dagens schema och börjar prata med sin bänkkompis istället. Vad är orsaken till att Erik har 

svårt att läsa? Varför är det inte lika lätt för honom att läsa som det är för hans 
klasskompisar? Så fort specialpedagogen kommer in till klassrummet och Erik ser henne, 

börjar han sucka. När ska detta suckandet ta slut? (Fältstudieanteckningar A, 23 oktober - 
2018). 

Taube (2007:86) skriver att om elever ska bli duktiga läsare behöver de träna sig fram 
till läsningen. Om ingen lästräning sker utvecklas inte elevernas läsflyt. Fridolfsson 
(2008:210–211) menar vidare att elevernas första skolår är avgörande för elevens 
läsinlärning och speciellt för de elever hos vilka risken för lässvårigheter är stor. Detta 
då elever i de tidiga skolåren redan har utvecklat ett självförtroende och en självbild 
som hela tiden kan påverkas och förändras av människor i elevens omgivning. Därför 
är föräldrar, kompisar och lärare viktiga individer i den läsande elevens unga skolår då 
elevens självbild, självförtroende och attityd kan påverkas av dessa personer både 
positivt och negativt. Fridolfsson pekar bl.a. på att negativ energi från personer i 
elevens omgivning kan leda till att eleven känner att hen inte duger till och därmed kan 
elevens självförtroende och självbild sjunka (Fridolfsson, 2008:210–211). 

I LGR11 (Skolverket 2017:7) konstateras att skolan vilar på en demokratisk grund 
och syftar till att eleverna ska inhämta och utveckla kunskaper och värden i skolan. 
Skolan ska främja alla elevers utveckling, lärande och en livslång lust att lära. I LGR11 
(Skolverket, 2017:8) framhålls att en likvärdig utbildning inte alltid innebär att alla 
elevers undervisning utformas på samma sätt överallt eller alla resurserna på skolan 
fördelas lika. En likvärdig undervisning handlar däremot om att undervisningen ska 
vara anpassad utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov.  

Alla som arbetar inom skolans värld är medvetna om att resurser på skolan inte 
alltid är tillräckliga. Därför anser vi att det är viktigt att samarbetet mellan klasslärare 
och specialpedagog är välfungerande, inte minst när det kommer till elever med 
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särskilda behov. För elever med lässvårigheter innebär detta att specialpedagogen 
tillsammans med läraren ska kunna planera undervisningen utifrån olika material, 
innehåll och arbetssätt. Jakobsson och Nilsson (2011:44) nämner att elever som har 
lässvårigheter motiveras till att vilja lära sig och utvecklas i delaktighet då de får 
närvara i klassrummet. Vidare konstaterar Specialpedagogiska Skolmyndigheten 
(2012) att alla har rätten till att känna gemenskap och delaktighet i klassrummet 
oavsett vilka förutsättningar och behov eleven har.   

Fridolfsson (2008 s.212) skriver om tidiga insatser och pekar på att det är 
förebyggande för eleverna. Dessa insatser bör sättas in så tidigt som möjligt utifrån 
elevernas förutsättningar och behov. Detta för att ska skapa möjligheter för eleverna 
att utvecklas i sin läsinlärning. Fridolfsson (2008:250–251) hävdar att målet är att 
eleverna ska missa den ordinarie undervisningen och det sociala samspelet i 
klassrummet så lite som möjligt, men när inte läsinlärningen fungerar som den ska och 
eleven inte får tillräcklig hjälp av läraren får eleverna istället arbeta i 
specialundervisning.  

Problemområdet för denna studie utgår ifrån tidigare forskning och empiriska 
observationer som tillsammans tyder på att det finns brister i hur skolan lyckas ta hand 
om elever med lässvårigheter, likt Erik i exemplet ovan. Det är tidigare kartlagt att 
elever som har lässvårigheter får bra stöd när de får arbeta enskilt med 
specialpedagogen utanför klassrummet. Framför allt fokuserar man därför i denna 
studie på både frånvaron och försöken till att ge extra anpassningar både i och utanför 
klassrummet för de elever som behöver utvecklas ytterligare i sin läsinlärning under 
tidigare år. Fridolfsson (2008:251) nämner att specialpedagogens arbete måste ha 
fokus i att arbeta med de delar som inte fungerar för eleven och även de delar 
klassläraren inte har tid med att hjälpa eleven. Elbro (2004:189) pekar på att det är 
viktigt att elever i tidiga skolåren får det stöd och hjälp de behöver i sin läsutveckling. 
Författaren pekar vidare på att det finns resultat som visar på att elever som får stöd i 
tidiga skolåren klarar sig bättre i läsningen än de elever som får hjälp under senare 
skolår.  
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna studie är att undersöka samarbetet mellan klasslärare och 
specialpedagoger i två olika skolor, för att stötta elever som har lässvårigheter. Det vi 
vill undersöka är hur lärarna får hjälp och stöd av specialpedagogerna för att kunna 
utforma sin undervisning utifrån material och arbetssätt som ska leda eleverna med 
lässvårigheter mot en god läsinlärning.  
Syftet uppnås genom att svara på följande forskningsfrågor: 

1. Hur beskriver klasslärarna och specialpedagogerna sitt samarbete med 
avseende på elever med lässvårigheter? 

2. Vilka metoder och arbetssätt använder klassläraren sig av för att stödja 
elever med lässvårigheter utifrån specialpedagogens råd? 

3. Hur skiljer sig samarbetet, metoder och arbetssätt mellan klasslärare 
och specialpedagog i de olika skolorna? 

Studien riktar således blickfånget mot samarbetet mellan två av skolans yrkesgrupper 
i stöttandet av elever med särskilda behov.  

1.2 Uppsatsens disposition  

Kapitel två innehåller en bakgrund, samt definierar studiens centrala begrepp som är 
läsning och lässvårigheter. Kapitel två innehåller även tidigare forskning inom 
området. I det tredje kapitlet redogörs för de metoder och material vi valt att använda 
i denna studie, det vill säga metodologi, datainsamling, databearbetning, urval, etiska 
överväganden samt validitet och reliabilitet. I det fjärde kapitlet redogör vi för det 
resultat vi kommit fram till i studien. Under kapitel fem diskuteras studiens resultat 
och genomförande. Kapitel fem avslutas med slutsatser.  

2. Bakgrund 
I bakgrundsdelen redogörs för vad läsning är, inklusive avkodning, språkförståelse, 
motivation samt läsutvecklingen och dess olika nivåer. Därefter beskriver vi 
lässvårigheter, läsning och självförtroende samt hur lässvårigheter upptäcks och följs 
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upp. Vidare redogör vi även för olika läsmetoder samt för- och nackdelar med dem. 
Det skrivs även om olika arbetssätt och verktyg som kan hjälpa klassläraren i sin 
undervisning för att stötta elever med lässvårigheter. Till sist redogör vi för det 
kollegiala samarbetet samt betydelsen av det kollegiala arbetet som stödjer elevernas 
kunskapsutveckling.  

2.1 Vad är läsning?  
Elbro (2004:18–19) hävdar att begreppet läsning innebär “konsten att läsa”. Läsning 
är en avancerad färdighet som kräver tid och mycket övning för att utvecklas. Läsning 
innehåller två huvudområden, avkodning och förståelse. För att eleven ska ha en god 
läsfärdighet så bör eleven ha en välfungerande avkodning och förståelse. Författaren 
menar vidare på att eleven ska få en förståelse för innehållet i en text. 

Även Taube (2007:12) skriver om begreppet läsning och pekar på att begreppet 
kan definieras på flera olika sätt. Författaren hänvisar till Gough och Tunmer (1986) 
som pekar på att en vanligt förekommande definition av begreppet läsning är the 
simple view of reading. Även här är avkodning och förståelse två huvudområden inom 
läsning. Gough och Tunmer (1986) har en formel på läsningen: Läsning = avkodning x 
förståelse av språk. Denna formel har Taube utvecklat och även lagt till ett tredje 
begrepp på, vilket är motivation, då författaren menar på att avkodningen och 
förståelsen inte utvecklas om eleven inte känner sig motiverad till läsning. Den nya 
formeln blir: Läsning = avkodning x förståelse av språk x motivation. Även begreppet 
läsning i formeln har bytts ut mot begreppet läsförståelse då författaren pekar på att 
vi läser för att förstå. Den nya formeln blir: Läsförståelse = avkodning x 
förståelse av språk x motivation.  

2.1.1 Avkodning 

Taube (2007:25–26) påpekar att avkodning handlar om att läsaren kollar på ordets 
bokstäver och översätter dem till det motsvarande ljud som eleven sedan ljudar ihop. 
Elbro (2004:27) skriver att när ett ord är avkodat bör eleven normalt kunna uttala och 
avgöra ordets betydelse. Exempelvis där står det boll, det heter boll, boll är något man 
kan leka med. Författaren menar vidare på att avkodning inte endast är en 
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översättning, d.v.s. ett språkljud, utan avkodning innebär egentligen även 
igenkännande av ord.   

2.1.2 Språkförståelse     

Lundberg (2010:23–27) argumenterar för att barnen kommer i kontakt med läsning 
redan som spädbarn. Detta gör de genom att de fångar upp språkljud från sin 
omgivning. På så sätt utvecklar barnen en fonologisk förmåga samtidigt som barnens 
ordförråd utvecklas. Hemmiljön har en avgörande roll för barnets språkliga stimulans 
för att barnet ska få en förståelse av vad läsning är.  

Taube (2007:17) pekar på att barn kan uttrycka sig och tala ‘’rent’’ på ett förståeligt 
sätt redan vid sju års ålder när de kommer till skolan, en slutsats som är relevant även 
för de allra flesta 6-åringar idag som äntrar skolan genom den obligatoriska 
förskoleklassen. Författaren menar på att det är märkligt hur eleverna under så få år 
har kunnat utveckla sitt talande språk så mycket. Taube skriver vidare att barn lär sig 
nya ord med en beundransvärd fart men det skiljer sig åt från barn till barn då alla lär 
sig olika snabbt. 

Taube (2007:20) hävdar att skolan har en viktig roll för att stödja barn från olika 
hemmiljöer att vidga ordförrådet och förmågan att uttrycka tankar och känslor. För att 
barn ska våga uttrycka sig måste de känna att människorna runt omkring dem är 
intresserade av vad de har att säga samt att de blir bemötta med respekt när de försöker 
uttrycka sig. Författaren pekar vidare på att pedagogerna måste visa intresse och vara 
ödmjuka lyssnare. Enligt Taube (2007:21) är den viktigaste språkliga förutsättningen 
för elevens utveckling i den tidiga läsinlärningen, att barn utvecklar en medvetenhet 
om sitt talande språk och framförallt språkmedvetenhet om språkets minsta delar, 
fonem. Ett fonem är det minsta betydelseskiljande byggstenen och den fonologiska 
nivån handlar om språkljud och förmåga att uppfatta de ljud, dvs. vokaler och 
konsonanter, som finns i ordet (Fridolfsson, 2008:23).  

2.1.3 Läsutvecklingen och de olika nivåerna 

Fridolfsson (2008:78) skriver om hur elevers läsning utvecklas och passerar fyra olika 
nivåer. Dessa nivåer kallas för: pseudoläsning, logografisk läsning, alfabetisk läsning 
och ortografisk läsning. Författaren pekar vidare på att läsinlärningen inte har något 
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specifikt mönster och att eleverna befinner sig olika länge på en och samma nivå. 
Pseudoläsning kan beskrivas som ‘’skenläsning’’ då pseudo betyder ‘’oäkta’’ eller 
‘’sken’’. Barn som har haft föräldrar som har läst för dem mycket har förmodligen haft 
favoritsagor som föräldrarna har fått läsa upprepade gånger, tills barnen till slut kan 
sagan utantill. Skulle föräldern läsa fel vid något tillfälle så skulle barnet upptäcka det, 
inte för att barnet ser att ett visst ord är felläst, utan för att barnet har lärt sig sagan 
ordagrant.  

Barnens läsutvecklingsprocess fortsätter och efter pseudoläsningen går barnet 
vidare till den logografiska läsningen. Fridolfsson (2008:79) menar att de flesta barn 
känner igen olika logon och skulle kunna berätta vad det står på logon, trots att de inte 
kan läsa. Författaren skriver vidare att skulle exempelvis McDonald’s logon ändras så 
skulle barnen inte längre kunna beskriva vad som står på logon. Skulle däremot bara 
texten på logon ändras så skulle barnen fortfarande säga att det står McDonald’s på 
skylten. Barnet registrerar endast de visuella kännetecken som ger ordet dess 
egenskaper och inte ordet i sig. Enligt författaren använder sig barn av de grafiska 
mönstren som ledtrådar i sin läsutveckling. Barn använder sig väldigt tidigt i sin 
läsutveckling av den logografiska läsningen.   

Nästa nivå i barns läsutveckling kallas för alfabetisk läsning och innebär att barn 
har lärt sig att ljuda ut ett ord ljud för ljud, exempelvis a-p-a, samt att barnet uppfattar 
vilket ord bokstäverna bildar. Fridolfsson (2008:80) hävdar att när barnen befinner 
sig i den alfabetiska nivån så har de knäckt den alfabetiska koden, vilket innebär att 
barnen har kunskaper om sambandet mellan fonem och grafem.  

Den sista nivån i barns läsutveckling är den ortografiska och morfologiska 
läsningen. Denna nivå innebär att barnet nu kan läsa utan att behöva ljuda ut ljuden i 
varje ord. Ett barn som använder den ortografiska nivån kan uppfatta skillnader och 
snabbt märka felstavningar – exempelvis skulle detta barn snabbt upptäcka att 
“männiksa” egentligen stavas “människa”. Längre ord kan delas upp och läsas utifrån 
den morfologiska nivån, exempelvis “lång-färds-skrid-skor-na", som blir ordet 
“långfärdsskridskorna”. Författaren pekar på att när barnet har kommit till denna nivå 
där läsningen går fort och säkert så kan läsaren istället rikta uppmärksamheten mot 
att tolka innehållet i texten.  
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2.2  Lässvårigheter  

Andersson, Belfrage & Sjölund (2006:7) skriver att alla människor föds med skilda 
förutsättningar för att kunna läsa och skriva. För vissa kan läsinlärningen gå hur bra 
som helst, medan andra individer behöver lägga ner mer tid och träning för att 
läsningen ska ge någon effekt. Det finns även individer som behöver en särskild typ av 
träning för att läsningen ens ska fungera.  

Jakobsson & Nilsson (2011:101) nämner att lässvårigheter inte har en tydlig 
förklaring, detta för att lässvårigheter kan ha flera olika orsaker och visa sig på skilda 
sätt. Med hänsyn till pedagogens bedömning av elevernas prestationer och beteenden 
i samband med läsningen kan svårigheter framkomma på olika sätt och ha skilda 
orsaker. Taube (2007:90) påpekar att om elever stöter på stora lässvårigheter i sin 
första läsinlärning kan det finnas flera olika orsaker, som exempelvis att eleven 
kommer från en hemmiljö som är understimulerad. Jakobsson & Nilsson (2011:101) 
nämner andra orsaker till lässvårigheter, som t.ex. dålig läsundervisning, att eleven har 
ett annat modersmål eller svag språklig stimulans. Taube (2007:90) anser att 
arbetsminnet kan vara en anledning till att eleven möter på problem i sin läsning. 
Klingberg (2007:37) definierar arbetsminnet som begåvningen att minnas information 
under en kortare period, oftast några sekunder. Att ha ett bra arbetsminne kan bland 
annat innebära att minnas instruktioner och att kontrollera sin uppmärksamhet vid 
samma tillfälle som du utsätts för distraktioner.  

Lundberg (2010:92–93) nämner att elever som har lässvårigheter kan framställas 
i klassrummet som inaktiva läsare. Men detta menas att eleven alltid använder sig av 
samma arbetssätt och metod som hen alltid gjort, att eleven inte kan ställa några frågor 
om texten och inte anstränger sig till att förknippa materialet med sina kunskaper. En 
aktiv läsning utgår ifrån en kännedom om sina egna tankeprocesser, som är den egna 
inlärningen. Den aktiva läsningen innebär att eleven vet när man förstår det lästa och 
när det lästa inte uppfattats.  

Hiøen & Lundberg (2013:13) skriver om definitionen av dyslexi och nämner att 
dyslexi är lässvårigheter när det är en avvikelse mellan läskunnigheten och 
intelligensnivån. Elever med hög begåvning förväntas ofta ha lätt för att lära sig läsa. 
Därför blir pedagoger chokade över att se hur vissa elever har stora lässvårigheter trots 
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att de bildat sig en uppfattning om att eleverna egentligen är intelligenta. I 
Vetenskapsrådet (2007:27) framhålls att om inte avkodningsförmågan är tillräckligt 
stark men språkets förståelse är godtagbar, handlar det oftast om dyslexi. När en 
pedagog möter elever med dyslexi blir det tydligt för pedagogen att upptäcka 
avkodningssvårigheten hos eleven när eleven läser.  

2.2.1 Motivation  

Stensmo (1997:117–118) argumenterar för att ordet motivation kommer från det 
latinska ordet movere som betyder att röra på sig. Författaren skriver vidare om inre 
och yttre motivation. Den inre motivationen handlar om elevernas lust och behov av 
att lära sig medan den yttre motivationen handlar om elevernas förväntningar från 
vänner och vuxna. Den yttre motivationen kan även innebära belöningar och beröm 
från t.ex. pedagoger. 

Fridolfsson (2008:36) nämner att en betydelsefull faktor för att läsningen ska 
utvecklas är att barn ska vara motiverade och ha ett intresse för att lära sig läsa. För att 
bli en bra läsare krävs det flera år av träning och att motivationen hålls vid liv hela 
tiden. När eleverna precis börjat skolan är motivationen att lära sig läsa och skriva 
stark. Men om läsningen börjar dåligt och trögt finns det en stor risk för att eleverna 
tappar intresse, eftersom det då krävs stora insatser från eleverna. När eleverna lägger 
ner mycket tid på att öva på läsningen kan de förvänta sig en belöning i form av 
förbättrad läsning. Eleverna behöver känna till att de kan förändra sin situation genom 
att ägna sig åt läs- och skrivträningen. Om det inte sker någon förbättring är risken stor 
att eleverna tappar både intresse och drivkraften.   

Lundberg (2010:89) skriver att bilder kan stödja elevernas läsning på ett annat sätt 
än ordavkodningen. Med hjälp av bilderna stimuleras elevernas känslor och fantasi, 
det skapar motivation och ger stöd för samtal när eleverna ska förstå en skriven text.  

2.2.2 Läsning och självförtroende  

Taube (2007:85) skriver att barnen har en självbild och uppfattning vilka de är när de 
börjar skolan. Trots att elevers självbild är stabil så kan betydelsefulla personer i deras 
omgivning påverka den. Precis som vi konstaterade i inledningen kan dessa 
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betydelsefulla personer vara exempelvis vara kompisar, lärare och föräldrar. Genom 
attityder och förväntningar kan elevens självbild både påverkas negativt och positivt.  

Fridolfsson (2008:209) anser att det finns ett tydligt samband mellan elevers läs- 
och skrivförmåga samt elevers självbild. Författaren menar vidare på att elever som 
hela tiden stöter på misslyckanden i sin läs- och skrivinlärning riskerar att förstöra sitt 
självförtroende. Detta kan leda till att förhållandet mellan läs- och skrivinlärningen 
och elevens självbild förvärras med tanke på att läs- och skrivinlärning har så stor 
betydelse i dagens samhälle. Författaren pekar på att om återkommande 
misslyckanden i en inlärningssituation oavsett vilken inlärning det än gäller så leder 
motgångarna till att man undviken dessa situationer. Det man istället försöker göra är 
att rädda det som finns kvar av elevens självförtroende. Upprepande motgångar 
innebär även att elevens nyfikenhet för läsinlärningen stannar. Eleverna använder sig 
istället av en passiv läsinlärningsstil för att bevara det självförtroende som finns kvar. 
De slutsatser som kan dras är att elevernas läsinlärningsförmåga inte utvecklas 
eftersom att eleverna inte har ägnat tillräcklig med tid för sin läsutveckling. 

Fridolfsson (2008:210) skriver att sambandet mellan självbild och 
skolpresentation blir starkare ju äldre eleverna blir. Enligt Taube (2007:87) märker 
eleverna med passiv inlärningsstil att ju äldre de blir, desto färre framsteg gör de i 
jämförelse med sina kamraters prestationer. Det är även då eleverna upptäcker att det 
är för sent att göra något åt sin situation och tänker att ingenting de gör räcker till, för 
att de ändå alltid är sämst på att läsa. Författaren skriver vidare att elever med negativ 
självbild helst undviker situationer som skulle kunna förändra deras självbild till mer 
positiv. Eleverna försöker inte ens att prestera bra eller utvecklas i sin läsning. Det kan 
gå så långt för eleverna att de anser sig själv som värdelösa. Dessa elever är inte 
mottagliga för att få hjälp av läraren och anser istället att läraren slösar bort sin tid i 
onödan.  

2.2.3 Hur upptäcks lässvårigheter och hur följs de upp? 

Fridolfsson (2008:213) nämner att elevernas första skolår är avgörande för deras 
kommande läsutveckling. De elever som hamnar efter sina klasskompisar i sin 
läsutveckling under skolans första år, är även de elever med störst chans att få 
lässvårigheter i äldre åldrar. Läsa och stava ord sker oftast utan några större 
svårigheter för de flesta elever. För elever med god läsutveckling som inte riskerar 
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hamna i en riskgrupp har det ingen betydelse vilken läsinlärningsmetod som används, 
då eleverna ändå kommer lära sig att läsa. Men de elever som har svårt för 
skriftspråksinlärningen är även de elever som riskerar att hamna i riskgruppen när det 
gäller läsinlärningen. Författaren påpekar att det även är i detta stadie som den tidiga 
upptäckten för elevers lässvårigheter sker. Enligt Andersson, Belfrage och Sjölund 
(2016:18) bör lärare uppmärksamma andra tidiga tecken på lässvårigheter. Dessa 
tidiga tecken kan vara att eleverna inte visar intresse för bokstäver, ord och böcker 
samt att eleverna visar en frustration och tappar koncentrationen vid försök att läsa 
men även att eleverna hittar på andra saker att göra istället för att läsa.  

Andersson & Carlsson (2009:38) skriver att enligt skollagen ska det finnas en 
individuell utvecklingsplan (IUP) med skriftliga omdömen för alla elever på skolan. 
Elevens IUP ska ge tydlig information till eleven och vårdnadshavarna, därför bör den 
vara strukturerad på ett bra och tydligt sätt. Omdömena i IUP:n kan vara 
tillbakablickande genom skriftlig sammanställning men även framåtsyftande då 
elevens fortsatta undervisning planeras, stimuleras och utvecklas. Elevers IUP kan 
även vara utformad som ett verktyg då läraren vid behov och stöd kan kolla tillbaka i 
den, för att se om det har skett någon utveckling utifrån de framåtsyftande målen som 
har satts upp.  Elevens IUP utformas i samband med utvecklingssamtalen, tillsammans 
med vårdnadshavare, elev och lärare och den bör tas upp minst en gång per termin. 
Samtidigt bör det även diskuteras hur eleven behöver arbeta för att uppnå 
kunskapsmålen.  

Elevers lässvårigheter kan följas upp genom kartläggningar. Lundberg (2010:169) 
skriver om instrument och hjälpmedel som kan användas för att kartlägga elevers 
lässvårigheter. Författaren pekar vidare på att elevers läsinlärning kan bedömas redan 
i förskoleklass och att pedagogerna kan göra detta utifrån olika material så som t.ex. 
Bornholmsmodellen, vägen till läsning och språklekar (Fridolfsson, 2008:29).  
Utifrån dessa material så kan pedagogerna sammanställa vilken nivå eleverna har 
uppnått utifrån den fonologiska medvetenheten. Lärarna bör uppmärksamma de barn 
som ligger på en låg nivå med låga poäng. Författaren föreslår att elevers läsutveckling 
sedan kan följas upp genom ett schema som ges i God läsutveckling. Den är baserad 
på fem olika utvecklingsdimensioner som är tidigare nämnts, d.v.s. pseudoläsningen, 
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logografisk läsningen, alfabetisk läsningen samt ortografiska och morfologiska 
läsningen (se 2.1.4). 

Andersson, Belfrage & Sjölund (2006:42) förespråkar även för åtgärdsprogram. 
Enligt författarna ska rektorn ansvara för att ett åtgärdsprogram som ska skrivas för 
barn som är i behov av särskild hjälp för att komma vidare i utvecklingen. Ett 
åtgärdsprogram ska var utformat så att eleven kan förstå och se sina framsteg. Den ska 
även vara ett skriftligt dokument som ska vara konkret och innehålla tydliga kortsiktiga 
och långsiktiga mål som beskriver hur man ska arbeta vidare med eleven. Ett 
åtgärdsprogram bygger på vad som framkommit i en utredning och i 
åtgärdsprogrammet ska det även framkomma vilken form av träning som ska ske och 
vad för material som ska användas samt vilken mängd träning som planerats att 
genomföras. Åtgärdsprogrammet måste kontinuerligt följas upp för att veta om det 
man föreslagit gett resultat för eleven.  

 

2.3 Olika läsmetoder och för- och nackdelar 
med dem 

Fridolfsson (2008:85) beskriver läsinlärningen som kontrovers och hävdar att det 
finns flera diskussioner gällande barns bästa läsinlärning. I flera länder runt om i 
världen, däribland Sverige, har dessa diskussioner inte lett fram till någonting då 
länderna varit oeniga om hur pedagoger kan arbeta på bästa sätt för elevers 
läsinlärning. Fridolfsson (2008:85) skriver om två traditioner inom läsinlärning, den 
första är Whole Language, även kallad top-down, som innebär helhet och förståelse av 
texter. Den andra traditionen är Phonics, även kallad bottom-up, som handlar om 
förståelse för den alfabetiska principen.  

De grundläggande teorierna inom Whole Language innebär att en nybörjare i 
läsinlärning snabbt ska få en förståelse för att texten har en innebörd och förmedlar ett 
budskap. Det läggs en stor tyngd på att eleverna enskilt ska få bestämma hur de vill 
lära sig att läsa (Fridolfsson:86). Författaren hävdar att en annan teori inom Whole 
Language är att eleverna inte ska undervisas i läsning. Genom att eleverna läser texter 
förväntas de själva förstå metoden för avkodning. Det poängteras att läsning är en 
meningsskapande metod där förmågan att sammanljuda har en mindre viktig roll. Av 
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denna anledning läggs det inte ner tid på att arbeta med fonologisk träning där 
eleverna ska koppla fonemen till bokstäver. De slutsatser som dragits i diskussionerna 
inom Whole Language är att eleverna lär sig att läsa lika naturligt som de lär sig att 
prata (Fridolfsson, 2008:86). Lärare som använder sig av Whole Language-metoden 
lägger ner mycket tid till friläsning. Detta för att de anser att det endast finns ett sätt 
till att bli en bra läsare och få en god läsförståelse, nämligen att läsa, läsa och återigen 
läsa. Texterna gynnar eleverna mest om de är hämtade utifrån elevers egen erfarenhet 
och vardagsliv, då det blir lättare för eleverna att känna igen sig själva i texter de läser. 
Det poängteras även att elevernas läsinlärning utvecklas genom skrivande av egna 
texter.  

Phonics utgår från att eleverna ska få en förståelse av den alfabetiska principen och 
sambandet mellan ljud och bokstav. När eleverna har uppnått en god 
avkodningsförmåga, alltså koppling mellan grafem och fonem, får de arbeta vidare 
med att förstå texternas innehåll. Det är viktigt att avkodningen blir automatiserad för 
att läsningen ska fungera med flyt. Detta ger flera förutsättningar för att eleven ska 
förstå innehållet i texterna samt kunna läsa ord som de tidigare inte stött på 
(Fridolfsson, 2008:87–88). Inom Phonics-metoden anses det att ju tidigare 
avkodningen tränas desto mindre riskerar eleverna att senare misslyckas i 
läsutvecklingen. Det läggs en stor vikt på att träna bokstäverna och att träna på den 
fonologiska medvetenheten. Bokstavsträningen sker på ett mycket strukturerat sätt 
där det följs upp stegvis och ett moment tränas i taget. Syftet med denna typ av träning 
är att eleverna ska bli säkra på varje bokstavsform och ljud. Därefter får eleverna läsa 
kortare ord och mindre texter utifrån de bokstäver som de tränat på (Fridolfsson, 
2008:88).   

Fridolfsson (2008:170) skriver att digitala verktyg är ett bra hjälpmedel för elever 
med lässvårigheter, men det ska användas med förstånd. Lundberg (2010:172) nämner 
att det idag finns effektiva program eller appar i form av spel som ger elever med 
lässvårigheter bra möjligheter till att utvecklas. Författaren pekar vidare på att dessa 
program eller appar är motiverande för eleverna då de kan ge kontinuerliga besked om 
de framsteg eleverna gör. 
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2.4 Anpassningar i klassrummet som stödjer 
elever 

Taube (2007:91) nämner att elever som har svårt för att läsa ska få all hjälp och rätt 
typ av hjälp i form av god undervisning. Men som lärare bör man vara medveten om 
att det finns risk för att den ordinarie undervisning inte räcker för att lösa elevens 
problem. Elever som har haft svårt för att läsa under en längre period utvecklar ofta en 
risk för att bli passiv, oengagerad och ibland en undvikande attityd till läsning. Dessa 
elever vill oftast inte läsa för att det kan innebära en risk för elevens självbild ska få ett 
slag. Författaren skriver vidare att den som aldrig läser eller inte läser tillräckligt ofta 
aldrig kommer  att bli en bättre läsare. 

Taube (2007:94–95) skriver även om principer för effektiv undervisning vid 
lässvårigheter. Den första principen innebär att det är betydelsefullt om läraren och 
föräldrarna till eleven hjälper till att upptäcka läsandets glädje och att detta leder till 
att om barnet ser nytta av att kunna läsa kommer de att känna sig motiverade till att 
utvecklas i läsningen. Princip två handlar om att upplevelser av kompetent måste 
skapas, detta görs bäst genom att ge vägledande återkoppling. Princip tre handlar om 
att se problem som utmaningar. Läsmaterialet som används bör vara intresseväckande 
för eleven och ligga på nivån över elevens kunskaper. Nästa princip handlar om att det 
bör finnas mål med läsningen och att de bör introduceras i små steg. Princip fem 
innebär att eleven bör känna kontroll över sitt eget lärande. Den sjätte principen 
handlar om att läraren ska vara medveten om att förändringar har ett positivt 
inflytande på lässvaga elevers utveckling. Princip sju handlar om att eleven bör ses som 
en unik individ med speciella förmågor och egenskaper. Eleven bör få alla tillfällen till 
att upptäcka och erkänna positiva sidor hos sig själv med hjälp av läraren och 
föräldrarna. Den sista principen innebär att eleven ska få en tro på att det finns 
optimistiska alternativ, vilket handlar om att det är viktigt att eleven får en positiv syn 
på livet och framtiden.   

Alatalo (2016:261) anser att en pedagogik som hjälper elever som är i behov av stöd 
i läsutvecklingen, även hjälper övriga elever i klassen. Författaren skriver vidare att en 
bra lärandemiljö som omfattar tydlighet, struktur, repetition, uppgifter på rätt nivå, 
lagom stora utmaningar, ett flertal lärarledda diskussioner som handlar om texter 
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samt kunskap om och att eleverna ska ha möjligheten att få använda alternativa 
hjälpmedel. Detta är sådant som eleverna ska ha tillgång att använda. Klassläraren har 
som uppgift att veta vart eleverna ligger i sin läsutveckling och kunna göra 
anpassningar där utefter.   

Wolff (2005:79–80) nämner att använda sig av metoden upprepad läsning har 
visat på att elevers uppfattning av läsförståelse, nya ord och flyt i läsningen har 
förbättrats. Författaren menar vidare på att upprepad läsning innebär att eleven läser 
om en text flera gånger och att detta kan även göra så att eleven tycker att upprepad 
läsning är ledsamt. Läraren behöver därför vara tydlig med syftet om att träna på att 
läsa handlar om att eleven ska uppnå förbättringar i att känna igen ord, flyt i läsningen 
och få en bättre läsförståelse. För att få ett bättre flyt på läsningen krävs det olika 
tillvägagångssätt, det kan exempelvis innebära att eleverna hänger med i texten genom 
storbildsskärm eller i en bok när läraren läser högt, ett annat sätt är att eleverna får 
läsa i par medan läraren lyssnar till eleverna samt att eleverna kan läsa högt i kör.  

2.5 Samarbete mellan olika aktörer inom 
utbildningsväsendet  

LGR11 (Skolverket, 2017:16) konstaterar under rubriken övergång och samverkan att 
förskoleklassens, fritidshemmets och skolans samarbete ska ske på ett betydelsefullt 
och förtroendefullt sätt där pedagogerna på skolan ska samarbeta på ett förtroendefullt 
sätt med pedagogerna på förskolan. Detta för att pedagogerna tillsammans ska kunna 
stödja elevernas utveckling och lärande på ett långsiktigt perspektiv. Fridolfsson 
(2008:39–40) skriver att skolan och förskolan har liknande mål och att förskolans 
verksamhet ingår i det livslånga lärandet. Författaren pekar vidare på att ett 
välfungerande samarbete mellan de olika pedagogerna på en skola är betydelsefull. 
Detta för att pedagogerna ska kunna stödja eleverna till att utveckla kunskaper och 
färdigheter. Om pedagogerna har en gemensamsyn på elevernas lärande så är 
möjligheten större att redan i förskolan arbeta med eleverna på ett förebyggande 
arbetssätt för att motverka eventuella misslyckanden. Ett bra samarbete mellan 
pedagogerna innebär att pedagogerna tillsammans diskuterar elevernas lärande, 
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kunskaper och sociala utveckling. Författaren pekar vidare på att lärandet ska ses som 
en “röd tråd” från förskolan och genom hela grundskolan. 

Skolinspektionen (2010:7) konstaterar att lärarens kompetens, engagemang och 
förmåga är de faktorer som påverkar elevers resultat. Forskning visar på att 
framgångsrika pedagoger har goda ämneskunskaper och en god didaktisk kompetens 
samt förmåga att balansera dessa på ett sätt där det skapar ett sammanhang och en röd 
tråd för elevernas lärande. Dessa framgångsrika pedagoger kan anpassa innehåll och 
metod utifrån elevernas förutsättningar och situation. Detta kan medföra att struktur 
och tydlighet skapas i arbetet samt vilka kunskapsmål som ska uppnås i arbetet och de 
ska uppnås. Framgångsrika pedagoger motiverar eleverna till att uppnå målen genom 
att koppla undervisningen till elevernas erfarenheter. Detta resulterar till att eleverna 
får känna stöd och struktur i den undervisningsmiljö de befinner sig i. En 
undervisningsmiljö där eleverna får stöd av pedagogen i sin kunskapsutveckling leder 
till att eleverna blir mer delaktig i sitt lärande samt känner en utmaning och stimulans 
i sitt lärande genom en varierad undervisning för att därefter kunna uppnå 
kunskapsmålen.  

3. Metod  
Metoderna som valts för datainsamlingen i studien är intervjuer och observationer. I 
nedanstående avsnitt kommer studiens metodologi, urval, datainsamling, 
analysmetod, etiska överväganden samt reliabilitet och validitet att presenteras.  

3.1 Metodologi   

Bryman (2008:413) argumenterar för kvalitativa studier och menar att bland den 
vanligaste och mest användbara metoden inom kvalitativa studier är intervjuer. Vi 
anser att denna metod är mest lämplig för denna studie eftersom vi vill ta reda på hur 
specialpedagoger och klasslärare på två separata skolor ser på sitt samarbete där syftet 
är att stödja elever med lässvårigheter.  

Bryman (2008:413) skriver att den semistrukturerade intervjun handlar om att 
forskarna skriver en intervjuguide med frågor som informanterna ska besvara (se 
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bilagor 3 och 4). I denna studie förverkligades detta genom att respondenterna, i detta 
fall specialpedagoger och klasslärare, fick svara på frågorna fritt i samspel med oss. Vi 
som forskare kunde därmed kunde ställa eventuella följdfrågor som inte var planerade, 
detta för att få en bättre uppfattning av de svar som tagits emot. Författaren pekar 
vidare på att intervjuer kan dokumenteras både genom att anteckna och spela in ljud. 
När vi intervjuade valde vi att dokumentera svaren både genom anteckningar och 
genom att spela in intervjuerna. 

Utöver strukturerade intervjuer har vi även genomfört observationer, både inne i 
klassrummet men även inne i specialpedagogernas arbetsrum för att få en djupare bild 
och bättre uppfattning av hur specialpedagogerna och klasslärarna arbetar med elever 
som har lässvårigheter. Vi observerade klasslärarna med fokus på hur de väljer att 
anpassa sin undervisning utifrån elever som har lässvårigheter och som är i behov av 
anpassningar, och utförde liknande observationer även hos specialpedagogen.  

För att omvandla ett intervju- och observationsmaterial till data och analyser 
behöver materialet behandlas och kodas. Bryman (2008:514) nämner öppen kodning, 
som vi som forskare kan använda oss av för att analysera de data vi fått in. Öppen 
kodning innebär att vi granskat det svar vi har fått in och själva valt att ta ut delar som 
vi anser varit lämpliga för vår studie. Det vill säga öppen kodning handlar om att läsa 
på, bryta ner, begripa och kategorisera data.  

3.2 Urval 

Bryman (2008:434) nämner att forskarna väljer sitt urval utifrån personer som är 
relevanta i förhållande till de forskningsfrågor och ämne studien handlar om. I detta 
fall är det två specialpedagoger och två klasslärare på två skilda skolor som är vårt 
urval. De klasslärare som intervjuats är två lärare som arbetar i årskurs två på två olika 
medelstora F-9 skolor i Mellansverige. Specialpedagogerna som deltog i studien 
arbetar på samma skolor som klasslärarna.  

Bryman (2008, 433) skriver om bekvämlighetsurval som syftar till att forskarna 
väljer ut personer som finns tillgängliga för studien, både i intervjuer och 
observationer. I denna studie användes bekvämlighetsurvalet eftersom det ansågs att 
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specialpedagogerna och klasslärarna som deltog i studien var lämpliga att ingå i denna 
undersökning och kunna ge svar på de frågeställningar som sammanställts.  

Dessa skolor valdes då vi var bekanta med dem sedan tidigare, hade tillträde till 
dem och även viss kännedom om hur de arbetar där. Vi hade även kännedom att det 
fanns elever som hade lässvårigheter i dessa klasser och ansåg därför att dessa klasser 
och pedagoger var lämpliga. Bryman (2008:433) skriver vidare att när forskarna ska 
välja ut personer för observation ska de i vanliga fall väljas ut slumpmässigt. I detta fall 
har vi valt att observera klasslärarna och specialpedagogerna på dessa två skolor 
eftersom att vi vill se hur de arbetar mer djupgående med elever som har 
lässvårigheter, men även för att dessa personer är personer vi varit i kontakt med under 
hela vår studietid. Eleverna som ingick i de observerade klasserna har vi däremot inte 
valt specifikt, utan kontakten med lärarna och pedagogerna var vägledande i urvalet. 

3.3 Datainsamling  
Innan intervjuerna genomfördes med specialpedagogerna och klasslärarna kontaktade 
vi dem per e-post och förklarade syftet med vår studie och frågade även när det fanns 
möjlighet till att träffas för att genomföra intervjuerna. Vi valde även att skicka ut 
frågorna till dem i förväg så att de skulle hinna förbereda sig inför de skilda 
intervjutillfällena. Intervjuerna som utfördes varade cirka en timme per person. När 
intervjuerna utfördes satt vi i respektive informants rum och skola, detta för att få lugn 
och ro samt för att ingen skulle störa under intervjuernas gång. Vi valde att genomföra 
intervjuerna och observationerna gemensamt för att få en bredare bild av 
datainsamlingen. Vi hade sammanställt 12 stycken intervjufrågor till 
specialpedagogerna och 13 stycken frågor till klasslärarna. Vi anpassade frågorna efter 
respondenterna och utifrån det vi ville ha svar på (se bilaga 3 och 4 för intervjufrågor). 
En av intervjufrågorna vi ställde till en av specialpedagogerna fick vi kompletterade av 
specialpedagogen via mail efteråt (se bilaga 6).  

Vi båda deltog vid alla observationstillfällen och vi observerade både 
specialpedagogernas arbete vid två till tre tillfällen och klasslärarens arbete vid tre 
tillfällen i november 2018 (se tabell 1). Observationerna med specialpedagogerna 
varade i cirka 20 minuter medan observationerna med klasslärarna varade i cirka 40 
minuter. Vi valde att dokumentera det vi såg under observationstillfällena genom 
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anteckningar, detta för att vi inte skulle glömma bort vad vi sett när vi utförde 
sammanställningen.  Vi valde även att sitta avlägset i klassrummet under alla 
observationer för att inte störa eleverna på något sätt. Bryman (2008:420) nämner att 
det är viktigt att det inte förekommer några distraktioner under tiden datainsamlingen 
sker.  
Tabell 1. Sammanställning av datainsamling i studien.  

  Klasslärare A Specialpedagog A Klasslärare B Specialpedagog B 

Intervju 60 min 60 min 60 min 60 min 

Observation  3 x 40 min 3 x 20 min 3 x 40 min 2 x 20 min 

3.4 Analysmetod 

Som vi tidigare nämnt så använde vi oss av intervjuer och observationer för att samla 
in vårt material till studien. Under intervjuerna gjorde vi ljudinspelningar, vilket 
Bryman (2008:420) nämner är betydelsefullt. Vi lyssnade därefter på 
ljudinspelningarna och transkriberade allt material vid flera tillfällen för att inte missa 
något. Efter att vi skrivit ner allt, sorterade vi allt material under olika kategorier i en 
induktiv process (se nedan).  

Eftersom vi även antecknade under intervjuerna och observationerna krävdes det 
att vi noggrant, genom öppen kodning (Bryman, 2008:514), bearbetade och 
undersökte allt material vi fått in. Vi valde att först lyssna igenom och skriva ner det vi 
hört enskilt, därefter gjorde vi samma procedur tillsammans. När vi lyssnat på 
inspelningarna tillsammans renskrev vi allt som samlats in under intervjuerna och 
observationerna och därefter diskuterades vad som framkom. Inledningsvis placerade 
vi materialet under de olika individerna och datainsamlingstillfällena som de tillhörde. 
Efter denna systematiska genomgång av materialet så skapades kategorier som ligger 
till grund för analysen i kap. 4. Dessa kategorier är: skolorna, 
lärarna/specialpedagogerna och deras bakgrunder, utformning av samarbete 
mellan klasslärare och specialpedagog, upplevelse av stöd eller samarbete, lärarens 
strategier för läsfrämjande i klassrummet samt de vanligaste lässvårigheterna och 
hur de upptäcks. Detta skedde genom öppen kodning, vilket innebar att vi granskade 
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vår data och tog ut delar som var betydelsefulla från intervjuerna och observationerna. 
Den induktiva processen som vägledde analysen när resultatet skrevs fram, fick i ett 
senare skede deduktiva drag då diskussionen skrevs fram med kopplingar till vår 
teoretiska bakgrund. Intervjufrågorna som vi hade med oss var frågor vi satt ihop själva 
och var intresserade att få svar på till vår undersökning. Vi var tvungna att fundera ett 
tag på vad för intervjufrågor som kunde ställas och vad vi egentligen ville ta reda på, 
vad som var mest väsentligt (se bilaga 3 och 4).  

När vi sammanställde svaren vi hade fått kunde vi ganska tidigt se likheter och 
skillnader i både klasslärarnas och specialpedagogernas svar på hur de arbetar med 
elever som har lässvårigheter. Det är dessa likheter och skillnader som utgjorde 
stommen för hur resultatet/analysen skrevs fram.  

3.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011:7) skriver att man måste ta hänsyn till de forskningsetiska 
principerna när man arbetar med forskning, vilket innebär att alla parter i en 
undersökning måste samarbeta med varandra. Vetenskapsrådet pekar vidare på att det 
finns fyra olika grundregler som alla medverkande i studien måste ta hänsyn till. 
Grundregel ett är samtyckeskravet som handlar om att alla som medverkar i en studie 
själva får välja om de vill medverka eller inte.  Vi följde denna regel genom att vi 
informerade de medverkande om syftet med undersökningen. De fick därefter själva 
ta beslutet om de ville medverka i undersökningen eller inte. Regel nummer två är 
konfidentialitetskravet, som innebär att de personuppgifter som kommit in under 
datainsamlingen förblir anonyma. Detta åstadkom vi genom att varken nämna namn 
eller kön på de medverkande i studien. Vi har även inte nämnt namn på skolorna där 
studien genomfördes.   

Princip tre är informationskravet, vilket innebär att de som medverkar ska få veta 
syftet med undersökningen. Vi har förhållit oss till detta krav genom att berätta för de 
medverkande i studien om varför vi gör denna undersökning. Vi skickade även ut ett 
missivbrev till elevernas föräldrar i klassen så att de skulle vara medvetna om att vi 
genomför en studie tillsammans med klassläraren och specialpedagogen (se bilaga 2). 
Det sista kravet är nyttjandekravet och handlar om att all fakta, alla svar och 
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informationen från klasslärarna och specialpedagogerna som samlats in endast får 
användas i undersökningens syfte och inte till något annat. Detta har vi förhållit oss till 
då vårt insamlade material från informanterna endast kommer att användas i denna 
undersökning.  

3.6 Validitet och reliabilitet   

I denna studie valde vi att använda oss av två olika undersökningsmetoder, detta för 
att förstärka studiens reliabilitet och validitet. Det är viktigt att förhålla sig och ta 
hänsyn till dessa två begrepp för att få en så trovärdig studie som möjligt. Om vi bara 
hade använt oss av intervjuer under studien hade resultatet endast bestått av något 
som våra informanter berättat för oss, men vi valde även att använda oss av 
observationer och intervjuer då dessa tillsammans kunde analysera bilden av 
fenomenet vi valt att studera. Vi valde även att observera informanterna för att 
synliggöra det sagda, detta för att göra vår studie ännu mer trovärdig.  

Bryman (2008:351 & 355) nämner att reliabilitet motsvarar tillförlitlighet inom 
den kvalitativa forskningen och validitet motsvarar giltighet. Författaren menar vidare 
på att begreppen har skilda betydelser om det handlar om en kvantitativ eller en 
kvalitativ studie. I detta fall handlar det om en kvalitativ studie, vilket innebär att 
reliabilitet handlar då om hur data har samlats in och på vilka sätt den har bearbetats, 
medan validitet handlar om hur studien mäter det som ska mätas. Vi förhöll oss till 
detta genom att hela tiden återkoppla till vårt syfte, problemformulering och våra 
forskningsfrågor.  

Studien är liten till sin omfattning, vilket har till följd att det kan bli svårt att dra 
några allmänna slutsatser. Trots detta anser vi att studien kan visa på betydelsefulla 
upptäckter gällande fenomenet som studerats.  

Vi har även valt att utföra en respondentvalidering till denna studie för att öka 
reliabiliteten och validiteten. Detta innebär att forskarna förmedlar sina resultat till 
sina informanter för att kolla med informanterna om forskarnas tolkning stämmer 
med det informanterna sagt. Bryman (2008:353) nämner att det finns olika sätt att 
utföra en respondentvalidering. Vi har utfört detta genom att skicka en redovisning av 
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transkriptionen vi utformat av intervjuerna till informanterna. Våra informanter har 
endast fått ta del av sin egen transkription av intervjun och därefter godkänt den.  

4. Resultat och analys 

Resultatdelen handlar om den empiriska data vi fått fram under våra intervjuer och 
observationer, vilket har bakats in med de intervjusvar vi fått, som utförts på 
klasslärarna och specialpedagogerna på två skilda skolor. Kapitlet består till stor del av 
intervjusvaren och det vi sett under observationerna men det kommer även redogöras 
för material, såsom läromedel som användes under besöken vi gjort (för 
sammanställning av intervjuerna, se även bilaga 5). Under alla rubriker kommer 
klasslärarna och specialpedagogerna till tals. Denna sektion presenterar således vår 
analys av den data som samlats in och analyserats. Analysens ordning är som följer: 1) 
skolorna, lärarna/specialpedagogerna och deras bakgrunder, 2) utformning av 
samarbete mellan klasslärare och specialpedagog, 3) upplevelse av stöd eller 
samarbete 4) lärarens strategier för läsfrämjande i klassrummet samt 5) de vanligaste 
lässvårigheterna och hur de upptäcks.  

4.1 Skolorna, lärarna/specialpedagogerna 
och deras bakgrunder 

Skola A ligger i en mellanstor stad i Mellansverige. Skolan är en F-9 skola och består 
av cirka 550 elever med ungefär 60 personer som arbetar där. Av dessa 60 personer 
som arbetar där så finns en specialpedagog. Vi intervjuade och observerade en 
klasslärare för åk 2 och specialpedagogen på denna skola.  

Skola B ligger i samma stad som skola A och är en F-9 skola med cirka 550 elever 
och ungefär 55 personer som arbetar där. På skolan finns två specialpedagoger, en som 
jobbar i lågstadiet och en i högstadiet. Även här intervjuade och observerade vi en 
klasslärare och specialpedagogen för lågstadieelever. 

Under intervjun med klassläraren A framkom det att hen arbetat som klasslärare i 
sammanlagt nio år. Det framkom även att klassläraren har arbetat på samma skola 
under alla sina år som klasslärare, men att hen däremot har arbetat i förskoleklass på 
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samma skola innan sin karriär som klasslärare, vilket ger totalt 11 år inom branschen. 
Som student gick hen lärarutbildningen på Uppsala Universitet med inriktning på 
barns lärande och specialpedagogik från spädbarn till och med år 6. 

Under intervjun med klasslärare B framkom det att hen arbetat som lärare i 
sammanlagt 16 år. Hen har arbetat alla sina 16 år på samma skola. Läraren beskrev sin 
utbildning och nämnde att hen är grundskolelärare 1–7 med inriktning på svenska och 
samhällskunskap. Utbildningen var på 3,5 år på högskolan i Dalarna. 

Under intervjun med specialpedagog A framkom det att hen arbetat som 
specialpedagog i sammanlagt 1,5 år på samma skola, varav cirka två terminer varit på 
denna. Specialpedagogen beskriver sin utbildning så här: 

Utbildningen var på totalt 90 HP samt att utbildningen bestod av pedagogiskbehörighet och att 
man behövde vara yrkesverksam i minst två år innan man blev klar med sin utbildning. Under 
första året på utbildningen läste alla, både speciallärare och specialpedagoger, tillsammans. De 
kurser jag läste under första terminen var bl.a. specialpedagogiska perspektiv, sociala samspel 
och kvalificerade samtal. Under andra året läste man den inriktning man valt, i mitt fall språk-, 
läs- och skrivutveckling. Under år tre läste man metod och teori samt att man skrev en uppsats 
(Specialpedagog A).  

Under intervjun med specialpedagogen B framkom det att hen arbetat som 
specialpedagog med inriktning mot läs- och skrivprocessen i sammanlagt 6,5 år. 
Specialpedagogen har arbetat på nuvarande skola i drygt ett år. Hens beskrivning av 
sin utbildning var att man dels fördjupade sig i läsprocessen och vad som händer i 
läsning och hur hen kan arbeta vidare med elever som har lässvårigheter samt vad 
forskningen säger. Den behandlade även mycket om förhållningssätt och handledning. 

4.2 Utformning av samarbete mellan 
klasslärare och specialpedagog 

Klasslärare A hävdar att samarbetet mellan hen och specialpedagogen är väldigt lite 
nu, pga. brist på specialpedagoger på skolan. Det framkom även att den ena 
specialpedagogen är sjukskriven och den befintliga specialpedagogen A endast jobbar 
halvtid. Klasslärare A berättar om varför hen upplever samarbetet som lite mellan 
dem:  
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I årskurs två har jag haft väldigt lite samarbete med specialpedagogen. I årskurs ett var det 
mycket mer samarbete och väldigt mycket fokus på min klass, men i år har jag inte haft något 
samarbete eller stöd när det gäller lässvårigheter med specialpedagogen. Tiden räcker inte till 
pga. att hen har fått tagit över mellanstadiet för den specialpedagogen är sjukskriven och 

pluggar dessutom speciallärarlyftet (Klasslärare A). 

Klasslärare A och specialpedagog A samarbete har som utgångspunkt att observera 
under lektionstillfällen för att se hur det går för eleverna med lässvårigheter. Det de 
försöker titta på är när det blir svårt för den enskilda eleven och när det flyter på och 
sedan försöka hitta en lösning och anpassningar efter varje enskild individ, men även 
metoder som fungerar och gynnar klassen som helhet. Klasslärare A påtalar även att 
de delar resultaten som framkommer vid screeningsmaterialet. De försöker även i mån 
av tid återkoppla till varandra för att se hur det har gått för eleverna.  

Genom det lilla samarbetet som sker mellan mig och specialpedagogen kan specialpedagogen 
komma in i klassrummet för att observera eleverna som har lässvårigheter, specialpedagogen 
har även tagit del av Legilexi resultaten och återkopplat (Klasslärare A).  

Under intervjun berättar klasslärare A att de går vidare med eleverna som har 
lässvårigheter genom att göra en IUP (se kap. 2.2.2) och kartläggning i samband med 
utvecklingssamtal så att även föräldrarna är medvetna om vad de behöver göra för att 
eleven ska utvecklas. Utifrån elevens IUP sammanställer klasslärare A ett schema i 
svenska som ska genomföras med klassen. I detta schema framkommer det vilka 
metoder och arbetssätt klassläraren kan använda sig av för att stödja eleverna, vilket 
även framgick under ett observationstillfälle.  

Utifrån specialpedagogens råd stödjer jag eleverna med att hjälpa de att läsa, välja lämpliga 
böcker som passar deras nivå och för att de ska utvecklas vidare. Jag försöker peppa och 
motivera dem så mycket jag kan för att de ska hitta en läsglädje. Detta gör jag både enskilt och i 
mindre grupper. Vi har även försökt anpassa elevernas läsläxböcker utifrån deras nivå på 
läsningen och lyssnar alltid till deras läsläxa enskilt på fredagar. Sedan gör jag en återkoppling 
till specialpedagogen på vad som fungerat bra och mindre bra i de råd jag fått (Klasslärare A).  

Vid ett observationstillfälle av klasslärare A fick vi vara med när klassläraren och 
specialpedagogen sammanställde ett åtgärdsprogram för en elev med lässvårigheter. 
Det klasslärare A och specialpedagog A gjorde vid fästställningen av 
åtgärdsprogrammet för eleven var att skriva ner hur skolan redan stödjer eleven och 
vilka stödinsatser skolan behöver utveckla för eleven som har det svårt. Det framkom 
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under observationen att om en elev inte kommer uppnå kunskapskraven trots extra 
anpassningar inom området är personalen kring eleven på skolan skyldiga att anmäla 
detta till rektorn (Klasslärare A). 

Klasslärare B pratar om den specialpedagogiska verksamheten på skolan samt hur 
läraren och specialpedagogen samarbetar för att elevers läsförmåga ska utvecklas och 
berättar: 

Vi är en ganska stor skola, F-9 skola med ca 500 elever. Skolan har två specialpedagoger, en som 
ansvarar för f-5 och en som har ansvar för årskurs 6–9. Jag vet att det behövs, vi har tidigare 
haft mer än en heltidstjänst på lågstadiet men numera har vi endast en heltidstjänst, vilket 
märks. Förr kunde vi få mer hjälp. Förr hade vi även en specialpedagog som med inriktning på 
ämnet svenska och en med inriktning på matematik, vilket var jättebra. Men det kunde bli tufft 
för de elever som behövde stöd i båda ämnen. Jag tycker vi har en bra verksamhet, väldigt bra. 
Jag känner att jag alltid kan vända mig till specialpedagogen om jag exempelvis ska skriva extra 
anpassningar, åtgärdsprogram eller göra kartläggning av en elev. Jag kan alltid bolla idéer med 
specialpedagogen, vilket jag anser är bland det viktigaste. Sen gör jag även mycket i 
klassrummet med hela gruppen, med hjälp av idéer av specialpedagogen, för att utveckla elevers 
läsförmåga (Klasslärare B). 

Under intervjun berättar specialpedagog B om hur hen och klasslärare B samarbetar 
för att utveckla elevers läsförmåga, detta framgick även vid ett observationstillfälle. 
Specialpedagog B pekar på att de samarbetar utifrån att läsförmågan ska utvecklas för 
hela gruppen, alla elever, men också för den enskilda eleven som är i riskzonen och har 
lässvårigheter:  

I helklass arbetar vi på ett sätt där vi har parläsning tre gånger i veckan, där eleverna läser 
nonsensord eller riktiga ord för att befästa bokstav och ljud samt att läsa en text flera gånger. 
Sedan arbetar vi även mycket med att eleverna får skriva, skriva sig till läsning. De skriver i 
lillboken för att befästa vad det är dem hör. De skriver även veckans ord varje dag. Men sedan 
blir det individuellt när det kommer till läsläxan eftersom att läsläxan är anpassad efter varje 
individs kunskapsnivå och den nivå eleven kan behärska. Då har jag gett förslag på vad eleven 
med lässvårigheter behöver träna extra på. Sedan har klassläraren omsatt detta och gjort 
individuella läsläxor. Detta har skett i samspel med eleven och hens vårdnadshavare. Sedan har 
vi haft koll kring den enskilda eleven med lässvårigheter, vad kan vara bra för dem i 
klassrummet, hur kan de stärka ljud och bokstav på bästa sätt. Då har de fått lyssna på böcker, 
då blir det både lite övning och kompensation. De får även sig till läsning i appen Skolstil 
(Specialpedagog B). 



 

 

 

 29 

4.3 Upplevelse av stöd eller samarbete 
Informanternas upplevelse av stöd och samarbete kring elever med lässvårigheter 
varierade från skola till skola och individ till individ. Klasslärare A berättar att hen inte 
får det stödet som skulle behövas av specialpedagog A. Klasslärare A talar vidare om 
att hen och specialpedagog A träffas cirka en gång i månaden för att diskutera elevers 
lässvårigheter och hur de kan arbeta vidare med deras lässvårigheter.  

De mest förekommande lässvårigheterna som upptäcks hos elever i denna ålder är att när 
eleverna har avkodningssvårigheter i följd så blir läsförståelsen svår och då får eleverna ingen 
läsglädje och motivation till att lära sig att läsa. Jag tror att anledningarna som ligger till grund 
för dessa lässvårigheter är gruppsammansättningar - att det varit oroligt, stökigt, ingen lugn och 
ro. Många av dessa elever skulle behöva ha det helt tyst runt sig pga. att de lätt störs av saker 
runt omkring dem. Eleverna har inte hunnit träna tillräckligt när de gått i förskoleklass, jag vet 
att de jobbat mycket med ljudning men inte hunnit träna ihop ljuden till text (Klasslärare A). 

Specialpedagog A talar vidare om hur samarbetet ser ut mellan henne och klassläraren. 
Hen påpekar på att den ser lite olika ut, beroende på vilken elev det handlar om och 
hur mycket tid det finns.  

Vi försöker boka tider för att diskutera hur vi ska arbeta med elever som har lässvårigheter samt 
hur vi ska följa upp deras arbete. Jag försöker dessutom vara med på en del arbetslagsmöten för 
att lyssna in behovet och diskutera åtgärder. Tyvärr har det inte hänt särskilt ofta denna termin 
pga. att specialpedagogen för högstadiet är sjukskriven, att jag haft mycket möten att stå i och 
andra arbetsuppgifter som krävt mycket tid samt att jag även läser speciallärarelyftet. Men min 
förhoppning vore att vara kopplad till ett “stadium” och att endast få arbeta koncentrerat med 
dessa elever (Specialpedagog A).  

Förhållandena är inte lika i skola B där klasslärare B pekar på att samarbetet mellan 
hen och specialpedagog B är väldigt bra och att läraren känner att hen kan vända sig 
till specialpedagogen vid behov. Klasslärare B berättar om samarbetet mellan dem: 

Jag gör tester i form av bedömningsstöd i ämnet svenska och matematik samt Legilexi med 
eleverna. Dessa tester ligger till grunden för att upptäcka eventuella lässvårigheter hos eleverna. 
Specialpedagogen får ta del av elevernas resultat och utifrån resultaten kan specialpedagogen se 
vissa saker som behöver åtgärdas. Specialpedagogen arbetar enskilt med vissa elever i klassen. 
Dessa elever träffar specialpedagogen intensivt i ca 4–5 veckors tid, 2–3 gånger i veckan ca 20 
minuter varje tillfälle. Träffarna sker för att specialpedagogen ska stämma av vad eleven kan 
samt vad eleven behöver extra stöd i. Ibland kan specialpedagogen dela upp dessa 20 minuter så 
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att hen arbetar med två elever tillsammans i ca 10 minuter och sedan får eleverna 5 minuter 
enskilt (Klasslärare B). 

Som tidigare nämnt, känner klasslärare B att hen absolut får det stöd hen behöver av 
specialpedagog B. Lärare B berättar att hen och specialpedagog B inte har någon direkt 
schemalagd tid utan de träffas med jämna mellanrum: 

Ibland vill jag gärna ha mer tid naturligtvis, till vissa enskilda elever. Det kan vara lite 
frustrerande ibland, men tiden ska såklart räcka till alla. Genom en utvärdering och uppföljning 
på hur elevers arbete har gått under en viss period så stämmer jag och specialpedagogen av 
elevers arbete med jämna mellanrum, ungefär två gånger per termin. Då sitter vi och planerar 
vad vi har behov av här och nu, hur det gått samt vad vi behöver arbeta vidare med. Sen är det 
upp till mig som klasslärare att ta kontakt med specialpedagogen om jag känner att jag behöver 
hjälp med något, eller någon elev (Klasslärare B). 

Specialpedagog B beskriver samarbetet mellan hen och klasslärare B och hävdar att de 
har jobbat tillsammans sedan ettan och att de tillsammans håller koll på eleverna som 
behöver extra stöd i läsningen. Specialpedagog B berättar att klasslärare B gör vissa 
saker med hela gruppen, som exempelvis anpassar läxor så att alla elever får jobba 
utifrån sin egna kunskapsnivå.   

Sedan jobbar jag med enskilda elever så att de får extra skjuts på vägen. Men vi håller även 
tillsammans koll på olika tester vi gör, såsom Legilexi och bedömningsstöd, för att se om det har 
skett någon utveckling i elevens läsprocess. Vi har ett väldigt nära samarbete och försöker arbeta 
tillsammans på bästa möjliga sätt för elevernas bästa (Specialpedagog B). 

  4.4 Lärares och pedagogers strategier för 
läsfrämjande i klassrummet  

Ett centralt tema som uppstod i analysen av insamlade data handlar om lärarens 
strategier för läsfrämjande i klassrummet. Här är det bakomliggande samarbetet 
mellan lärare och specialpedagog viktigt för hur de väljer att arbeta. De arbetssätt som 
specialpedagog A använder sig av för elever med lässvårigheter, vilket även framgick 
under ett observationstillfälle, beror ofta på var svårigheterna ligger: 

Jag tror generellt på att läsa tillsammans och att diskutera ord och begrepp som uppkommer 
under läsningen. Att kunna återberätta för varandra vad det är man har läst, att kunna 
sammanfatta det man har läst är också bra träning för alla i läsförståelse. Om problemet handlar 
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om avkodning krävs det att man börjar träna på att avkoda och att det bör ske i en – till ett 
arbete. De hjälpverktyg som jag använder sig av för att leda eleverna mot en bättre läsförmåga 
är att lägga vikt på att träna enskild läsning med eleverna och spela memoryspel, där ena plattan 
består av ett ord och den andra av en bild på ordet (Specialpedagog A).  

Klasslärare A berättar hur hen ser på den specialpedagogiska verksamheten på skolan. 
Där framkommer det att specialpedagogen brukar träna med eleverna ensam för att 
stärka elevens lässvårigheter och försöka få den att utvecklas men även för att 
elevernas självbild ska lyftas och stärkas. Klasslärare A berättar utifrån sin syn på den 
specialpedagogiska verksamheten på skolan:  

Utifrån det jag har sett och hört har specialpedagogen lästränat extra med eleverna, hon har 
använt sig av spel, det vill säga ordkunskapsspel för att träna upp elevernas ordförråd. 
Specialpedagogen har använt sig av skilda böcker som eleverna fått lästräna på under tiden de 
har varit hos henne (Klasslärare A).  

Specialpedagog A berättar, vilket även observerades under ett tillfälle, att klasslärare 
A använder sig av dessa metoder och arbetssätt i undervisningen genom tystläsning, 
parläsning, högläsning, läxläsning, memoryspel samt iPads. Specialpedagog A berättar 
att hen och klasslärare A går vidare med elever som har lässvårigheter beroende på vad 
det är för typ av svårigheter: 

Jag tror på enskild träning, stöd i mindre grupp är det som krävs för att eleven ska kunna 
utvecklas. Sedan krävs det även en uppföljning för att kolla upp hur det går och har gått hittills 
med lässvårigheterna (Specialpedagog A).  

Klasslärare B berättar om de metoder och arbetssätt hen använder sig av för att stödja 
elever med lässvårigheter utifrån specialpedagog B:s råd. Klasslärare B menar att detta 
är väldigt individuellt, vissa saker kan passa för en elev, men inte för en annan som 
också har lässvårigheter. Läraren menar på att hen måste: 

Vi måste möta eleverna där de är. Behöver de stöd i den fonologiska medvetenheten, då är det 
där vi börjar, exempelvis: vilken bokstav är detta, hur låter den och hur ser den ut. Just nu 
arbetar vi mycket med nonsensord såsom si, so, su och sa, där eleverna får träna på 
bokstävernas olika ljud. Dessa ord är oftast en kombination av en konsonant och en vokal. Vi 
arbetar mycket för att motivera eleverna till att vilja läsa mer. Detta gör vi genom att eleverna 
får vara med och bestämma, exempelvis genom att eleverna själva får bestämma vilka texter de 
vill ha som läsläxa. De metoder och olika arbetssätt jag använt mig av är spel på iPad, enskilda 
läsläxor och plockmaterial. Jag tror väldigt mycket på lek och ramsor så därför arbetar jag gärna 
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väldigt mycket med det. I samband med att vi fastställer elevens IUP under utvecklingssamtal i 
samspel med elev och dess vårdnadshavare så får eleven vara med och bestämma hur hen vill gå 
tillväga för att uppnå målen (Klasslärare B). 

Under intervjun berättar klasslärare B om anledningar bakom lässvårigheterna och de 
mest förekommande lässvårigheterna. Klasslärare B nämner att det till stor del beror 
på vilken ålder eleverna befinner sig i: 

I tvåan kan det vara att eleverna ska få ihop ljuden till ord och i trean att eleverna ska förstå vad 
dem läser. De svårigheter som förekommer i klassen är att avkodningen och ljudningen tar för 
mycket av elevernas energi och detta medför att eleven inte förstår vad hen har läst. Under åren 
jag har jobbat i lågstadiet är ovannämnda lässvårigheter de jag har märkt av mycket Eleverna 
kan ha någon läs- och skrivsvårighet, ett medfött problem. En annan anledning är att innan 
eleverna började i skola inte har varit intresserade av bokstäver tidigare. Då är det en tuff 
rivstart för många när de börjar i ettan. Men jag personligen tror att mycket har med hur 
läskulturen ser ut i hemmet. Jag märker skillnaden på de elever som läser, eller får en saga 
uppläst hemma, och på de elever som inte läser. Det finns även forskningar som säger att om 
man har läst för sitt barn varje kväll, så ökar elevers ordförråd (Klasslärare B).  

Specialpedagog B nämner olika hjälpverktyg, som vi även kunde se under en 
observation, att hen använder sig av för att leda eleverna mot bättre läsförmåga. Det 
som används flitigt är Skolstil, där eleverna får lyssna på varje bokstav och ljud, samt 
ord och meningar de skriver. De får hela tiden återkoppling på deras arbete. Sedan 
arbetar de med inlärningstjänster såsom Legimus, som innebär att eleverna får lyssna 
på böcker och språket. Specialpedagog B berättar vidare att klasslärare B använder sig 
av dessa metoder i sin undervisning. Detta har vi även fått se vid ett 
observationstillfälle.  

Genom att eleverna skriver i Skolstil, skriver i lillboken och veckans ord, har parläsning och 
anpassad läsläxa. Jag önskar att klassen hade tillgång till fler iPads då Skolstil och andra appar 
är bra för alla elever, även de som har flyt i läsningen samt att eleverna redan i årskurs ett hade 
kunnat arbeta med Skolstil (Specialpedagog B). 
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4.5 Samarbete, metod och arbetssätt på de 
olika skolorna  

Specialpedagog A berättar, likt det klasslärare A berättar, att avkodningen och 
läsförståelsen är de mest förekommande lässvårigheterna hos elever i de låga 
årskurserna. Specialpedagog A berättar vidare om hur elever med lässvårigheter 
upptäcks: 

Det är fortfarande klassläraren som först signalerar om svårigheterna eleven har, sedan tar 
klassläraren kontakt med antingen mig eller EHT (elevhälsoteamet) för att göra ytterligare 
tester, som t.ex. screeningtester som varje årskurs utför, alltså Legilexi, som även är det 
screeningtest som kommunen använder sig av (Specialpedagog A).  

Klasslärare A berättar vidare om hur hen upptäcker elever med svårigheter och vilka 
de mest vanliga lässvårigheterna är hos eleverna:  

Jag upptäcker eleverna genom att man märker att de har svårt för att avkoda, att ljudningen 
krånglar eller att de inte alls förstår vad de läser. Detta blir även uppenbart när vi utför 
screening, Legilexi, på eleverna, då blir det väldigt tydligt vilka delar som de har svårigheter med 
(Klasslärare A). 

Specialpedagog B berättar om det sätt hen och klasslärare B tillsammans arbetar vidare 
med elever som har lässvårigheter. Specialpedagog B hävdar att: 

I vissa kommuner är det logopeden som gör kartläggningen på elevers lässvårigheter, men här 
är det jag som gör dem. Det tycker jag känns bra eftersom att jag är i nära kontakt med eleverna 
och ser vad de behöver extra stöd och hjälp i. Vi börjar alltid att göra en kartläggning på alla 
elever, sedan ser vi, jag och klassläraren, snabbt vilka elever vi behöver jobba vidare med. Den 
typ av kartläggning vi gör nu är Legilexi, där får vi reda på väldigt mycket. Läraren kollar 
bokstavkunskaperna och jag kollar den fonologiska medvetenheten, så med hjälp av det så har 
vi koll. Sedan försöker jag att utvärdera med eleverna i ettan och tvåan, ungefär var tredje eller 
fjärde månad, vilken utveckling som skett och vad ska vi fortsätta vidare med (Specialpedagog 
B).  

Specialpedagog B berättar i sin intervju om de olika arbetssätt hen väljer att arbeta 
med för att stödja elever med lässvårigheter. Specialpedagog B nämner att: 

Jag försöker arbeta utifrån Phonics metoden. För de yngre eleverna finns det något som kallas 
för fonoMix. Då jobbar man med att det finns bilder på munnen som eleverna ska koppla till rätt 
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bokstav och ljud. Sen arbetar jag även med läsinlärningen i sju steg (se bilaga 6). I denna 
metod får eleverna arbeta mycket med analys och syntes, vad hör vi, vad händer om vi lägger 
till/tar bort en bokstav. Jag arbetar även utifrån Witting metoden, nybörjarinlärningen, som är 
att skriva mycket, skriva sig till läsning. Denna metod är kopplad till lillboken och veckans ord. 
Men här kan jag arbeta mer med rätt nivå för den enskilda eleven, vilket jag eller klassläraren 
inte alltid kan göra i helklass (Specialpedagog B).  

I intervju med specialpedagog B pratas det vidare om de mest förekommande 
lässvårigheterna och hen nämner i princip det klasslärare B nämnde i sin intervju, 
d.v.s. avkodningssvårigheter, fonologisk medvetenhet och läsförståelse. 
Specialpedagog B anser läsförståelsesvårigheter är vanligt framkommande för de 
tvåspråkiga eleverna. Under intervjun berättar specialpedagog B om hur hen 
upptäcker elever med lässvårigheter:  

Det upptäcker vi egentligen redan i förskoleklass. Då vet vi vilka som är i riskzonen. Vi tittar på 
tre saker, bokstavskunskap, fonologisk medveten och ordmobilisering vilket innebär hur lätt 
eleverna har att hitta ord. De tre sakerna kan tala om hur läsningen kommer att se ut. Men 
däremot när de är små så vet vi inte än vad som är vad. Ofta kan killar exempelvis inte träna den 
fonologiska medvetenheten. Så då börjar vi undersöka för att se, vad händer när de får träning? 
Vissa kommer bara igång och knäcker läskoden medan andra behöver lång tid på sig och det är 
då vi upptäcker att här är det en långsam läsning. Det är då vi behöver börja individanpassa 
läsningen för denna elev (Specialpedagog B). 

De skolor som ingick i studien är lika till storlek, gällande antalet elever och lärare samt 
de årskurser som tillhör skolan. Trots detta finns det olikheter i de lokala 
förhållandena. På skola A beskrivs samarbetet mellan specialpedagogen och 
klassläraren som väldigt lite, detta för att tid inte räcker till p.g.a. att specialpedagogen 
dels läser speciallärarelyftet, men även för att hen fått ta över ansvaret för högstadiet 
på grund av en kollegas sjukskrivning. Klasslärare A betonade i intervjun att hen inte 
får tillräckligt med hjälp och stöd från specialpedagogen. Detta medför att klassläraren 
får lägga ner extra mycket tid på att ta fram individanpassat material för eleverna med 
lässvårigheter. Även specialpedagog A nämner i intervjun att samarbetet inte fungerar 
lika bra som det tidigare har gjort.  

På skola B framkommer det i samband med intervjuerna att samarbetet fungerar 
väldigt bra. Klassläraren känner att hen absolut får det stöd och hjälp hen kan behöva 
för elever med lässvårigheter. Klassläraren känner att specialpedagogen är väldigt 
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aktiv och deltagande samt lätt tillgänglig. Även specialpedagogen betonar att 
samarbetet fungerar bra och att hen och klassläraren jobbar väldigt mycket 
tillsammans för att stödja elever med lässvårigheter. Specialpedagogen och 
klassläraren nämner att de bollar mycket idéer tillsammans, både för den enskilda 
eleven men även för hela gruppen. 

I intervjuerna med skola A och B framgår det att klasslärarna använder sig av 
liknande arbetssätt och metoder för att stödja elever med lässvårigheter utifrån 
specialpedagogerna råd. De stödjer eleverna i individanpassad läsning, läsning i 
mindre grupper eller i par. På de båda skolorna framkommer det att klasslärarna 
använder sig utav iPads med olika skrivprogram som stödjer eleverna. Den ena skolan 
använder sig av Pages medan den andra använder Skolstil. På båda skolorna har 
eleverna läsläxböcker som är anpassade efter elevens nivå och får även där läsa upp 
läxan för läraren. Båda skolorna har uppföljning av läsningen med specialpedagogerna 
för att kolla hur det går för eleven och vad de behöver sätta upp för nya mål eller 
fortsätta med målen som redan är skrivna. På skola B använder klassläraren sig även 
av olika spel, plockmaterial, lek och ramsor för att stödja eleverna med lässvårigheter 
utifrån specialpedagogens råd.  

5. Diskussion 
I detta kapitel kommer vi att diskutera det resultat vi kommit fram till efter genomfört 
arbete. Metoderna som använts i denna studie kommer även att diskuteras.  

5.1 Resultatdiskussion  
I detta kapitel diskuterar vi studiens resultat. I resultatkapitlet presenterades om 
skolorna ofta separat, men under gemensamma analytiska kategorier, medan vi här 
diskuterar vår analys utifrån våra forskningsfrågor och den teoretiska bakgrunden. Vi 
har valt att baka in den tredje och sista frågeställningen i de två första 
forskningsfrågorna.  

5.1.1 Hur beskriver klasslärarna och specialpedagogerna sitt 
samarbete med avseende på elever med lässvårigheter? 
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Den undersökning som gjorts i denna studie har visat att vikten av bra samarbete 
mellan klasslärare och specialpedagog är betydelsefullt för elever med lässvårigheter. 
I både resultatdelen och den teoretiska bakgrunden uppmärksammas hur viktigt det 
är med tidiga insatser för att stödja elever mot en bra läsförmåga. Fridolfsson (2008, s 
240) skriver att specialpedagogernas arbetsuppgift är att större del handleda än att 
själva undervisa. Detta har i utgångspunkt att klassläraren får handledning av 
specialpedagogen för att kunna ge elever med lässvårigheter rätt typ av undervisning i 
klassrummet.  

Det vi uppmärksammat i studien är att på Skola B sker ett gott samarbete mellan 
klassläraren och specialpedagogen. Som tidigare nämnt i intervju med klasslärare B 
får hen det hjälp och stöd som krävs för att hitta anpassningar till elever som har 
lässvårigheter men även anpassningar som kan i användas i klassrummet. Fridolfsson 
(2008:238) nämner att ett bra samarbete mellan specialpedagog och klasslärare är en 
förutsättning och möjlighet för deras yrke, speciellt för klasslärarens yrke. Detta för att 
om klassläraren inte kan behärska anpassningar och råd av specialpedagogen, blir det 
svårt för klassläraren att ge eleverna rätt typ av hjälp i klassrummet vilket leder till att 
eleven kanske inte når upp till kunskapsmålen. Författaren skriver vidare att ett bra 
samarbete hjälper klassläraren att problematisera och analysera elevens svårigheter. 
För de barn som har en långsam läsinlärning krävs det av läraren att veta på vilken 
utvecklingsnivå barnet befinner sig i och hur läraren kan anpassa undervisningen 
utifrån eleven. Fridolfsson (2008:238) hävdar att om det brister i samarbetet mellan 
specialpedagog och klasslärare riskerar klassläraren att själv behöva bära ansvaret och 
på egen hand arbeta med olika åtgärdsprogram för eleven.  

Antydan till detta visar vår analys av situationen på skola A där vi i samband med 
intervjuerna med klassläraren och specialpedagogen fick ett underlag som tyder på att 
klassläraren själv fick ta stora delar av ansvaret för eleverna som har lässvårigheter då 
det är ett litet samarbete dem emellan. Detta visade klassläraren tydligt genom att hen 
kände att hen inte får det stöd som krävs vilket får i följd att klassläraren själv får ta 
fram material och hitta anpassningar som passar eleverna både på gruppnivå men även 
individuellt. Fridolfsson (2008:239) menar på att det finns vetenskap på hur 
betydelsefull lärarens kunskaper är för elevers läsutveckling, och att det finns vittnen 



 

 

 

 37 

från flera rapporter om att kunskaperna hos lärarna som arbetar med barns tidiga 
läsinlärning har försämrats otroligt mycket de senaste åren.  

Fridolfsson (2008:212) skriver om att tidiga insatser som en förebyggande 
pedagogik som ska ha elevers olika förutsättningar i utgångspunkt för att forma en 
bättre möjlighet för samtliga elever så tidigt som möjligt. De slutsatser vi kan dra är att 
Skola B får dessa förutsättningar då samarbetet har en bra grund medan Skola A inte 
har dessa förutsättningar. I LGR11 (Skolverket, 2017:17) skrivs det att läraren ska ta 
tillvara på möjligheten som finns till kontinuerligt samarbete om undervisningen. I 
samband med intervjun med klasslärare på Skola B fick vi bekräftat vilken trygghet det 
är för hen att alltid kunna vända sig till specialpedagogen, oavsett om hen behöver 
kommunicera om något eller få hjälp att ta fram material. Denna bekräftelse fick vi 
dock inte av klassläraren på Skola A. Klassläraren på Skola A pekade på att hen inte 
känner någon trygghet till specialpedagogen på skolan. Detta för att hen inte får de 
stöd och hjälp hen hade önskat.  

5.1.2 Vilka metoder och arbetssätt använder klassläraren sig av 
för att stödja elever med lässvårigheter utifrån 
specialpedagogens råd? 

Det finns flertal metoder och arbetssätt som kan användas i elevernas undervisning. 
Det finns de metoder och arbetssätt som hela gruppen får arbeta med och därmed är 
alla inkluderade i en gemenskap. Sedan finns det även de metoder och arbetssätt elever 
med lässvårigheter får arbeta enskilt med utanför klassrummet för att deras läsning 
ska utvecklas.  

Vi kunde se både likheter och skillnader på Skola A och Skola B utifrån de 
arbetssätt och metoder pedagogerna arbetar med, för att stödja elever med 
lässvårigheter, både i helklass och individuellt. De likheter vi kunde se är att båda 
skolorna arbetar med iPads och läsläxböcker på individuell nivå. Fridolfsson 
(2008:170) skriver att digitala verktyg är ett bra hjälpmedel för elever med 
lässvårigheter, men det ska användas med förstånd. Båda skolorna använder en typ av 
skrivprogram, Skolstil och Pages. Här får eleverna träna på att skriva, höra ljud och 
bokstäver, samt hela ord och meningar. Eleverna på Skola B har även fått träna på olika 
ljud och bokstäver med hjälp av olika spel på iPaden. Lundberg (2010:172) nämner att 
det idag finns effektiva program eller appar i form av spel som ger elever med 
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lässvårigheter bra möjligheter till att utvecklas. Författaren pekar vidare på att dessa 
program eller appar är motiverande för eleverna då de kan ge kontinuerliga besked om 
de framsteg eleverna gör. 

En annan likhet som framkom är att båda skolorna använder sig av individuella 
läsläxböcker. På skola A använder man sig av Diamantjakten där eleverna antingen får 
en grön, röd eller blå läsebok, beroende på vilken nivå eleverna ligger på i läsningen. 
Skola B använder sig av olika typer av texter, exempelvis fakta, beskrivande eller 
skönlitterära texter som finns i olika svårighetsgrader. Elbro (2004:168) skriver om 
värdering av språkliga tillgängligheten hos läsmaterial och pekar på att det är viktigt 
att läraren inte ger eleverna för svåra texter som kan knäcka eleverna så att de tappar 
lusten till att läsa. I samband med våra observationer har vi fått se hur de olika 
klasslärarna anpassar texter för att motivera eleverna utifrån deras olika läsnivåer. 
Vissa elever har mycket bilder och få ord, medan andra elever enbart har text. 
Lundberg (2010:86) skriver om samspelet mellan bild och text. Författaren menar på 
att bilder underlättar och förtydligar textens innehåll. Stensmo (1997:97) betonar 
vikten av att motivera eleverna till att lära sig att läsa. Under våra datainsamlingar har 
vi både fått se och höra att pedagogerna arbetar utifrån ett sätt där de vill motivera 
eleverna till att utvecklas i sin läsning. Detta har de gjort genom att anpassa texterna 
till elevernas olika nivåer. Taube (2007:94–95) hävdar att elever som får läsa 
intresseväckande texter, drivs framåt i läsningen. På Skola B motiverar de även 
eleverna genom att eleverna får vara med och bestämma vad de vill ha för läsläxa. 
Klassläraren pekar på att det är viktigt att eleverna får känna en delaktighet och får 
läsa texter som passar deras intressen.  

Både Skola A och Skola B arbetar med en form av parläsning, men på skilda sätt. 
På Skola A har eleverna skilda bänkböcker och får vid vissa tillfällen läsa högt för 
varandra om de vill. Skola B har däremot parläsning genom att elevparet tilldelas 
samma text utifrån deras gemensamma läsnivå. Denna typ av parläsning är en 
upprepad läsning där eleverna under fem minuter får läsa en och samma text högt för 
varandra. Høien & Lundberg (1990:90) skriver om parläsning och menar på att det är 
svårt att sätta fingret på vad det är i parläsningsprocessen som ger bra resultat i elevens 
läsning; om det är lästräningen i sig eller om det är den positiva atmosfären som 
uppstår mellan två barn när de får läsa högt för varandra. Vi anser att parläsning är ett 
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bra arbetssätt då eleverna blir aktiva läsare under parläsningsprocessen och att detta 
kan vara motiverande för eleverna. De blir aktiva läsare genom att de måste lyssna på 
sin kamrat, hänga med i texten samt att de får chansen att rätta sin kompis i läsningen.  

På Skola B arbetas det mycket med att eleverna ska skriva sig till läsning, vilket 
inte förekommer på skola A. På Skola B skriver eleverna i lillboken men även veckans 
ord. Dessa moment tillämpas både på individ- och gruppnivå. Veckans ord innebär att 
eleverna skriver samma sju ord varje vecka, måndag-fredag. Varje vecka får eleverna 
nya ord. I lillboken övar eleverna stavelser och ljudning i hel klass. Enligt både 
klasslärare och specialpedagog är syftet med denna träning att se vilka eleverna som 
behöver träna vidare på att få en mer automatiserad koppling mellan bokstav och ljud, 
vilket även Fridolfsson (2008:234) nämner.  

5.2 Metoddiskussion  
Trots (2005:17) skriver om triangulering som innebär att forskarna använder sig av två 
eller flera metoder för att få fram rätt svar i sin undersökning på sina forskningsfrågor. 
Vi valde att använda oss av enbart intervjuer och observationer, vilket vi i efterhand 
känner oss nöjda med. Detta för att vi känner att vi har fått våra forskningsfrågor 
besvarade och därmed uppfyllt studiens syfte med hjälp av dessa metoder. I efterhand 
kan vi dra slutsatsen att dessa två datainsamlingsmetoder kompletterat varandra, då 
det som inte framkom tydligt under intervjuerna observerades med ögonen under 
observationerna. Detta gjorde att vi kunde gå tillbaka till våra inspelningar och förstå 
klasslärarnas svar och exempel på arbetssätt med en annan bild. Till en början var 
tanken att bara använda oss av intervjuer för att få svar på våra forskningsfrågor, men 
studien gynnades av att vi lade till observationer som metod. Detta för att vi fick en 
bredare bild av hur klassläraren arbetar samt vilka material som används för att stödja 
elever med lässvårigheter. Vi har även fått observera och se hur specialpedagogen 
arbetar enskilt med eleverna, samt hur samarbetet mellan klasslärare och 
specialpedagog sker och vilka råd klassläraren får av specialpedagogen.  
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5.3 Slutsatser och fortsatt forskning    
Denna studie tog avstamp i studiens problemområde (se kap. 1.), vilket utgår ifrån 
tidigare forskning och empiriska observationer som visar på att det finns brister i hur 
skolan tar hand om elever med lässvårigheter, likt Erik i exemplet (se kap. 1.). 
Jakobsson & Nilsson (2011:101) nämner att det finns flera orsaker till lässvårigheter 
och att de visar sig på olika sätt. Författaren menar vidare att det är specialpedagogens 
uppgift att hjälpa eleverna med det som inte fungerar för eleven samt det läraren inte 
har tid för. 

En slutsats vi kunnat dra är att ett tätt samarbete mellan klasslärare och 
specialpedagog har en stor betydelse när det kommer till elever som har lässvårigheter. 
Detta för att kunna ge eleverna lämpliga stödinsatser som hjälper dem att utvecklas i 
läsningen. Genom att alla lärare har ett nära samarbete med specialpedagogen på 
skolan kan läraren utveckla en bredare kännedom om passande insatser i 
klassrummet, vilket skapar en bredare delaktighet i elevernas lärande och klassens 
samhörighet. Genom att Erik får stödinsatser i klassrummet behöver inte Erik känna 
sig utanför klassens gemenskap, vilket även kan leda till att Erik skapar ett förtroende 
till sitt kunnande att läsa.  

Efter att ha slutfört detta arbete har det uppstått flera idéer och tankar på hur vi 
kommer sträva efter att arbeta med elever som har lässvårigheter, detta utifrån 
utformning av material, samarbete mellan pedagoger och elev samt upptäckt av 
lässvårigheter. Avslutningsvis har denna uppsats gett oss många bra förklaringar och 
tips på hur vi som framtida lärare kan arbeta med elever som har lässvårigheter samt 
hur betydelsefullt det är att ha ett nära samarbete med specialpedagogen för att stötta 
elever i undervisningen.  
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Bilaga 1 – Missivbrev till klasslärarna och 
specialpedagogerna  

    Västerås den 7 november 2018 

Information om medverkande i en undersökning som handlar om hur 
specialpedagogen och klassläraren samarbetar för att stödja elever med lässvårigheter.  

Vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola som ska skriva vårt 
självständiga arbete. Det vi tänkt att undersöka är hur några specialpedagoger och 
klasslärare i årskurs 1–3 samarbetar för att stödja elever med lässvårigheter.  

Eftersom vi studerar grundlärarprogrammet F-3 har vi valt att inrikta oss på 
verksamma klasslärare i årskurs 1–3 och specialpedagoger. Vi vill därför fråga om du 
vill delta i denna undersökning. Vi vill planera in en träff med dig för att intervjua och 
observera dig för att se hur du arbetar med elever som har lässvårigheter. Intervjun 
beräknas att ske under v. 46–47 och ta ca 30–40 minuter.  

Under intervjuerna kommer vi att göra ljudinspelningar, detta för att vi inte ska 
glömma bort något som framkom och dels för att öka vår reliabilitet, men även för att 
vi ska kunna föra diskussioner med dig utan att de ska avbrytas. Du kommer att vara 
helt anonym i denna studie, varken ditt namn eller skolans namn kommer att nämnas 
i studien.  

Din medverkan är frivilligt och du kan avbryta deltagandet när du vill. Studiens 
resultat kommer att presenteras i en uppsats på Mälardalens högskola, men även 
publiceras på databasen DiVa. 

Härmed tillfrågas du om att medverka i denna undersökning. 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till oss:  

Paulina Dik pck14001@mdh.student.se  
Assrin Alzahawi aai15002@mdh.student.se 
Handledare: annaliina.gynne@mdh.se  
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Bilaga 2 – Missivbrev brev till vårdnadshavare  

Hej,  

 

Vi är två lärarstudenter som är inne på vår sista termin inom grundlärarprogrammet, 
F-3. Vi ska nu skriva vår C-uppsats vid Mälardalens högskola. Det vi valt att skriva om 
är hur klassläraren och specialpedagogen samarbetar för att stödja elever som har 
lässvårigheter. 

Vi skickar ut detta brev till dig eftersom vi kommer att intervjua och observera 
klassläraren och specialpedagogen i ditt barn klass i deras arbete. Observationerna 
kommer att ske i klassrummet under 2–3 dagar och fokus under observationen 
kommer att vara på pedagogernas arbete. 

I detta arbete kommer vi att förhålla oss till de fyra forskningsetiska principerna, 
(se nedan), vilka innefattar sekretess som innebär att all data som samlas in inte får 
lämnas ut, anonymitet innebär att endast forskarna får ta del av informanternas 
personuppgifter, tystnadsplikt som innebär att forskarna inte får dela med sig av 
informationen som samlats in och integritet som handlar om att forskarna fortsätter 
skydda respondenterna även efter undersökningen avslutats. Du kan läsa mer om 
dessa principer via länken nedan:  
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf  

Er medverkan i studien är frivillig och du och ditt barn har rätten att avbryta 
deltagandet i undersökningen utan att ange orsak om ni så vill.  
Härmed tillfrågas du om ditt barns medverkande i denna undersökning. Vid frågor, är 
du välkommen att kontakta någon av oss: 
Paulina Dik pck14001@mdh.student.se  
Assrin Alzahawi aai15002@mdh.student.se 
Handledare: annaliina.gynne@mdh.se  
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Bilaga 3 – Intervjufrågor till specialpedagogerna  

Hur länge har du arbetat som specialpedagog? 
 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 
Beskriv din utbildning.  
 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och klassläraren? 
 
Hur samarbetar du och klasslärare för att elevers läsförmåga ska utvecklas? 
 
Hur upptäcks elever med lässvårigheter? 
 
Hur ofta träffas du och klassläraren för att diskutera elever som har lässvårigheter?  
 
Vilka är de mest förkommande lässvårigheterna? 
 
Vilka arbetssätt väljer du ut att arbeta med för elever med lässvårigheter och varför? 
 
Vilka hjälpverktyg använder du dig av för att leda eleverna mot bättre läsförmåga? 
 
Hur använder klassläraren sig av dessa metoder och arbetssätt i undervisningen? 
 
På vilket sätt går du och klassläraren vidare med elever som har lässvårigheter? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor till klasslärarna  

Hur länge har du arbetat som klasslärare? 
 
Hur länge har du arbetat på denna skola? 
 
Beskriv din utbildning.  
 
Hur ser samarbetet ut mellan dig och specialpedagogen? 
 
Hur ser du på den specialpedagogiska verksamheten på din skola? 
 
Hur samarbetar du och specialpedagogen för att elevers läsförmåga ska utvecklas? 
 
Hur upptäcker du elever med lässvårigheter? 
 
Känner du att du får de stöd du behöver från specialpedagogen? 
 
Hur ofta träffas du och specialpedagogen för att diskutera elevers lässvårigheter? 
 
Vilka är de mest förkommande lässvårigheterna? 
 
Vilka anledningar anser du ligger som grund till dessa lässvårigheter?  
 
På vilket sätt går du och specialpedagogen vidare med eleverna som har 
lässvårigheter? 
 
Vilka metoder och arbetssätt använder du dig av för att stödja elever med 
lässvårigheter utifrån specialpedagogens råd? 
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Bilaga 5 - Sammanställning av intervjuer och 
observationer  
 

  Skola A 

Klasslärare  

Ca 60 min 

Skola B 

Klasslärare 

Ca 60 min 

  Skola A 

Specialpedagog 

Ca 60 min 

Skola B 

Specialpedago
g 

Ca 60 min 

Hur länge har 
du arbetat som 
klasslärare? 

Sammanlagt 9 år. Sammanlagt 16 
år. 

Hur länge har 
du arbetat som 
specialpedago
g? 

Sammanlagt 1,5 år. Sammanlagt 6,5 
år 

Hur länge har 
du arbetat på 
denna skola? 

I 11 år.  16 år. Hur länge har 
du arbetat på 
denna skola? 

I snart 2 terminer. Drygt 1 år. 

Beskriv din 
utbildning.  

  

Uppsala universitet 
– lärarutbildningen, 
barn och lärande. 
Med inriktning 
barns lärande och 
specialpedagogik. 
Spädbarn till år 6.  

Grundskolelär
are 1–7 
inriktning 
svenska/so 

Beskriv din 
utbildning.  

  

Totalt 90hp 
(+pedagogbehörigh
et och 
yrkesverksam i 
minst två år) Första 
året läser samtliga 
speciallärare + 
specialpedagoger 
gemensamt. 
Kurserna är bl.a. 
specialpedagogiska 
perspektiv, sociala 
samspel och 
kvalificerade 
samtal. Andra året 
är läser man den 
inriktning man valt, 
i mitt fall språk-, 
läs- och 
skrivutveckling. 
Tredje året är det 
metod och teori 
samt 
uppsatsskrivning. 

Dels fördjupa sig 
i läsprocessen, 
vad som händer, 
hur vi kan arbeta 
och vad 
forskning säger. 
Handlar mycket 
om 
förhållningssätt 
och handledning, 
nästan till större 
del.  

Hur ser 
samarbetet ut 
mellan dig och 
specialpedagog
en? 

Just nu väldigt lite, 
pga. brist på 
specialpedagoger på 
skola, men även för 
att hon utbildar sig 
till speciallärare. 
Hon möter eleverna 
4–5 veckor, 2-
3gr/veckan ca 
20min. Arbetar 
intensivt 

Väldigt bra. De 
tester vi gör 
Legilexi, 
bedömningsstö
d sv-ma så kan 
hon se vissa 
saker som 
behöver 
åtgärdas. Hon 
möter eleverna 
4–5 veckor, 2-
3gr/veckan ca 
20min. 
Arbetar 
intensivt 

Hur ser 
samarbetet ut 
mellan dig och 
klassläraren? 

Lite olika. Vi 
försöker boka tider 
för att diskutera 
hur vi ska arbeta 
med eleverna, följa 
upp etc. Jag 
försöker vara med 
på en del 
arbetslagsmöten för 
att lyssna in 
behovet, diskutera 
åtgärder etc. även 
där. Tyvärr har det 
inte varit särskilt 
mkt denna termin 
pga. av 
sjukskrivningar, 
andra möten, andra 
arbetsuppgifter. 
Min förhoppning 
vore att vara 
kopplad till ett 
"stadium" och att få 

Vi har jobbat 
tillsamman 
sedan etta, vi 
håller 
tillsammans koll. 
Hon gör vissa 
saker med hela 
gruppen, 
anpassar läxor sp 
att alla barn får 
jobba på sin 
nivå. Sen jobbar 
jag med enskilda 
elever så att de 
får extra skjuts 
på vägen. Men 
även att vi håller 
koll på olika 
texter som vi gör 
så vi ser att det 
sker en 
utveckling. Ett 
nära samarbete, 
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arbeta koncentrerat 
med de eleverna. 

att de 
tillsammans 
håller koll. 

Hur ser du på 
den 
specialpedagogi
ska 
verksamheten 
på din skola? 

Läs tränat extra 
med elever, spel – 
ordkunskap. Skilda 
böcker som eleverna 
får läsa. 

Två 
specialpedagog
er, en för f-5, 
en 6-9. Stor 
skola, förr fick 
vi mer hjälp. 
Förr hade man 
två i lågstadiet, 
en som rikta 
sig in svenska 
och en i matte. 

Tufft för 
eleverna som 
hade 
svårigheter i 
båda ämnen. 

Hur 
samarbetar du 
och 
klasslärare för 
att elevers 
läsförmåga 
ska utvecklas? 

Egentligen inte 
specifikt förutom 
att vi diskuterar 
/delar 
Legilexiresultat, 
elevernas 
utveckling och 
följer upp.  

Hela gruppen: 
parläsning, läser 
ord för att 
befästa bokstav 
och ljud, samt 
läsa en text flera 
gånger. Skriva 
lillboken.  

Individuellt: 
läsläxa, som 
passar varje elev 
– som har 
svårigheter.  

Hur samarbetar 
du och 
specialpedagog
en för att 
elevers 
läsförmåga ska 
utvecklas? 

Observerat, 
Legilexiresultat. 
Läraren har berättat 
svårigheter som 
sett. Återkopplat.  

Kan alltid 
vända mig till 
specialpedagog
en, elever hjälp 
eller bolla 
idéer. Legilexi. 

Hur upptäcks 
elever med 
lässvårigheter
? 

  

Det är fortfarande 
klassläraren som 
först signalerar om 
svårigheter, tar 
kontakt med någon 
av oss 
speciallärare/EHT 
för att göra 
ytterligare tester 
och så klart genom 
de screeningtester 
som görs i varje 
årskurs. (Västerås 
stads screeningplan 
finns på nätet) 

Redan i 
förskoleklass 
upptäcks de som 
är i riskzon. De 
kollar på tre 
olika saker, 
bokstavskunskap
, fonologisk 
medvetenhet och 
ordmobilisering.  

Hur upptäcker 
du elever med 
lässvårigheter? 

  

Märker att de har 
svårt att avkoda, 
ljudningen krånglar, 
förstår ej vad de 
läser. Screening – 
Legilexi.  

Lättare ju 
längre man 
jobbat, för man 
då vet vad man 
ska titta på.  

Hur ofta 
träffas du och 
klassläraren 
för att 
diskutera 
elever som har 
lässvårigheter
?  

  

Vi har inga "fasta” 
avstämningstider 
men någon form av 
återkoppling har vi 
haft vid de olika 
Legilexi 
avstämningarna 
samt när det krävs 
för att diskutera 
elevers svårigheter.  

Ca två gånger 
per termin, som 
man träffas och 
sätter sig med 
arbetslaget. 

Känner du att 
du får det stöd 
du behöver från 
specialpedagog
en? 

Nej.  Ja, absolut. 
Ibland till man 
gärna ha mer 
tid till vissa 
enskilda 
elever. 

Vilka är de 
mest 
förkommande 
lässvårigheter
na? 

  

Avkodningssvårigh
eter, läsförståelse 

Att inte förstå 
ord och ha logisk 
språkförståelse, 
vanlig för de 
flerspråkiga. 
Fonologisk 
medvetenhet. 

Hur ofta träffas 
du och 
specialpedagog
en för att 
diskutera 
elevers 
lässvårigheter? 

  

Cirka en gång i 
månaden för att 
diskutera elevers 
lässvårigheter och 
hur man kan arbeta 
vidare med 
svårigheterna.  

Vi har inget 
schemalagt, vi 
gör 
utvärderingar 
på hur arbetet 
har gått, ca 
2ggr/termin. 
Hur har det 
gått, vad 
behöver vi 
jobba vidare 
på?  

Vilka 
arbetssätt 
väljer du ut att 
arbeta med för 
elever med 
lässvårigheter 
och varför? 

  

Olika beroende på 
var svårigheterna 
ligger men generellt 
tror jag på att läsa 
tillsammans och att 
diskutera ord och 
begrepp. 
Återberätta för 
varandra, 
sammanfatta ger 
också bra träning 
för alla. Är det 
avkodning som är 
problemet måste 

Försöker jobba 
med Phonics, 
fonoMix för 
yngre elever, 
jobbar med 
bilder på 
munnen och 
kopplar ljud och 
bokstav. 
Läsinlärning i 
sju steg, analys 
och syntes. 
Lägger till och 
tar bort ljud. 
Wittingmetoden, 



 

 

 

 49 

man börja där och 
då en- till - en.  

skriva mycket, 
skriva sig till 
läsning. 
(lillboken) 

Vilka är de mest 
förekommande 
lässvårighetern
a? 

  

Avkodning, 
läsförståelsen.  

Avkodning och 
läsförståelse   

Vilka 
hjälpverktyg 
använder du 
dig av för att 
leda eleverna 
mot bättre 
läsförmåga? 

  

Enskild läsning 
med eleverna, 
memoryspel.  

Skolstil, skriva i 
Skolstil, app – 
låter efter 
bokstaven de 
trycker på. Kan 
läsa upp ord och 
hela meningar, 
får hela tiden 
återkoppling. 
Inläsningstjänst 
och legimus, 
lyssna på böcker 
och språket 

Vilka 
anledningar 
anser du ligger 
som grund till 
dessa 
lässvårigheter? 

Gruppsamansättnin
gen, inte hunnit 
träna i 
förskoleklass. 
Jobbat mycket med 
ljuden, men inte 
hunnit med att 
träna på texter.  

Kan ha 
medfött 
problem, 
ärftligt. Inte 
varit 
intresserad, är 
det tufft när 
man börjar 
skolan. har 
mycket med 
vad man har 
för läskultur 
hemma.  

Hur använder 
klassläraren 
sig av dessa 
metoder och 
arbetssätt i 
undervisninge
n? 

Hon använder sig 
av tystläsning, 
högläsning,  
memoryspel. 
Läxläsning. IPads - 
Pages.   

Skolstil, läraren 
använder sig av 
alla hjälpverktyg. 
Hade kunnat 
utveckla detta 
om vi hade haft 
fler iPads. 

På vilket sätt 
går du och 
specialpedagog
en vidare med 
eleverna som 
har 
lässvårigheter? 

IUP, kartläggning -
enskilt 
(klassläraren). 

Möta eleverna 
där dem är. 
IUP och 
kartläggning.  

På vilket sätt 
går du och 
klassläraren 
vidare med 
elever som har 
lässvårigheter
? 

Beroende av 
svårigheter 
bestämmer vi om vi 
tror på enskild 
träning, stöd i 
mindre grupp är 
det behövs. Sedan 
behöver vi följa upp 
hur det går/har 
gått. 

Det är jag som 
gör 
läskartläggninga
rna. 
Kartläggning på 
alla, ser snabbt 
vilka de ska 
jobba med. 
Legilexi, läraren 
kollar 
bokstavskunskap 
och jag kollar 
den fonologiska 
medvetenheten, 
jag försöker 
utvärdera med 
eleverna var 3–4 
månad, har det 
skett någon 
utveckling? 

Vilka metoder 
och arbetssätt 
använder du dig 
av för att stödja 
elever med 
lässvårigheter 
utifrån 
specialpedagog
ens råd? 

Hjälpa till med 
läsningen, peppa. 
Enskild träning, 
stöd i mindre grupp. 
Sedan en 
uppföljning. 
Läxläsning för 
läraren. Pages – 
iPad.   

Utifrån hur 
eleven vill 
träna, vill 
motivera 
eleverna till att 
vilja läsa. Tex, 
iPads, enskilda 
läsläxor, olika 
spel, 
plockmaterial, 
lek och ramsor. 
Uppföljning.  
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Bilaga 6 – Läsinlärning i sju steg  
 

1. Ljudsegmentering – träna ord några i taget. Lägg en kloss för varje ljud du hör 
i ordet jag säger.  

2. Ljudsyntes – träna samma ord. Läraren uttalar ett ljud i taget och lägger en 
kloss till varje ljud. Eleven säger vilket ordet är.  

3. Bygga orden – eleven lägger orden med bokstäver. 

4. Läsa orden – en elev i taget läser orden. Viktigt att de ljudas. Dra gärna med 
bokstäverna samtidigt. 

5. Samtal om ords betydelse – eleven förklarar vad orden betyder och sätter in 
dem i en mening. 

6. Upprepad läsning av orden – läs först bokstävernas ljud och ljuda sedan ihop 
orden. Är det svårt med sol. Läs först ol och lägg till s. 

7. Läsläxa 


