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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen i hur lärare kan 
individanpassa undervisningen för elever i behov av särskilt stöd inom läs- och 
skrivinlärningen i åk 1-3. Vi fokuserar vår studie på att undersöka hur utvalda 
lärare arbetar med läs- och skrivinlärningen för barn i åk 1–3 och vilka 
hjälpmedel som finns till elever som är i behov av särskilt stöd. Den metod vi 
har valt att använda i vår studie är i första hand enkäter som vi skickade ut till 
grundskollärare i åk 1- 3. Därefter valde vi att komplettera med intervjuer för att 
få ett bredare resultat. I studien framkom att elevers svårigheter inom läsning 
och skrivning kan ha olika bakomliggande orsaker. Läs- och skrivsvårigheter 
kan uppstå hos elever med diagnoser som tex. Dyslexi och ADHD eller hos 
elever som får för lite träning eller har uppmärksamhetssvårigheter. Det som 
även framkommer av resultatet är att de utvalda lärarna anser att det finns för 
få resurser till elever med läs- och skrivsvårigheter och att eleverna endast till 
viss del får stödet de behöver. 
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1 Inledning 

En stor del av grundskolan är att eleverna ska känna att skolan är en trygg plats och 

att eleverna känner att lärarna är delaktiga i deras lärande. Skolverket skriver att 

undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Undervisningen ska främja elevernas lärande och skapa undervisning utifrån 

elevernas bakgrund, elevernas tidigare erfarenhet, deras språk och tidigare 

kunskaper (Skolverket, 2018a). I en kvalitetsgranskning från Skolinspektionen 

(2010) som gjordes på 21 grundskolor i Sverige fokuserar granskningen på en specifik  

elevgrupp, elever med läs- och skrivsvårigheter och elever med diagnoser. Områdena 

som studeras är om undervisningen anpassas utifrån elevernas förutsättningar och 

behov och om eleverna får det särskilda stöd de behöver. I Skolinspektionens 

granskning kom man fram till att lärarna har svårt att anpassa sin undervisning för 

elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi i större grupper. 

     Skolinspektionen undersökte hur elever med läs- och skrivsvårigheter får sin 

undervisning anpassad. Eleverna fick enklare texter och färre uppgifter av lärarna 

som anpassning i undervisningen. Lärarna beskrev att anpassningarna var positiva 

och underlättade för eleverna. Undervisningen ska anpassas till alla elever och elever 

med läs- och skrivsvårigheter, så att alla elever har möjlighet att uppnå 

kunskapskraven och målen i läroplanen. Skolinspektionen undersökte en skola där 

lärarna hade anpassat material och uppgifter till elever med läs- och skrivsvårigheter 

och gav vägledning och stöd i klassrummet (Skolinspektionen, 2010:16–18). Det 

finns en rad orsaker till att människor har läs- och skrivsvårigheter, därför ser vi det 

som extra viktigt att redan tidigt i skolåldern uppmärksamma barn för att se om det 

uppstår svårigheter. Läsning och skrivning har vi med oss hela livet och genom 

övning och eventuella hjälpmedel kan vi underlätta inlärningen.  

    En del barn har lättare än andra med den första läsinlärningen. De har redan innan 

skolstart lärt sig bokstäver och lärt sig glädjen med att kunna läsa t.ex. på vägskyltar, 

etiketter och reklamskyltar. Barnen kan redan många bokstäver och förstår hur ord 

och bokstäver hänger samman. De barn som har svårare med läsinlärningen förstår 

inte sammanhanget mellan konsonant och vokaler och hur bokstäver kan bildas. 
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Barn är olika och i ett klassrum finns det barn med olika förutsättningar (Lundberg, 

2006 :5–6). Intresset att undersöka hur lärare hanterar elever med läs- och 

skrivsvårigheter uppkom när vi utifrån egna erfarenheter ute i skolorna såg bristen på 

resurser och hur viktigt det är med engagerade lärare för elevers utveckling. I denna 

studie kommer vi att undersöka vilka metoder och anpassningar lärare gör för att 

eleverna ska kunna uppnå kunskapskraven som står i läroplanen.  

 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur utvalda lärare i årskurs 1-3 undervisar elever 

med läs- och skrivsvårigheter och vilka bakomliggande faktorer som lärarna anser 

kan bidra till läs- och skrivsvårigheter. Vi har även undersökt vilka metoder och 

anpassningar som används till elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 Forskningsfrågor 

Syftet uppnås genom att följande frågor besvaras: 

•Vilka metoder och anpassningar genomförs av utvalda lärare vid individanpassad 

läs- och skrivinlärning för elever som har läs- och skrivsvårigheter?  

•Vilka är de bakomliggande orsakerna som de utvalda lärarna identifierar kan bidra 

till att elever har läs- och skrivsvårigheter? 

 Disposition 

Studiens disposition redovisas i detta avsnitt. Under bakgrund i kapitel 2 har 

grundskolans läroplan en betydande roll. Därefter följer en begreppsförklaring där 

betydelsefulla begrepp för studien förtydligas. Under tidigare forskning går vi in på 

djupet om läs- och skrivsvårigheter. Vidare följer metod i kapitel 3 där vi tar upp val 

av metod till uppsatsen, material, genomförande, urval, datainsamling, 

databearbetning, reliabilitet och validitet och etiska principer. Vidare kommer vi att 

ta upp resultat och analys i kapitel 4 och presentera vårt enkätundersökningsresultat 

och svaren från intervjuerna med de utvalda lärarna. Därefter kommer vi att redovisa 

resultatdiskussion i kapitel 5 och avslutning och fortsatt forskning i kapitel 6. 
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2. Bakgrund 

I första delen av bakgrunden kommer delar av grundskolans läroplan redovisas och 

vikten av att elever får rätt förutsättningar i sitt lärande. Därefter följer en 

begreppsförklaring av begrepp som är relevanta i vår studie. Vidare följer tidigare 

forskning om läs- och skrivsvårigheter. 

2.1 Ur grundskolans läroplan och skollagen  

     I Skolverket (2018:258b) centralt innehåll i årskurs 1–3 läsa och skriva står det: 

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter 
textens form och innehåll, strategier för att skriva olika typer av texter med 
anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.  

• Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. 

• Skapande av texter där ord och bild samspelar, att lyssna och återberätta i olika 
samtalssituationer.  

• Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och 

gemensamma texter och göra förtydliganden. 
 

Ovanstående är mål från läroplanen i svenska centralt innehåll i årskurs 1–3 läsa och 

skriva som eleverna ska ha uppnått i årskurs 3. Därför är det viktigt att elever får rätt 

förutsättningar i sitt läsande och skrivande och stöd vid behov så att målen inom de 

olika ämnen kan uppnås. Skollagen (2010) visar även att kartläggning sker för att se 

vilka åtgärder som behövs för att anpassa undervisningen efter varje individs 

enskilda behov. I Skollagen (2010:800) kapitel 10 §12 står inskrivet att det ska hållas 

utvecklingssamtal minst en gång per termin. Vid ett av utvecklingssamtalen ska en 

individuell utvecklingsplan göras för varje elev så att läraren kan framföra eventuella 

svårigheter som eleven har till elevens vårdnadshavare. Därefter utformas vid behov 

ett åtgärdsprogram med insatser av särskilt stöd som eleven behöver för att nå 

kunskapskraven. 
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2.2 Begreppsförklaring  

Här nedan kommer vi att ta upp olika begrepp som lärare i sin yrkesroll kan stöta på 

hos elever och som vi tar upp i vår studie. Vi tar upp begreppen för att öka förståelsen 

för dessa.  

2.2.1 ADHD 

ADHD är en funktionssvårighet som innebär att eleverna har svårt att styra sin 

uppmärksamhet, kontrollera sina impulser och reglera aktivitetsnivån. ADHD är en 

förkortning av engelskans attention-deficit/ hyperactivity disorder. (Socialstyrelsen, 

2014:12) 

ADHD är en funktionssvårighet som kan påverka elevers koncentrationsförmåga och 

deras förmåga att kontrollera sitt beteende. En elev som har ADHD styrs ofta av 

motivation. Elever med ADHD har lättare att koncentrera sig när det är något de är 

intresserade av i skolan (Sjölund, Jahn, Lindgren & Reuterswärd, 2017). 

2.2.2 Autism 

Autism är en funktionsnedsättning där barn befinner sig inom autismspektrum. 

Kännetecken på att ett barn har autism är att eleverna har svårigheter med den 

sociala interaktionen, har svårigheter med kommunikation med andra och har svårt 

att vara med i en lek och har begränsade beteendemönster. Elever med autism kan ha 

svårt med språket och kan även ha svårigheter med läsningen (Carlsson, 2019:11) 

2.2.3 Dyslexi 

Dyslexi är en ärftlig funktionsnedsättning. Elever med dyslexi kan få rätt hjälp och 

det går att förebygga elevernas dyslexi om dyslexin upptäcks tidigt på BVC, förskola 

och skola (Socialstyrelsen, 2016). Dyslexi kan förekomma tillsammans med andra 

funktionsnedsättningar som ADHD och dyskalkyli. Människor med dyslexi kan ha 

svårigheter med avkodningen, svårt att ta till sig och automatisera kopplingen mellan 

bokstäver och talljud. Människor med dyslexi läser ofta hackigt och hakar upp sig på 

ord. När de läser kan de utelämna en del av orden eller hela ordet. Människor med 

dyslexi kan ha större svårigheter med att skriva än att läsa (Thoresson, 2017).  
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2.2.4 Extra anpassningar 

Extra anpassningar är ett stöd som gör undervisningen mer tillgänglig. För att göra 

extra anpassningar behövs inga formella beslut men dessa beslut görs från rektorn. 

Exempel på extra anpassningar är att eleven får ett särskilt schema över skoldagen, 

extra tydliga instruktioner, anpassade läromedel, tydliga instruktioner eller hjälp att 

förstå texter (Skolverket, 2018a). 

2.2.5 Speciallärare 

Speciallärare arbetar tillsammans med klassläraren och planerar hur anpassningar 

och extra stöd ska utformas för elever som är i behov av stöd. Specialläraren kan 

arbeta både i klassrummet och utanför enskilt med individen (Holgersson & 

Wästerlid, 2018:15)  

2.2.6 Specialpedagog 

Specialpedagogens uppgift är att hjälpa elever som har svårigheter att nå målen i 

läroplanen (2018). Specialpedagogens uppgift är främst att hjälpa elever som har 

svårigheter och ge eleverna rätt stöd. Specialpedagogen tillsammans med läraren 

utför tester för att se vilka elever som har olika svårigheter som till exempel läs- och 

skrivsvårigheter (Sandell & Dürr, 2014).  

2.2.7 Särskilt stöd 

Särskilt stöd sätts in när eleven behöver långvarigt och mer omfattande stöd i 

undervisningen. Innan särskilt stöd ges behöver skolan göra en utredning. Rektorn 

ser till att en utredning görs och efter det sätter man in lämpligt stöd (Skolverket, 

2018a). 

2.2.8 Stiftelsen LegiLexi  

Stiftelsen LegiLexi testar elevernas fonemiska medvetenhet och elevernas språkliga 

och tekniska läsförmåga. Materialet kan användas med hjälp av papper eller digitalt. 

Testet är även kopplat till läroplanens mål så att läraren kan se vilket resultat som 

förväntas av eleven och materialet ger även förslag på insatser som kan sättas in 

utifrån resultatet (Norén, 2018). Bornholmsmodellen är ytterligare ett testmaterial 

som är framtaget för elever i förskoleklass. Modellen lägger fokus på förmågor som 
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elever bör ha med sig till lässtarten för att underlätta kodningen av läsningen. Med 

hjälp av Bornholmsmodellen kan läraren utveckla elevernas fonologiska medvetenhet 

och lära eleverna kopplingen mellan bokstäver och deras ljud (Lundberg, Rydkvist & 

Strid, 2018).  

2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som är viktig att ta upp i vår studie. Vi 

har delat in forskningen i underrubrikerna orsaker till elevers läs- och 

skrivsvårigheter, läs- och skrivinlärningens olika nivåer, lärares arbete med läs- 

och skrivsvårigheter, digitala verktyg, miljöns betydelse för elevers läs- och 

skrivsvårigheter, kartläggning och intensivträning ger skjuts åt läsning. 

2.3.1 Orsaker till elevers läs- och skrivsvårigheter  

Myrberg (2003) har skrivit en projektrapport som handlar om läs- och 

skrivsvårigheter och olika bakomliggande orsaker till elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Myrberg anser att en av de bakomliggande orsakerna till elevers läs- 

och skrivsvårigheter är en arv- och miljöfaktor. Det som dominerar bland orsaker 

enligt Myrberg är att elever med läs- och skrivsvårigheter ärver svårigheterna. Det 

som även kan vara fallet är att elever har svårt att läsa och skriva utan att det finns 

någon arvsmässig svaghet bakom elevers svårigheter. Det kan även vara miljön som 

bidrar till elevers läs- och skrivsvårigheter. En miljö som är kaotisk kan leda till att 

elever blir ofokuserade och okoncentrerade på att läsa och skriva. Elever som är 

ofokuserade och okoncentrerade kan få svårigheter inom läsning och skrivning. 

Andra bakomliggande orsaker till elevers läs- och skrivsvårigheter som Myrberg tar 

upp i sin projektrapport är att elever själva som individer, samhället, skolan eller 

hemmet kan vara faktorer som påverkar. Skolan kan vara en orsak till elevers läs- och 

skrivsvårigheter om eleverna inte får den hjälpen som de behöver eller inte får de 

hjälpmedel som elever behöver för att klara av skolundervisningen och 

kunskapsmålen. Hemmet kan även bli en påverkande faktor för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Om elevers vårdnadshavare inte kan hjälpa till med deras 

läsinlärning och skrivinlärning, kan elever utveckla läs- och skrivsvårigheter 

(Myrberg, 2003:23).  
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     En lässvag person kan lätt hamna i en ond cirkel. Personen väljer att läsa lite eller 

undviker helt att läsa pga. svårigheterna. På sikt kan det medföra att läsningen 

försämras mer och att ordförrådet blir sämre. Läsning behöver underhållas för att 

läsningen ska utvecklas. Ett barn på 6 år har ett ordförråd på ca. 5000 ord och en 16-

åring förstår ca. 50 000 ord. En stor del av ökningen av ordförrådet, ca. 80% beror på 

läsningen (Ericsson, 2007:17). 

2.3.2 Läs- och skrivinlärningens olika nivåer 

Fridolfsson (2008:22) skriver att för att läraren ska kunna analysera elevers språkliga 

förmåga bör lärarna ha kunskap om vart i språket det brister och vad det är som 

fungerar bra. Därav vore det bra om lärarna delar upp språket i olika delar eller 

nivåer. De olika nivåerna som har betydelse för läsutvecklingen är den fonologiska 

nivån, den semantiska nivån och den syntaktiska nivån. 

2.3.2.1 Den fonologiska nivån 

En central faktor för läsningen är den fonologiska medvetenheten. Elever med 

fonologiska brister har svårt att uppfatta språkljud, hantera ordningsföljden mellan 

språkljuden, koppla samman ljud med bokstaven m.m., vilket kan leda till läs- och 

skrivsvårigheter. Fonologiska nivån innebär att kunna uppfatta språkljud och ha 

förmåga att kunna uppfatta ljud och vokaler och konsonanter som förekommer 

upprepade gånger i talet. Under ett samtal talar vi med en hastighet av 10 till 20 

fonemen per sekund. Elever som ska börja med skriftspråket har inte en förståelse att 

talet innehåller olika segment och fonem. Eleverna ser därför talet som en helhet och 

för att kunna se de olika fonemen behövs en fonologisk medvetenhet (Fridolfsson, 

2008:23). 

2.3.2.2 Den semantiska nivån 

Den semantiska nivån är ordförråd och begrepp. Vi använder oss av ord för att kunna 

uttrycka oss och kommunicera. Ord är språkets byggstenar. Högläsning, lek med 

klasskamrater, lek i undervisningen, kommunikation med läraren och diskussion 

med lärare och klasskamrater gör att elever kommer i kontakt med ord och begrepp. 

Elever med språksvårigheter och begreppssvårigheter har svårt med förståelsen av 
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vad som sägs i klassrummet och kan därigenom utveckla lässvårigheter (Fridolfsson, 

2008:24). 

2.3.2.3 Den syntaktiska nivån 

Många elever har innan skolstart tillägnat sig de grammatiska reglerna och eleverna 

fortsätter att utvecklas i skolan. På den syntaktiska nivån finns reglerna som styr 

ordningsföljden mellan orden i en sats. Den syntaktiska förmågan behövs för att vi 

ska kunna uttrycka oss och för att vi ska kunna förstå talet och det skriftliga språket. 

Att förstå det skriftliga språket är viktigt ju högre upp eleven kommer i årskurserna 

för att texterna blir mer avancerade språkligt (Fridolfsson, 2008, s.26). 

2.3.3 Lärares arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan behöva tydligare instruktioner av läraren. 

Bra om elever får möjligheter till färdighetsträning och att de får tillgång till olika 

läromedel och anpassningar som ges av speciallärare. Genom att eleverna får rätt 

stöd av lärare och speciallärare kan elever med läs- och skrivsvårigheter bli goda 

läsare och utveckla en god läsförmåga (Jacobson, u.å.). Hedström (2009:19–20) 

skriver att läsinlärningen bygger på ljudning. Elever som är i början på sin 

läsinlärning och som inte har lärt sig alfabetet ljudar bokstäverna. Efter att eleverna 

har ljudat bokstäverna använder de ljudsyntes för att återskapa ljuden av olika 

bokstäverna. Elever kan efter ljudsyntes, bygga ord av bokstäverna och efter att elever 

har byggt sina ord kan de lära sig att skriva orden. Steget efter är att elever ska läsa 

orden de byggt och skrivit. Därefter är det bra om elever och lärare tillsammans 

samtalar om vad ordet betyder. Vad betyder till exempel. sol, regn och bil? För att det 

ska bli lättare för elever att förstå ordens betydelse kan orden sättas in i meningar. 

Läsläxan är en viktig del för att träna läsningen så att eleverna även får träning 

hemma. Alla dessa steg behövs för att elever ska kunna knäcka läskoden. Lärare 

behöver sträva efter att skapa en bra och accepterande stämning i klassrummet. 

Finns ingen bra och accepterande stämning i klassrummet, kan risken bli att elever 

utsätts för mobbing av sina klasskamrater. Elevers läs- och skrivsvårigheter kan bero 

på elevernas sociala miljö. Elever med dåligt självförtroende och som känner sig 

osedda av sina vårdnadshavare kan stöta på svårigheter i skolan och såklart ingår läs- 

och skrivinlärningen. En positiv självbild är viktigt för elevernas lärande och speciellt 
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för elevernas första läsinlärning (Hedström, 2009:19–20). Genom övning blir vi 

bättre på olika saker. Samma gäller vid läs- och skrivinlärning, ju mer vi övar desto 

bättre blir vi på att läsa och skriva. Samma sak gäller för eleverna. Om eleverna inte 

övar tillräckligt mycket för att bli goda läsare och goda skrivare, kommer deras läs- 

och skrivinlärning att bli mindre bra. Det finns många vuxna idag som läser dåligt 

och som tror att de har dyslexi, men i själva verket var de inte mogna för sin 

läsinlärning i grundskolan och slutade därmed att öva sin läsinlärning (Jacobson, 

2006:5). Lärare bör lägga vikt på att hjälpa elever med deras språkförståelse. 

Elevernas inlärning sker bäst när eleven känner sig motiverad. Om läraren använder 

olika inlärningsmetoder för att lära eleverna kan det bidra till ett mer lustfyllt lärande 

och att eleverna blir mer motiverade och vill fortsätta sin inlärning. Lärare som 

individanpassar, strukturerar elevernas undervisning och anpassar materialet så att 

det passar elevernas svårighetsgrad. Läraren arbetar individuellt med varje elev och 

individanpassar undervisningen utifrån elevernas olika behov. Läraren vägleder 

elevernas i deras läsinlärning och lär eleverna skapa en inre bild av texten. Lärarna 

motiverar eleverna i deras läs- och skrivsvårigheter och förmedlar vad läs- och 

skrivning handlar om (Ericsson, 2007:17). Elever med läs- och skrivsvårigheter kan 

ha problem med förståelsen att skriftspråket är sammankopplat med talspråket. För 

att förtydliga att skriftspråket och talspråket är sammankopplat kan läraren 

förtydliga genom högläsning. I elevernas läs- och skrivinlärning har elevernas 

vårdnadshavare en stor roll. En viktig faktor i elevernas läs- och skrivsvårigheter är 

klassrumsmiljön och hur eleverna sitter placerade i klassrummet. Läraren kan ha 

inlästa läromedel att ge till eleverna så att eleverna är förberedda på undervisningen. 

2.3.4 Digitala verktyg  

I ett avhandlingsarbete som Skantz Åberg (2018) har skrivit undersöks hur elever i 

första skolåren skapar berättelser med hjälp av digitala verktyg. Skantz Åberg anser 

att pedagogernas attityd till digitala verktyg är viktig för elevernas användning av 

digitala verktyg. Pedagogerna bör ha kompetens om hur digitala verktyg används i ett 

pedagogiskt syfte och lärarens instruktioner och stöd är viktigt för att eleverna ska 

kunna skriva bra berättelser. När eleverna skriver på datorer blir texterna ofta längre, 

innehållet blir tydligare och deras vokabulär ökar (Skantz Åberg, 2018).  
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Att skriva sig till läsning, även förkortad ASL är en metod skapad av en norsk 

forskare och lärarutbildare vid namn Arne Trageton. metoden ASL innebär att 

eleverna i början på sin läs-och skrivinlärning får hjälp genom att använda datorn 

och iPad (Trageton, 2005). Thorgren (2013) skriver att många skolor använder sig av 

ASL metoden. Sätraskolan är en skola som arbetar enligt denna metod. Elever i 

förskoleklass och årkurs 1 får använda sig av datorn och iPad på grund av att deras 

finmotorik inte är tillräckligt utvecklad för att kunna skriva och forma bokstäver och 

siffror med handen. När eleverna sitter och skriver text på datorn är det bra att 

eleverna gör det i par. Genom att eleverna skriver i par kan de hjälpa varandra och 

stötta varandra i skrivandet. De skriver egna texter utifrån den nivå de klarar av och 

tränar sig därmed på skrivningen. Eleverna använder även talsyntes och får därmed 

direkt återkoppling på hur bokstäverna låter. Skrivandet med digitala hjälpmedel 

fortsätter i årskurs 1 och i årskurs 2 lägger eleverna mer tid på utformning av 

bokstäver på egen hand. Metoden med att introducera eleverna tidigt i skriftspråket 

med hjälp av digitala skrivverktyg har visat sig vara positivt då eleverna fått bra 

självförtroende och utvecklats betydligt snabbare jämfört med traditionell läs- och 

skrivinlärning. Undervisningen blir mer individanpassad då man anpassar 

skrivningen efter den kunskapsnivå eleven ligger på. Elever arbetar två och två vid de 

digitala skrivverktygen. Elevernas lärande sker bäst i samspel med andra elever och 

ny kunskap skapas i dialog mellan eleverna. Eleverna lär varandra och lär av 

varandra. De lär sig att samarbeta, lyssna på andra och att uttrycka sig muntligt 

(Thorgren, 2013).  

     Lundgren (u.å) skriver om att det finns olika hjälpmedel och olika verktyg till 

elever med läs- och skrivsvårigheter för att underlätta undervisningen och möjliggöra 

för dessa elever att uppnå kunskapskraven som står i läroplanen. Lundgren (u.å) tar 

även i sin artikel upp att ett av dessa hjälpmedel är den gratis sökfunktion som 

Google utgör och som kan fungera som hjälpmedel till eleverna där de kan söka på 

ord som de har stavat fel på för att se den rätta stavningen. Google kan underlätta 

elevernas undervisning. Eleverna kan också använda sig av bilder istället för text. 

Finns det Word på iPaden eller datorn finns det i programmet automatisk korrigering 

som ger hjälp med stavning och grammatik. Det finns andra hjälpmedel som läraren 

kan köpa: talsyntes, skärmläsare, ordbehandlingsprogram, rättstavningsprogram, 

OCR-program, ordlexikon, taligenkänning, ordprediktionsprogram och ordböcker. 
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Digitala verktyg som lärare kan använda som hjälpmedel till elever med läs-och 

skrivsvårigheter är även bandspelare och inspelningsapparater. Dessa kan användas 

för att spela in undervisningen, vilket kommer att underlätta för elever med läs- och 

skrivsvårigheter så att de lättare kan lyssna och koncentrera sig. 

Rättstavningsprogram är ett annat bra hjälpmedel och programmet hittar och 

korrigerar stavfel (Lundgren, u.å). 

2.3.5 Miljöns betydelse för elevers läs- och skrivsvårigheter 

I en artikel från Växjö universitet skriven av Nyström (2002) lyfts vikten om hur bra 

det är med läsning och skrivning för barnens utveckling. Lär sig barn inte läsa och 

skriva i de tidiga skolåren kan de få svårigheter i andra ämnen. Åtgärder är därmed 

viktigt att sätta in i tid. Nyström har studerat tolv barn i deras lärandemiljö med 

fokus på läsning och skrivning. Under barnens tre första år i skolan har hon följt 

utvecklingen genom klassrumsobservationer, intervjuer och samtal. Eleverna kunde 

delas in i tre grupper beroende på deras inlärning. En grupp som har lärt sig läsa, en 

grupp som är mittemellan och en grupp som har svårigheter. Gruppen som hade 

svårigheter i början av studien hade även problem längre fram. Hon anser att alla 

barn kan lära sig läsa och skriva om de får den hjälp som behövs. Nyström skriver 

även att miljön är viktig för ett barns lärande. En sorts miljö passar vissa barn, en 

annan miljö andra barn. Vissa barn behöver styrning för att utvecklas, andra barn 

utvecklas bättre när de själva får välja aktivitet (Nyström, 2002). 

2.3.6 Kartläggning 

Ericsson (2007) skriver om att kartläggning är viktigt för att kunna pröva elevernas 

läs- och skrivförmåga. Kartläggning av läsförmågan innebär att läraren prövar elevers 

syntesförmåga. Syntesförmåga innebär att eleverna skall kunna bilda samman ordens 

enskilda stavelser eller språkljud till ord. Läraren säger ett ord som läraren har delat 

upp i stavelser som tex. Ka-ta-ma-ran, vilket bildar ordet katamaran. Eleverna får 

lyssna noggrant på vad läraren säger för stavelser och eleverna gör syntes och 

kommer fram till vad det är för ord och säger därefter ordet till läraren. Läraren 

prövar elevernas ljudsamband. En viktig del av elevernas läsinlärning är 

ljudsambandet mellan bokstavstecknet och bokstävernas språkljud och fonemisk 

medvetenhet. Fonemisk medvetenhet innebär att kunna dela upp ord i fonem som 
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tillsammans bildar ordet. Läraren testar läsförståelsen hos eleverna. Många barn och 

ungdomar har svårigheter med att kunna förstå textens innehåll. Genom att eleverna 

inte har förståelse om vad texten innehåller kan elevernas lust att läsa försvinna och 

deras läsförmåga kan försämras. Skolans uppdrag är att utveckla deras förmåga att 

kunna förstå textens innehåll och utveckla deras läsförmåga och kunna återberätta 

texten som de har läst. Kartläggning av skrivning och stavning innebär att läraren 

testar elevernas segmenteringsförmåga. Segmentering innebär att läraren delar upp 

språket i mindre delar. När läraren testar elevernas segmenteringsförmåga är det 

anvisningar som läraren kan följa. Läraren ska tänka på att orden läraren delar upp 

är ord som är talade. Elevernas segmentering markerar läraren med bindestreck. 

Eleverna markerar varje segment. Stavelsesegmentering innebär att läraren uttalar 

ett ord, eleverna upprepar ordet. Efter delar eleverna upp ordet i segment. Stavning 

går hand i hand med det talade språket. För att eleverna ska kunna stava ordet, 

behöver eleverna ha kunskap om hur ordet uttalas och kunna lyssna efter ordens 

fonem. Elever som är i början av sin stavning, börjar med att säga ordet efter läraren 

för att kunna höra hur det ska uttalas. När läraren ska säga ett ord och eleverna ska 

säga efter är det bra att läraren tänker efter vilket ord läraren ska välja, ett ord som 

kan stavas ljudenligt (Ericsson, 2007:111–115). 

2.3.7 Intensivträning ger snabb skjuts åt läsningen 

Martin Ingvar skriver att genom intensivträning av avkodningsförmågan kan 

eleverna lyfta sin läsförståelse och sitt skolresultat. En interventionsstudie har följt 

elever med läs-och skrivsvårigheter från årskurs 2–9. Genom denna enkla och 

målinriktade metod kan eleverna få möjlighet att kunna lära sig att läsa och kunna få 

möjlighet att uppnå kunskapskraven som står i läroplanen i att läsa och skriva. Denna 

metod är ingen läsinlärningsmetod, utan bör kallas för en lästräningsmetod. Namnet 

på metoden grundades i teorin bakom phonics. Phonics handlar om att kunna höja 

den fonologiska medvetenheten och avkodningens effektivitet. Denna metod är till 

för de elever som har läs - och skrivsvårigheter och läser långsamt och hackigt och 

när deras lässvårigheter grundar sig i avkodningen. Materialet till denna metod 

innehåller listor med bokstäver, stavelser och ord (Ingvar, 2016). 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras de metodval som har använts i studien. I avsnitt 3.1 

presenteras Metodologi. I avsnitt 3.2 presenteras genomförande där studiens 

tillvägagångsätt beskrivs, hur urvalet har gått till och hur data har samlats in och 

bearbetats. Här tas även etiska principer upp och hur studien har tagit hänsyn till 

dessa. Slutligen i avsnitt 3.3 beskrivs reliabilitet och validitet, vilket handlar om 

studiens trovärdighet och pålitlighet.  

3.1 Metodologi 

I vår studie är syftet att ta reda på vilka metoder och anpassningar som genomförs av 

utvalda lärare i årskurs 1–3 och vilka de bakomliggande orsakerna är enligt de 

utvalda lärarna. För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi i första hand valt 

att använda oss av enkäter. Denna metod valdes i och med att Patel & Davidsson 

(2011:73–79) skriver att enkätfrågor inte känns lika påtvingande än om en forskare 

skickar ett mail eller ringer för att boka tid för en intervju. Om enkäten kommer på e-

post kan informanterna välja att svara på enkäterna när informanterna har tid.     

Enkätfrågorna är lika för alla informanter som ska svara till forskarna och med 

enkätfrågor finns det inget mellanrum för misstolkningar. Eftersom bortfallet var 

högt i vår enkätundersökning valde vi att komplettera den information vi fick med en 

intervjustudie. Intervjufrågorna grundades på liknande frågor som till 

enkätundersökningen men vi valde att ta med frågor till intervjuerna som skulle bidra 

till ytterligare svar på våra forskningsfrågor.  

     Genom intervjuer får informanterna en möjlighet att kunna redovisa deras 

synpunkter och kan uttrycka vad de anser vara centrala faktorer. Intervjuer är ett bra 

sätt att kunna producera data som är baserade på informanternas kunskaper och 

deras idéer. (Denscombe, 2018: 267–269).   
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3.2 Genomförande  

I följande avsnitt presenteras hur urval, datainsamlingen och databearbetning gått 

till i denna studie. 

3.2.1 Urval  

Vår studie bygger på att undersöka hur lärare i de lägre årskurserna undervisar elever 

med läs- och skrivsvårigheter och därmed valde vi ut lärare som undervisade i 

årskurserna 1–3. Skolor vi valde ut var bland annat skolor som vi hade en relation till 

i form av praktik och arbete. Vi mailade även ut enkätfrågorna till lärare på 

närliggande skolor som vi hittade kontaktuppgifter till via nätet. Alla lärare som 

valdes ut var verksamma i de lägre årskurserna och var klasslärare. Urvalet kan 

kopplas till Denscombe (2018:39) som skriver om bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurvalet är att föredra då det finns lite tid, vilket det i vårt fall var med 

tanke på tidsbegränsningen i kursen. Det är ett urval som är lättåtkomligt då 

forskaren redan har kännedom om undersökningsplatsen.  

3.2.2 Bortfall och urvalsfel 

I vår enkätundersökning var bortfallet högt. Av de 45 enkäter som mailades ut valde 

endast 5 lärare att svara. Därmed valde vi att skicka ut intervjufrågor till 10 utvalda 

lärare och kompletterade vår studie med den information vi fick från 7 lärare som 

valde att svara. Av dessa 7 lärare har även 2 deltagit i vår enkätundersökning.  

Denscombe (2018:48) skriver att eftersom man väljer ut ett visst urval av personer 

får man ett resultat baserat på just vad dessa anser och skulle ha fått ett annat 

resultat med ett annat urval av personer. Resultatet vi fick hade därmed varit 

annorlunda om andra lärare hade deltagit.  

3.2.3 Datainsamling  

Denna studie är baserad på enkäter och intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi 

valde i första hand att skicka ut enkäter till utvalda lärare men eftersom 

svarsfrekvensen blev låg gick vi vidare med att kontakta lärare för en intervjustudie 

för att få mer information till vår studie. Enkäter tillsammans med informationsbrev 
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(bilaga 1) skickades ut till 45 verksamma lärare i årskurserna 1–3. I 

informationsbrevet framkom vad syftet med vår undersökning var och att vi följer de 

forskningsetiska principerna.  

     Patel och Davidson (2011:74) tar upp att det vid enkäter är viktigt att forskarna 

talar om för deltagarna om enkäterna är anonyma eller ej. Vid en enkät skickas även 

ett missivbrev ut med all information som ska ges ut till deltagarna.  

Intervjustudien skedde på liknande sätt då vi via e-post skickade ut frågorna och 

informerade informanterna om att intervjustudien var anonym, att svaren i 

intervjustudien endast skulle användas till vår studie om läs- och skrivsvårigheter och 

att de själva fick välja att hoppa över om det var någon fråga de inte ville svara på.  

3.2.4 Databearbetning 

Denscombe (2018:376) skriver att efter att forskarna har gått igenom sin data och fått 

fram information börjar forskarna att kategorisera sin data in till koder. På så sätt 

sammanställde vi svaren i enkätundersökningen från de utvalda lärarna och svaren 

från intervjustudien och gick igenom vilka likheter och skillnader som fanns i svaren. 

Därefter bearbetade vi vårt material från enkätundersökningen genom att dela upp 

svaren i 4 olika kategorier: klassrumsklimat, lärarens stöd av omgivningen, 

åtgärder, metoder och individanpassningar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, lärarens syn på elevers läs- och skrivsvårigheter. Tanken var att 

endast använda diagram för att visa svaren i enkätundersökningen men eftersom 

bara 5 lärare svarade i denna undersökning valde vi istället att kategorisera svaren vi 

fick från enkätstudien och intervjustudien. Intervjustudiens resultat sorterades även 

upp i 4 olika kategorier: individanpassningar för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, metoder att tillämpa för elever med läs- och skrivsvårigheter, 

upptäcka läs- och skrivsvårigheter och orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Vi 

tolkade vad de olika lärarna svarade i intervjustudien och enkätundersökningen för 

att få fram ett resultat. 
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3.2.5 Etiska principer 

I vår studie har vi följt de forskningsetiska principerna, informationskravet, 

samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som finns enligt 

Vetenskapsrådet (2017). Informationskravet följs, med tanke på att vi i missivbrevet 

informerar informanterna vilken uppgift de har i studien, att det är frivilligt att delta 

och att det går att avbryta om det inte känns bra utan några negativa konsekvenser. 

Samtyckeskravet, där forskaren är skyldig att få informanternas tillåtelse för att få 

personliga uppgifter av deltagaren har även tagits hänsyn till. I missivbrevet som 

skickas ut till informanterna meddelar vi att inga personliga uppgifter kommer att 

publiceras i studien. Informanterna får vara anonyma.  

Vi har delgett informanterna om att studien är konfidentiell och att vi inte kommer 

publicera namn och skola i vår studie. Vi har även tagit ställning till Nyttjandekravet, 

vilket betyder att uppgifterna vi samlat in inte har använts till annat än till studien 

(Vetenskapsrådet 2017). 

3.3 Validitet och reliabilitet  

Vi har i vår studie strävat efter att få en hög validitet (trovärdighet) och reliabilitet 

(pålitlighet). Svaren vi fick från de utvalda lärarna användes i citat för att påvisa att 

lärarna har olika åsikter angående läs- och skrivsvårigheter. Tivenius (2015:72) 

skriver att forskaren behöver ha en diskussion med sig själv och argumentera för och 

emot studiens tillförlitlighet. Resultatet som framkommer är begränsat till de 

informanter som har intervjuats och som deltagit i enkäten. Studiens resultat visar 

utvalda lärares åsikter om läs- och skrivsvårigheter och därmed skulle resultatet 

kunna se annorlunda ut vid ett annat urval av lärare. Som vi tidigare tagit upp i 

studien skriver Denscombe (2018:37) att begränsat urval innebär att forskarna 

"handplockar" deltagarna till undersökningen. Forskarna har en viss kännedom om 

vilka deltagarna ska vara. Deltagarna väljs ut av forskarna som har ett speciellt syfte i 

åtanke, vilket speglas i syftet till undersökningen. 

     Jämför vi vårt resultat med tidigare forskning ser vi likheter och ser att resultatet 

ändå kan ses som generellt till en viss del i svenska skolor. Eftersom vi var 2 som 

skrev denna studie gick vi grundligt igenom svaren från intervjuerna och 
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enkätundersökningarna tillsammans. Fördelen med detta är att vi var 2 som kunde 

tolka informanternas svar och därmed kunde vi få ett mer sanningsenligt resultat. Vi 

analyserade vår insamlade data grundligt och tillsammans ställde vi svaren från de 

utvalda lärarna hur de undervisar elever med läs- och skrivsvårigheter mot forskning 

och kunde därmed komma fram till att studien enligt vår åsikt var trovärdig och 

pålitlig.  

4 Resultat och Analys 

I detta kapitel presenterar vi och analyserar vårt resultat utifrån vår 

enkätundersökning och våra intervjuer. Vi har valt att dela upp resultatet från 

enkätundersökningen och intervjustudien. I avsnitt 4.1 tolkas enkätundersökningens 

resultat. I avsnitt 4.2 sammanställs svaren utifrån intervjustudien. Vi skickade ut 

enkäten till 45 utvalda lärare i årskurserna 1–3. Svarsfrekvensen blev låg trots 

informationsbrev och påminnelsebrev till de berörda. Endast 5 av lärarna som vi 

kontaktade valde att delta. Av de 5 som svarade framställde vi ett resultat av 

enkäterna. Efter våra svar från enkätundersökningarna intervjuades 10 lärare (varav 

sju lärare svarade) för att få ett bredare resultat. Denscombe (2018:421) skriver att 

genom att dela upp sin forskning i olika beståndsdelar kan forskaren komma fram till 

ett resultat. Resultatet undersöks noggrant för att komma fram till vad som ligger 

djupt under ytan. Därför valde vi att sortera upp och redovisa svaren av vår 

enkätundersökning i form av 4 olika kategorier. Intervjustudien sorterades även upp i 

4 olika kategorier.   

4.1 Enkätundersökningen 

Enkätundersökningens resultat har vi sammanställt i 4 olika kategorier 

klassrumsklimat, lärarens stöd av omgivningen, åtgärder, metoder och 

individanpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter i både diagram och i 

en sammanfattande text. 

4.1.1 Klassrumsklimat  

I 4/5 av de utvalda lärarnas klasser går det 16 till 25 elever. Ingen av lärarna som 

deltog i enkätundersökningen tycker att det finns tid att hinna med alla elever med 

behov av extra stöd. Däremot tycker 4/5 av lärarna att det till viss del finns tid att 
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hinna med alla elever. 4/5 av de utvalda lärarnas klasser har mellan 1 till 5 elever som 

har läs och skrivsvårigheter. 1/5 av de utvalda lärarna har till och med mellan 6 till 10 

elever med svårigheter i klassen. 

 

 

  Figur1: Informanternas svar om hur många elever som går i klassen 

 De utvalda lärarna i vår enkätundersökning anpassar undervisningen för eleverna i 

form av undervisning med speciallärare och att elever får sitta i lugn och ro och 

arbeta i grupprum. Undervisningen sker även i helklass. 3/5 av de utvalda lärarna 

som svarat på enkätundersökningen ser ingen skillnad på svårigheter beroende på 

kön. 2/5 av lärarna ser att det är främst pojkar som har svårigheter. 

4.1.2 Lärarens stöd av omgivningen 

    

 Figur2: Informanternas svar angående om det finns tillgång till speciallärare 

Enkätundersökningarna visar att 4/5 av lärare där undersökningarna gjorts har 

speciallärare. De flesta av de utvalda lärarna har möjlighet att få en speciallärare till 

hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. 1/5 av lärarna anser att de inte får 
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tillräckligt med stöd av rektor för att tillgodose elevernas behov av extra 

anpassningar. 1/5 tycker att stödet är tillräckligt och 3/5 av lärarna tycker att de får 

stöd till viss del. Med tidiga insatser och professionell hjälp av lärare, specialpedagog, 

speciallärare och elevernas vårdnadshavare får eleverna rätt hjälpmedel och kan 

komma vidare i sin läs- och skrivinlärning. 

4.1.3 Åtgärder, metoder och individanpassningar för elever med läs- och 
skrivsvårigheter 

De utvalda lärarna som deltog i enkätundersökningen anser att specialpedagog är 

den främsta resursen som används i klasserna. Alla lärare som deltog i 

enkätundersökningen tycker att kartläggning är det främsta sättet att observera om 

en elev har läs- och skrivsvårigheter och alla lärarna använder även tester för 

observation. 1 av de utvalda lärarna i enkätundersökningen svarar att det inte finns 

någon åtgärd att erbjuda för elever med läs- och skrivsvårigheter. I de berörda 

skolorna finns det enligt de utvalda lärarna för få speciallärare för att elever med 

svårigheter ska kunna få enskild undervisning vid behov. 1 av lärarna i 

enkätundersökningen svarar även att eleverna kan få sitta i grupprum vid behov för 

att få lugn och ro när de ska arbeta enskilt.  

4.1.4 Lärarnas syn på läs- och skrivsvårigheter 

I enkäten hade vi en öppen fråga där de utvalda lärarna fick tillägga egna tankar 

angående läs- och skrivsvårigheter i deras klass. En lärare som deltog i vår 

enkätundersökning har behov av fler resurser till sina elever. En resurs ska räcka till i 

klassen för att stötta två elever med diagnosen ADHD, en elev med autism, en med 

språkstörning, flera under utredning för ADHD/dyslexi/språkstörning och andra 

med lindrigare svårigheter. Läraren har ett flertal elever som är under utredning för 

diagnoser och därmed har läraren svårt att hinna med alla elever. Detta medför även 

att de elever som ligger före i läs- och skrivutvecklingen får arbeta mer självständigt 

för att läraren ska kunna ha mer tid med eleverna som är i behov av mer stöd. 

Läraren i klassen anser att det finns för få resurser för att hinna med alla elever. 

Autism finns även hos elever i klasserna. 2/5 av lärarna i enkätundersökningen 

uppger att de har elever med autism och endast hälften av de utvalda lärarna i 

enkätundersökningen upplever att det finns stöd och extra resurser att ge till dessa 

elever. Eleverna har en egen Ipad som dessa lärare tycker fungerar bra som 
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hjälpmedel. Kartläggning är enligt majoriteten av de utvalda lärarna i 

enkätundersökningen viktig för att se om eleven har läs- och skrivsvårigheter. I 

enkätundersökningen visar det sig att de utvalda lärarna använder sig av bland annat 

kartläggning för att upptäcka elevers svårigheter.  

 

Figur 3: Informanternas svar om hur lärarna upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter. 

4.2 Intervjustudien  

Vi har i vår intervjustudie valt att benämna de olika lärarna som lärare 1, 2, 3, 4 ,5, 6 

och 7 för att de ska få vara anonyma. Vi har även sorterat upp intervjuernas resultat i 

4 olika kategorier individanpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter, 

metoder att tillämpa för elever med läs- och skrivsvårigheter, upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter och orsaker till läs- och skrivsvårigheter.  

4.2.1 Individanpassningar för elever med läs- och skrivsvårigheter 

I intervjustudien visade det sig att 6/7 av de utvalda lärarna anser att anpassningarna 

gett positiva resultat men att undervisningen kunnat fungera även utan utförda 

anpassningar. Citat av lärare 2 styrker detta: ”Det är svårt att säga vad som gett 

resultat och vad som hade fungerat ändå, utan olika anpassningar. Men alla elever 

utvecklas i alla fall.” Endast 1 av de utvalda lärarna i intervjustudien tycker att 

anpassningarna har gett positiva resultat men att det finns en del elever som behöver 

mer träning. Lärare 4 svarar att lässvårigheter upptäcks genom att läraren lyssnar på 

eleven enskilt eller i grupp. Skrivsvårigheter upptäcks när eleverna skriver egna texter 

och visar upp vad de har skrivit. Lärare 5 är inne på samma spår angående bokstäver. 

Om eleven inte lärt sig bokstäver blir det svårt med skrivningen. Lärare 3 använder 

olika dataprogram på en iPad som kan underlätta för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Ett dataprogram som lärare 3 använder är att eleven talar in vad 
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iPaden ska skriva och programmet skriver vad eleven talar in. När det kommer till 

lässvårigheter läser lärare 3 högt för den elev som har svårigheter. Lärare 6 

individanpassar för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att anpassa böcker 

och texter till elevernas nivå.  

4.2.2 Metoder att tillämpa för elever med läs- och skrivsvårigheter  

Från vår intervjustudie kan man se att lärare 1 använder sig av olika metoder för att 

anpassa elevernas undervisning beroende på vad som är mest lämpat för den 

enskilda individen. Lärare 6 använder också olika hjälpmedel som metoder för att 

underlätta elevernas inlärning. Citat nedan från de utvalda lärarna styrker detta: 

Metod är så himla individuellt för varje elev. Men tex. för de med skrivsvårigheter finns iPad. 
Eleven skriver på iPad istället för att skriva för hand. Man kan även tala in och iPaden skriver 
det man talar. Lässvårigheter: Eleven kan få väldigt mycket uppläst. (Lärare 1) 

Det blir intensiv träning för att se om det blir något bättre. Samverkar med hemmet om det 
finns möjlighet. Kanske gör en till en undervisning för eleven. Det beror på vilken elev och vad 
som inte står ”rätt” till (Lärare 1).  

Jag använder mig av olika hjälpmedel som till exempel: talsyntes, skärmläsare, 
ordbehandlingsprogram, rättstavningsprogram, OCR-program, ordlexikon, taligenkänning, 
ordprediktionsprogram, ordböcker (Lärare 6).  

Lärare 3 i intervjustudien samverkar mycket med hemmet och eleverna får sitta i 

mindre grupper och lärare 3 samverkar mycket med specialläraren. Lärare 2 i 

intervjustudien anpassar även läxorna för att det ska passa till den enskilda 

individen. Inte alla elever behöver skriva med papper och penna utan får använda 

läsplatta om det fungerar bättre.  

Läsläxor har vi i 3 nivåer. Vi går alltid igenom nya fraser och ord inför ny läsläxa. Vissa 
elever har läsplatta/dator att skriva på, andra är vi sekreterare åt. Uppgifter gås alltid 
igenom gemensamt för att hjälpa dem som har svårt med instruktioner. Suddbar 
bläckpenna har hjälpt vissa med skrivningen (den glider bättre) (Lärare 2). 

    

Lärare 4 och lärare 6 i intervjustudien lägger stor vikt på att hitta texter och böcker 

anpassade till elevernas nivå. Lärare 4 tycker även att det är viktigt att ligga steget 

före och se till att texterna stimulerar och att man som lärare alltid siktar mot att 

eleven ska komma till nästa nivå. Lärare 7 arbetar med individuellt arbetsschema i 

svenska med olika arbetsuppgifter där eleverna får träna allt ifrån att lära sig 

alfabetet till att kunna läsa lättare texter och lösa korsord. Lärare 3, 4 och lärare 7 i 

vår intervjustudie är väl medvetna om att det behöver anpassa undervisningen 

individuellt för att skapa bästa förutsättningar för lärandet. Lärare 4 blandar olika 
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metoder för att hitta rätt metod till den enskilda eleven och tycker även att det är 

viktigt att variera träningen och göra den lustfylld. Lärare 7 poängterar hur viktigt 

det är att elever får tydliga instruktioner och stöttning för att kunna sätta igång 

med eget arbete och att elever som behöver extra stöd får sitta nära tavlan vid 

gemensamma genomgångar. Lärare 5 använder sig av en extralärare i 

klassrummet och i varje arbetslag till elever med läs- och skrivsvårigheter för att 

eleverna ska få stöd i sin inlärning. Extraläraren arbetar med att ta hand om elever 

i mindre grupper som har svårigheter i sitt lärande. De elever som har det svårast i 

skolan går till skolans speciallärare för att få stöttning.  

 

4.2.3 Upptäcka läs- och skrivsvårigheter 

Utifrån datainsamlingen i vår intervjustudie ser man att det är viktigt för lärarna att 

ha tid med eleverna för att se om de har läs- och skrivsvårigheter. Lärarna behöver 

uppmärksamma elevernas texter, hur de skriver och vid läsning om eleverna kan 

avkoda orden. Enligt lärare 1 säger elever inte alltid till att de har svårigheter utan 

kan sitta i tysthet och vänta ut tiden. Skolverket har bra material som lärarna 

använder för att kartlägga om elever har svårigheter. Endast lärare 6 menar på att 

läs- och skrivsvårigheterna upptäcks vid nationella proven i årskurs 2 och 3. 

Nedanstående citat från fem av de utvalda lärarna styrker detta: 

Antingen genom att eleven inte vill visa det för mig att eleven alltid slingrar sig ur en 
situation eller så. Inom skrivning att motoriken inte hänger med tar längre tid inom 
läsning skulle det kunna vara om elevens utveckling stannar upp. Att eleven vägrar att 
läsa. Om eleven blandar ihop bokstäver eller om eleven gissar vad den läser. (Lärare 1). 

Eleven har svårt att komma ihåg och lära sig vad bokstäverna i alfabetet heter och hur de 
låter. De kan också visa sig när de ska skriva t.ex. ord och meningar att det blir fel 
bokstäver eller att de tappar bokstäver inuti ord, i slutet av ord eller att alla ord i en 
mening inte finns med. De skriver som de talar. Då finns det inga mellanrum mellan 
orden utan alla ord står tätt tillsammans. När det gäller läsningen har eleven stora 
svårigheter att avkoda ord (Lärare 7). 

Genom samtal i grupp och enskilt. När jag lyssnar på eleven. När jag ser det eleven skrivit. 
När jag låter eleven läsa det den själv skrivit (Lärare 4). 

Skolverkets material som används i början av terminen i ettan ger en bra fingervisning 
om vilka som har svårigheter med läsningen. Annars är det vid läsläxförhör och när vi 
jobbar med läsförståelse som man märker att läsningen går hackigt eller att de inte fått 
med sig någon förståelse av det de läst. Skrivningen märks när... de skriver. I alla olika 
sammanhang. De som bara sitter och inte får ner något på pappret, de som missar en 
massa bokstäver o.s.v. (Lärare 2). 

I årskurs 2 och 3 när eleverna ska göra nationella provet på hösten och våren upptäcker 
jag vilka elever som har läs- och skrivsvårigheter (Lärare 6).  
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Nedanstående citat från lärare 3 och lärare 4 visar att lärarna använder olika 

metoder för att se om en elev har läs- och skrivsvårigheter:  

Varje elev är sin egen individ. Det är olika från individ till individ. En elev med 
skrivsvårigheter finns det till exempel iPad, olika dataprogram som kan underlätta för 
eleven. Ett dataprogram, eleven talar in vad iPaden ska skriva och programmet skriver 
vad eleven talar in. När det kommer till lässvårigheter läser jag högt för den eleven 
(Lärare 3). 

Prio 1 är att sätta alfabetet kunna bokstavsnamnen och ljuden. Kunna ljuda ihop 
bokstäverna och höra vilket ordet blir. Läsa enkla texter och förstå innehållet. Jag blandar 
friskt mellan olika metoder för att hitta det som passar just den eleven. Träningen 
varieras och görs lustfylld (Lärare 4). 

4.2.4 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter  

Orsaker som kan ligga bakom elevers läs- och skrivsvårigheter kan t.ex. vara arv-

och miljöfaktor, individer, samhället och skolan. Det kan vara kaotiskt i 

klassrummet, vilket gör att eleverna med läs- och skrivsvårigheter inte får ro och 

inte kan koncentrera sig på sin egen undervisning. De intervjuade lärarna hade 

svårt att svara på vilka orsaker som kan ligga bakom elevers läs- och 

skrivsvårigheter. En sak lärarna är överens om är att hemmiljön kan spela en roll 

för svårigheterna:  

Svårt att säga men det kan ju både vara genetiskt eller bero på hemma miljö som eleven 
växer upp i. Men även elevens inre motor bidrar med väldigt mycket. Det kan ju även 
ligga hos läraren (Lärare 1). 

Det kan vara allt från att de inte har någon vana hemifrån till dyslexi, språkstörning eller 
svårigheter med koncentrationen (Lärare 2). 

 Svår fråga, men kan vara allt från att eleven har ett annat modersmål, dålig hemmiljö och 
dålig vana hemifrån till dyslexi (funktionsnedsättningar), barn med neuropsykiska 
diagnoser, eleven har svårt att koncentrera sig (Lärare 3). 

Det kan vara en språkstörning som hindrar elevens läs-och skrivinlärning. Det kanske är 
en eller flera i familjen/släkten som har samma typ av svårigheter (Lärare 7). 

Lärare 4 anser att ärftlighet, omognad, ointresse och för lite stimulans är orsaker i 

lärarens klass som kan ligga bakom elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare 5 

tycker att det finns flera faktorer som spelar in i elever läs- och skrivsvårigheter 

men nämner två orsaker som de främsta. En orsak enligt lärare 5 kan vara att 

eleverna har ett annat modersmål eftersom det i dennes klass går flera elever som 

är nyanlända. Eleverna kan i annat fall ha en diagnos eller dyslexi. Lärare 6 anser 

att orsaker som kan ligga bakom elevers läs- och skrivsvårigheter är när de inte har 
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tillräckligt med intresse att läsa böcker och skriva och inte kan ljuda ihop 

bokstäverna samt att eleverna inte stimuleras tillräckligt.   

5 Diskussion 

I detta kapitel i avsnitt 5.1 kommer vi diskutera vårt resultat från 

enkätundersökningen och intervjustudien med hjälp av litteraturen i 

resultatdiskussion. Därefter följer metoddiskussion 5.2 där studiens metod 

diskuteras. 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Enkätfrågorna var utformade till lärare med elever som har svårigheter inom läsning 

och skrivning. De flesta lärarna i enkätundersökningen har mellan 16–25 elever i 

klasserna och lärarna anser att storleken på klassen kan påverka elevernas 

inlärningsförmåga. De flesta lärarna i enkätundersökningen har mellan 1–5 elever 

med läs- och skrivsvårigheter i klassen och endast 1 lärare har mellan 6–10 elever 

med läs-och skrivsvårigheter. Resultatet visar att det finns elever med läs- och 

skrivsvårigheter i alla de utvalda lärarnas klasser. De flesta lärare som valdes ut var 

väl medvetna om att eleverna behöver stöd för att utvecklas i sitt lärande. Skolverket 

(2018a) skriver att elever har rätt till särskilt stöd och att det vid behov utformas ett 

åtgärdsprogram för att eleven ska kunna nå kunskapskraven. När lärarna 

uppmärksammar att en elev har läs- och skrivsvårigheter kontaktas elevens 

vårdnadshavare och tillsammans med en specialpedagog går man igenom vilka 

åtgärder eleven behöver och en kartläggning över elevens fortsatta undervisning görs.  

     Resultatet av enkätundersökningen visade att lärarna har svårt att individanpassa 

sin undervisning utifrån elevernas behov och att kunna anpassa sin undervisning till 

elevernas olika nivåer och det framkom även att lärarna har svårt att kunna ge sin 

uppmärksamhet till alla elever. Ett bra klassrumsklimat är något vi märker att 

lärarna tycker är viktigt för att eleverna ska få en lugn och trygg plats med bra 

stämning så att eleverna har möjlighet att kunna utveckla sitt lärande, vilket 

Jacobson (2006:5) skriver att ett bra klassrumsklimat är en lugn och trygg plats och 

med en bra stämning får elever möjlighet att kunna utveckla sitt lärande. Är 

stämningen mindre bra kan det skapa en otryggkänsla hos eleverna och det finns 
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även en risk för att eleverna tar bort fokuset från lärandet (Jacobson, 2006:5). 

Orsaker som de utvalda lärarna anser kan orsaka elevers läs- och skrivsvårigheter är 

att eleverna har svårigheter med den sociala miljön eller har svårigheter med att få 

kamrater i klassen. Har eleverna en svår hemmiljö, kan detta leda till osäkerhet och 

dåligt självförtroende, vilket kan leda till läs- och skrivsvårigheter.  

Elevernas brister i läsning och skrivning kan enligt de utvalda lärarna bero på att 

lärarna och lärarnas resurser inte är tillräckliga för eleverna och lärarnas och 

speciallärarens relation och samverkan har även en stor betydelse för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. En del av de lärare som valdes ut använder sig av både 

speciallärare och arbetar med elever i mindre grupper i grupprummen. När vi hade 

frågan hur lärarna upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter, svarade lärarna att 

de använder sig av kartläggningsmaterial från bland annat skolverkets hemsida, hitta 

språket, vilket Ericsson (2007:111–115) skriver om att kartläggning är viktigt för att 

kunna pröva elevernas läs- och skrivförmåga. Många elever har svårigheter med att 

förstå en text och därav är det av stor vikt att skolan arbetar med att utveckla elevers 

läsförmåga så att eleverna inte tappar lusten att läsa. Tappar eleverna lusten att läsa 

bidrar det till att läsförmågan försämras.  

     Kartläggning är en av metoderna som lärarna i vår studie använder för att 

upptäcka om eleverna har läs- och skrivfärdigheter, lärarna använder sig även av 

bland annat tester och observationer på lektionstid. En observation som används är 

när eleverna läser högt från läsläxan för lärarna. Då testas elevernas läsförmåga. 

Lärarna som valdes ut ser högläsning eller enskild läsning som en positiv del att 

använda sig av för att se vilka elever som läser hackigt och som kan behöva mer stöd i 

sin läsning. För att kartlägga skrivningen framkommer av resultatet att lärarna 

uppmärksammar elevernas problem med skrivning när läraren har svårt att se vad 

som skrivits och eleverna själva har svårigheter att läsa upp vad de har skrivit. 

    Som Fridolfsson (2008:135) skriver är att det vid skrivning uppmärksammas 

svårigheter om eleven har många stavfel eller inte får ner någon text alls på pappret. 

Läsa och skriva går hand i hand och att elever ska kunna ljuda ihop bokstavstecken 

till ord är viktigt för fortsatt utveckling. Genom att eleverna regelbundet får skriva 

ord och fraser kommer eleverna fortare att knäcka den alfabetiska koden.  

     Lärarna som deltog i vår enkätundersökning och i intervjustudien tog upp olika 

hjälpmedel som de använder till elever med läs- och skrivsvårigheter.  
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Lärarna använder sig av Ipad och dator med talsyntes och dator med 

stavningskontroll för att underlätta elevernas inlärning. Lärarnas svar om åtgärder i 

enkätundersökningen och i intervjustudien kan ställas mot Skantz Åberg (2019) som 

i sitt avhandlingsarbete tar upp att digitala verktyg kan vara en åtgärd att använda 

när elever har läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av digitala verktyg kan 

undervisningen individanpassas och elevernas vokabulär ökar.  

     Enkätundersökningen hade även öppna frågor där lärarna fick skriva fritt om de 

ville tillägga något. Det finns många hjälpmedel till elever med läs- och 

skrivsvårigheter och ett hjälpmedel är iPad. Med hjälp av iPaden kan eleverna skriva 

på denna och använda sig av talsyntes som läser upp en text så att eleverna hör hur 

orden låter. De flesta lärarna i intervjustudien tycker att iPaden är ett bra hjälpmedel 

till elever med läs-och skrivsvårigheter. Lärarna i vår intervjustudie lyfter fram att 

elever med läs-och skrivsvårigheter behöver tydliga instruktioner och att 

genomgångar gynnar elevernas förutsättningar i deras lärande. Lärarna i vår 

intervjustudie individanpassar läsinlärningen till elever med läs- och skrivsvårigheter 

bland annat genom att anpassa böcker till elevernas nivå och göra individuellt 

arbetsschema med arbetsuppgifter anpassade efter elevernas nivå. Ericsson (2007) 

styrker detta med att skriva om att lärare som individanpassar kan strukturera 

elevernas undervisning och anpassa materialet så att det passar elevernas 

svårighetsgrad. En av lärarna som svarade i vår intervjustudie har tillgång till 

extralärare i sitt klassrum som en resurs för att elever med läs- och skrivsvårigheter 

ska få möjlighet att uppnå kunskapskraven i läroplanen och det finns även 

speciallärare på skolan som läraren har ett bra samarbete med.  

     Speciallärarens uppgift är att vara en tillgång för lärare som har elever med läs- 

och skrivsvårigheter och att dessa elever ska få rätt stöd i sin undervisning och i sitt 

eget lärande. Främst är en speciallärare utbildad till att undervisa och hjälpa elever 

med som är i behov av särskilt stöd (Holgersson &Wästerlid, 2018).  

   Det framkom även i enkätundersökningen att det på skolorna där de utvalda 

lärarna arbetar råder stor brist på speciallärare och lärarna känner därmed stress för 

att hinna med alla elever med olika behov och som ligger på olika kunskapsnivåer. 

För att förhindra att eleverna får svårigheter i skolans undervisning skriver Nyström 

(2002) i sin artikel att elever behöver få stöd tidigt i skolåldern. Hon är även 
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övertygad om att ifall resurser sätts in i tid kan alla elever lära sig läsa och skriva. 

Miljön har även en viss påverkan på elevers lärande.  

     Lärarna som deltog i vår enkätundersökning och i vår intervjustudie försöker 

utifrån deras situation att anpassa undervisningen utifrån elevernas olika behov och 

elevernas olika nivåer och de flesta av de utvalda lärarna anser att eleverna i deras 

klasser är starka i sitt lärande och att de flesta elever ligger på samma nivå. En av 

lärarna i vår intervjustudie anser att intensivträning kan hjälpa elever med läs-och 

skrivsvårigheter och att även samverka med hemmet kan hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Martin Ingvar (2016) skriver att genom intensivträning av 

avkodningsförmågan kan eleverna lyfta sin läsförståelse och sitt skolresultat. I 

enkätundersökningens resultat är lärarna eniga om att det finns för få resurser för att 

alla elever ska få sina behov tillgodosedda. Efter en jämförelse av resultatet av 

enkätundersökningen och skolverket (2018b) som skriver att alla elever har rätt till 

att få en likvärdig undervisning för att kunna nå kunskapskraven, ser vi att kraven 

som ställs på lärare att eftersträva att alla elever ska få en likvärdig undervisning är 

för höga och det i nuläget inte finns rätt förutsättningar i de berörda skolorna för att 

det ska kunna uppnås. Däremot motsäger det vad de flesta lärarna i vår 

intervjustudie svarar, då de är eniga om att deras individanpassningar har gett 

resultat och att alla elever i deras klasser utvecklas. Vårt syfte med studien var att 

undersöka vilka metoder och anpassningar som genomförs av utvalda lärare vid 

individanpassad läs- och skrivinlärning för elever som har läs- och skrivsvårigheter 

och vilka som är de bakomliggande orsakerna som de utvalda lärarna identifierar kan 

bidra till att elever har läs- och skrivsvårigheter. Vi fokuserade vår studie på att 

undersöka hur utvalda klasslärare i årskurserna 1–3 undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Utifrån de svar vi fått ifrån enkätundersökningen och 

intervjustudien framkom att lärarna i vår studie har god kännedom om vilka metoder 

och anpassningar som krävs för att eleverna ska kunna utvecklas.  

5.2 Metoddiskussion 

Vi valde ut klasslärare i grundskolan som vi skickade enkäterna till på grund av att vi 

bygger vår studie på tidiga åldrarna årskurs 1–3. Efter att vi fått tillbaka enkäterna 

insåg vi att personlig kontakt hade varit att föredra då vi märkte att det var lättare att 

undvika att delta när enkäter mailades ut. För att få en högre svarsfrekvens på 
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enkätundersökningen skulle vi ha kontaktat lärarna personligen och inte enbart via e-

post. Vi hade kunnat boka ett möte med lärarna och gjort enkätundersökningen 

tillsammans med lärarna. På grund av den låga svarsfrekvensen av 

enkätundersökningen valde vi att göra en intervjustudie för att komplettera 

enkätundersökningen och få mer information om läs- och skrivsvårigheter. Vi 

kontaktade 5 av de lärare som deltagit i vår enkätundersökning för en vidare 

intervjustudie som skulle ge oss mer djupgående information kring läs- och 

skrivsvårigheter. Vi valde även att skicka ut intervjufrågorna till fler lärare och även 

till rektorer på olika skolor som skulle hjälpa oss att komma i kontakt med lärare så 

att vi skulle få mer information till vår studie. Efter denna kontakt med lärare och 

rektorer fick vi in svar från 5 lärare. Av de lärare som deltog i vår enkätundersökning 

valde 2 lärare att delta i vår intervjustudie. Intervjustudien bygger därmed på svar 

från 7 verksamma klasslärare i årskurserna 1–3. Av både intervjuer och enkätstudien 

kunde vi komma fram till ett fylligare resultat. Ett informationsbrev skickades ut 

tillsammans med frågorna om att denna studie kommer att vara anonym och att 

svaren endast skulle använda till denna studie. Därmed är det troligt att vi fått 

sanningsenliga svar då ingen av de utvalda lärarna pekades ut. Hade vi haft mer tid 

att kunna åka till skolorna och personligen prata med lärarna om de ville delta i en 

enkätundersökning och en intervjustudie av 2 lärarstudenter kunde resultatet varit 

annorlunda. Denscombe (2018:27) skriver att en mer personlig kontakt mellan 

forskarna och respondenterna som ska delta i undersökningen är att föredra. För att 

forskarna ska få fler svar på enkäterna/intervjuerna, är det bättre att resa och göra 

enkäterna/intervjuerna ansikte mot ansikte. Genom att forskarna träffar 

respondenterna personligen får forskarna mer sanningsenliga svar. Vi valde att göra 

vår studie kvantitativ för att få fler svarsalternativ på kort tid men gick över till en 

mer kvalitativ studie med intervjuer.  
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6 Avslutning 

Syftet med vår studie var att undersöka vilka metoder och anpassningar som 

genomförs av utvalda lärare vid individanpassad läs- och skrivinlärning och vilka de 

bakomliggande orsakerna som de utvalda lärarna identifierar kan bidra till att elever 

har läs- och skrivsvårigheter. Från de vetenskapliga artiklarna, böcker och kontakt 

med lärarna både i form av intervjuer och enkätundersökning har vi kommit fram till 

en slutsats i vårt arbete. Trots att enkätundersökningens resultat var bristfälligt 

kompletterades studien med intervjuer så att resultatet blev bredare och studiens 

forskningsfrågor kunde besvaras. Vilka metoder och anpassningar genomförs av 

utvalda lärare vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever som har läs- 

och skrivsvårigheter? Vilka är de bakomliggande orsakerna som de utvalda 

lärarna identifierar kan bidra till att elever har läs- och skrivsvårigheter? 

Resultatet i enkät- och intervjustudien visar att de utvalda lärarna har olika 

bakomliggande orsaker till elevers läs- och skrivsvårigheter och därmed använder sig 

lärarna av kartläggning för att se vilka åtgärder som krävs för den enskilda individen. 

Det är viktigt att en pedagog har kunskap om vilka orsaker som kan bidra till 

elevernas svårigheter med läsning och skrivning. Utifrån resultatet i 

enkätundersökningen ser vi att alla utvalda lärare har elever med läs- och 

skrivsvårigheter i sina klasser. Elever med svårigheter inom läsning och skrivning kan 

få gå till specialpedagog för undervisning och i den vanliga undervisningen försöker 

läraren ge tillgång till olika hjälpmedel tex. dator med stavningskontroll, talsyntes 

och Ipads för att underlätta undervisningen för eleverna. Anpassningar som lärare 

kan göra för elever med läs- och skrivsvårigheter är till exempel att vara tydliga i sina 

instruktioner, ta hjälp av speciallärare, låta eleverna sitta i lugnare miljöer och ge 

eleverna möjlighet till extra färdighetsträning. Alla utvalda lärarna i vår studie verkar 

ha en klar bild över att elevers undervisning behöver individanpassas men att 

resurserna inte alltid räcker till. 
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6.1 Fortsatt forskning 

Studiens resultat har visat att elever inte alltid får tillräckligt med stöd i sitt lärande 

och lärarna önskar att det fanns mer tid till alla elever. Brist på resurser i skolorna 

gör att eleverna riskerar att inte nå kunskapskraven. Utifrån detta ser vi vikten i att 

fortsätta forska i ämnet och göra en större kvalitativ studie där vi går in på djupet 

med intervjuer med specialpedagoger.
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Bilaga 1 

Informationsbrev till lärare i F-3 

Hej! 

Våra namn är Elin Sahlin och Jessica Thorsén. Vi är lärarstudenter på Mälardalens 
högskola i Västerås på grundlärarprogrammet F-3 och går termin 6 och ska precis 
arbeta på vår B – uppsats. Vi ska i vår B-uppsats fokusera på hur läraren kan 
individanpassa läsinlärningen till elever med läs och skrivsvårigheter och elever med 
särskilt stöd. 

Som lärarstudenter på grundlärarprogrammet F-3, har vi valt att rikta in oss på 
lärare i årskurserna 1–3. En lärare från varje årskurs 1–3 ska få svara på frågor från 
en enkät som kommer att handla om hur läraren kan individanpassa läsinlärningen 
till elever med läs och skrivsvårigheter och elever med särskilt stöd. Enkäten kommer 
att skickas ut till lågstadieskolor i orterna Köping samt Västerås. Vi uppskattar att du 
som lärare i åk 1–3 tar dig tid att svara på vår enkät till vår B-uppsats. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du förblir anonym, men vi 
hoppas att du vill ställa upp eftersom dina svar är viktiga för oss. Dina svar från 
enkäten kommer att sammanställas till ett resultat. Dina svar kommer endast 
användas till denna uppsats. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande 
utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Läs noga igenom frågeformuläret och markera in det svar som stämmer bäst för dig. 
Om det skulle uppstå några frågor angående enkäten, hör av dig till oss så hjälper vi 
dig vidare. Enkäten kommer bestå av lättare frågor där du kryssar för ett av tre olika 
svarsalternativ. Tidsåtgången är ca. 10 minuter. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs 
ut på databasen DiVA. 

Ytterligare upplysningar lämnas av: 

Namn: Elin Sahlin 

Telefon: 070-5272987 

E-post: esn16001@student.mdh.se 

Namn: Jessica Thorsén 

Telefon: 076-3053772  

E-post: jtn16001@ student.mdh.se 

Handledare: Christa Roux Sparreskog 

……………………..…………………………….. 

Jessica Thorsén                Elin Sahlin  



 

 

 

 

Västerås/19-04-04 

Bilaga 2 

Enkät till lärare i åk 1–3 angående 
lässvårigheter/dyslexi 

1.Hur många elever har du i din klass? 

0-15         16-25           26 och uppåt 

 

 

2.Finns det någon speciallärare på skolan du har tillgång till? 

         Ja                                 Nej  

  

 

3.Hur många elever i klassen har läs- och skrivsvårigheter? 

 

        1-5        6-10     11 och uppåt   

 

 

 

4. Hur många elever har diagnostiserats med dyslexi? 

 

 0              1-5        6-10          11 och uppåt   

 

                                            

5. Hur undervisas elever med dyslexi?  

 

  Finns ingen med diagnos  

   I helklass             med speciallärare        i grupprum 



 

 

 

 

 

                                                                       

 

6. Hur individanpassar du läsinlärningen för elever som har lässvårigheter? 

 

I grupprum             i helklass            med speciallärare 

 

                                                                

7. Hur kan du som lärare observera vilka elever som är i behov av individanpassad 
undervisning? 

 

Genom kartläggning            tester          observationer 

                                                                    

 

8.  Anser du att det är skillnad beroende på kön, vilka som har läs och 
skrivsvårigheter? 

 

Fler pojkar                            fler flickor           ingen skillnad  

 

                                                                          

 

9. Anser du att du får tillräckligt med stöd från tex. rektor för att tillgodose de elever 
som behöver extra anpassningar? 

 

      Ja                         till viss del            Nej  

 

                                                      

 

10. Finns det tid att hinna med alla i klassen som behöver extra stöd? 

 



 

 

 

 

Ja, vi har extraresurser i klassrummet       Ibland                                Nej  

                                                                                                                

 

11. Vilka åtgärder erbjuds elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 

Specialpedagog        specialdator med stavningskontroll         talsyntes 

 

                                                                                                 

12. Finns det elever i klassen med ADHD? 

 

Ja Nej 

    

 

13 Finns det stöd till elever med ADHD? 

 

Ja   Nej 

      

 

14. Finns det stöd till elever med Austism? 

 

Ja  Nej 

     

 

15. Finns det elever i klassen med Autism? 

           Ja  Nej 

               

 

16. Vad finns det för stöd till elever med Autism? 

…………………………………………………………………………………. 



 

 

 

 

 

17. Har du något du vill tillägga angående läs- och skrivsvårigheter i din klass? 

 

Bilaga 3 

Diagram baserade på enkätfrågornas svar  

 

Figur 1: Informanternas svar om hur många elever som går i klassen. 

 

Figur 2: Informanternas svar om det finns tid att hinna med elever som behöver extra stöd. 
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Figur 3: Informanternas svar angående hur många elever i klassen som har läs- och 
skrivsvårigheter. 
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Figur 4: Informanternas svar på om det är skillnad beroende på kön, vilka som har läs- och 
skrivsvårigheter 
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    Figur 5: Informanternas svar angående om det finns tillgång till speciallärare 

 

Figur 6: Informanternas svar på vilket stöd som lärarna får från rektorerna för att tillgodose elever 
med behov av extra stöd. 

 

  

Figur 7: Informanternas svar på hur läraren individanpassar läsinlärningen för elever som har 
lässvårigheter. 
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Figur 8: Informanternas svar om hur lärarna upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

 

Figur 9: Informanternas svar på vilka åtgärder som erbjuds till elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Bilaga 4 

Intervjufrågor i två skolor i mellansverige 

 
1. Hur upptäcker du att en elev har svårigheter inom läsning och skrivning? 
 
2. Vilka metoder och anpassningar använder du till elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
3. Vilka orsaker anser du ligga bakom elevers läs-och skrivsvårigheter? 
 
4. Hur individanpassar du läsinlärningen till elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
5. Har dina anpassningar gett resultat för elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 

 


