
      
 
Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation 
 
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Läs- och skrivsvårigheter ur pedagogens 
perspektiv 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Författare: 
Caroline Jälkemo & Heidi Mattila 
 
Examensarbete på avancerad nivå          Handledare: 
i lärarutbildningen               Marja-Terttu Tryggvason 
      
 
 
Vårterminen 2009                Examinator: 
                      Ulf Nytell 

 
 



 

 
 

 
Akademin för utbildning, kultur 
och kommunikation 

 
 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING  
 
Caroline Jälkemo & Heidi Mattila 
 
Läs- och skrivsvårigheter ur pedagogens perspektiv 
 
 
 
 
 
2009                       Antal sid. 28 
  
 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur de verksamma 
pedagogerna definierar begreppet läs- och skrivsvårigheter samt vilket stöd de kan ge 
de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Metoden som vi har använt oss av i vår 
undersökning för att samla in information från våra respondenter är via en 
enkätundersökning med både öppna och slutna frågor. Resultatet visar att kunskaper 
om vad begreppet läs- och skrivsvårigheter innebär finns hos de verksamma 
pedagogerna, men de anser sig inte ha tillräckligt med kunskap, vare sig teoretisk 
eller praktisk, för att ge stöd åt dessa elever.  I genomsnitt finns det 2-3 elever i varje 
klass som har läs- och skrivsvårigheter och många av dem får specialhjälp, men 
behovet av hjälp finns hos fler elever. Vår slutsats utifrån vår undersökning är att 
behoven av extra stöd bland eleverna är större än vad vi i början trodde.  Vi trodde 
även att pedagogerna skulle ha mer utbildning inom ämnet än vad de anser sig ha, då 
läs- och skrivsvårigheter är vanligt förekommande bland eleverna. 
  
  
  
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, tidigare år, pedagog, specialpedagog, läs- och 
skrivinlärning, stöd åt elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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1. Inledning 
Förmågan att kunna läsa och skriva är centrala i vår kultur. Har man läs- och 
skrivsvårigheter finns det en risk för att hamna utanför det skrivna ordet. Vi omges av 
olika typer av skrivna ord och är beroende av att kunna tolka dessa för att underlätta 
livet i vårt samhälle. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet, (Skolverket, 2006) ska eleverna kunna orientera 
sig i en komplex verklighet där det finns ett stort informationsflöde och med snabba 
förändringar. Därför är studiefärdigheter och metoder för att tillägna sig och använda 
ny kunskap viktigt. De flesta lär sig att läsa och skriva under de första skolåren. Men 
det finns några som inte lyckas med att lära sig att läsa eller skriva av olika 
anledningar. De som har svårigheter kan ofta uppleva att de har svårigheter med allt i 
skolan eftersom läs- och skrivsvårigheter påverkar deras lärande i de flesta ämnen.  
 
Barn och ungdomar som lider av läs- och skrivsvårigheter känner sig ofta 
misslyckade. De förstår inte varför de inte klarar av det som alla andra kamrater kan 
och som lärarna förväntar sig att alla ska kunna, nämligen att läsa och skriva. De som 
lider av läs- och skrivsvårigheter försöker ofta gömma sina svårigheter och hittar på 
alla möjliga ursäkter till att slippa skriva eller läsa. Författarna Adler (2006) menar 
att dessa elever troligen kommer att undvika allt som har med läsning att göra och de 
hittar ofta strategier för att klara av jobbiga situationer. I takt med att elever undviker 
skriftspråket minskar chanserna för att tillgodogöra sig en god inlärning drastiskt. 
Tecken på att något inte står rätt till går att upptäcka om man vet vad man ska titta 
efter. Många ungdomar och vuxna lider fortfarande på grund av att de inte fick någon 
hjälp i skolan. Alla vuxna måste ta ett gemensamt ansvar för dessa barn och 
ungdomar för att göra deras skolgång lättare.  
 
Läs- och skrivsvårigheter är många gånger ärftligt. Det finns olika nivåer av läs- och 
skrivsvårigheter och den ena eleven är inte lik den andra. Genom att hela tiden föra 
en dialog med eleven och föräldrarna kan skolgången för elever med svårigheter bli 
en positivare upplevelse. Vi tror att den hjälp som elever med läs- och 
skrivsvårigheter behöver vill gärna de elever som inte har svårigheter också ha. Mer 
muntliga prov, grupparbeten och mindre skrift på tavlan är enkla saker att införa i 
undervisningen. Ansvaret ligger hos läraren att underlätta för eleverna i skolan. 
 
Att ge dessa elever det stöd de behöver är en stor utmaning för oss som pedagoger. 
Ekonomiska nedskärningar påverkar möjligheten till att få stöd från resurser för att 
hjälpa eleverna, men elevernas svårigheter minskar inte för det. Vi anser att 
pedagogerna själva mer och mer måste försöka hitta andra lösningar för att tillgodose 
samtliga elevers behov, samtidigt kompensera för den förlorade 
specialundervisningen för de elever som är svaga inom läsning och skrivning. I vår 
framtida yrkesroll kommer vi att möta dessa elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
För att vi som pedagoger ska kunna hjälpa dessa elever på bästa sätt, måste vi ha mer 
fördjupade kunskaper och metoder om läs- och skrivsvårigheter samt att vi måste 
hålla oss uppdaterade med nya teorier inom ämnet. I vår utbildning har vi fått ytterst 
lite kunskaper om läs- och skrisvårigheter, därför vill vi fördjupa oss i ämnet för att få 
en något bättre grund att stå på innan vi går ut i arbetslivet. 
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1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur verksamma pedagoger i de tidigare 
skolåren definierar läs- och skrivsvårigheter och vilket stöd de kan ge de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter i den dagliga undervisningen.   
 
1.2 Frågeställningar 
1. Hur definierar pedagogen läs- och skrivsvårigheter? 
 
2. Vilket stöd kan pedagogen ge elever med läs- och skrivsvårigheter? 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är centrala för arbetets innehåll och 
redovisas kortfattat nedan samt i genomgången av relevant litteratur. Även andra 
begrepp som återfinns i litteraturgenomgången har presenterats närmare nedan.  
 
Dyslexi 
I Nationalencyklopedin(2008) står det skrivet att dyslexi är en diagnostisk term för 
specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi handlar oftast om ärftligt betingade läs- 
och skrivsvårigheter.  
 
Läs- och skrivsvårigheter 
Läs- och skrivsvårigheter beskrivs i Nationalencyklopedin (2008) som generella 
svårigheter med att läsa och skriva. Författarna Adler (2006) skriver att dyslexi 
främst används vid en medicinsk diagnos medan pedagoger och psykologer vanligtvis 
använder begreppet läs- och skrivsvårigheter. Vidare menar de att specifika läs- och 
skrivsvårigheter är ett för långt ord så att många föredrar att istället säga dyslexi. 
Samtidigt är det lättare att förstå vad läs- och skrivsvårigheter egentligen är. Vi har 
valt att använda oss av begreppet läs- och skrivsvårigheter i denna undersökning då 
vi anser att läs- och skrivsvårigheter innefattar samtliga elever som har svårigheter 
med läsning och skrivning, inte enbart de diagnostiserade.  
 
Pedagog 
Enligt Nationalencyklopedin (2008) kommer ordet pedagog från antikens Grekland 
och var en slav som vägledde barn till och från skolan och som även undervisade dem 
hemma. Begreppet kom senare att betyda lärare eller undervisare. I uppsatsen har vi 
valt att använda begreppet pedagog istället för lärare.  
 
Fonologisk medvetenhet 
Författaren Ericson (2007) skriver att den fonologiska medvetenheten har en stor 
betydelse för läs- och skrivinlärningen. Elever bör veta att ord består av ljud och de 
ska kunna höra i vilken ordning ljuden kommer i ett ord för att förstå att bokstäver 
motsvaras av språkljud s.k. fonem. De elever som har svårt med läs- och 
skrivinlärning har ofta svårt att identifiera språkljuden i det talade språket.  
 
Metalingvistik 
Liberg (2006) skriver att det innebär att man studerar barnets förmåga att tala om 
språket. Det betyder att barnet ska kunna medvetandegöra sig sitt språk och dess 
grammatik.  
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Syntaktisk kompetens  
Ericson (2007) beskriver detta som kunskapen om hur man sätter ihop satser, vilka 
regler som finns i språket samt hur satsen ingår i en större kontext. 
Elever som inte har denna medvetenhet tar inte hänsyn i sin läsning till de ledtrådar 
som grammatiken ger eller vilka skiljetecken som markerar satser. Läsningen blir 
därmed entonig och långtråkig. 

2. Litteratur och teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer vi att presentera litteratur kring begreppet läs- och 
skrivsvårigheter. Vi inledde undersökningen men en litteratursökning för att vi skulle 
förstå vårt valda problemområde och därmed få underlag till att kunna utforma våra 
frågeställningar. Enligt Denscombe (2000) är det syftet och problemformuleringen 
som avgör vilken litteratur som kommer att inkluderas i undersökningen. 
Litteratursökningen inom läs- och skrivsvårigheter var omfattande och för att hitta 
relevant litteratur begränsade vi oss till litteratur skrivna mellan 1994- 2009 för att få 
så aktuell forskning som möjligt. Vi valde litteratur från 1994 är dels på grund av att 
nya läroplanen, Lpo 94, kom då samt att litteraturen började belysa läs- och 
skrivsvårigheter ur ett annat perspektiv. Man såg inte längre läs- och skrivsvårigheter 
som en intelligensstörning, utan man insåg att det dels hade biologiska orsaker. Vi 
har i huvudsak begränsat oss till svensk litteratur, då vi ville belysa läs- och 
skrivsvårigheter ur ett svenskt perspektiv som vi känner oss bekanta med. Vi har även 
valt att belysa vad styrdokumenten skriver om detta. 
 
2.1 Historik 
Gillberg och Ödman (1994) menar att man hade kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter redan i slutet av 1800-talet, men kunskapen utvecklades inte förrän 
under mitten av 1900-talet då det kallades för ordblindhet. Då uppmärksammades 
barn, som ansågs vara normal- eller välbegåvade, men som hade svårt för att klara 
högläsning, rättstavning mm. De ”ordblinda” barnen mötte en viss förståelse då 
skolan började anpassa sig efter den nya kunskapen om läs- och skrivsvårigheter. 
Man utarbetade en metodik för att underlätta deras läs- och skrivinlärning. Gillberg 
och Ödman (1994) skriver att man redan i början av 1900-talet började göra tester för 
att kunna mäta skolprestationerna och man kunde se ett ökat vetenskapligt intresse 
och forskare började mäta barns ”intelligenskvot”. För att kunna ge eleverna 
individuell hjälp utifrån deras förmåga ville man ha en plattform att utgå ifrån för att 
kunna ge pedagogiskt anpassad hjälp. Med hjälp av intelligenstester kunde man 
också upptäcka lindriga former av begåvningshandikapp. Specifika läs- och 
skrivsvårigheter kom att användas för den här gruppen. Författarna skriver vidare att 
utvecklingen dock stannade av nästan helt under 1970- och 1980-talen och de menar 
att under dessa 20 år inte bara avstannade utvecklingen i Sverige, utan den gick till 
och med tillbaka. Läs- och skrivsvårigheter skylldes istället på sociala och emotionella 
förhållanden, att ärftlighet spelade en stor roll i läs- och skrivsvårigheterna glömdes 
helt bort. Seth, Heimdal och Janson (1997) skriver att läs- och skrivsvårigheter i 
många år skylldes på dålig barndom och detta har tagit hårt på många familjer. De 
som hade läs- och skrivsvårigheter gömde sina problem då de skämdes över att inte 
kunna läsa och skriva, men idag vet man att läs- och skrivsvårigheter har biologiska 
orsaker. 
 
2.2 Teorier 
Claesson (2002) skriver att enligt psykologen och filosofen Piaget försöker 
människan skapa en förståelse av de sammanhang som denne omges av. Han 
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studerade hur barns kunskapsutveckling går till och kom fram till att barnet 
konstruerar sin bild av verkligheten genom sina sinnen. På samma sätt sker barnets 
språkutveckling. Vidare beskriver Claesson (2002) att Piaget menar att lärarens 
förståelse av ett begrepp beror på att denne har fått en helhetsbild genom sina 
erfarenheter, medan barnet som inte har så många erfarenheter lägger en helt annan 
innebörd i samma begrepp. Barnets föruppfattningar om olika fenomen ökar stegvis 
genom att denne får nya erfarenheter. Därför ska lärare i första hand lyssna noga på 
elevernas resonemang och därmed förstå hur en elev tänker. När man väl har förstått 
hur eleven tänker kan läraren utmana tänkandet. Vidare beskriver Claesson (2002) 
Vygotskijs teori om den proximala zonen. Zonen är skillnaden mellan vad eleven 
redan kan och vad denne kan lära sig med vägledning.  Fokus ska ligga på 
utvecklingsgången och inte på själva resultatet så läraren kan använda sig av olika 
strategier för att motivera och utmana eleverna att pröva sig fram. 
 
2.3 Vad innebär läs- och skrivsvårigheter 
C. G och Lindell (1996) skriver att ordet dyslexi, som läs- och skrivsvårigheter även 
kallas, betyder svårigheter med läsning. Vidare skriver de att dyslexi är ett av Sveriges 
vanligaste handikapp och detta handikapp klassades 1991. De menar att man oftast 
säger ”han” när man talar om dyslektiker och detta på grund av att handikappet är 
vanligare hos män än kvinnor. Författarna skriver att dyslexi är något som man kan 
ärva och att det räcker med att en av föräldrarna är anlagsbärare för att man ska få 
svårigheter med skriftspråket. Språket är beroende av en intim samverkan mellan 
olika funktioner i hjärnan. Hjärnan har en förmåga att uppfatta form, innehåll och 
fonologi, men även att koppla ihop samman intryck med tidigare kunskaper. Har 
man en svaghet i någon av de olika funktionerna i hjärnan kan man få svårigheter 
med att lära sig läsa och skriva.  
 
Høien och Lundberg (1999) skriver att om man har en nedsatt hörsel så kan detta 
vara en hindrande faktor i läs- och skrivinlärningen. Hur pass mycket negativ 
inverkan hörselproblemen har på läs- och skrivutveckligen, beror på hur mycket av 
undervisningen som sker muntligt. Eleven hindras i den fonologiska avkodningen då 
denne inte kan skilja på ljudlika fonem ifrån varandra. Dåliga läsare kan ha subtila 
hörselproblem som kan vara svåra att upptäcka genom hörselundersökningar. 
Författarna beskriver en hypotes om att detta kan ligga till grund för de elever som 
har läs- och skrivsvårigheter och deras fonologiska svårigheter. En nedsatt 
synförmåga kan även ha en negativ inverkan på läs- och skrivinlärningen, menar 
författarna. De inledande processerna bakom läsning och skrivning är visuella. Om 
man har en nedsatt synförmåga kommer man att ha svårt med alla processer som 
senare leder till ordavkodningen. Små synavvikelser kan påverka läsprocessen mer 
negativt för de elever som har läs- och skrivsvårigheter än för de elever som har 
normal läs- och skrivfärdighet. Dock anser författarna att om man har en svag 
begåvning behöver det inte betyda att det ska vara ett hinder i samband med 
läsinlärningen. Men om man har större avvikelser i begåvningen så kan detta verka 
negativt på elevens möjligheter att snabbt kunna tillgodogöra sig en effektiv 
avkodningsfärdighet.  
 
Vidare menar Høien och Lundberg (1999) att för att undvika misslyckanden är det en 
viktig uppgift för pedagogen att anpassa både innehåll, instruktionshastighet och 
undervisningsmetod till den enskilda elevens nivå. Den språkliga färdigheten kan 
även ha en inverkan på läsinlärningen. Med språklig färdighet menas 
begreppsförståelse, ordförråd, syntaktisk kompetens och artikulatorisk färdighet. Har 
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man en försenad språklig utveckling kan man få svårt med läsförståelsen och även 
med ordavkodningen. När det gäller förhållandet mellan emotionella och 
motivationella problem och dålig läsförståelse, kan det vara svårt att veta vad som är 
orsak och vad som är verkan. Är det läs- och skrivsvårigheterna som har orsakat 
sociala och emotionella problem eller är det sociala och emotionella problem som gör 
det svårt för eleven att lära sig att läsa och skriva? Här finns det inga entydiga svar, 
menar författarna.  
 
Seth et al. (1997) skriver att de som har läs- och skrivsvårigheter har svårt att förstå 
hur bokstäverna och orden samarbetar, blir till meningar och texter med ett 
begripligt innehåll. Vidare menar de att förmågan att automatiskt avgöra vilka ljud 
som ingår i ett ord och i vilken följd de kommer saknas. För en person med läs- och 
skrivsvårigheter säger inte bokstäverna något om hur ordet låter.  
 
2.4 Hur man upptäcker om en elev har läs- och skrivsvårigheter 
Författarna Adler (2006) skriver att ur ett pedagogiskt perspektiv kan man se klara 
mönster hos de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Ofta förekommer det 
svårigheter med att läsa vissa bokstäver som liknar varandra vilket gör att man 
förväxlar dem, som t.ex. b-p, m-n, u-n. Även ljud som låter likadant, g–k och v–f 
blandas ihop. Det är även vanligt att man kastar om bokstäver och ord samt att man 
har många antal fel vid själva läsningen även om läshastigheten är nedsatt. Vidare 
skriver författarna att det finns tal och språkstörningsmönster hos de som har läs- 
och skrivsvårigheter.  Vid skolstarten kan man se att dessa elever har problem med 
den fonologiska medvetenheten, vilket handlar om att koppla språkets innehåll och 
form ifrån varandra. Man har inte en medvetenhet om de små ljudmässiga 
fragmenten som bildar ett ord.  Ur ett psykologiskt perspektiv kan man se mönster 
med brister i självförtroendet och självkänslan menar författarna. Man upplever att 
man inte är som alla andra och man känner sig dum. En låg självkänsla kan leda till 
att man har ett undvikande beteende och som gör att man undviker det skrivna ordet 
helt. Detta bidrar till en negativ utveckling där de som har läs- och skrivsvårigheter 
inte får lika mycket träning i läsandet som alla andra och därmed halkar efter ännu 
mer i läsandet.  Författarna beskriver även mönster ur ett neuropsykologiskt 
perspektiv som handlar om att hitta orsaker till lässvårigheter.  Man kan tidigt 
upptäcka svårigheter med arbetsminnet och svårigheter med ordningsföljder i både 
det visuella och auditiva. Det kan även handla om svårigheter med att känna igen de 
enskilda bokstäverna och man har svårt med läsriktningen.  När man har kommit 
igång med läsutvecklingen kan svårigheter uppstå med att känna igen ord relativt 
snabbt och att sätta samman dessa till meningar. Författarna Adler (2006) beskriver 
detta som automatiseringssvårigheter. Konkret visar de sig i att man inte får något 
riktigt flyt i läsandet, antingen läser man långsamt eller så chansar man och hastar 
igenom texten. De som upplever att läsning är jobbigt kommer troligen att undvika 
allt som har med läsning att göra och därför vill de oftast inte läsa högt heller, anser 
författarna. Dessa individer brukar hitta strategier för att klara av dessa, för dem, 
jobbiga situationer. En del kan utveckla ett mycket gott bildminne eller bli duktiga på 
att memorera vid muntliga genomgångar, vilket kan ge intryck av att man läser väl.  
 
Berninger, Nielsen, Abbot, Wijsman och Raskind (2006) skriver i sin rapport att det 
är viktigt att elever får träning i att stava. De menar att dagens datoriserade samhälle 
gör att elever inte behöver kunna stava då en dator gör det åt dem. Författarna menar 
dock att den som skriver behöver ha en viss kunskap om stavning för att kunna 
avgöra om datorns stavningsprogram gör rätt. Datorns stavning hjälper inte de svaga 
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eleverna att bli bättre i stavning och skrivning. Det är endast en genväg som inte 
stärker eleven i slutändan. Författarna menar att det bör finnas träningsprogram som 
elever med läs- och skrivsvårigheter bör träna ordens former, delar och samband med 
varandra på. I undersökningen kom författarna fram till att elever känner att de inte 
kan uttrycka sig fritt i skrivningen då de känner att stavningen hämmar dem. Vidare 
menar de att orsaken kan vara att skolor idag inte lägger lika mycket tid på stavning 
som tidigare.  
 
Liberg (2006) skriver att man på 1960-talet kom på en ny forskningsgren som 
innebar att man studerade barnets förmåga att tala om språket, den kallades för 
metalingvistik. Flera studier visade att förskolebarn som hade svårt att tala om 
språket skulle med stor sannolikhet få läs- och skrivsvårigheter när de började i den 
formella undervisningen. Forskningen visade att barn som hade problem med att 
svara på frågor som Hur många ljud är det i ordet? Vilket ljud kommer efter? skulle 
få läs- och skrivsvårigheter senare. 
 
Författaren Ericson (2007) skriver att ur ett pedagogiskt perspektiv har läs- och 
skrivsvårigheter sina utgångspunkter i kännedom om den enskilde elevens läs- och 
skrivinlärning samt om läs- och skrivsvårigheter. Målet är att arbeta förebyggande så 
att svårigheterna inte uppstår eller helt övervinns innan de leder till vidare 
svårigheter med läsning och skrivning, vilket påverkar resterande skolsituation.  Om 
man inte lyckas med det ska nästa mål vara att på bästa sätt hjälpa eleven att 
övervinna de svårigheter som uppstått genom att förstå problemen och öva upp 
bättre metoder för läsning och skrivning.  Samtidigt är det viktigt att uppmärksamma 
elevens starka sidor och stödja dennes kunskapsinhämtning och utveckling. Desto 
fortare man kan förstå elevens svårigheter desto fortare kan man hjälpa denne att 
övervinna dem. För att på bästa sätt kunna planera och anpassa undervisningen 
behövs det ibland en omfattande utredning kring elevens skolsituation som kan 
påverka elevens läs- och skrivförmåga. Oftast kartläggas elevens läs- och 
skrivförmåga av specialpedagoger, logopeder och skolpsykologer genom ett antal 
speciella test. Det finns olika sätt att ta reda på elevens läs- och skrivförmåga, skriver 
författaren. Den viktigaste informationen kan pedagogen få genom att samtala i 
undervisningssituationen. Målet med utredningen är att få en helhetsbild av elevens 
situation så att man tillsammans med eleven kan hitta en passande åtgärd.  Man 
utgår från det som eleven redan kan och bygger vidare på det med kunskapshöjande 
övningar anpassade efter elevens nivå. Det är viktigt att eleven får vara delaktig i sin 
egen läs- och skrivutveckling, då detta ökar självförtroendet. Pedagogen måste vara 
lyhörd och ha goda kunskaper om läs- och skrivning.  Detta för att pedagogen ska 
kunna anpassa undervisningen efter elevens behov och förutsättningar. Elever med 
läs- och skrivsvårigheter är ingen homogen grupp utan består av olika individer med 
varierande behov av stöd och stimulans.  
 
Enligt författarna Adler (2006) finns det en mängd med symptom, både direkta och 
indirekta, på läs- och skrivsvårigheter. Ofta kan det vara så att man snabbt vill 
behandla dessa symptom genom att öva olika delar, men risken finns då att man kan 
missa den grundläggande bedömningen på vad som är de bakomliggande orsakerna 
till svårigheterna. Oftast är det de direkta, synliga tecknen som man har som kriterier 
för att ställa diagnosen dyslexi. Men hur många av kriterierna måste gälla för att få en 
diagnos eller vilka kriterier är de viktigaste, menar författarna. De menar vidare att 
kriterielistningar är vanliga och man bör förhålla sig till dem med försiktighet. 
Författarna menar att om man inte tidigt börjar arbeta med elevers negativa självbild 
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kommer dessa elever att undvika läsning, skrivning, räkning och andra aktiviteter i 
skolan.  De upplever många gånger att de är dumma i huvudet och hamnar ofta i 
situationer där de söker bekräftelse på sin dumhet och oförmåga. Därför är det 
viktigt, enligt författarna, att hjälpa dessa elever att ge ord åt sin frustration över att 
inte kunna läsa eller skriva obehindrat samt att inte undvika att prata om 
svårigheterna.  
 
2.5 Hur man kan arbeta med läs- och skrivsvårigheter 
Sandström Kjellin och Wennerström (2006) skriver i sin rapport att barn med läs- 
och skrivsvårigheter inte alltid hade lika mycket stöd från vare sig hemmet eller 
skolan vad gäller deras läs- och skrivträning. De elever som var starka i läsning och 
skrivning hade mer stöd hemifrån och även från skolan. I undersökningen kom 
författarna fram till att pedagogerna inte var medvetna om vilken nivå de planerade 
undervisningen på för den grupp elever som hade läs- och skrivsvårigheter. 
Elevgruppen med svårigheter får svårare att nå de mål kursplanen ger uttryck för då 
undervisningen ligger på en nivå som är till grund för mål att sträva mot. Författarna 
menar att pedagogerna lägger nivån för lågt och eleverna missar då väsentliga delar 
som gör att de inte når kunskap på en högre nivå. Vidare anser författarna att 
pedagogens kunskaper och metoder i undervisningen har en stor betydelse för 
elevens lärande.  
 
Liberg (2006) skriver att det till viss del går att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
Man ska försöka att hitta den väg som är bäst för individen för att motverka de 
svårigheter som individen har. Det gäller att hitta texter som intresserar barnet, som 
väcker en drivkraft som är starkare än känslan av att inte kunna, inte våga och inte 
vara intresserad av. Författaren menar att sådana texter är oerhört svåra att hitta för 
vissa barn, men att pedagoger och föräldrar måste leta med ljus och lykta för att hitta 
dessa texter. Gillberg och Ödman (1994) skriver att träning av fonologisk 
medvetenhet, i form av lekfullt tränande av rim och ramsor, kan förebygga läs- och 
skrivsvårigheter. Börjar man träningen redan i de tidiga åren i hela elevgruppen 
oavsett om svårigheter redan har setts eller inte får man betydande vinster, inte bara 
för individen utan för hela samhället, menar författarna. Seth, Heimdal och Janson 
(1997) menar att man kan öka den språkliga medvetenheten och därmed fånga upp 
de elever som ligger i riskzonen vad gäller läs- och skrivsvårigheter. De menar att 
man kan hjälpa eleven genom att läsa högt och tidigt använda besvärliga ord på ett 
lustfyllt men tydligt sätt. Genom att använda alfabetet och ord på ett lekfullt sätt och 
samtidigt föra in skriftspråket i elevens värld ger man eleven en chans att förbereda 
sig i egen takt. Författarna menar att det är viktigt att eleven får positiva upplevelser 
av språket och att det känner att det lyckats. Elever tycker ofta att språket är roligt 
och det gäller därför att hålla intresset och nyfikenheten kvar hos dem. De påpekar 
dock att man inte ska gå vidare med lärandet om elever inte riktigt förstått den 
aktuella delen.   
 
Lärareffektiviteten har en stark inverkan på hur bra elever lär sig att läsa, skriver 
författarna Høien och Lundberg (1999). Pedagogens undervisningsvanor kan öka 
lässvårigheterna i klassen och de negativa faktorerna är bland annat att pedagogen 
använder för svårt material eller ger för lite beröm och uppmuntran. Faktorer som 
också kan påverka är att pedagogen tillåter ett respektlöst beteende gentemot de 
svagare elevernas prestationer eller att pedagogen endast använder en metod för alla 
elever. Om pedagogen undervisar för snabbt för att eleven ska ha en möjlighet att 
följa med i undervisningen kan vara en viktig faktor som kan förhindra lärandet. För 
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att pedagogen ska få en helhetssyn på sammanhanget ska denne samtala med andra 
pedagoger, specialpedagog, skolpsykolog, föräldrar och med eleven själv för att få 
viktig information och bli belyst om sina bristfälliga undervisningsmetoder.  
 
Gillberg och Ödman (1994) anser att läs- och skrivsvårigheter bör ha en central plats i 
det specialpedagogiska arbetet då det är det vanligaste hindret för normal 
läsinlärning. Skolorna behöver ha tillgång till specialpedagoger som har utbildning i 
att utreda normala och avvikande språkfunktioner hos eleverna. Pedagogerna 
behöver även ha kunskap om effektiva och vetenskapligt grundande åtgärder och 
träningsprogram för att kunna stötta eleverna anser författarna.  
 
Författarna Høien och Lundberg (1999) menar att det pedagogiska arbetet för att 
stödja eleverna i deras läs- och skrivinlärning måste ske på bred front. Man ska inte 
bara underlätta läsningen, utan man ska även skapa meningsfyllda lässituationer som 
eleverna kan känna är värdefulla och givande. Texterna bör vara engagerande och 
relevanta för elevens nivå och ålder för att väcka motivation och intresse för fortsatt 
lärande. Författaren anser att, för att pedagogerna ska kunna hjälpa eleverna som 
kämpar med läs- och skrivinlärningen, måste de börja tänka i nya banor när det 
gäller planeringen av undervisningen i sin helhet. En intensiv satsning under de 
första skolåren kan leda till att elevens behov av extra resurser minskar med tiden.  
Eleverna med svårigheter behöver en vuxen vid sin sida som vägleder, förklarar, 
pekar ut, upprätthåller intresset och koncentrationen. I många fall menar författarna, 
använder eleverna tiden ineffektivt och med långa perioder av väntan på hjälp. Här 
gäller det för pedagogen att fördela sin tid på bästa möjliga sätt mellan eleverna.  
Författarna beskriver olika metoder som kan hjälpa elever med svårigheter i den 
dagliga undervisningen. Att använda undervisningsmetoder där eleverna får använda 
sig av flera sinnen kan främja lärandet, där tal knyts till det visuella. Detta innefattar 
metoder som bygger på ett samspel mellan det auditiva, visuella, kinestetiska och 
taktila. Spårningsövningar är en bra metod inom läs- och skrivundervisningen som 
stimulerar både det visuella, taktila och det kinestetiska sinnet. Tanken bakom 
sådana multisensoriska metoder är att kompensera svagheter vid auditiva eller 
visuella sinnen. Integrering av information via olika sinnen skapar nya vägar för att 
tillägna sig läs- och skrivfärdigheter.  
 
Författarna Høien och Lundberg (1999) skriver att det finns tekniska hjälpmedel som 
kan användas till att hjälpa elever med läs- och skrivinlärning. Böcker med 
tillhörande band med inspelat identiskt ljud är ett pedagogiskt hjälpmedel som kan 
stärka läsfärdigheten hos eleverna och stimulera läsningen.  Många gånger har de 
elever som har svårigheter dåliga associationer till läsning och de har sällan klarat av 
att behålla motivationen för att läsa klart en bok.  Att använda sig av en bok med 
tillhörande ljudband övar upp läsningen i anpassat tempo samt att förmågan till att 
lyssna och koncentrera sig förbättras. Även denna metod är multisensorisk som övar 
upp det auditiva, visuella och motoriska sinnet.  Det finns även olika dataprogram för 
att underlätta läs- och skrivinlärningen som oftast kan anpassas efter elevens 
förutsättningar och behov.  
 
2.6 Styrdokument 
Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) ska undervisningen anpassas efter varje elevs 
förutsättningar och behov och kan därför inte utformas lika för alla. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som har svårigheter med att nå målen. Undervisningen 
ska bedrivas i demokratiska former och förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i 
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samhället där de har förmågan att ta personligt ansvar. Skolan ska förmedla de 
kunskaper som alla i vårt samhälle behöver. Det är skolans uppdrag att främja 
elevernas lärande där de stimuleras till att själva inhämta dessa kunskaper. 

 
Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort 
informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att 
tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. (Lpo 94, s.5)  

 
Även skollagen skriver att skolan ska ge eleverna de kunskaper som de behöver för att 
kunna delta i vårt samhälle och skolan ska ge särskilt stöd till de elever som har 
svårigheter i skolarbetet. Vidare står det i Lpo 94 (Skolverket, 2006) att genom att 
eleverna får möjligheter att samtala, läsa och skriva får varje elev utveckla sina 
möjligheter till att kommunicera och därmed få tillit till sitt eget kunnande. Ett av 
målen som eleverna ska nå i grundskolan är att de ska behärska det svenska språket 
och kan lyssna och läsa samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift.  
 
Vidare menar Lpo 94 (Skolverket, 2006) att kunskap inte är ett entydigt begrepp 
vilket innebär att de kommer i uttryck i olika former såsom, fakta, färdighet, 
förståelse och förtrogenhet. Dessa fyra egenskaper förutsätter ett samspel mellan 
varandra. Det är upp till skolan att ge utrymme för olika kunskapsformer och att 
skapa ett balanserat lärande där alla former blir till en helhet.  
 
 Utforskande, nyfikenhet och lust att lära skall utgöra en grund för undervisningen. 

(Lpo 94, s.9) 
 
Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) ska elever med behov av särskilt stöd 
uppmärksammas och hjälpas av skolan och alla som arbetar där. Det är även upp till 
dem som är verksamma på skolan att göra miljön på skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande.  
 
3. Metod 
I följande avsnitt redovisas vilken metod vi har använt oss av när vi har samlat in 
underlag för vår undersökning. Vi beskriver även hur urvalet av respondenter har 
gjorts samt hur den insamlade informationen har analyserats. Slutligen redovisas hur 
vi har uppfyllt de forskningsetiska principerna när vi har genomfört undersökningen. 

3.1 Forskningsstrategi 
Litteraturen som vi använt gav oss mer bakgrundsinformation om läs- och 
skrivsvårigheter samt om olika metoder man kan använda sig av som verksam 
pedagog. Denscombe (2000) menar att när man forskar ska man ha med en 
litteraturöversikt som påvisar att man som forskare har kännedom om den befintliga 
kunskapen inom området för att förhindra upprepande forskning. Vidare skriver 
Denscombe (2000) att skriftliga källor innehåller mycket information samt att de 
skriftliga källorna är lättillgängliga. Nackdelen, enligt författaren, kan vara att den 
som forskar måste bedöma tillförlitligheten i källan.  
 
Vi valde att använda oss av en undersökningsmetod som både är kvalitativ och 
kvantitativ. Undersökningen går inte att generalisera då vi endast fokuserat på att 
utföra vår undersökning i fyra olika skolor inom samma kommun. Stukát (2005) 
skriver att huvuduppgiften för en kvalitativ uppsats är synsättet att tolka och förstå 
resultaten som framkommer, det är inte att generalisera. När materialet bearbetas 
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använder forskaren sin egen förförståelse som en tillgång för tolkningen. Stukát 
(2005) skriver vidare att kvalitativa forskningar kritiseras eftersom resultatet i hög 
grad beror på vem som gjort tolkningen.  
 
Till enkätfrågorna som vi sammanställde använde vi relevant litteratur samt egna 
erfarenheter som underlag och frågorna var både kvalitativa och kvantitativa. De 
kvalitativa frågorna var öppna frågor som gav respondenterna möjlighet att svara fritt 
med mer djup i informationen. Stukát (2005) skriver att det kvalitativa innebär att 
man ska tolka och förstå resultatet, inte generalisera.  De kvantitativa frågorna var 
däremot slutna och författaren menar att de kvantitativa innebär att man ska kunna 
förklara och dra säkra slutsatser samt hitta mönster som ska kunna gälla generellt.  
Vi valde att ta med öppna frågor då vi inte ville styra respondenternas svar samt att vi 
ville ge respondenterna möjlighet att ge fria svar. Genom att använda oss av öppna 
frågor hoppades vi på att få mer information och kunskap om läs- och 
skrivsvårigheter utifrån pedagogernas perspektiv. De slutna frågorna använde vi för 
att lättare kunna jämföra svaren samt för att kunna se om det fanns något mönster i 
arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Stukát (2005) menar att enkäter är ett bra sätt 
att nå fler människor än vad som är möjligt vid andra insamlingsmetoder. Svar från 
en större grupp kan ge mer kraft åt resultaten och då får man större möjligheter till 
att generalisera resultaten. Vidare skriver författaren att man utgår från syftet och 
dess frågeställningar när frågorna utformas. Fördelen med enkäter är att man slipper 
en omedveten styrning av svaren samt att det blir lättare att bearbeta resultaten 
statistiskt. Nackdelen är att risken för bortfall dock är större och att man inte kan 
kontrollera om frågorna uppfattas korrekt. Vi valde att använda oss av enkäter för att 
få en större bredd på svaren samt för att nå fler respondenter utan att 
undersökningen skulle ta för lång tid.  

3.2 Datainsamlingsmetoder 
En enkätundersökning (se bilaga 1) med både slutna och öppna frågor genomfördes 
för att få med så många pedagoger som möjligt och även underlätta analyseringen av 
data vi får in. Enkäterna var även anonyma vilket vi hoppades skulle ge mer ärliga 
svar, då svaren inte går att koppla till en viss respondent. Eftersom vi har god kontakt 
med en del av respondenterna valde vi enkäter för att minska risken för påverkan. Vi 
ansåg att anonyma enkäter skulle minska risken för personlig påverkan från båda 
håll. Nackdelen vid enkäter är att svaren ibland inte blir tillräckliga för att hjälpa oss 
då vi inte har chans att ställa följdfrågor och be om djupare svar.  

3.3 Urval 
Vi har valt att inrikta vår enkätundersökning för de pedagoger som är verksamma 
inom grundskoleverksamhetens tidigare år, 1-6.  Pedagogerna på förskolan och 
fritidshemmet har vi valt att inte inkludera i vår undersökning då det är svårt att 
upptäcka samt arbeta med läs- och skrivsvårigheter så tidigt. Anledningen till att vi 
har valt att göra undersökningen i de tidigare åren är pga. att det oftast är då man 
upptäcker elever med läs- och skrivsvårigheter. En av skolorna är vår VFU-skola, så 
vi hade viss kännedom om pedagogerna samt eleverna. De tre övriga skolorna var i 
samma stad, men i olika sociokulturella områden. En av skolorna är en liten F-6 
skola och ligger på landet utanför en medelstor stad, det går ca 180 elever på skolan 
och vi visste att det fanns elever som har läs- och skrivsvårigheter där. Den andra 
skolan ligger mitt i centrum, även den är en F-6 skola med ca 200 elever. Den tredje 
skolan ligger lite utanför de centrala delarna av staden och området är ett välbärgat 
sociokulturellt område med en F-9 skola med ca 180 elever i F-5. Vi valde att lämna 
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enkäten till samtliga pedagoger som arbetar i år 1-6, vi räknade med ett bortfall och 
hoppades på att minst en pedagog från varje årskurs skulle svara på enkäten. 
Sammanlagt lämnade vi ut 46 stycken enkäter varav 30 stycken enkäter kom tillbaka 
till oss. Frågorna vi ställde till respondenterna byggde dels på den litteratur som vi 
valde och dels från våra egna erfarenheter vi fått via vår utbildning. Vi formulerade 
frågorna på ett sådant sätt så att vi skulle få mer kunskap om hur pedagogerna 
arbetar med läs- och skrivsvårigheter i den dagliga undervisningen.  

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Frågorna med fasta svarsalternativ prickade vi av i en enkel matris och räknade om 
dessa till procentsatser. De öppna frågorna sammanställde vi och sorterade efter 
liknande innehåll och redovisade dem i löpande text. Vid redovisningen av resultatet 
av enkäterna valde vi bland annat att använda oss av diagram och tabeller för att 
tydliggöra en del av svaren vi fått av respondenterna i undersökningen med 
tillhörande kommentarer som respondenterna gav. Resultaten jämfördes och 
sammankopplades sedan med relevant litteratur. 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet avser att svara på om undersökningens resultat är tillförlitligt och för att 
försäkra det, så ska resultaten vara samma vid upprepade undersökningar enligt 
Denscombe (2000). Stukát (2005) menar att det som kan påverka reliabiliteten i en 
undersökning är att forskaren och/eller respondenten kan feltolka frågor och svar 
men även yttre störningar kan påverka resultatet. Vid en liknande undersökning 
kanske man inte får exakt samma resultat som vi har fått eftersom förutsättningarna 
kan ha förändrats även om de är samma personer. Reliabiliteten i de öppna frågorna 
som vi har sammanställt är inte särskilt tillförlitliga då det inte går att få fram samma 
svar vid en ny undersökning. Däremot har de slutna frågorna i vår undersökning 
högre reliabilitet då resultatet från dessa går att jämföra med nya resultat. 
Denscombe (2000) skriver vidare att validitet svarar på om det man undersöker är 
relevant i sammanhanget samt om man mäter det som man avser att mäta. Vad som 
kan påverka validiteten är att respondenterna omedvetet kan svara det de tror att 
forskaren vill ha, enligt Stukát (2005). Validiteten på våra enkätfrågor var hög då 
både de öppna och slutna frågorna var relevanta för vårt syfte i undersökningen. Vi 
fick svar på våra frågeställningar även om svaren skilde sig åt en del både i form av 
djup och bredd.  

3.6 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska principerna, enligt Vetenskapsrådet (2002), ska övervägas inför 
varje vetenskaplig undersökning för att vägleda forskaren vid undersökningen. 
Reglerna finns för att skydda både den som forskar samt respondenterna i 
undersökningen. Vi har inför och under vår undersökning tagit hänsyn till samtliga 
forskningsprinciper. Enligt vetenskapsrådet finns det fyra huvudsakliga 
forskningsetiska principer som ska följas:  
 
Informationskravet innebär att samtliga inblandade i forskningen ska informeras av 
forskaren om forskningens syfte samt om deltagarnas villkor. Det ska framgå att 
deras deltagande är frivilligt samt att de har rätt att avbryta sin medverkan när som 
helst. Det ska även tydligt klargöras att informationen som samlas in inte kommer att 
användas till något annat än forskningens syfte. I vårt missivbrev tillsammans med 
enkäten meddelades samtliga deltagare om deras villkor bl.a. att deras medverkan är 
frivillig.  
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Samtyckeskravet betyder att respondenterna i undersökningen har rätt att själva 
bestämma över sin medverkan. Samtycke ska inhämtas från respondenterna samt om 
den medverkande är under 15 år måste samtycke fås av vårdnadshavare. Om utförlig 
information medföljer enkätformuläret får man samtycke lämnat genom att 
formuläret returneras ifylld. Vi fick in vårt samtycke genom att respondenterna 
lämnade sina enkäter ifyllda.  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga deltagare ska ges konfidentialitet och 
personuppgifter ska förvaras på så sätt att ingen obehörig kan ta del av det.  I 
missivbrevet framgick det även att deltagandet är anonymt samt att vi använder oss 
av fiktiva namn för att kunna redogöra svar. 

Nyttjandekravet innebär att den information som är insamlat endast får användas i 
forskningssyfte. Vi använder oss av de insamlade uppgifterna endast i denna 
undersökning. 

 
4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av enkätundersökningen där 6 % av 
respondenterna var män och resterande 94 % var kvinnor.  Genomsnittsåldern hos 
respondenterna var 39 år och respondenterna har varit verksamma i genomsnitt 13 
år. 76 % av respondenterna arbetar i år 1-3 och 24 % arbetar i år 4-6. Vi har 
sammanställt respondenternas enkätsvar dels genom diagram och tabeller där vi har 
angett svaren i procentsats och dels via löpande text.  Vi presenterar resultaten under 
rubriker som stämmer överrens med våra enkätfrågor för att underlätta läsandet.    
 
4.1 Resultatpresentation 
1.) Pedagogernas definition av begreppet läs- och skrivsvårigheter  
Alla respondenter förutom en, som inte har svarat, har definierat begreppet läs- och 
skrivsvårigeheter på liknande sätt. De flesta har skrivit att detta innebär att eleverna 
har svårt att avkoda bokstäver, svårt att läsa med flyt i texten, svårigheter med 
stavning samt svårt att förstå sammanhang och detaljer. En av respondenterna har 
även nämnt andra anledningar till svårigheter så som syn- och hörselnedsättning, 
svag begåvning eller språkstörning.  
 
2.) Antal elever i genomsnitt som har läs- och skrivsvårigheter per år 

6%

53%
23%

6%

12%
0‐1

2‐3

4‐5

6 eller fler

Annat svar

 
53 % av respondenterna anser att två till tre elever har skrivsvårigheter per år. 23 % 
av respondenterna upplever att fyra till fem elever per år har läs- och 
skrivsvårigheter. Endast 6 % anser att en eller ingen elev har svårigheter. De 
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kommentarer vi har fått på frågan är att antalet elever med svårigheter kan variera 
beroende på elevgruppen. Respondenterna har även kommenterat att vissa elever 
behöver mer träning, men har inga större svårigheter. Med annat svar menas att 
respondenterna antingen inte har svarat på frågan eller att svaret inte går att tolka 
inom våra kategorier.  
 
3.) Antal elever i genomsnitt som får specialhjälp per klass 
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29 % av respondenterna anser att en eller ingen elev får specialhjälp i klassen. Men 
det är även 29 % som anger att det är fyra till fem elever per klass som får 
specialhjälp. De kommentarer vi har fått som har hamnat under kategori Annat svar 
är att eleverna går i år 1 och att respondenten anser att det är för tidigt att avläsa eller 
så har inget svar givits. 
 
4.) Antal elever i genomsnitt som behöver få specialhjälp per klass 
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Sammanlagt 70 % av respondenterna anser att det är två till fem elever som behöver 
få specialhjälp per klass. Med annat svar i detta diagram menas att respondenten har 
gett ett ofullständigt svar. En av respondenterna som har angett svar 6 eller fler har 
kommenterat att man gärna skulle vilja att fler elever får specialhjälp inom 
matematik.  

5.) Antal pedagoger som har någon form av fortbildning inom läs- och 
skrivsvårigheter 
76 % av respondenterna har svarat Ja och 24 % har svarat Nej på frågan. 
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Respondenterna som har svarat Ja har angett att de har gått på föreläsningar, 
studiedagar samt kurser inom läs- och skrivsvårigeheter. Två av respondenterna har 
även angett att de har gått en specialiserad läs- och skrivinlärningsmetodkurs. 
 
6.) Antal pedagoger som anser att de har tillräckligt med kunskaper om 
läs- och skrivsvårigheter 
53 % har svarat Ja och 47 % har svarat Nej. En av respondenter som har svarat Ja har 
kommenterat att denne endast behöver mer tips på bra material. En annan har 
kommenterat att denne har tillräckligt med kunskaper då denne får handledning en 
gång per månad av specialpedagoger. Flera av respondenterna som har svarat Nej har 
angett att de saknar alternativa inlärningsstilar eller strategier så som t.ex. 
Wittingmetoden. En annan som inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper har 
svarat att denne behöver få nya tips och idéer på hur man kan stötta eleverna. En av 
respondenterna har svarat: 
 
 Kan alltid fyllas på. Det finns nya rön & hjälpmedel/…/ 
 
7.) Det första pedagogen gör när denne misstänker läs- och 
skrivsvårigheter hos en elev 
Det mest förekommande svaret hos respondenterna är att de kontaktar 
specialpedagogen där man diskuterar hur man ska lägga upp undervisningen för 
elever med svårigheter. Många har även svarat att de kontaktar föräldrarna eller att 
de själv försöker individualisera materialen. Några av respondenterna har även 
angett att de ägnar mer tid med eleven och ser vilken nivå de ligger på för att sedan 
kunna gå vidare därifrån.  
 
8.) Pedagogernas möjlighet till handledning i arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter 
Av de tillfrågade svarade 47 % att de har möjlighet till att få handledning och 53 % 
svarade att de inte får någon handledning i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. De 
respondenter som svarat ja har alla fått hjälp av specialpedagog i sitt arbete. Den 
enda kommentaren vi fått av dem som svarat nej var att det går att få stöd genom ett 
centralt stödteam.  
 
9.) Typ av hjälp/stöd pedagogerna kan erbjuda elever med läs- och 
skrivsvårigheter i deras klassrum 
  
Tabell 1. 

 Mycket 
ofta 
% 

Ofta 
% 

Ibland 
% 

Sällan 
% 

Aldrig 
% 

Inget 
svar 
% 

Läser alla 
instruktioner 
och texter 
högt och 
tydligt 

 
 
53 

 
 
29 

 
 
18 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Har 
högläsning 
för eleverna 

 
76 

 
18 

 
6 

 
0 

 
0 

 
0 
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Alla elever 
har en 
bänkbok som 
de läser 
 

 
 
53 

 
 
12 

 
 
29 

 
 
0 

 
 
6 

 
 
0 

Har 
förenklade 
texter 
 

 
12 

 
23 

 
47 

 
6 

 
6 

 
6 

Texter 
inlästa på 
band 

 
6 

 
12 

 
23 

 
35 

 
24 

 
0 

Muntliga 
repetitioner 
av viktiga 
saker 

 
71 

 
29 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
53 % av respondenterna anser att de mycket ofta läser instruktioner samt texter högt 
och tydligt för eleverna. 76 % av respondenterna har högläsning mycket ofta för 
eleverna och 53 % anger att eleverna har egna bänkböcker som de läser i mycket ofta. 
47 % anger att de ibland ger eleverna förenklade texter och 35 % ger sällan texter 
inlästa på band till eleverna. 71 % av respondenterna anger att de ger muntliga 
repetitioner av viktiga saker mycket ofta.  
 
En av respondenterna som har svarat aldrig på påståendet ”Alla elever har en 
bänkbok som de läser” har angett att eleverna aldrig läser bänkbok då eleverna för 
närvarande går i år 1 och de får bänkbok i år 2. 
 
En av respondenterna som har angett att de aldrig behöver ha förenklade texter 
menar att eleverna fortfarande är så små.  
 
Den respondent som ej har angett svar i påståendet ”Har förenklade texter” har 
kommenterat: 
 

I åk. 2 får alltid eleverna texter på den nivå där de är. Fakta texter berättas eller läses 
gemensamt och pratas om. 
 

Tabell 2. 
 Mycket 

ofta 
% 

Ofta 
% 

Ibland 
% 

Sällan 
% 

Aldrig 
% 

Inget 
svar 
% 

Särskilda 
övningar 
utformade 
tillsammans med 
spec. pedagog. 

 
 
6 

 
 
17 

 
 
60 

 
 
17 

 
 
0 

 
 
0 

Muntliga 
prov/andra 
lösningar för prov 

 
6 

 
23 

 
35 

 
12 

 
16 

 
18 
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Använder bilder 
som stöd för 
undervisningen 

 
29 

 
42 

 
29 

 
0 

 
0 

 
0 

 
Involverar 
föräldrarna i läs- 
och 
skrivträningen 
 
 

 
 
47 

 
 
47 

 
 
6 

 
 
0 

 
 
0 

 
 
0 

Eleven använder 
datorn som 
hjälpmedel i 
skolan 

 
17 

 
30 

 
30 

 
23 

 
0 

 
0 

Eleven får 
individuellt 
anpassade 
uppgifter 

 
35 

 
42 

 
23 

 
0 

 
0 

 
0 

 
60 % av respondenterna har angett att de ibland utformar särskilda övningar 
tillsammans med specialpedagog för att underlätta elevens arbete. 35 % har angett att 
de har muntliga prov eller andra lösningar för prov, dock så är svaren utbrett över 
alla svarsalternativ och 18 % har inte gett något svar på frågan. 71% använder bilder 
mycket ofta eller ofta som stöd för undervisningen, ingen av respondenterna har 
angett att de sällan eller aldrig använder bilder som stöd. Sammanlagt 94 % av 
respondenterna har svarat att de mycket ofta eller ofta involverar föräldrarna i läs- 
och skrivträningen. Vad gäller elever som använder dator som hjälpmedel har 
sammanlagt 77 % angett att det mycket ofta, ofta eller ibland förekommer. 
Sammanlagt har 77 % svarat att eleverna får individuellt anpassade uppgifter mycket 
ofta eller ofta, samtidigt har 23 % svarat att eleverna får individuella uppgifter ibland.   

 
Kommentar av respondent på påståendet ”Särskilda övningar utformade tillsammans 
med specialpedagog”: 
 
 Varje dag för den elev som behöver detta. 
 
Kommentar av respondent en som svarat mycket ofta på påståendet ”Muntliga 
prov/andra lösningar för prov”: 
 

Ex. jag skriver åt elev som har svag finmotorik. Vi har just inga prov, lite mattetest och 
det klarar alla att skriva. 
 

Övriga kommentarer av respondenter som ej angett svar är att de inte har prov.  
Kommentar av respondent på påståendet ”Elev använder dator som hjälpmedel i 
skolan” 
 
 Varje dag den elev som ännu ej läser, övriga elever använder dator sällan. 
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Tabell 3. 
 Mycket 

ofta 
% 

Ofta 
% 

Ibland 
% 

Sällan 
% 

Aldrig 
% 

Inget 
svar 
% 

Eleven arbetar i 
en annan bok 
än de övriga 
eleverna i 
klassen 

 
 
18 

 
 
23 

 
 
53 

 
 
6 

 
 
0 

 
 
0 

Eleven slipper 
vissa för 
honom/henne 
svåra uppgifter 

 
17 

 
30 

 
53 

 
0 

 
0 

 
0 

Ger eleven i 
fråga extra 
beröm 

 
22 

 
60 

 
6 

 
0 

 
0 

 
12 

Talar i klassen 
om vad läs- och 
skrivsvårigheter 
innebär 

 
0 

 
29 

 
30 

 
29 

 
6 

 
6 

Eleven i fråga 
får hjälp av en 
spec. ped. i 
klassrummet 

 
0 

 
12 

 
17 

 
29 

 
42 

 
0 

 
41 % av respondenterna menar att eleverna mycket ofta eller ofta får arbeta i en 
annan bok än de övriga eleverna i klassen. 53 % har svarat att eleverna ibland slipper 
för svåra uppgifter, dock så har resterande 47 % angett att eleven mycket ofta eller 
ofta slipper svåra uppgifter. 60 % anser att de ger eleven i fråga extra beröm ofta och 
22 % anser att de mycket ofta ger extra beröm. Sammanlagt anser 88 % av 
respondenterna att de talar om läs- och skrivsvårigheter ofta, ibland eller sällan, 
ingen respondent har svarat att detta sker mycket ofta. 42 % har svarat att eleven 
aldrig får hjälp av en specialpedagog i klassrummet, endast 12 % har svarat att eleven 
får hjälp av specialpedagog i klassrummet ofta.  
 
I påstående ”Ger eleven i fråga extra beröm” har den respondent som ej gav svar 
kommenterat: 
 

/.../ordet extra gör att jag inte kan svara på frågan. Alla elever får beröm för 
utvecklingen de gör och hos elever med svårigheter sker ju också en utveckling som de 
får mycket beröm för. 

 
10.) Antal elever som har assistent på grund av sina läs- och 
skrivsvårigheter 
6 % av respondenterna har svarat Ja på frågan och 94 % har svarat Nej. En av 
respondenterna som svarat Nej har kommenterat att fritidspedagogen stöttar eleven 
vid samverkan.  
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11.) Antal elever med läs- och skrivsvårigheter som skulle behöva ha 
assistent eller annat stöd, enligt pedagogerna 
Utfallet av respondenternas svar blev 47 % för både Ja och Nej. 6 % av 
respondenterna har angett ett ofullständigt svar.  
 
12.) Stöd som elever med läs- och skrivsvårigheter skulle behöva i deras 
dagliga undervisning, enligt pedagogernas önskemål 
I genomsnitt har flest respondenter angett att det är viktigast att pedagogen får 
handledning av specialpedagog eller annan sakkunnig. Alternativet att man som 
pedagog har mer samarbete med föräldrarna kom även högt i rangordningslistan 
bland respondenterna.  Minst viktigt i genomsnitt bland respondenterna var att 
eleven får mer specialhjälp av en sakkunnig. Mindre viktigt bland respondenterna var 
även att man som pedagog ger särskilt stöd själv. 29 % av respondenterna har angett 
ofullständiga svar som ej går att redovisa.  En av respondenterna vars svar inte gick 
att redovisa har kommenterat att det viktiga är att eleven får det stöd som behövs.  
Vem som ger stödet till eleven spelar ingen roll enligt respondenten, men om 
klassläraren eller handledaren saknar kunskap behövs såklart handledning.   

Andra råd och tips till oss som blivande lärare från respondenterna 
Man ska vara påläst om olika svårigheter som elever kan ha då det finns minst en elev 
i varje klass som behöver mer stöd. Vidare menar respondenterna att man ska ta 
kontakt med specialpedagog om man är osäker kring ett barn. De tycker även att det 
är viktigt att lära känna eleverna och föräldrar för att bygga goda relationer, vilket gör 
att eleven känner en trygghet samt att skola och hem kan samarbeta. Som pedagog 
ska man vara bestämd, men inte otrevlig och ha glimten i ögat samt vara konsekvent i 
sina handlingar. Pedagogerna tycker även att man ska se alla barn för den de är, alla 
är duktiga på något och det gäller att ta tillvara på allas olikheter. Barn behöver olika 
tid på sig, så man kan ha is i magen. Det är svårt att räcka till alla i klassen så man 
kan försöka att vara minst två hos barnen i klassrummet om det finns resurs till det. 
Vidare menar de att man ska lita på sin instinkt och märker man och funderar på 
något så ska man lyfta sin oro. Slutligen tycker pedagogerna att det är ett fantasiskt 
yrke, men det är mycket övrigt som man förväntas göra så man ska alltid försöka att 
behålla arbetsglädjen! 
 
4.2 Sammanfattning  
Samtliga respondenter hade samma definition på vad begreppet läs- och 
skrivsvårigheter innebär. Endast en av dem nämnde andra anledningar, som inte har 
med det språkliga att göra, till varför dessa svårigheter kan uppstå hos vissa elever.  I 
de flesta fall är det 2-3 elever i varje klass per år som, enligt respondenterna, upplevs 
ha läs- och skrivsvårigheter. Enligt vissa respondenter får antingen 0-1 elev 
specialhjälp och enligt vissa 4-5 elever, men behovet av att få det är större. Drygt tre 
fjärdedelar av respondenterna har svarat att mellan 2-5 elever skulle egentligen 
behöva mer specialhjälp i sin undervisning. Även ca tre fjärdedelar av 
respondenterna har fått någon sorts fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter och 
det vanligaste är att man har fått det genom någon kurs, föreläsning eller studiedag.  
Dock anser nästan hälften att de inte har tillräckigt med kunskaper inom detta 
område och skulle behöva ha mer tips och idéer på alternativa metoder. Det 
vanligaste svaret bland respondenterna om vad de först gör när de misstänker läs- 
och skrivsvårigheter är att de kontaktar en specialpedagog som de konsulterar och att 
man kontaktar föräldrar. Man försöker även att individualisera undervisningen efter 
elevens behov och förutsättningar. I få fall bland respondenterna ägnar man extra tid 
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åt den elev som har svårigheter för att se dennes behov och sedan försöka utgå från 
den nivån. Det vanligaste stödet som respondenterna kan ge i princip dagligen till 
eleverna är att ha högläsning samt att de även muntligen repeterar viktig information 
som uppkommer. Det stöd som förekommer mer sällan eller aldrig bland 
respondenterna är texter som är inlästa på band som eleven kan ha som stöd vid 
läsningen eller att de kan använda datorn som hjälp i sin undervisning. Det 
förekommer inte heller allt för ofta att eleven i fråga får hjälp av en specialpedagog i 
klassrummet och i många fall är det även ovanligt att man talar i klassrummet om 
vad denna svårighet egentligen innebär. En stor andel av respondenterna har angett 
att de inte har elever som har assistententer som stöd, men nästan hälften anser att 
eleverna som har läs- och skrivsvårigheter skulle behöva ha det. Det stöd som de 
flesta respondenter anser är viktigast för att stötta elever som har läs- och 
skrivsvårigheter är att de själva som pedagoger skulle få mer handledning av en 
sakkunnig. Ett viktigt stöd i arbetet är även att man har bra kontakt med hemmen där 
man kan samarbeta med svårigheterna kring eleverna. Det som däremot var mindre 
viktigt för respondenterna var att eleverna själva skulle få handledning av en 
sakkunnig för att få stöd med sina läs- och skrivsvårigheter. Även att ge särskild stöd 
själv som pedagog åt dessa elever var mindre viktigt för respondenterna. 
 
5. Resultatanalys 
I detta avsnitt analyseras resultatet av enkätundersökningen som knutits an med 
relevant litteratur. Syftet med vårt arbete var att ta reda på hur verksamma 
pedagoger i de tidigare skolåren definierar begreppet läs- och skrivsvårigheter samt 
vilket stöd de kan ge elever som har läs- och skrivsvårigheter.  De frågeställningar vi 
skulle besvara genom vår undersökning var: 
 

 Hur definierar pedagogen läs- och skrivsvårigheter? 
 Vilket stöd kan pedagogen ge elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 
5.1 Vad det innebär och hur man upptäcker läs- och skrivsvårigheter 
Samtliga respondenter hade liknande begreppsdefinition på läs- och skrivsvårigheter.  
Pedagogerna beskrev läs- och skrivsvårigheter som svårigheter att avkoda bokstäver, 
dåligt flyt i läsningen, svårt med stavningen samt att de har svårt att hitta 
sammanhang i texten. Detta sammanhänger med definitionen som författarna Seth et 
al. (1997) beskriver, att läs- och skrivsvårigheter innebär att man har svårt att se 
sambandet mellan bokstäver och ord samt svårt att förstå hur dessa kan bilda 
meningar med begripligt innehåll. Författarna Adler (2006) kallar detta för 
automatiseringssvårigheter vilket innebär att eleven har svårt att känna igen ord och 
sätta dem i meningar så att de får flyt i texten. Detta visar sig genom att eleven läser 
långsamt eller chansar och hastar igenom texten. Elever med lässvårigheter brukar 
dock hitta strategier för att undvika eller klara av, för dem, jobbiga situationer, menar 
författarna. Endast en av respondenterna nämnde andra anledningar till varför läs- 
och skrivsvårigheter kan uppstå, så som hörselnedsättning, synsvårigheter, 
språkstörning eller svag begåvning. Författarna Høien och Lundberg (1999) tar upp 
detta och beskriver att hörsel- och synnedsättning samt språkstörningar kan vara 
hindrande faktorer i elevernas möjlighet att tillgodogöra sig inlärning. Dock menar 
författarna att om man har en svag begåvning behöver det inte betyda att man får 
svårigheter med läs och skrivinlärningen.  
 
De flesta respondenter svarade att de har i genomsnitt 2-3 elever som har läs- och 
skrivsvårigheter per år. Procentuellt sett är det vanligt hos respondenterna att fler än 
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2 elever, i genomsnitt, har svårigheter än att svårigheterna finns hos 1 elev eller inga 
alls. Det är vanligt att ingen eller upp till fem elever får specialhjälp per klass, men 
enligt respondenterna anser de att behoven av specialhjälp finns i genomsnitt hos två 
till sex eller fler elever. Författarna Adler (2006) menar att det oftast är de synliga 
tecknen som man har som kriterier då en diagnos om dyslexi ska ställas. De undrar 
dock hur många av kriterierna som måste uppfyllas för att få en diagnos och hjälp i 
läs- och skrivutvecklingen? Enligt författarna Gillberg och Ödman (1994) ska läs- och 
skrivsvårigheter ha en central plats i det specialpedagogiska arbetet, därför behöver 
skolorna ha utbildade specialpedagoger som kan utreda normala avvikande 
språkfunktioner. Vidare menar författarna att pedagogerna ska ha kunskap om 
effektiva åtgärder och metoder för att stötta eleverna. En stor del av respondenterna 
har gått någon form av fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter som t.ex. 
föreläsningar, kurser och studiedagar. Dock så har nästan hälften av respondenterna 
svarat att de inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper om läs- och skrivsvårigheter. 
Respondenterna önskar mer alternativa inlärningsstilar och strategier i arbetet med 
läs- och skrivsvårigheter. I Lpo 94 (Skolverket, 2006) står det att eleverna ska få 
möjlighet till att samtala, läsa och skriva för att utveckla sina möjligheter till att 
kommunicera och få tillit till sitt eget kunnande. Samt att studiefärdigheter och 
metoder för att tillägna sig och kunna använda kunskap är viktigt för eleverna då de 
ska kunna klara av att fungera i ett samhälle med mycket information.  
 
Hur man kan arbeta med läs- och skrivsvårigheter 
Alla respondenter vet vart de ska vända sig när de misstänker att en elev har läs- och 
skrivsvårigheter och det mest förekommande svaret är att de vänder sig till den 
specialpedagog som arbetar på skolan. Flera av respondenterna har även svarat att de 
kontaktar föräldrarna för att diskutera elevens svårigheter eller så väljer pedagogen 
att själv individualisera undervisningen. Författarna Høien och Lundberg (1999) 
skriver att pedagogens undervisningsvanor kan vara en hindrande faktor i elevers 
inlärning. Pedagogern bör få en helhetssyn på hela sammanhanget samt bli belyst om 
det finns eventuella brister i de metoder som finns i undervisningen som kan hämma 
utvecklingen och detta kan de få genom att samtala med samtliga omkring eleven i 
fråga, t.ex. med specialpedagogen på skolan. Något fler än hälften av respondenterna 
svarade att de inte får någon handledning i arbetet med läs- och skrivsvårigheter. Av 
dem som svarat att de får hjälp har i huvudsak fått hjälp av specialpedagogen som 
finns tillgänglig på skolan.  
 
Den hjälp som pedagogerna ger eleverna i det dagliga arbetet är att ha högläsning för 
samtliga elever, denna hjälp anser flertalet respondenter att de ger eleverna mycket 
ofta. Det är även vanligt att respondenterna läser alla texter högt och tydligt samt att 
eleverna har en egen bänkbok som de läser. Respondenterna har även svarat att de 
ger muntliga repetitioner av viktiga saker mycket ofta. Författarna Høien och 
Lundberg (1999) menar att om undervisningen i huvudsak sker muntligen eller om 
man använder mycket av det visuella sinnet så kan detta vara en hindrande faktor för 
de elever som har nedsatt hörsel eller syn. Vidare skriver författarna att för att stödja 
de elever som har svårigheter måste man börja arbeta på bred front. Med det menas 
att man som pedagog ska börja tänka i nya banor när det gäller planering av 
undervisningen, att man ska använda sig av olika metoder där eleverna kan använda 
sig av olika sinnen. Resultaten visade att eleverna endast ibland får förenklade texter 
och texter inlästa på band får de sällan enligt de flesta respondenterna. Författarna 
Høien och Lundberg (1999) anser att användandet av t.ex. en bok med tillhörande 
ljudband är en utmärkt multisensorisk metod som övar upp elevens förmåga till att 
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koncentrera sig och lyssna mer då läsningen kan ske i ett anpassat tempo. Många 
gånger kan detta hjälpa eleven att behålla motivationen till att läsa färdigt en bok, 
vilket de utan denna tekniska hjälp sällan klarar av.  
 
Utifrån resultatet av undersökningen kan man se att stödet från pedagogerna är 
vanligare än att eleverna får hjälp utifrån anpassat material som de själva arbetar 
med.  Mer än hälften av respondenterna har svarat att eleverna ibland får särskilda 
övningar utformade i samråd med specialpedagogen. Elever som har läs- och 
skrivsvårigheter får i stor del andra lösningar för prov samt att pedagogen använder 
bilder som stöd i undervisningen. De flesta respondenter använder bilder som stöd 
för undervisningen ibland till mycket ofta, det fanns ingen respondent som inte 
använder sig av detta i sin undervisning. Författarna Høien och Lundberg (1999) 
menar att man ska använda sig av metoder där tal knyts till det visuella då 
användandet av flera sinnen främjar inlärningen. Detta innebär att eleverna kan hitta 
nya vägar att tillägna sig information och där det svaga sinnet kompenseras av ett 
annat sinne som kan hantera informationen bättre. Att använda dator som 
hjälpmedel i arbetet har över hälften av respondenterna angett att eleverna gör ofta 
eller ibland. Författarna Berninger et al. (2006) menar att dagens datoriserade 
samhälle inte kräver att eleven behöver kunna stava då datorn gör det åt eleven. Dock 
anser författarna att datorn ger en falsk trygghet då den inte alltid är ett hjälpmedel 
att lita på. Att pedagogen anpassar uppgifterna till den elev som har läs- och 
skrivsvårigheter förekommer bland respondenterna i varierad omfattning, dock så 
har ingen svarat att ingen elev får anpassade uppgifter. Vidare går det att utifrån 
respondenternas svar se att drygt hälften av eleverna ibland får arbeta i en annan bok 
än de övriga eleverna i klassen och även drygt hälften av eleverna slipper vissa 
uppgifter som kan vara för svåra. Författaren Liberg (2006) menar att man som 
pedagog ska försöka hitta texter utifrån elevernas intressen för att skapa motivation, 
dock så kan sådana texter vara svåra att hitta för vissa elever. Elever tycker oftast att 
språket är roligt och gäller det att eleverna får positiva upplevelser av språket och 
även få känslan av att lyckas, menar författarna Seth et al. (1997). 
 
I påståendet om pedagogen talar om vad läs- och skrivsvårigheter egentligen innebär 
tillsammans med eleverna i klassrummet blev utfallet lika på svarsalternativen ofta, 
ibland, sällan. Författarna Høien och Lundberg (1999) anser att detta kan vara en 
negativ faktor i pedagogens undervisningsvanor som hämmar läs- och 
skrivutvecklingen bland eleverna. Om man inte medvetandegör vad läs- och 
skrivsvårigheter innebär så kan det leda till att eleverna i klassen visar bristande 
respekt för de andra elevernas prestationer.  
 
Det mest förekommande svaret bland respondenterna om vilket stöd eleverna skulle 
behöva ha i den dagliga undervisningen var att pedagogerna borde få mer 
handledning av specialpedagog. Även kontakten med föräldrar var viktig för 
respondenterna. Utifrån respondenternas svar kan man se att nästan samtliga 
involverar föräldrarna i läs- och skrivträningen. Sandström Kjellin och Wennerström 
(2006) skriver i deras rapport att elever som har svårigheter med läs- och 
skrivinlärningen inte har lika mycket stöd hemifrån som de elever som är starka i 
läsning och skrivning. Utifrån svaren respondenterna gav går det att se att det var 
mindre viktigt att eleven får hjälp av specialpedagog eller att pedagogen själv ger 
särskilt stöd. Nästan hälften av respondenterna har angett att de inte får någon 
handledning i deras dagliga arbete när det gäller läs- och skrivsvårigheter medans 
drygt hälften anser sig få det.   
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6. Diskussion 
I detta avsnitt börjar vi med en metoddiskussion där vi diskuterar för- och nackdelar 
med vår valda undersökningsmetod samt andra alternativa metoder.  Sedan för vi en 
diskussion om resultatet vi har kommit fram till genom vår undersökning. Slutligen 
avslutar vi med slutsatser som vi har kommit fram till samt nya forskningsfrågor som 
vi anser är intressanta. 
 
6.1 Metoddiskussion 
När vi valde att utföra en enkätundersökning bland verksamma pedagoger var vi 
klara med de för- och nackdelar en undersökning innebär med bortfall och 
ofullständiga svar. Ändå visade de sig att enkätundersökningen medförde svårigheter 
som vi inte hade förutspått. Vi var förberedda på att det skulle bli bortfall, men inte 
att det skulle bli så mycket som 35 %. Det bortfall vi fick i vår undersökning tror vi 
inte ger några större förändringar i vårt resultat. Eftersom vi fick svar från pedagoger 
i alla årskurser och en variation mellan män och kvinnor samt tid de arbetat anser vi 
att deras svar ger en bra inblick i hur det ser ut i skolorna. Utifrån resultatet tror vi att 
de pedagoger som inte svarade antingen anser att de inte har några elever som har 
läs- och skrivsvårigheter och därmed har de inget att bidra med i undersökningen. En 
annan grupp pedagoger som inte svarade kan vara de som har flera elever som 
behöver stöd och därmed har mindre tid över till att fylla i enkäten och därmed inte 
deltog i undersökningen. Vi valde att lämna enkäterna direkt i respondenternas 
postfack som de tittar i varje dag för att minska bortfall. Vi var optimistiska till att få 
in många enkäter speciellt ifrån den skola där vi befann oss på under vår VFU, då vi 
tänkte att respondenterna skulle träffa oss varje dag och bli påminda och känna mer 
ansvar till att hjälpa oss. Men ändå så fick vi minst antal enkäter från den skolan. Vi 
trodde även att i och med att respondenterna hade två veckor på sig att svara så 
skulle de ha tid att engagera sig mer i enkätfrågorna och ge mer utförliga svar. Det var 
ganska så stor skillnad på hur respondenterna svarade på frågorna, en del gav 
utförliga svar och en del gav korta och bristfälliga svar som i vissa fall var svåra att 
tolka och analysera. Vi diskuterade olika alternativ till att påminna respondenterna 
och funderade på att påminna dem via e-post, men insåg snabbt att respondenterna 
sällan använde och tittade på sin e-post så vi valde bort den metoden. Till slut fick vi 
påminna respondenterna både muntligt och skriftligt via lappar och på tavlan i 
personalrummet om att enkäterna skulle samlas in ett visst datum, men ändå fick vi 
själva söka upp respondenterna och samla in enkäterna. Som Stukát (2005) skriver 
så kan svar från en större grupp ge mer kraft åt resultaten. Även om vi fick engagera 
oss mer än väntat på att samla in enkäterna så fick vi trots bortfallet fler svar än om vi 
hade använt oss av intervjuer som insamlingsmetod.  
 
Vi har funderat på alternativa metoder och diskuterat för- och nackdelar. Vi kom 
fram till att för att försöka minska antalet bortfall borde vi ha pratat med rektorn på 
varje skola som kunde ha hjälp oss att sätta mer press på respondenterna. Ett annat 
alternativ kunde ha varit att vi hade utfört intervjuer med respondenterna och fått 
mer djupgående svar som vi kunde ha styrt mer, men vi var inte ute efter djupet utan 
det var mer bredden av respondenternas svar om läs- och skrivsvårigheter som var 
målet. Fördelen med att vi använde oss av enkäter var att vi hade möjlighet att nå fler 
respondenter utan att insamlingen av informationen skulle ta för lång tid. Fördelen 
var även att det inte krävde någon tid från vår sida så vi kunde lägga mer tid på att 
samla in litteratur. Ett annat alternativ hade även varit att observera respondenterna 
i deras undervisning. Vi ansåg dock att det var stor risk för att våra egna värderingar 
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och tolkningar skulle ha påverkat resultatet som vi fick av observationerna. Även om 
vi fick en del bortfall så anser vi att vi har uppnått vårt syfte när det gäller att få mer 
kunskap om respondenternas kunskaper om läs- och skrisvårigheter och om vilket 
stöd de kan ge.  
 
Då vi analyserade våra enkätfrågor kom vi fram till att vissa av frågorna kunde ha 
omformulerats för att lättare kunna analysera svaren och för att inte styra 
respondenterna i någon riktning.  Stukát (2005) menar att som forskare är det viktigt 
att veta att man har med människor att göra och att respondenterna omedvetet kan 
svara det som de tror att forskaren vill ha. Vissa frågor i undersökningen gav 
funderingar på om respondenterna gav de svar som de trodde att vi var ute efter. I 
fråga 12, där respondenterna skulle rangordna olika alternativ för att visa vilket stöd 
de tyckte var viktigast att eleven fick i den dagliga undervisningen, kunde ha 
omformulerats då många respondenter hade svårt att tolka vad syftet var. Detta är 
även en av nackdelarna som Stukát (2005) nämner, att man inte har någon kontroll 
på om frågorna tolkas på rätt sätt vilket även påverkar reliabiliteten i 
undersökningen. Flera tyckte att alla alternativ i fråga 12 var viktiga och visste då inte 
hur de skulle svara på frågan, vilket gjorde att vi inte kunde analysera dessa svar.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Resultatet visade att en fjärdedel av respondenterna inte har någon fortbildning inom 
läs- och skrivsvårigheter. Man kunde även utläsa att nästan hälften av 
respondenterna inte ansåg sig ha tillräckligt med kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter. Då kan man ju fundera på hur de som inte har fått någon 
fortbildning får till sig kunskaper och håller sig uppdaterade med nya rön inom läs- 
och skrivsvårigheter. Eftersom det i varje årskull finns de elever som kommer ha 
svårigheter med att lära sig läsa och skriva kan man fundera på om det är 
respondenternas erfarenheter inom yrket som gjort att de fått kunskap, de har med 
andra ord lärt sig genom sitt arbete med barnen. Erfarenheten verkar ha gett 
respondenterna i vår undersökning tillräckligt med kunskaper om läs- och 
skrivsvårigheter för att kunna ge eleverna det de behöver för att utvecklas. Hur ska de 
pedagoger som inte anser sig ha tillräckligt med kunskaper få det och när? 
Författaren Ericson (2007) skrev att det är viktigt att pedagoger har goda kunskaper 
om läs- och skrisvårigheter för att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov 
och förutsättningar då denna grupp av elever inte är homogena. Detta är något som 
framhålls i Lpo 94 (Skolverket, 2006) där det står att man måste ta hänsyn till varje 
elevs förutsättningar samt behov och därför kan undervisningen inte formas lika för 
alla. Under våra VFU- perioder har vi förstått vilken komplex verklighet det är att 
arbeta som pedagog. Klasserna är ofta för stora med för många individuella behov 
som ska tillgodoses av en pedagog på olika sätt och med olika metoder.  Extra 
resurser finns inte tillgängliga oftast på grund av ekonomiska skäl och genom att inte 
ha hjälp utifrån så har man svårt som pedagog att tillgodose alla individuella behov.  
 
Författarna Høien och Lundberg (1999) menar att om man i ett tidigt skede sätter in 
en intensiv satsning på att stötta de elever som är svaga inom läsning och skrivning 
kan detta leda till att elevers behov av extra resurser minskar med tiden. Vi tror att 
detta skulle kunna innebära stora ekonomiska besparningar på skolorna där 
pengarna skulle kunna prioriteras på andra viktiga områden som t.ex. fortbildning av 
pedagogerna. För att kunna ge eleverna stöd på ett tidigt stadium är det viktigt att det 
finns metoder och kunskap om hur man arbetar med läs- och skrivsvårigheter och 
hur man upptäcker om en elev har dessa svårigheter. Ytterligare en aspekt att ta 
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hänsyn till är elevens ålder, hur tidigt i elevens skolgång kan man veta att det handlar 
om läs- och skrivsvårigheter och inte om en senare mognad som växer bort. Vi tror 
dock att små insatser tidigt, oavsett om det handlar om läs- och skrivsvårigheter eller 
mognad, ger stora framtida vinster.  
 
Utifrån resultatet kunde vi avläsa att behovet av att få specialhjälp i klassrummet är 
större än vad eleverna får idag. Många gånger är det så att föräldrarna måste kräva 
att deras barn ska få det stöd de behöver för att resursfördelningen ska omprioriteras 
i skolan. Det finns inte heller tid eller möjligheter för pedagogen att kunna lämna 
klassrummet för att tillägna sig mera kunskaper som fattas. Den tid som finns utöver 
undervisningstid går bland annat åt till att planera och införskaffa material. Under 
vår VFU period har vi lagt märke till att i många fall får vi som lärarstudenter eller 
fritidspersonal stötta de elever som behöver mer stöd. I dessa fall har vi fått ta med 
eleven i fråga till ett annat rum och ha enskild lässtund med denne medans 
pedagogen stannar kvar i klassrummet för att ta hand om undervisningen för de 
övriga eleverna. Vi kan tycka att det ansvaret borde pedagogen ta, då denne har mer 
kännedom om elevens svårigheter samt att denne har mer kompetens inom läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa stunder ger pedagogen möjlighet att bedöma eleven och se 
utvecklingen och på så sätt lättare kunna anpassa undervisningen efter elevens nivå 
och behov.  Samtidigt anser vi att de personer som finns för att ge stöd behöver inte 
vara personer som har specialutbildning inom läs- och skrivsvårigheter för att kunna 
ta hand om de elever som behöver extra stöd med sitt lärande. Oftast handlar det om 
att eleverna behöver få mer tid till att utöva uppgifter i sin egen takt eller att de 
behöver få sitta i en lugnare arbetsmiljö eller i en mindre grupp. Detta är en komplex 
situation för pedagogen som måste väga för- och nackdelarna med dessa dilemman. 
Får man en utomstående resursperson som kan komma och stödja eleven i fråga, kan 
man som pedagog fokusera på att resterande klass kan tillägna sig lärandet. Eller ska 
man som pedagog ta chansen att tillägna tiden individuellt med den eleven som 
behöver stöd och samtidigt själv få chansen att hålla sig à jour med elevens utveckling 
medans resurspersonen undervisar resterande klass.  
 
Författarna Adler (2006) menar att en låg självkänsla kan leda till att elever med läs- 
och skrivsvårigheter får en negativ utveckling inom läsning och skrivning och därmed 
hamnar efter de övriga eleverna i klassen.  Dock så anser vi att det kan vara 
tvärtemot, att elever som har svårigheter med läsning och skrivning utvecklar en 
bristande självkänsla då dessa ofta hamnar i situationer där de känner sig 
misslyckade. Upprepande motgångar för elever leder till att de tappar intresset och 
till slut ger upp helt. Författarna Høien och Lundberg (1999) menar att det inte finns 
några entydiga svar på om läs- och skrivsvårigheterna orsakar sociala och 
emotionella problem eller om det är tvärtom. Det är svårt att veta vad som är orsak 
och vad som är verkan. Ofta vill man snabbt behandla de direkta eller indirekta 
symptomen på läs- och skrivsvårigheten och risken kan vara att man missar de 
bakomliggande orsakerna till svårigheterna, menar Adler (2006). Oavsett vad som är 
orsak och vad som är verkan anser vi att dessa elever bör uppmärksammas på sina 
starka sidor för att de ska bli medvetna om sitt kunnande samt att pedagogen bör 
inkludera eleven ifråga i arbetet för att hjälpa denne elev med sina svårigheter. Detta 
gör att eleven blir delaktig i planeringen och känner mer ansvar för att klara av att 
inhämta kunskapen för att kunna uppnå sina mål. Pedagogen bör lyssna på eleven för 
att förstå hur denne tänker för att kunna anpassa metoderna efter elevens nivå. Detta 
är en av Piagets åsikter, enligt Claesson (2002), att det är viktigt att pedagogen 
lyssnar på elevens resonemang för att förstå dennes tankegångar. Därmed kan man 
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utmana elevens tänkande för vidare utveckling. Detta hänger samman med 
Vygotskijs tankar som även Claesson (2002) beskriver att fokus ska ligga på själva 
utvecklingsprocessen inte på resultatet. Detta betyder att pedagogen kan använda sig 
av olika metoder för att utmana eleven att pröva sig fram. Elever med svårigheter bör 
även ideligen få mycket uppmuntran och extra beröm från pedagogen. Resultatet 
visade att mer än hälften av pedagogerna använde sig av extra beröm ofta eller 
mycket ofta i deras klassrum. Detta är ett så enkelt sätt att stötta eleverna som inte 
kräver någon planering eller extra avsatt tid. Det är inte bara de elever som har 
svårigheter som behöver extra beröm, alla elever vill höra att det är duktiga för att 
hålla motivationen uppe för vidare utveckling.  
 
Att synliggöra och samtala om läs- och skrivsvårigheter med hela klassen kan 
underlätta hela skolsituationen för elever som är svaga i läsning och skrivning. De 
andra eleverna får mer förståelse till varför vissa elever i klassen särbehandlas och får 
andra uppgifter eller får lämna klassen ibland för att göra något annat. På så sätt 
visar de mer respekt och kan även stödja eleven ifråga med sitt lärande. Författarna 
Høien och Lundberg (1999) anser att en hämmande faktor kan vara om pedagogen 
tillåter de andra eleverna vara respektlösa mot de svaga elevernas prestationer. Om 
elever inte har kunskap om och är medvetna om vad läs- och skrivsvårigheter innebär 
så kan det betyda att de inte vet hur de ska hantera detta när de konfronteras med 
det. Utifrån resultaten kunde vi avläsa att pedagogerna inte talar alltför ofta om vad 
läs- och skrivsvårigheter innebär.  Det kan bero på att pedagogerna inte vill se till sin 
egen undervisningsmetod eller attityd, utan ser orsakerna till svårigheter hos 
eleverna. Vi tror att pedagoger i första hand ska vända till sig själv när de upptäcker 
att någon elev i klassen har svårigheter. Man ska se till sin hela 
undervisningssituation och miljön omkring eleven samt samtala med de vuxna som 
berör elevens utveckling så som specialpedagog och föräldrar. Därigenom kan man få 
en helt annan synvinkel på situationen och bli upplyst om sina eventuella bristande 
undervisningsmetoder som man inte har reflekterat över. Som pedagog får man inte 
vara rädd för att erkänna sina brister och man ska vara öppen för förändringar. 
Orsaker till svårigheterna kan nämligen ligga i miljön runtomkring eleven som 
indirekt eller direkt påverkar eleven. 
 
Resultaten visade att pedagogerna ansåg att det var vikigare att de fick handledning 
av en kunnig inom ämnet för att kunna stötta eleverna än att eleverna själva skulle få 
handledning av en kunnig i klassrummet. På ett sätt är det rätt anser vi, då pedagoger 
ska utgå från sig själv och sina metoder för att kunna anpassa undervisningen efter 
elevernas behov. Handledning t.ex. från en specialpedagog kan ge en helt annan syn 
på pedagogiken och de kan ge tips samt råd på hur pedagogen kan göra eller ändra på 
sin undervisning, alltså man utgår från pedagogen. Å andra sidan så kan man tycka 
att det är eleverna som behöver ha stöd i klassrummet för att klara av att hantera de 
svårigheter som uppstår i en undervisningssituation samt för att få hjälp att hitta 
vägar för att utvecklas vidare. Skolorna behöver ha tillgång till specialpedagoger då 
läs- och skrivsvårigheter bör ha en central plats i det specialpedagogiska arbetet, 
menar Gillberg och Ödman (1994). De menar att läs- och skrivsvårigheter är det 
vanligaste hindret för ett normalt lärande. I resultatet angav majoriteten av 
pedagogerna att de vänder sig i första hand till specialpedagogerna och i vissa fall 
föräldrarna när de misstänker läs- och skrivsvårigheter hos en elev. Ett fåtal angav att 
de först själv försöker anpassa undervisningen genom att ägna mer tid med eleven för 
att se i vilken nivå eleven befinner sig på kunskapsmässigt. Det ska självklart finnas 
tillgång till en specialpedagog som kan vägleda pedagogen i sitt arbete. Dock så kan 
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specialpedagoger i många fall vara svårtillgängliga då de kan ha ansvar för det 
specialpedagogiska arbetet i flera olika skolor eller för att de inte helt enkelt hinner 
då behoven av handledning är för stort i en och samma skola. Så i första hand anser 
vi att pedagogen huvudsakligen ska försöka anpassa undervisningen efter elevernas 
behov och förutsättningar samt sätta in rätt åtgärder för att eleven ska få hjälp så fort 
som möjligt. Specialpedagogen kan sedan finnas för att vägleda pedagogen vidare 
samt för att förmedla material och metoder som kan underlätta arbetet. Här gäller 
det dock att pedagogerna är pålästa och besitter kunskap för att klara av att sätta in 
grundläggande åtgärder.  
 
Wennerström och Sandström Kjellin (2006) skriver att de i deras undersökning kom 
fram till att elever som inte har några direkta svårigheter i sitt lärande får mer stöd 
både hemifrån och från skolan. Det är ett intressant resultat då vi anser att det borde 
vara åt det andra hållet. Resultaten i vår undersökning visade dock att pedagogerna 
involverar föräldrarna i läs- och skrivinlärningen mycket ofta och ofta. Vi funderar i 
vilken omfattning de menar att föräldrarna involveras. Är det så att det mest handlar 
om läxhjälp eller är det så att föräldrarna verkligen hjälper eleverna regelbundet och 
metodiskt med lärandet. Sen kan man fundera på om svaren är rättvisande eller om 
respondenterna har angett det svar som de tror förväntas vara det rätta. Elever som 
har svårigheter i skolan borde få mer stöd från åtminstone skolan, genom att ha en 
bra relation med hemmet kan man även bygga en god grund för stöd även hemifrån. 
Men som pedagog och skola får man inte brista i sitt stöd till eleverna och framförallt 
inte till dem som redan har svårigheter med så viktiga delar som läsning och 
skrivning. Det är upp till skolan och pedagogerna som varje dag arbetar med dessa 
elever att ge dem de stöd de behöver för att nå alla mål som kursplanerna ger uttryck 
för. Enligt Lpo 94 (Skolverket, 2006) är det upp till pedagogen att förse eleven med 
de verktyg den behöver för att eleven ska ha bästa möjliga chans till att inhämta 
kunskap. Det är även upp till pedagogen att ha kunskap om olika metoder för lärande 
och det är därför betydelsefullt för alla elever att pedagogerna utbildar och utvecklar 
sitt kunnande för att kunna möta alla elever på den nivå de ligger på. Genom att ha 
fortbildningar ser vi till att alla pedagoger håller sig uppdaterade och får kunskap om 
nya arbetssätt och metoder som kan hjälpa deras elever. Att de elever som pedagoger 
undervisar varje dag i landets alla skolor är den nya framtiden är inget nytt, däremot 
så gäller det att alla som arbetar inom skolans värld ger eleverna det de behöver för 
att växa och utvecklas till medmänniskor som kan bidra med något till samhället. 
  
Att läs- och skrivsvårigheter förekommer i alla skolor, över hela landet, är inget nytt. 
Varje år finns det elever som har läs- och skrivsvårigheter av något slag, vissa har mer 
svårigheter än andra. Som pedagog har man ansvar för att alla elever utvecklas och 
känner att de lär sig något. Alla elever har rätt till att få hjälp för att nå de mål 
kursplanen ger uttryck för och oavsett om de har svårigheter eller inte måste skolan 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för att få eleven att nå målen. Genom att 
anpassa undervisningen kan man få alla elever att hänga med och därmed ha en 
större chans till att inhämta kunskap. De pedagoger som arbetar i skolan idag har ett 
oerhört stort ansvar i att fostra och lära elever allt de ska lära sig på ett par år. Det 
ställs stora krav på pedagogerna som ska möta alla individer på den nivå de är, 
oavsett hur stort spannet mellan alla elever i en klass är så ska alla elever få den hjälp 
de behöver. Som pedagog kan det kännas stort att möta elever med läs- och 
skrivsvårigheter, dock så ska man inte vara rädd för att ta hjälp av dem som har en 
specialpedagogisk utbildning. Tar man hjälp lättar man lite på den belastning som en 
klasslärare har och det kan även vara bra att få andra tips och idéer för att kunna 
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arbeta vidare med en elev. Det kan vara lätt att fastna i sina egna metoder även om 
man ser att dessa inte fungerar optimalt, därför är det bra att ha en specialpedagog 
till hands som kan ge stöttning till både pedagogen och eleven. 
 
Att läs- och skrivsvårigheter existerar är inget nytt då man redan på 1800- talet hade 
kunskap om att dessa svårigheter fanns. Dock så har inte elever med läs- och 
skrivsvårigheter mötts av ett förstående samhälle och inte heller av en skola som 
stöttat och hjälpt dem. Även om man idag, på 2000-talet, har mer kunskap om dessa 
elever så finns det fortfarande elever som inte får den hjälp de har rätt till. En elev 
som har läs- och skrivsvårigheter kan ofta ha känslor av att vara misslyckad och 
undra varför den inte lär sig läsa och skriva så som sina kamrater. Som pedagog är 
det därför viktigt att prata med eleven och även övriga elever i klassen om att alla inte 
är likadana och att en del har lite svårare för att lära sig att läsa och skriva. Genom att 
öka förståelsen för dessa elever ökar man även kunskapen om vad det innebär att ha 
läs- och skrivsvårigheter. Om alla elever i klassen är medvetna om vad det kan 
innebära för de kamrater som har svårt för att läsa och skriva kan man 
förhoppningsvis förebygga mobbning och därmed få eleven med svårigheter att växa 
som person. Det är upp till pedagogen att försöka hitta de intressen som eleven har 
för att intressera den för läsning och skrivning. Genom att hitta texter som är 
intressanta och väcker nyfikenhet hos eleven kan man på ett enklare sätt få eleverna 
att arbeta med texter på olika sätt. Ett intresse tar en rädd elev längre i lärandet än 
olika inlärningsmetoder. 

6.3 Slutsatser 
Utifrån vår undersökning har vi sett att pedagogerna är medvetna om vad det finns 
för material att använda för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter och dessa 
material används även i den dagliga undervisningen. Det är positivt att se att de vill 
vidareutbilda sig för att få en bredare yrkeskunskap. Dock så har vi insett att behoven 
av extra stöd bland elever med läs- och skrivsvårigheter är större än vad vi trodde 
innan vi började med vår undersökning. Vi trodde även att de verksamma 
pedagogerna skulle ha mer fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter då detta är 
vanligt förekommande bland eleverna. Att över hälften av respondenterna inte ansåg 
sig ha tillräckligt med kunskaper om ämnet tycker vi var en stor del, vi trodde att 
pedagogerna får mer fortbildning om nya metoder och inlärningsstilar än vad de 
verkar få. Flera av respondenterna ansåg att de saknar just mer konkreta metoder och 
uppdatering av de nya metoderna som kommer. Trots att de inte anser sig ha 
tillräckligt med kunskaper kring läs- och skrivsvårigheter så finns en stabil grund av 
kunskap hos alla pedagoger då de definierar begreppet läs- och skrivsvårigheter på 
samma sätt. Även om flera av dem har tillgång till specialpedagoger så anser ett 
flertal att de inte får någon direkt hjälp av de sakkunniga som finns att tillgå på 
skolan. Vi funderar på vad detta kan bero på och vad måste göras för att alla 
pedagoger på skolorna ska dra åt samma håll? Det verkar finnas specialpedagoger på 
alla skolor som vi gjort undersökningen på, men många pedagoger verkar inte kunna 
ta del av den kunskap som en specialpedagog har om läs- och skrivsvårigheter. Vi tror 
att samarbetet mellan pedagoger och övrig personal på skolorna behöver lyftas 
ytterligare ett steg, både för de verksamma pedagogernas skull, men även för 
elevernas skull.  
 
Det stöd som de verksamma pedagogerna kan ge eleverna är dels en varierad 
undervisning och dels olika anpassade metoder för att ge eleven bästa möjliga stöd. 
Vilket stöd eleverna får beror på vilken tid det tar att ge det särskilda stöd, av 
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resultatet kan vi se att de spontana och ickeplaneringskrävande stöden är vanligast 
bland pedagogerna. Det som kräver mer planering och fler pedagoger är de typer av 
stöd som är minst förekommande. Vår slutsats här är att viljan att hjälpa eleverna är 
god, men någonstans så brister förmågan att kunna ge det lilla extra till varje elev.  
 
6.4 Nya forskningsfrågor 
Vi tycker att det vore intressant att närmare undersöka om läs- och skrivsvårigheter 
är vanligare bland pojkar än flickor som forskningen visar. Genom att intervjua en 
del pedagoger samt specialpedagoger skulle man kunna få fram statistik på hur läs- 
och skrivsvårigheter ser ut mellan könen. Man skulle även kunna få information om 
vad som orsakar läs- och skrivsvårigheter för dessa elever, om det beror på sociala 
och emotionella problem eller om det beror på något annat. Det skulle även vara 
intressant att undersöka hur läs- och skrivsvårigheter påverkar andra ämnen i skolan. 
Svårigheterna med att läsa och skriva borde även påverka t.ex. matematiken då det 
ofta förekommer anvisningar och tal med text. Även om inte själva matematiken är 
svår för eleven så kan svårigheterna påverka elevens resultat. Därmed får eleven 
känslan av att inte heller klara av matematiken, ännu ett ämne blir till en svårighet 
för eleven att övervinna. Genom att intervjua elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
man få reda på hur de upplever bl.a. matematiken. Skulle även vara intressant att 
jämföra någon sorts resultat från både elever som inte har några svårigheter samt de 
som har svårigheter för att se om det finns några större skillnader. Att observera 
elever skulle även vara en bra metod för att se om det går att uppfatta några 
skillnader.  
 
Det vore även intressant att se om små insatser tidigt i elevernas skolgång ger stora 
vinster senare i deras skoltid samt vuxenliv. Som forskare kan man med fördel följa 
ett antal elever som har olika typer av svårigheter och se hur deras stöd påverkar dem 
senare i skolgången. Ger små insatser tidigt stora framtida vinster för eleverna?  
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Bilaga 1. Missivbrev inklusive enkätundersökning 

 

Enkätundersökning om läs- och 
skrivsvårigheter.  

 

Hej, 
 
Vi är två studenter, Caroline Jälkemo och Heidi Mattila, som läser 
vår sista termin på lärarprogrammet för tidigare år på 
Mälardalens högskola. Nu håller vi på och skriver på vårt 
examensarbete och vi har valt att skriva om läs- och 
skrivsvårigheter ur pedagogperspektiv.  
 
Syftet med vår undersökning är att ta reda på vilka kunskaper 
som finns om läs- och skrivsvårigheter hos Er verksamma 
pedagoger samt hur Ni arbetar med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter i Er dagliga undervisning.  
 
I vår undersökning har vi valt att göra en enkätundersökning där 
vi har sammanställt frågor samt påståenden och hoppas på att få 
Er hjälp. Resultatet av undersökningen kommer att redovisas i 
vårt examensarbete. Skolans namn samt pedagogernas och 
elevernas namn kommer att behandlas konfidentiellt i arbetet 
med fingerade namn. Deltagandet är förstås frivilligt, men vi 
önskar att Ni kunde ta Er tid till att svara på enkäten. 
 
På grund av att vi endast är på VFU under två veckor, v. 6 & 7, så 
vore vi tacksamma för Ert svar snarast, dock senast fredagen 
den 13 februari. Vänligen lämna enkäten antingen till Caroline 
eller Heidi eller så kan ni även lämna den i ett märkt kuvert som 
vi har lagt i lärarrummet. 
 
 
Om ni har frågor är ni välkomna att ringa eller maila oss. 
 
Caroline Jälkemo      Heidi Mattila 
073-9338048        073-7558567 
cjo03001@student.mdh.se  hma03001@student.mdh.se 
 
Handledare vid Mälardalens högskola: 
Marja-Terttu Tryggvason 
Tel: 016-15 32 55 
E-post: marja-terttu.tryggvason@mdh.se 
 



 

Kön: Kvinna      Man  
 
Ålder: 
 
Verksam pedagog i antal år:  
 
Undervisar i år:  
 
1.) Hur definierar du begreppet läs- och skrivsvårigheter? 
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
 
2.) Hur många elever i genomsnitt upplever du har läs- och skrivsvårigheter per år? 
 
                                
  
 
3.) Hur många elever i genomsnitt får specialhjälp i din klass? 
 
                                
 
 
4.) Hur många elever i genomsnitt behöver få specialhjälp i din klass? 
 
                                
 
 
5.) Har du gått någon fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter?  
Ja / Nej 
Om ja, vad för fortbildning? (studiedag, kurs, föreläsning etc.) 
 
                                
 
                                
 
 
6.) Anser du att du har tillräckligt med kunskap om läs- och skrivsvårigheter?  
Ja/Nej 
Om nej, vilken sorts kunskap känner du att du saknar?  
 
                                
 
                                
 



 

 

7.) Vad är det första du gör när du misstänker läs- och skrivsvårigheter hos en elev? 
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
 
8.) Får du någon handledning i arbetet med läs- och skrivsvårigheter? 
Ja / Nej 
Om ja, av vem/vilka och hur ofta? 
 
                                
 
                                
 
 
9.) Vilken typ av hjälp/stöd kan du erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter i ditt 
klassrum? Kryssa i svarsalternativen som passar bäst i varje påstående.  
     
– Läser alla instruktioner och texter högt och tydligt.   

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Har högläsning för eleverna  

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Alla elever har en bänkbok som de läser  

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Har förenklade texter 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Texter inlästa på band 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 



 

 

 

– Muntliga repetitioner av viktiga saker 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Särskilda övningar utformade tillsammans med specialpedagog 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Muntliga prov/andra lösningar för prov 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Använder bilder som stöd för undervisningen 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Involverar föräldrarna i läs- och skrivträningen  

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Eleven använder dator som hjälpmedel i skolan  

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Eleven får individuellt anpassade uppgifter 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Eleven arbetar i en annan bok än de övriga eleverna i klassen 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 

– Eleven slipper vissa för honom/henne svåra uppgifter 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 



 

 

 

– Ger eleven i fråga extra beröm 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

   

– Talar i klassen om vad läs- och skrivsvårigheter innebär 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 
– Eleven i fråga får hjälp av en specialpedagog i klassrummet. 

Mycket ofta   Ofta  Ibland  Sällan    Aldrig 

 

 
10.) Har du elever som har assistent på grund av sina läs- och skrivsvårigheter? 
Ja / Nej 
 
11.) Har du någon elev med läs- och skrivsvårigheter som skulle behöva ha assistent 
eller annat stöd, enligt dig? 
Ja / Nej 
 
 
12.) Vilket stöd skulle elever med läs- och skrivsvårigheter behöva i deras dagliga 
undervisning, enligt dina önskemål? Ta ställning till varje påstående och rangordna 
alternativen nedan med en skala på 1-10, där 1 är minst viktigt och 10 viktigast.  
 

Eleven får mer specialhjälp av en sakkunnig  

Eleven får ett åtgärdsprogram 

Eleven får undervisning i mindre grupper av specialutbildad lärare 

Eleven får mer anpassat material som; datorprogram, böcker, ljudband etc. 

Har mer samarbete i arbetslaget om problemen 

Har mer samarbete med föräldrarna 

Har mer samarbete med skolledningen 

Ger särskilt stöd själv   

Jag som pedagog får handledning av specialpedagog eller annan sakkunnig 

Ändrar min dagliga undervisning 

Övrigt:                         

 
 
 
 
 



 

 

 
13.) Andra råd och tips till oss som blivande lärare. 
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                
 
                                

 
 
 
 
 
 
 

Stort tack för din medverkan!  
 


