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Syftet med studien var att undersöka om elever med läs- och skrivsvårigheter var 
inkluderade i undervisningen och om hur lärare uppgav sig arbeta för att upptäcka 
och underlätta för dessa elever. För att ta reda på detta genomfördes 
semistrukturerade intervjuer vid två olika skolor med lärare och specialpedagog. Vi 
gjorde ett bekvämlighetsurval och valet föll på en kommunal skola samt en friskola. 
Resultatet visade att läs- och skrivsvårigheter kunde yttra sig på många olika sätt men 
att det var viktigt att inte förstöra elevernas lust att lära. Det framkom även att det 
var viktigt att eleverna bör få utvecklas utifrån sin egen nivå och inte jämföras med 
andra. Resultatet visade även på vikten av att eleverna kände sig inkluderade 
oberoende av vilken nivå de befann sig på. Inkludering upplevdes som någonting 
svårt men att alla ville inkludera så långt det var möjligt. Slutsatsen var att 
förhållningssättet visade sig stämma överens med det som stora delar av den 
forskning som vi redovisat. Men det är svårt att säga om det är det bästa för eleverna. 
En annan slutsats som kunde dras var att det inte fanns en mall som passade alla 
elever med läs- och skrivsvårigheter.  
_______________________________________________ 
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1. Inledning 
Att kunna läsa och skriva är mycket viktigt ur individens perspektiv då läsning och 
skrivning ger fler möjligheter i såväl yrkesliv som i vardagen, det är även en viktig 
förutsättning för samhällets välstånd. Bråten (2009) påpekar att läsförståelse är av 
stor vikt i dagens samhälle där kunskap är en viktig del. Det är inte endast i skolan 
som läsförståelse krävs, även utanför denna värld, i samhället och i det blivande 
arbetslivet är individerna beroende av denna förmåga. Fridolfsson (2008) hävdar att 
för att kunna fungera i dagens samhälle måste varje individ ha en väl utvecklad läs- 
och skrivfärdighet. Fridolfsson menar även att individer med läs- och 
skrivsvårigheter oftare hamnar i utanförskap i samhället samt att de lättare får en 
sämre självbild då dessa individer ofta stöter på fler problem vid läsinlärningen. 
Carlström (2007) förklarar att det kan vara påfrestande att ha läs- och 
skrivsvårigheter idag, då dagens samhälle ställer krav på att kunna ta till sig skriftlig 
information. Skolverket (2009) skriver att samhället ställer krav på att alla 
människor måste kunna läsa, skriva, förstå och kritiskt kunna granska texter. Det 
finns idag fler möjligheter att lära sig läsa och skriva för att informations- och 
kommunikationstekniken har utvecklats, detta ställer även högre krav på att alla 
måste ha en språklig förmåga. Läs- och skrivsvårigheter är ett område som alltid är 
relevant och aktuellt. I dagens samhälle, som hela tiden utvecklas, ställs det allt högre 
krav på att kunna läsa och skriva. Detta medför i sin tur högre krav på skolan och 
lärarna i arbetet kring läs- och skrivutveckling.  
 
Skolverket (2009) skriver i kursplanen för svenska att språket har en huvudsaklig del 
i lärandet, både talet och skrivandet är viktigt. Språket medför att eleverna får 
möjlighet att lära sig nya begrepp samt att tänka logiskt, se samband, bedöma och 
kritiskt granska, vilket utvecklar eleverna i att reflektera och få en större förståelse för 
sin omgivning. I kursplanen för svenska skriver Skolverket (2009) att skolan ska 
sträva efter att alla elever känner sig säkra i olika kontexter, där de behöver uttrycka 
sig i tal och skrift. Fridolfsson (2008) menar att elever som har sämre läsförmåga ofta 
får svårigheter i fler av skolans ämnen då läsförmågan är en förutsättning för att klara 
av dessa.  
 
Fridolfsson (2008) berör frågan varför läsförståelsen har sjunkit under de senaste 
decennierna. Sverige har tidigare legat långt fram i jämförelse med andra länder. Den 
nedåtgående trenden har uppdagats genom de sjunkande betygen i skolan. Rygvold 
(2001) menar att elever inte läser sämre idag än vad de gjorde för 50 år sedan men att 
de möter text i mycket större utsträckning än tidigare och även större krav på 
läsförmågan.  
 
I arbetet som lärare krävs det en medvetenhet och stor kunskap inom området för att 
kunna hjälpa, stötta och inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter i 
undervisningen. Fridolfsson (2008) menar att det är en rättighet att få lära sig läsa 
och skriva. Att lära barnen att läsa är inte föräldrarnas ansvar, även om föräldrarna 
är av stor betydelse är det skolans uppgift. Skolan har ett ansvar för att alla elever 
som gått klart grundskolan ska kunna läsa, lyssna, skriva samt formulera tankar och 
visioner i både tal och skrift enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006). 
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Miljön är viktig för elevers läs- och skrivutveckling och skolan har en viktig uppgift 
att ge elever i svårigheter den hjälp de kan behöva för att uppnå de mål som är 
uppsatta. Hur en individ blir hörd och sedd kan påverka hur individen ser på sig själv 
och sin egen förmåga. Individens självbild har stor betydelse för språkutvecklingen 
och skolan utgör en stor del i hur elever blir hörda och sedda. Läs- och 
skrivsvårigheter är inget som enkelt kan åtgärdas, det är en komplicerad process där 
varje enskild individ har olika förutsättningar, läs- och skrivsvårigheter försvinner 
inte utan arbete (SOU 1997:108).  
 

1.1 Syfte 
Vi har valt att undersöka hur lärare uppger sig arbeta för att upptäcka, underlätta och 
inkludera för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

1.2 Forskningsfrågor 
Vi har valt att inrikta oss på tre huvudfrågor och dessa är.  

 
Hur uppger sig lärare arbeta för att tidigt upptäcka elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

 Hur uppger sig lärare arbeta för att underlätta för elever med läs- och 
skrivsvårigheter? 

 Hur uppger sig lärare arbeta för att inkludera elever med läs- och 
skrivsvårigheter i undervisningen?  
 

1.3 Begreppsdefinitioner  
Det finns begrepp som behöver förklaras då att de kan tolkas på flera sätt.  
 
Fridolfsson (2008) förklarar att alla, oberoende av orsaken, som har svårt att lära sig 
läsa och skriva omfattas av begreppet läs- och skrivsvårigheter. Det innebär att 
individen kan ha svårt med både avkodning eller/och med förståelsen.  
 
Med avkodning menas att en individ förstår hur språkets kod fungerar, det vill säga 
att kunna dela upp varje ord i mindre språkljud, fonem. Samtidigt måste individen 
klara av att återge fonemen med bokstäver, för att sedan kunna skriva eller läsa ord 
och meningar (Borgström, 2006). Avkodning är en av två delar som behövs för en 
god läsinlärning. Den andra delen är läsförståelse vilket innebär att det finns en 
förståelse för vad orden i texten betyder och att orden finns i läsarens ordförråd. Att 
ha en förståelse för vilken texttyp som läses ingår också i läsförståelsen även hur 
läsaren upplever texten är av betydelse (Stadler, 1998). 
 
Heimdahl Mattsson (2008) förklarar att inkludering inte innebär att eleven ska 
anpassa sig till skolan utan skolan och skolmiljön ska anpassas efter elevens behov.  
Andersson och Thorsson (2007) förklarar på liknande sätt att skolan är till för alla 
och alla har rätt till utbildning. Eleverna ska inte behöva ändra sig utan skolan ska 
anpassa miljön och arbetsätten efter elevernas behov. Skolan ska se olikheter som 
möjligheter och därmed se dessa olikheter som en tillgång och inte som ett problem, 
menar Heimdahl Mattsson.  
 
 



3 
 

 

Inkludering betraktas som en process som syftar till att möta alla elevers 
olika behov genom att öka tillgängligheten till lärande, kultur och samhälle 
samt minska exkludering i utbildningen (Unesco, 2008, s. 20). 

 
Unesco (2008) förklarar att inkludering ska tillgodose alla elevers behov och inte 
endast de elever som är exkluderade. Elever ska inte ändras för att klara av att gå i 
skolan utan skolan och undervisningen ska anpassas efter varje enskild elevs behov. 
Även Unesco hävdar att olikheter ska ses som en tillgång och inkludering innebär en 
process där skolan ständigt ska söka efter bättre sätt att ta tillvara på tillgångarna. 
”Det handlar om att lära sig att leva med olikheter och att lära sig av olikhet.” 
(Unesco, 2008, s. 24). 
 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Teorier 
Danielsson (2007) menar att det finns ett samband för vilken hjälp elever får och hur 
de elever benämns som behöver mycket stöd. Talas det om elever med svårigheter 
begränsas problemet till den enskilda eleven. Författarna menar att det istället ska 
talas om elever i svårigheter för då finns problemet inte bara eller kanske inte alls hos 
eleven utan i den miljö eleven vistas i. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) 
förklarar att det finns ett kategoriskt perspektiv som fokuserar på vad som är fel hos 
eleven och det ”normala” är normen och då talas det om elever med svårigheter. Det 
finns även det relationella perspektivet som har fokus på samspelet mellan 
exempelvis lärare och elev och då talas det om elever i svårigheter.  
 
I fortsättningen väljer vi att benämna elever som har läs- och skrivsvårigheter, elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Vi menar att läs- och skrivsvårigheter finns hos eleven 
men att svårigheterna måste lösas i och av skolan och därför skriver vi emellan åt att 
eleven är i svårigheter.  
 

2.2 Tidigare forskning  
Nedan följer en genomgång av litteratur som berör forskningsfrågorna för denna 
studie.  

2.2.1 Tidigt upptäcka 

Carlström (2007) förklarar att lärare bör arbeta förebyggande för att förhindra att 
läs- och skrivsvårigheter uppstår. För att motverka att eleverna skapar 
tillvägagångssätt som inte är gynnsamma för deras utveckling är det viktigt att hitta 
elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt. Enligt Frost (2002) har det visat sig i en 
studie att med medveten förebyggande pedagogik går det att hjälpa elever i 
svårigheter. I studien går det att utläsa att det försvårar för elever i svårigheter när de 
inte får hjälp tidigt, därför måste insatserna för eleverna komma direkt när det har 
upptäckts svårigheter.  
 
Genom att använda sig av kartläggning eller lästest kan läraren se om det finns elever 
i klassen som har läs- och skrivsvårigheter för att sedan kunna hitta vilka orsaker det 
finns till elevens svårighet (Rygvold, 2001). Carlström (2007) menar att lärare på 
bästa sätt bör hjälpa elever att bemästra de svårigheter som de har inom läsning och 
skrivning genom att försöka hitta orsakerna till att svårigheterna har uppkommit. Om 
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orsakerna till svårigheterna är kända kan elever och lärare lättare hitta mer passande 
strategier för läsning och skrivning. Skolverket (2009) skriver att elever ska få 
strategier för lärande, påverkan, kontakt och tänkande genom sitt skrivande och 
språk. Elever ska genom att arbeta med olika sorters texter få en förståelse för varför 
dessa texter finns och hur de är uppbyggda. Genom detta utvecklar elever sitt 
kunnande i att läsa, tolka, förstå och uppleva texter som är uppbyggda på olika sätt.  
 
När eleverna börjar i år 1 anser Frost (2002) att lärarna måste vara lyhörda för hur 
mycket eleverna har lärt sig om talspråkets uppbyggnad och även om de har lärt sig 
skriftspråkets alla symboler. Dessa två delar har en väsentlig betydelse för den 
skriftspråkliga utvecklingen. 
 
Carlström (2007) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter ibland intar en roll i 
klassrummet som kan antyda på att de försöker dölja sina svårigheter. Vissa elever 
kan inta rollen som klassens clown medan andra blir aggressiva eller tysta. Stadler 
(1998) förklarar att elever i skolan inte alltid visar att de har svårigheter med läsning 
och skrivning, vissa elever är inte ens medvetna om att de har svårigheter och därmed 
inte kan följa med i undervisningen. Några elever kan genomföra uppgifter utan att 
egentligen förstå vad det handlar om, men gör som eleven intill.  
  
Frost (2002) menar att det eventuellt finns samband mellan läs- och skrivsvårigheter 
och svag motorik men att det inte finns någon forskning som tydligt visar på att det 
stämmer. Träning av motoriken kan däremot hjälpa elever till en bättre självkänsla. 
De positiva aspekterna av denna träning kan göra att eleverna känner att de även kan 
klara av sina hinder inom läsning och skrivning. En ganska stor del av eleverna i 
skolan har läs- och skrivsvårigheter, menar Fridolfsson (2008) och ställer sig 
frågande till om inte skolan och förskolan skulle kunna upptäcka dessa elever tidigare 
genom att kunna se svagheter som eleven har inom andra områden. Elever med en 
svag läsförståelse har bland annat svårt att uppfatta viktig information i en text, de 
har även svårt att sammanfatta eller skumma igenom en text och eleverna ställer inte 
frågor kring textens innehåll. Stadler (1998) menar att de tydligaste signalerna på att 
en elev har läs- och skrivsvårigheter är att eleven har svårt att avläsa enstaka ord som 
inte står i ett sammanhang som exempelvis i en text, då läsning av en text gör det 
enklare för eleven att dölja svårigheten genom exempelvis fantasi eller minne. Stadler 
tar upp andra signaler som kan utmärka elever med läs- och skrivsvårigheter och 
bland dessa nämns att eleven inte vill läsa eller skriva. Vissa elever kan ha en svag 
självkänsla och/eller känna behov av att hävda sig själva, andra elever glömmer hur 
bokstäverna ser ut och låter.  
 

2.2.2 Att hjälpa vid läs- och skrivsvårigheter 

Fridolfsson (2008) problematiserar om en ensam lärare i klassrummet kan klara av 
att ge alla elever den hjälp de behöver inom läs- och skrivinlärningen då alla elever är 
i behov av olika stöd. Enligt Grundskoleförordningen (1994:1194) i 5 kap 5§ ska 
skolan ge elever som är i behov av särskilt stöd detta men eleven ska i första hand få 
detta stöd inom den klass den ingår i. Om skolan inte kan ge det stöd i den klass 
eleven tillhör kan skolan placera denna elev i särskild undervisningsgrupp. Innan 
skolan placerar eleven i särskild undervisningsgrupp ska skolan ha en dialog med 
eleven och elevens vårdnadshavare om detta. Giota och Lundborg (2007) har gjort en 
undersökning som visar att det inte är säkert att elever som får specialpedagogisk 
hjälp klarar att nå upp till målen i år 9. Giota och Lundborg har sett att elever som 
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fått specialpedagogisk hjälp klarar sig sämre, det är färre elever som når målen i 
jämförelse med de elever som inte fått sådan hjälp. Av elever som fått hjälpen tidigt 
och de elever som inte fått någon hjälp klarar sig eleverna med tidig hjälp sämre. De 
elever som fått hjälp en längre period har sämre resultat än de elever som har fått 
hjälp en kortare period. Giota och Lundborg förklarar att dessa resultat är mer 
påtagliga hos elever som fått hjälp i särskilda grupper. Giota och Lundborg menar att 
det inte går att tolka detta som om att specialpedagogisk hjälp är anledningen till att 
flera av eleverna inte nått målen, då de gjort fler tester som visar på detta. Stor del av 
den specialpedagogiska hjälpen sker inte i klassrummet utan att denna resurs sker i 
exkluderande form och därför menar Giota och Lundborg att resultatet är förväntat. 
De anser vidare att hjälpen som eleverna fått kan ha varit positiv men att effekten av 
detta inte kunnat utjämna de skillnader som elever med hjälp eller utan hjälp har fått. 
De slutsatser som Giota och Lundborg har sett är att de sämre resultaten hos elever 
som fått specialpedagogisk hjälp inte behöver bero på undervisningen utan kan bero 
på att dessa elever får sämre självkänsla eller att eleverna hade dåliga 
förutsättningarna att nå målen och därmed går det inte att utläsa om resultaten 
skulle ha varit sämre utan den hjälp de fått.  
 
Rygvold (2001) menar att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver lika mycket 
undervisningstid som andra elever, inte mer, men den undervisningen bör vara mer 
anpassad efter deras svårigheter. Frost (2002) förklarar att vid arbete med läsning 
bör läraren arbeta med elevers olika lärstilar och då krävs det att läraren kan hjälpa 
eleverna på olika sätt. Detta fungerar endast om läraren tillämpar individuellt 
anpassat arbete. Frost menar att individuellt anpassad undervisning har visat sig vara 
positivt för eleverna. Carlström (2007) anser att lärarens undervisning ska anpassas 
efter elevernas olika behov och förutsättningar.   
 
Stensmo (1997) skriver att det finns tre olika planeringsstadier för undervisning och 
lärande, den första är den preaktiva planeringen där läraren planerar vad lektionen 
ska handla om och hur den ska utföras samt göra en behovsanalys för att kunna 
tillgodose alla elevers behov. Det andra stadiet i planeringen sker under lektionen 
(interaktiva planeringen) där läraren måste fatta beslut om det behövs ändras på 
något i planeringen för att det inte fungerar som det är tänkt. Det sista stadiet är den 
postaktiva planeringen där läraren utvärderar hur det har fungerat och vad som 
behöver ändras till nästa gång för att kunna tillfredställa alla elevers behov. 
Danielsson (2007) anser att det krävs att undervisningen är väl planerad för att den 
ska kunna möta alla elevers behov och att inte några elever ska hamna i svårigheter. 
Rygvold (2001) ger exempel på vad lärare bör tänka på när det gäller att planera 
undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Första exemplet som tas upp 
är att läraren inte ska vänta och se om svårigheterna försvinner av sig själv, istället 
bör läraren anpassa undervisningen till att låta eleven arbeta med det som eleven har 
svårt för. 
 
Fridolfsson (2008) menar att elever som har läs- och skrivsvårigheter oftast är 
medvetna om svårigheterna, men behöver få veta vilket område som de behöver 
träna mer på. Att medvetandegöra dessa elever om deras svagheter är viktigt för att 
de ska kunna ta till sig kunskapen samt att de måste bli medvetna om sin egen 
lärprocess. Rygvold (2001) förklarar att elever inte ska jämföras med varandra, utan 
enbart jämföras med sig själva och sina egna framsteg. Läraren ska medvetandegöra 
de framgångar som eleven gör för att det ska bli positivt för eleven. Fridolfsson 
(2008) menar att eleverna även bör få en förståelse för de uppgifter läraren ger, 
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varför denna uppgift är viktig just för mig. Elever måste få förståelse för varför det är 
bra att kunna läsa och skriva och denna förståelse ger upphov till motivation. Även 
om vissa elever behöver träna mer för att lära sig att läsa och skriva kan förståelsen av 
vikten av kunskapen göra att de finner motivation att kämpa vidare. Carlström 
(2007) förklarar att elever med läs- och skrivsvårigheter många gånger känner att de 
har svårt för fler ämnen i skolan. Detta kan bero på att de känner oro för att 
misslyckas och därmed kan deras självförtroende bli lågt. Stensmo (1997) menar att 
en lärare ska vara som en motivatör i klassrummet för eleverna, hur dekan motiveras 
genom sina egna prestationer. Det är viktigt att elever i svårigheter får hamna i 
klassrumssituationer där de känner att de utvecklas och är skickliga. Läraren bör ha 
en tro på eleven och elevens förmåga att träna och därmed eventuellt utveckla de 
områden som eleven har svårt för. Rygvold (2001) anser att läraren ska utgå från 
elevernas starka sidor och inte ha fokus på svagheterna. Att vuxna i elevens 
omgivning har en tro på eleven gör att denna kan finna en större självkänsla och 
utvecklas i positiv riktning menar Fridolfsson (2008).  
 
Bibliotekets stora mängd av böcker kan göra att elever med läs- och skrivsvårigheter 
får det svårt att välja ut ett fåtal böcker att låna. Elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan försöka dölja sitt hinder genom att välja mer avancerade eller tjockare böcker än 
vad de egentligen klarar av, då de har en uppfattning av att en bra läsare klarar av att 
läsa tjockare böcker förklarar Fridolfsson (2008). För att underlätta för eleverna kan 
läraren i förväg välja ut ett antal böcker som är i nivå med deras läsförmåga, läraren 
kan sedan ha boksamtal om dessa för att skapa ett intresse för böckerna och göra det 
lättare för eleverna att välja böcker på rätt nivå. Fridolfsson menar att det är viktigt 
att läraren inte slutar ha boksamtal då eleverna har fått ett bra läsflyt, detta för att 
eleverna ska kunna välja böcker som ligger i nivå med deras förmåga och fortsätta att 
stärka deras självförtroende i läsutvecklingen. 
 
Fridolfsson (2008) menar att högläsning kan användas som en metod för att 
förebygga läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt med högläsning, inte bara för 
mindre barn utan även för barn i skolåldern. Kring högläsningen är miljön och 
stämningen viktig men för att läsförståelsen ska utvecklas måste det ske ett samtal 
kring bokens innehåll efteråt. Samtalen kan leda till att eleverna får en större 
förståelse kring vad en text handlar om och vill förmedla. För att kunna träna sin 
förmåga att avkoda, få ett läsflyt samt att få eleverna intresserade och finna lust i att 
läsa måste det finnas böcker lättillgängligt i klassrummet. Fridolfsson ifrågasätter fri 
läsning för elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom den fria läsningen kan göra 
att de inte utvecklar de strategier som krävs för läsförståelse men Fridolfsson anser 
att det är viktigt att det finns tillgång av böcker för fri läsning i klassrummet. Lärare 
som lägger stor vikt vid den fria läsningen och använder den medvetet har större 
möjlighet att förhindra läs- och skrivsvårigheter.  
 

2.2.3 Inkludering 

Unesco (2008) menar att läroplanen bör vara flexibel för att göra det möjligt för 
läraren att anpassa arbetet efter elevernas skilda förutsättningar. Att arbeta 
inkluderande innebär att läraren inte kan utgå från att alla elever ligger på samma 
nivå, utan måste anpassa undervisningen efter varje enskild elev. Unesco ger då som 
exempel att läroplanen ska ge läraren möjlighet att erbjuda eleverna anpassningsbara 
tidsramar. Alla har rätt till en likvärdig utbildning enligt Lpo 94, men de menar inte 
att undervisningen måste gå till på samma sätt eller att de hjälpmedel som finns 
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måste fördelas lika över skolan. Skolan ska istället bedöma var resurserna behövs 
bäst genom att ta hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. Skolan har ansvar 
för att hjälpa alla elever att nå målen och därför måste undervisningen utformas på 
olika sätt då alla har olika lärstilar. Fridolfsson (2008) poängterar att det är viktigt att 
förstå att elever har olika behov och förutsättningar och detta medför att de behöver 
olika former av undervisning. Som lärare är det inte optimalt att endast följa en 
metod utan att anpassa undervisningen efter elevernas förutsättningar. Det är viktigt 
att känna till fler läsinlärningsmetoder för att kunna använda de delar som varje 
enskild elev behöver. Hos en lärare som har ett individualiserat förhållningssätt är 
det viktigt att vara flexibel då alla elever lär sig på olika sätt. 
 
Heimdahl Mattsson (2008) menar att i en inkluderande undervisning bör läraren 
reflektera över vad som fungerar eller ej, detta för att kunna anpassa undervisningen 
efter varje elevs behov. Att arbeta inkluderande innebär att personalen på skolan har 
både en pedagogisk syn samt en specialpedagogisksyn. Läraren bör ha ett nära 
samarbete med specialpedagogen och dessa måste se till elevernas olikheter och 
utifrån detta vara flexibel i undervisningen. Unesco (2008) menar att inkludering 
innebär att se hur undervisningen i skolan och lärandemiljön kan anpassas till 
eleverna och deras skillnader och behov. En inkluderande undervisning innebär att 
både lärare och elever ska se möjligheterna, känna sig bekväma med den mångfald 
och de lärorika situationer som inkludering ger. Inkludering ska inte ses som en 
svårighet utan det ska ses som en utmaning som berikar arbetet och undervisningen, 
alla ska inkluderas, inte endast de som är exkluderade. Med ett inkluderande 
arbetssätt ska eleverna få möjlighet att utvecklas, utmanas och lära utifrån sin egen 
nivå och sina individuella förutsättningar. 
 
Andersson och Thorsson (2007) anser att det är självklart att elever ska känna sig 
välkomna i klassrummet och få känna att de duger. Alla människor har rätt till 
undervisning och lärande och hur detta ska lösas för varje elev kan skilja sig. Det som 
diskuteras är om eleverna lär sig lättast tillsammans med andra elever som har 
liknande problem eller om undervisningen och klassrummet ska anpassas efter varje 
elevs behov. Det kan vara svårt för läraren att motivera den värdegrund som skolan 
står på och samtidigt stänga ute vissa elever från undervisningen. 
 

3. Metod 
Nedan följer en redogörelse för vilken forskningsmetod vi har valt att använda, hur vi 
gjort vårt urval samt hur vi har bearbetat materialet. Vi kommer även att förklara och 
motivera forskningsmetoden här. Vi kommer att redogöra för hur vi har gått tillväga 
samt motivera och väga fördelar mot nackdelar med vår metod.  

 
3.1 Forskningsstrategi och datainsamlingsmetod 
Vi har genomfört intervjuer med lärare vid två olika skolor och en specialpedagog vid 
en av skolorna. Intervjuerna var semistrukturerade då vi valt att använda oss av en 
intervjuguide där frågorna var indelade i teman. Vi valde detta tillvägagångssätt för 
att ge intervjuaren möjlighet att ställa eventuella följdfrågor samt att det gav 
respondenten möjlighet att utveckla sina tankar kring frågorna. Vid intervjutillfället 
var det två personer som intervjuade respondenten, den ena personen ställde frågor 
ur intervjuguiden medan den andre förde anteckningar och följde upp med 
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eventuella följdfrågor. Detta arbetssätt valdes på grund av att respondenternas svar 
skulle kunna förtydligas vid eventuella missförstånd. 
 
Totalt genomfördes sex intervjuer med yrkesverksamma lärare och specialpedagog, 
varav en var testintervju. Testintervjun genomfördes för att se om frågorna var 
formulerade på ett sådant sätt att det var möjligt för respondenten att ge väl 
genomtänkta svar samt om vi kunde utläsa ett resultat av de svar som respondenten 
gav. Vi ville även se om svaren på frågorna gav möjlighet till att analyseras och om 
frågorna höll en sådan nivå att det gick att få fram ett resultat. Denna testintervju 
genomfördes, före de ordinarie intervjuerna, med en utbildad lärare. Detta resultat 
kommer dock inte att redovisas i studien. Efter genomförandet av testintervjun 
kunde det konstateras att några av frågorna gav liknande svar, se bilaga 1, fråga nr 9, 
10, 11 samt 12. Vi valde dock att inte formulera om dessa frågor utan att ha kvar dem i 
sin ursprungliga form då frågornas innehåll berör olika delar av området läs- och 
skrivsvårigheter och inkludering. Vi ville då ställa dessa frågor till respondenterna för 
att se om de hade en väl genomtänkt tanke med sitt arbetssätt. Vår bedömning var att 
frågorna höll en bra nivå och att de gick att använda i de ordinarie intervjuerna.  
 
Intervjuerna har skett enskilt, i lugn och ro, med varje respondent på respektive 
skola. Intervjuerna har bandats och längden på intervjuerna har varierat mellan 20 
och 40 minuter.  
 

3.2 Urval och deltagare 
Vi har gjort ett bekvämlighetsurval då vi valt att inte dra lott mellan kommunens alla 
skolor, utan valet föll på två skolor som vi har en personlig relation till och då föll 
valet på en kommunal skola och en friskola. Vi har kontaktat rektor på respektive 
skola för att förklara vår uppgift, vårt syfte med studien och för att få tillåtelse att 
intervjua personal på skolan. Vi har frågat yrkesverksamma lärare och 
specialpedagoger om de har varit villiga att ställa upp på att bli intervjuade. Alla utom 
en av de tillfrågade har ställt upp och intervjuerna har skett på respektive 
respondents skola. Fyra av respondenterna är lärare och en respondent är 
specialpedagog.  
 
Respondent 1 arbetar på friskolan och har en fritidspedagogutbildning i grunden 
och bland annat utbildning inom läs- och skrivinlärning. Har arbetat som lärare 
sedan 1995 och på friskolan i tio år.  
 
Respondent 2 arbetar på friskolan och har en lärarutbildning från 1-7 inom 
Svenska, SO och Engelska, har även 15 p i Specialpedagogik. Respondenten har 
arbetat som lärare och på skolan i sex år.  
 
Respondent 3 arbetar på den kommunala skolan och har en lärarutbildning från 1-
7 inom Svenska, SO och Engelska. Respondenten har arbetat som lärare och på 
skolan i nio år. 
 
Respondent 4 arbetar på den kommunala skolan och är utbildad idrottslärare 
(inlärning genom rörelse), förskollärare och special- och talpedagog. Har skrivit en 
magisteruppsats inom specialpedagogik. Respondenten har arbetat som 
specialpedagog sedan 1997 och på skolan sedan 1999.  
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Respondent 5 arbetar på den kommunala skolan och är utbildad lågstadielärare, år 
1-3. Har arbetat som lärare i 28 år och på skolan i åtta år.  
 
Lärarna som arbetar på friskolan arbetar med eleverna från förskoleklass och uppåt 
medan lärarna på den kommunala skolan arbetar med eleverna från år 1. I den 
kommunala skolan arbetar en lärare själv i klassrummet och i friskolan är det minst 
två lärare i klassrummet. Specialpedagogen på den kommunala skolan får kontakt 
med eleverna i förskoleklass men då sätts inga resurser in, det sker från år 1. Alla 
respondenter arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter för tillfället. På 
friskolan finns ingen specialpedagog anställd, men dessa har tillgång till en 
talpedagog som även fungerar som en specialpedagog, som kommer till skolan 
regelbundet. Båda skolorna har tillgång till ett team som behandlar enskilda elevers 
behov. Teamet arbetar för att förebygga och underlätta för elever i behov av särskilt 
stöd. Sammansättningen i teamet ser olika ut från skolorna men på båda platserna 
består teamet av bland annat rektor, lärare och specialpedagog.  

 
3.3 Databearbetning och analysmetod 
Efter varje genomförd intervju har dessa transkriberats ordagrant och sedan gjordes 
en sammanställning där talspråk togs bort, exempelvis liksom, öö, hm. Efter att en av 
respondenterna uttryckt en önskan om att få se sammanställningen av intervjun tog 
vi beslutet att erbjuda alla respondenter samma möjlighet. Vi valde att ge 
respondenterna möjlighet att lägga till eller ändra om det fanns något de kände att vi 
missförstått eller sammanfattat på ett felaktigt sätt. Vi skickade sammanställningen 
av varje intervju till respektive respondent. Endast två av respondenterna valde att 
komplettera sina intervjuer. När sammanställningarna var kompletta grupperades 
alla respondenters svar efter intervjufrågorna. I nästa steg kategoriserades svaren 
efter forskningsfrågorna. Svaren har sedan sammanställts inom de olika kategorierna 
till en färdig resultatpresentation där vi även har förstärkt texten med citat från 
respondenterna. Resultatet jämfördes sedan med den litteratur som vi valt att 
använda. 
 

3.4 Etiska ställningstaganden  
Stukát (2005) skriver om de etiska principer som måste beaktas i en studie för att 
undvika de dilemman som kan uppstå. Stukát nämner fyra krav som forskaren ska 
tänka på vid en intervju. 
 
Informationskravet handlar om att respondenterna ska få information om vad 
studien ska handla om, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst 
under studien kan avbryta sitt deltagande (Stukát, 2005). Denna information har 
respondenterna fått genom det missivbrev vi har lämnat. I missivbrevet informerade 
vi även i stora drag om hur intervjuerna skulle vara upplagda samt våra 
kontaktuppgifter. 
 
Det andra kravet som Stukát (2005) skriver om är samtyckeskravet som även det 
innebär att respondenterna frivilligt deltar i studien och har gett sitt samtycke om det 
och att de kan om de vill avbryta utan att det ska påverka dem negativt. 
Samtyckeskravet innebär även att forskaren inte får tvinga respondenterna att delta i 
studien men forskaren får ge skäl för att respondenterna ska delta eller avbryta 
deltagandet. Detta har vi informerat om i missivbrevet. 
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Konfidentialitetskravet går ut på att respondenterna ska vara anonyma och att deras 
personuppgifter kommer att vara konfidentiella och därmed kommer det inte att 
redovisas så att utomstående kan identifiera respondenterna (Stukát, 2005). Detta 
krav säkerhetsställs genom att vi inte nämner respondenternas namn, vilken skola 
eller kommun de arbetar i. 
 
Det sista kravet som Stukát (2005) tar upp är nyttjandekravet där de data som 
samlats in under intervjuerna inte får användas under annat syfte än 
forskningssyftet. Detta har förmedlats till respondenterna genom missivbrevet. 

  
4. Resultat 

4.1 Resultatpresentation 
Vi har valt att dela upp resultatpresentationen i tre delar, dessa indelningar är 
strukturerade utifrån forskningsfrågorna. Här nedan redovisas de resultat som 
framkommit i de intervjuer som genomförts.  

 
4.1.1 Upptäcka läs- och skrivsvårigheter  

Respondenterna gav flera praktiska exempel på hur läs- och skrivsvårigheter kan 
upptäckas och hur elever visar tecken på svårigheter.  
 
Respondenterna förklarar hur det går att upptäcka läs- och skrivsvårigheter exempel 
som nämndes var att vissa elever kan visa motstånd, att de inte vill läsa och skriva, 
medan andra kan bli aggressiva. Vissa elever kan ha behov av att dölja sina 
svårigheter och ett exempel som nämns är att vid biblioteksbesök lånar dessa elever 
böcker som håller en nivå som de ej behärskar, exempelvis en väldigt tjock bok. Det 
alla respondenterna poängterar är att det är viktigt att inte förstöra elevens lust att 
lära. Vid tidiga tecken ska läraren underlätta för eleven och göra undervisningen 
positiv, men samtidigt våga avvakta för att se vad svårigheterna kan bero på, 
exempelvis sen utveckling.  
 
Respondent 5 säger: 
 

Barnet måste också känna att det lyckas, att det känner lite glädje och gör de 
framgångar dem klarar utifrån sig själv och från sin egen nivå. Så att eleven 
växer, den ska inte jämföras med andra, den måste växa utifrån sig själv och få 
beröm på varje steg, men ändå känna att den är en i gruppen. 

 
Respondent 2 menar att redan i förskoleklass kan tecken på läs- och skrivsvårigheter 
upptäckas. Elever som har svårt för rim och ramsor kan ligga i riskzonen för att få 
läs- och skrivsvårigheter.  ”Kan de inte rimma då finns det någon problematik och då 
är man lite vaksam.” Vid en skola genomförs det inskolningssamtal då eleverna 
börjar årskurs ett, detta för att bland annat se hur långt eleverna kommit i läs- och 
skrivutvecklingen, några av delarna som undersöks är antal bokstäver de kan, läsa 
lättare ord och fonologiska delar. De använder sig även av lästest för att se hur 
eleverna utvecklas inom läsning och för att kunna se om någon elev visar tecken på 
läs- och skrivsvårigheter.  
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Flera av respondenterna menar att det är viktigt att få träffa eleverna enskilt för att få 
bättre möjlighet att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter, även en dialog med 
vårdnadshavarna kan bekräfta sådana misstankar. Ett varierat arbetssätt där elevens 
sinnen används så som att lyssna, prata, rita och skriva är också en del i att upptäcka 
elever med läs- och skrivsvårigheter förklarar respondent 5.  
 
Respondent 5 förklarar arbetet kring att upptäcka läs- och skrivsvårigheter: 
 

Att få med alla olika moment: att eleverna får prata, får lyssna på saker, att de 
får rita, att de får skriva och att jag sitter ensam med dem. Hur de är 
tillsammans i klassen och jag hör med föräldrarna vid inskolningssamtalet så 
att jag gör mig en bild direkt. Så man gör olika moment under inskolningen och 
försöker fånga in om det är någon svårighet att uttrycka sig av något slag. 

 
De svårigheter som respondenterna kan se vid läsning och skrivning är att vissa 
elever gissar orden när de läser, byter plats på bokstäver, hoppar över ord eller tar 
bort vokaler när de skriver. Andra elever kan visa med kroppsspråket att det är något 
som inte stämmer eller har svårt att förstå instruktioner. Läs- och hörförståelse, hur 
elever talar samt ordval är även detta exempel på hur svårigheter kan bli tydliga.  
 

4.1.2 Underlätta vid läs- och skrivsvårigheter 

I intervjuerna förklarar alla att klassläraren och specialpedagogen har ett stort ansvar 
gentemot elever med läs- och skrivsvårigheter. De anser sig vidare ha ett bra 
arbetssätt när det gäller att arbeta med dessa elever. De flesta nämner att de arbetar 
för att alla elever når de uppsatta målen men att de känner att de inte räcker till utan 
att de vill ha mer tid och resurser. Båda skolorna använder sig av teamet när det finns 
funderingar kring hur arbetet för elever med bland annat läs- och skrivsvårigheter 
ska genomföras.  
 
Det nämns i intervjuerna att tidiga insatser är viktiga för att eleven ska utvecklas i 
rätt riktning. Det är inte alltid som vårdnadshavare reagerar på att deras barn har 
svårigheter och vissa vårdnadshavare litar fullt på lärarens kompetens att upptäcka 
eventuella svårigheter enligt respondent 5. Det är lärarens ansvar att agera i tid för 
att svårigheterna inte ska bli för många. Läraren måste även kontakta specialpedagog 
om någon svårighet har uppmärksammats hos en elev hävdar respondenterna. 
Specialpedagogen är ett komplement till klassläraren och med de kunskaper 
specialpedagogen har kring specialpedagogik kan denna ge en annan synvinkel. Det 
framkom att det finns en nära dialog mellan lärare och specialpedagog som sker 
kontinuerligt och att samarbetet varierar efter lärarens och elevernas behov.  
 
Enligt respondenterna är det viktigt att anpassa material och arbetssätt och att se var 
eleverna befinner sig är en förutsättning för att kunna möta dem på deras nivå. Läs- 
och skrivsvårigheter handlar inte endast om bokstäver utan att det ska ses ur ett 
helhetsperspektiv. 
 
Det framkom i intervjuerna att elever som arbetar med material som är lämpat för 
dem har lättare att känna läsglädje. Flera respondenter menar att det ska vara roligt 
att skriva, läsa och skapa och att känna glädje över att få lyckas utifrån sina egna 
förutsättningar.  
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Respondent 4 säger: 
 

Jag tycker det är viktigt att hitta, så att de får lite läsglädje, se att de kan läsa 
böcker, små enkla böcker, lite text, bra stor text, liten och stor text, fina bilder 
så att de blir sugna på det. Det ska vara roligt att hålla på med det bokstäver, 
skriva, så att de får lust att läsa, lust att skriva, lusten har de inbyggt, ta tag i 
den.  

 
Det är viktigt att stötta eleverna för att få dem att utvecklas åt rätt håll menar 
respondenterna. Läraren måste ta hänsyn till elevers skilda behov och förutsättningar 
i sin planering men samtidigt inte göra elever i behov av särskilt stöd extra synliga för 
resten av gruppen, de ska kunna smälta in. Att vara flexibel och ändra planeringen 
under pågående lektion om någon av eleverna tappar intresse nämns i en intervju 
som något positivt.  
 
Respondent 5 säger: 
 

…jag tycker att jag kan ge utrymme för det, jag kan ändra mig när jag märker att 
eleven inte fångas, så kan jag ändra mig, nej då vänder vi på steken och då 
tänker vi på ett annat sätt. Det kan vara så roligt att alla de andra kommer 
med…att det inte är så farligt att gå ifrån sin egen planering.  

 
Respondenterna menar att det är viktigt att ge eleverna möjligheter till olika 
arbetsformer exempelvis att prata eller rita gör att eleverna inte behöver visa sina 
svårigheter för klassen. Elever ska inte jämföras med varandra, alla elever ska ses 
utifrån sin egen nivå men känna att de tillhör gruppen. Elever som trivs i skolan 
klarar sig för det mesta ganska bra förklarar respondent 4. 
 
I intervjuerna nämns det att det är lärarens ansvar att hjälpa eleverna att hitta sitt 
eget sätt att lära, alla elever är allas ansvar. Läraren behöver egentid med eleven för 
att få möjlighet att träna mer på de svårigheter som eleven har uttrycker, respondent 
5. Det är viktigt att eleven inte misslyckas och tappar lusten att gå i skolan och lära sig 
saker samt att se alla elever, att få med eleverna i gruppen och få en god relation med 
eleverna. ”…jag vill att barnet inte ska utsättas för att misslyckas. Jag tycker att jag får 
med barnet i gruppen, jag får en god relation själv och att den inte tappar lusten för 
att gå i skolan och att vilja lära…” förklarar respondent 5. 
 
Respondent 3 ger exempel på hur arbetet med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter kan se ut, genom att försöka genomföra vissa åtgärder periodvis hos 
en elev. Att läsa intensivt med en elev under en period för att sedan gör en annan 
åtgärd med någon annan elev samt att hitta tid under den ordinarie undervisningen 
för att hinna se elever med läs- och skrivsvårigheter. Samma respondent menar att 
det inte är möjligt att ställa samma krav på alla elever, men att elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan vara med på de flesta genomgångar och på sådant som gör att de 
inte utmärker sig, det medför att dessa elever känner att de klarar uppgifterna. 
 
Åtgärdsprogram nämns också i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter, 
åtgärdsprogram upprättas för att senare följas upp, på detta sätt involveras både 
skolan och vårdnadshavare. Då vårdnadshavare ska ha insikt i vad som sker i skolan 
är det lärarens ansvar att kontakta och informera dem.  
 



13 
 

 

Det ska finnas material att välja på för eleven, detta för att arbetet ska bli lättare och 
roligare. Exempel som nämns är dator, talböcker, lättlästa böcker, förenklade 
läroböcker samt papper med tydliga linjer. Struktur och ordning kan vara ett bra sätt 
att underlätta för elever. Respondent 1 tar upp ett exempel kring arbete med en 
väldigt intellektuell elev som behövde få stimulans med språket, eleven fick lyssna på 
ganska avancerade talböcker men kunde inte läsa dem själv. Eleven fick sitta med en 
mening eller ett ord för att lästräna men då detta inte stimulerade elevens 
intellektuella nivå fick eleven lyssna på talböcker för att utveckla språket.   
 

4.1.3 Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter 

Det framkom i intervjuerna att för respondenterna innebär inkludering att elever och 
föräldrar ska känna sig delaktiga i skolan. Eleverna ska känna sig delaktiga även om 
de befinner sig på olika nivåer och de har rätt att känna sig delaktiga i sitt eget 
lärande. Respondenterna menar att eleverna ska känna samhörighet med gruppen 
trots brister och svårigheter och läraren ska tillsammans med eleven ha en bra dialog 
för att eleven ska känna sig delaktig och uppleva att skolan är till för mig. Elever med 
läs- och skrivsvårigheter ska inte känna sig utpekade utan kunna delta på sina egna 
villkor och gruppen måste ha förståelse för att alla är olika och kunna känna 
samhörighet trots olikheterna. 
 
Det kan vara svårt att inkludera alla elever i undervisningen, men det är vad 
inkludering innebär, menar respondenterna. Utifrån de resurser som finns på skolan 
upplever respondent 2 att lärarna inkluderar och individualiserar utifrån de redskap 
de har. Det är inte enkelt, men ambitionen är inkluderande, menar respondent 1. Alla 
respondenter anser även att skolan ska ha ett inkluderande arbetssätt och de menar 
även att de arbetar inkluderande. Det diskuteras om att elever som tas ut ur 
klassrummet, exempelvis till specialpedagogen, egentligen inte är inkluderade, men 
syftet är att eleverna ska kunna bli inkluderade i längden. Respondenterna anser att 
för att eleverna ska kunna följa med i undervisningen i samma takt som resten av 
klassen behöver de få gå iväg ibland. Respondenterna menar vidare att när elever 
med läs- och skrivsvårigheter inte får gå till specialpedagog kan detta påverka deras 
självförtroende då gapet mellan eleverna kan bli för stort och detta i sin tur kan leda 
till ett utanförskap. Vissa elever kan även ha behov av att få lämna klassrummet för 
att få lugn och ro och ibland tas det ut en mindre grupp av elever. Respondent 4 
menar att yngre elever kan vara lättare att ta ut från klassrummet då de kan behöva 
mer individuellt anpassat arbete men sker det någon rolig aktivitet i klassrummet kan 
dessa känna sig utanför. Det framkom i intervjuerna att elever med läs- och 
skrivsvårigheter måste få individuell hjälp då genomgångar som sker i klassrummet 
inte alltid håller en nivå som passar dem och därför kan eleverna behöva enskild 
hjälp av läraren eller få gå till specialpedagog.  
 
Respondent 4 säger: 
 

…förhoppningsvis så leder det till att de kan vara med. Det jag gör när jag tar ut 
dem leder till att de kan ta till sig det de gör i klassen. Det kan man säga att det 
ska leda till ett inkluderande, att de inkluderas i klassen, så att inte gapet blir 
ännu större… 
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Målet är inkluderande men ibland måste elever exkluderas för att kunna inkluderas, 
menar respondent 4. För att eleverna ska kunna inkluderas bör insatserna sättas in 
tidigt. Det är viktigt att läraren tänker på elevers olikheter vid exempelvis 
gruppsammansättningar, menar respondenterna.   
 
Inkludering innebär att undervisningen ska anpassas efter elevernas förutsättningar 
och att läraren möter upp eleverna på deras nivå, förklarar respondenterna. 
Klassrummet ska anpassas så att elever med läs- och skrivsvårigheter inte behöver 
lämna klassrummet. Respondent 2 beskriver att de sällan lyfter ut elever med läs- och 
skrivsvårigheter ur klassrummet. Respondent 1 förklarar att elever med läs- och 
skrivsvårigheter oftast gör samma uppgifter som övriga klassen och att arbetssätten 
varvas utifrån de behov som finns.  
 
På den kommunala skolan finns det en handlingsplan för elever i behov av särskilt 
stöd som genomförs i klassrummet eller eventuellt på fritids. Målet är att eleven ska 
få vara kvar i klassrummet så mycket som möjligt. Det är viktigt att eleven är 
medveten om sin inlärning och att eleven till viss del är medveten om sina svårigheter 
utan att det känns betungande. Eleven ska få glädjas över de kunskaper den har och 
den utveckling den gör.  
 
Respondent 5 säger: 
 

Barnet ska glädjas över sin egen utveckling och att den gör så gott den kan. Den 
ska inte hindras i sin lust att lära, för det gör barn, även om de har svårigheter 
så lär de sig på alla andra olika inlärningsstilar, så jag får inte stoppa lusten att 
lära, det ska den äga. 
 

Alla respondenter anpassar materialet och uppgifterna efter elevernas olika nivåer för 
att få dem inkluderade i undervisningen. Respondent 2 förklarar att även 
tidsåtgången är flexibel. Det kan vara känsligt att gå ifrån klassen, att utmärka sig 
från resten av gruppen förklarar respondent 4. Läraren måste därför ha en dialog 
med hela klassen om olikheter, att alla är olika och behöver olika arbetsätt. Att ha en 
kontinuerlig dialog med klassen medför att olikheter inte ses som något konstigt. Det 
behöver inte alltid vara de svaga eleverna som behöver lämna klassrummet, att göra 
proceduren omvänd gör att elever med läs- och skrivsvårigheter inte utpekas på 
samma sätt. De måste få känna att de är en som alla andra men det finns inte en mall 
som gäller alla elever. 
 
Respondent 4 säger: 
 

Jag vet ju att allt ska vara inkluderande men måste tänka: Vad är det då? Är det 
att alla kan känna grupptillhörighet och att det är jätteviktigt men då måste ju 
också individanpassningen vara jättestor i klassrummen… det är ju målet 
naturligtvis… det tar ju mycket jobb och tid och kraft och det är ju svårt hitta 
alla men ibland kan man behöva möta den enskilda för att se och var befinner 
sig var och en så att man vet vart man ska möta dem. 
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4.2 Sammanfattning 
Vid intervjuerna nämndes det att elever kan visa läs- och skrivsvårigheter på olika 
sätt, elever kan exempelvis göra motstånd mot att läsa och skriva medans andra kan 
bli aggressiva. En viktig aspekt som alla respondenter påpekade var att det är viktigt 
att inte förstöra elevernas lust att lära. Undervisningen ska vara positiv och det är 
lärarens uppgift att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Respondenterna gav några praktiska exempel på hur läs- och skrivsvårigheter kan 
yttra sig. Ett av dessa var att det kan visa sig genom att elever har svårigheter med 
rim och ramsor och då bör läraren vara vaksam. Att använda ett varierat arbetssätt 
där eleverna får använda de olika sinnena är ett sätt att upptäcka läs- 
skrivsvårigheter.  
 
Det framkommer att det är lärarens ansvar att elevernas svårigheter upptäcks tidigt 
för att underlätta för elevernas fortsatta utveckling. Att anpassa material och 
arbetssätt är exempel på hur läraren kan underlätta och respondenterna nämner att 
läs- och skrivsvårigheter ska ses ur ett helhetsperspektiv. Eleverna ska känna glädje 
över att lyckas och att få klara av utifrån sin egen nivå. Läraren ska stimulera och 
försöka göra det roligt att läsa och skriva genom att tillhandahålla material som 
underlättar. Det skapar goda förutsättningar för eleverna att lyckas.  
 
Respondenterna menar att eleverna ska vara delaktig i sitt eget lärande och alla 
elever ska känna samhörighet med klassen oberoende av vilken nivå de befinner sig 
på. Det framkommer i intervjuerna att det upplevs svårt att inkludera alla elever i 
undervisningen men att alla respondenter anser att arbetet ska vara inkluderande. 
Samtidigt nämns det att det ibland krävs att vissa elever exkluderas för att kunna 
inkluderas i längden. Genom att ha en dialog med eleverna om att alla är olika kan 
detta medföra att det skapas en trygghet i klassen som gör att elever med läs- och 
skrivsvårigheter inte blir utpekade.  
 

5. Resultatanalys och Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring hur vi har genomfört intervjuerna samt en analys 
och diskussion kring det resultat som framkommit.  

 
5.1 Metoddiskussion  
Att vi valde att göra ett bekvämlighetsurval kan ha påverkat resultatet positivt då vi 
kände oss trygga med respondenterna. Tryggheten kan ha bidragit till att 
intervjuerna har gett information som vi annars hade missat . Dock kan resultatet ha 
påverkats negativt genom att valet av skola var mer begränsat än om vi hade valt att 
göra ett slumpmässigt urval. Vi valde att endast använda oss av intervjuer, då vi 
ansåg att det var den metod som kunde ge oss svar på forskningsfrågorna och tillfälle 
att ställa följdfrågor. Som Stukát (2005) menar att är det metodvalet som ska styras 
av forskningsproblemet. Det var positivt att ha en dialog med lärarna och få ta del av 
tips och idéer kring arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. I efterhand 
kan vi reflektera och se att intervjuer med elever som har läs- och skrivsvårigheter 
och observationer av lektioner med lärare och elever hade varit ett bra komplement 
till de intervjuer vi har genomfört. Detta för att se om eleverna uppfattar skolgången 
som inkluderande trots läs- och skrivsvårigheter och om lärarna uppfyller och arbetar 
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på det sätt som det framkommer i intervjuerna. Stukát (2005) nämner att flera 
datainsamlingsmetoder kan vara positivt då det kan ge mer fullständiga resultat.  
 
Då vi genomförde intervjuerna tillsammans kan detta ha haft påverkan på 
respondenterna genom att de kan känna sig mer nervösa, mer pressade eller känna 
att det är svårare att få personlig kontakt. Detta är dock inga problem som vi har 
upplevt under intervjusituationerna. Det positiva som vi har känt är att det är en 
trygghet att vara två då vi båda kände oss ganska osäkra på intervjutekniken. Då det 
endast var en av oss som ställde frågor och den andra satt bredvid och lyssnade var 
det lättare att slappna av och ställa följdfrågor. Stukát (2005) förklarar att vara två 
som intervjuar kan ha fördelar då intervjuarna kan ha olika uppgifter under 
intervjusituationen och på så sätt minskar risken att missa något som kan vara 
intressant. Stukát nämner även att respondenten kan känna sig underlägsen och 
detta kan i sin tur påverka respondentens svar. Respondenterna gav sällan utförliga 
svar om hur och varför de genomförde 0lika saker. Vi som intervjuade hade kanske 
kunnat få respondenterna att utveckla svaren genom att ställa följdfrågor.   
 
Skolorna vi valt har olika arbetssätt, vilket kan påverka resultatet, genom att den ena 
skolan arbetar mer traditionellt med en klasslärare och den andra skolan har flera 
lärare närvarande under lektionerna. Resultatet från skolorna kan se olika ut då den 
ena skolan har större tillgång till vuxna under lektionstid och kan därmed sätta in 
den hjälp som behövs i klassrummet direkt. Denna skola har inte tillgång till 
specialpedagog och detta kan medföra att de har ett annat synsätt och därmed kan 
resultatet bli annorlunda.  
 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 

5.2.1 Upptäcka och arbeta med läs- och skrivsvårigheter 

I SOU (1997:108) går det att läsa att elevernas självbild är av stor betydelse för hur de 
utvecklar språket och skolans miljö är av stor vikt då gäller att hjälpa elever i 
svårigheter. En skolmiljö som inte accepterar olikheter kan bidra till att elever känner 
sig osäkra. De elever som inte känner sig accepterade kan eventuellt inta de olika 
roller som Carlström (2007) nämner för att dölja sina svårigheter. Exempel som 
Carlström tar upp är att elever kan bli aggressiva, tysta eller bli en klassens clown. 
Just aggressivitet tar respondenterna upp som ett tidigt tecken på att upptäcka elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Eventuellt kan eleverna inta en roll som gör att de 
känner sig mer accepterade för att bland annat klara av det sociala samspelet. Att 
vissa elever blir aggressiva tror vi kan bero på att de känner sig osäkra av olika 
anledningar, bland annat för att de känner att de inte klarar av samma uppgifter som 
sina klasskamrater, detta i sin tur kan bidra till att eleverna får dålig självkänsla. Vi 
kan tänka oss att elever som har läs- och skrivsvårigheter även kan känna frustration 
över att de inte kan och att detta också kan leda till att de blir aggressiva. Det finns 
även barn som inte vet att de har läs- och skrivsvårigheter och kanske blir frustrerade 
över att de känner att det är något som är fel men att de inte kan förklara själva 
problemet. Stadler (1998) menar att det finns elever som inte visar att de har svårt för 
läsning och skrivning och att de har svårt att följa med i undervisningen, medan 
andra elever gör uppgifter utan att egentligen ha en förståelse för vad de gör. Det 
framkommer inte i resultatet men eventuellt kan det vara så att aggressiva elever kan 
uppfattas som ouppfostrade av vissa lärare. Dessa lärare kanske bortser eller missar 
de tecken som elever med läs- och skrivsvårigheter kan visa. Om lärare försöker 
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arbeta med elevernas lust och bygga vidare på kunskaper och styrkor som eleverna 
har, tror vi att det går att hjälpa eleverna att komma vidare i sin läs- och 
skrivutveckling. Vi har även utläst av resultatet att de respondenter som vi har 
intervjuat är medvetna om att aggressivitet kan vara en de tecken som elever med läs- 
och skrivsvårigheter kan visa. Läraren måste kunna läsa av elevernas olika beteenden 
för att sedan förstå orsaken till beteendet och se om det finns en bakomliggande 
svårighet som exempelvis läs- och skrivsvårigheter. I SOU står det även att hur 
eleverna blir bemötta påverkar elevernas självbild och därför tror vi att det är oerhört 
viktigt att läraren är uppmärksam på dessa tydliga tecken för att kunna underlätta för 
elevernas språkutveckling.  
 
Respondenterna ger fler exempel på tecken som det går att utläsa hos elever med läs- 
och skrivsvårigheter och en av de tidigaste tecken som elever kan visa är att de har 
problem vid rim och ramsor. Att elever har svårt för rim och ramsor upplever vi som 
ett naturligt steg i läs- och skrivprocessen och att elever med läs- och skrivsvårigheter 
kan ha svårt för detta verkar logiskt. Kanske kan det bero på att eleverna inte hör och 
uppfattar rimmets logik, tonfall och rytm, att de inte känner hur det ska låta för att bli 
ett rim eller en ramsa. Vi undrar om skolan slutar med rim och ramsor för tidigt, 
kanske kan elever som är sena i utvecklingen behöva arbeta mer intensivt med rim 
och ramsor för att komma ifatt resten av gruppen. Vi upplever att det är framförallt 
förskolor och förskoleklasser som arbetar mest kring rim och ramsor. Frost (2002) 
menar att det går att hjälpa elever i svårigheter genom att använda förebyggande 
pedagogik och att det är viktigt att göra dessa insatser tidigt för att underlätta för 
eleven.  
 
Rygvold (2001) förklarar att lästest kan vara ett sätt att upptäcka elever som har läs- 
och skrivsvårigheter. Lästesten kan användas för att se vilka orsaker som kan finnas 
hos dessa elever. Resultatet visar att en av skolorna använder lästest när eleverna 
börjar i årskurs ett för att se vilken nivå eleverna befinner sig på och se hur 
utvecklingen fortskrider. De tecken som går att se vid läs- och skrivsvårigheter kan 
vara att eleverna byter plats på bokstäver, hoppar över eller gissar ord eller tar bort 
vokaler när de skriver. Lästest är ett arbetssätt som kan vara gynnsamt för att 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter men även för att se att eleverna utvecklas åt rätt 
håll. Att följa eleverna genom att göra test kontinuerligt gör att det blir tydligare hur 
eleven utvecklas. Om lästest utförs på ett sådant sätt att det blir utpekande för elever 
kan det bidra till att eleven blir stressad och resultatet blir missvisande. Därför bör 
eleverna få utföra testen i lugn och ro och att testen sker kontinuerligt kan ge en 
trygghet som motverkar eventuell stress. I resultatet går det att utläsa att elever ska få 
möjlighet att lyckas från sina egna förutsättningar och de ska känna glädje över att gå 
i skolan. Om eleverna trivs och har roligt i skolan kan detta underlätta lärandet och 
utvecklingen men även underlätta för eleven i de ämnen som är extra svåra.  
 
Det framkom i resultatet att läraren ska våga avvakta för att se om svårigheterna hos 
eleven kan bero på exempelvis sen utveckling. Detta är tvärtemot vad Rygvold (2001) 
anser, då läraren inte bör vänta utan att istället se var svårigheterna finns och 
anpassa lektionerna och hjälpa eleven att övervinna svårigheterna. Ju tidigare 
svårigheterna upptäcks ju tidigare kan de åtgärdas eller hjälpas och desto bättre 
förutsättningar ger det eleverna i deras fortsatta skolgång och framtida liv. Genom att 
arbeta med ett individanpassat arbetssätt kan material anpassas efter elevernas 
förutsättningar, oavsett svårigheter eller inte och detta är ett arbetsätt som ger 
eleverna de bästa förutsättningarna för utveckling men även när det gäller att 
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inkludera alla elever i undervisningen. Det kan vara svårt för läraren att få tiden att 
räcka till för att kunna anpassa individuellt material och individuella arbetssätt för 
alla elever. Risken med att avvakta kan vara att stödet för dessa elever kommer för 
sent om det inte beror på sen utveckling, vilket kan försvåra för eleven då eleven 
kunnat få tidigt stöd som underlättat utvecklingen.  
 
Resultatet visar genomgående att läraren och specialpedagogen har ett mycket stort 
ansvar när det gäller att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Om det inte 
skulle vara lärarens ansvar hos vem skulle då ansvaret ligga? Är det hos föräldrarna 
som förmodligen inte har några större kunskaper inom området? Det framkommer i 
resultatet att det är viktigt att lyssna på föräldrarna, kanske ser de tecken hemma som 
inte visar sig i skolans miljö, tecken som kan bidra till att upptäcka elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Det är lärarens ansvar att anpassa miljön i skolan för att kunna 
underlätta för dessa elever, att ge dem möjlighet att arbeta med olika arbetssätt men 
också för att upptäcka elevernas eventuella svårigheter. Enligt Carlström (2007) bör 
lärare arbeta för att tidigt förebygga läs- och skrivsvårigheter och det är viktigt för att 
de ska hitta gynnsamma tillvägagångssätt i läs- och skrivutvecklingen.  
Skolorna som intervjuerna genomförts på har olika former av team som blir 
kontaktade vid svårigheter hos eleverna. Då den privata skolan har tillgång till fler 
lärare i klassrummet kan detta bidra till att de har större möjlighet att ha elever med 
läs- och skrisvårigheter kvar i klassrummet. Det är lättare för dem att anpassa 
material och arbetssätt från elevernas behov och de behöver kanske inte använda sig 
av utomstående resurser i samma utsträckning som den kommunala skolan. På 
grund av att det endast finns en lärare i klassrummet kan den kommunala skolan bli 
mer beroende av specialpedagogens tjänster. Vi kan tänka oss att det är lättare för 
den privata skolan att tidigt upptäcka, underlätta och inkludera elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Tyvärr tror vi att de flesta skolorna inte har tillgång till flera lärare 
utan de flesta arbetar själva och detta gör att det blir svårare att arbeta inkluderande 
fullt ut. Då den privata skolan inte har tillgång till specialpedagog kanske detta kan 
innebära att eleverna inte får den specialpedagogiska hjälp de behöver om det inte 
finns personal som har den formen av utbildning nära tillhands. Det kan vara positivt 
att det finns andra personer som kan komma in i klassrummet för att ge ett andra 
utlåtande om vissa elever. Kanske för att den ordinarie läraren kan bli lite 
hemmablind och kan ha svårt att se eleverna ur ett annat perspektiv. Samtidigt kan 
det vara viktigt att ta tillvara på kunskapen som den ordinarie läraren har om varje 
individ då läraren oftast känner eleverna väldigt väl och vet vad varje enskild individ 
behöver, exempelvis rätt lärande- och arbetsmiljö. Resultatet visar på önskemål att 
träffa elever enskilt för att få en möjlighet att upptäcka läs- och skrivsvårigheter. 
Genomgående i intervjuerna finns det önskemål om mer tid, för den enskilda 
individen men även mer resurser för att kunna individanpassa och inkludera elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Vi upplever att i diskussioner omkring skolan nämns 
det ofta brister på tid, resurser och pengar. Skulle läs- och skrivsvårigheterna minska 
om det fanns tillräckligt av dessa medel? Eller finns det annat som kan tillföras i 
skolan för att underlätta ytterligare för dessa elever. Kan skolmiljön ha en större 
påverkan på elevernas utveckling än vad resultatet visar? Hur ska miljön se ut för att 
vara optimal för alla elever? Kan möbleringen ha inverkan på elevernas utveckling, är 
den bästa möbleringen som vid en traditionell klassrumsundervisning eller kan rum i 
rummet vara en bättre lösning? I resultatet har vi kunnat utläsa att klassrummet ska 
anpassas efter elevernas behov för att de inte ska behöva lämna klassrummet. Det 
kan vara svårt att i ett fyrkantigt rum, som vi upplever att de flesta klassrum är idag, 
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bygga rum i rummet med enkla medel, som inte kostar för mycket, så att det 
fortfarande känns stimulerande för eleverna.  
 

5.2.2 Inkludering av elever med läs- och skrivsvårigheter 

Alla respondenter vill och anser att skolan ska arbeta för att elever med läs- och 
skrivsvårigheter inkluderas i klassrummet. Det framkom inte i resultatet hur 
diskussioner kring elever med läs- och skrivsvårigheters behov av stöd går till inom 
teamet, om det i första hand diskuteras hur eleven kan få det lättare i klassrummet 
eller om eleven tas ut ur klassrummet för att få stödet någon annanstans. Vi tolkar 
det dock som om alla försöker ha eleverna kvar i klassrummet så långt det är möjligt 
och så länge det är det bästa för eleven. I resultatet går det utläsa att det är viktigt att 
läraren får med eleven och att eleven känner sig delaktig i sitt eget lärande och att 
både eleven och vårdnadshavarna ska vara inkluderade kring det som rör eleven. Det 
kan vara viktigt att eleven känner att den kan påverka det som sker runt omkring för 
att det stöd som eleven får ska fungera på bästa sätt.  
 
Respondent 3 förklarar att det är viktigt att lärare har en kontinuerlig dialog med 
klassen om olikheter, dialogen ska leda till att olikheter inte ses som något konstigt.  
Denna form av dialog kan förebygga och underlätta det sociala samspelet inom 
klassen och göra att eleverna känner sig tryggare. Om dialogen förs på ett felaktigt 
sätt, kan dessa elever bli mer utpekade då? Det är viktigt att läraren är medveten om 
att dialogen kanske kan få fel effekt och att läraren ska vara vaksam på hur klassen 
reagerar för att elever i svårigheter inte ska bli extra utsatta. I resultatet har vi kunnat 
utläsa att det är en rättighet för elever i svårigheter att känna samhörighet med 
klassen. Respondenterna menar att eleverna inte ska känna sig utpekade pågrund av 
sina svårigheter och därför är dialogen viktigt för dessa elever. Att använda sig av 
samarbetsövningar varvat med muntliga dialoger kan vara ett bra arbetssätt för att få 
en trygg grupp där alla känner sig delaktiga, där även elevernas olika lärstilar 
kommer till användning. Resultatet visar att eleverna inte ska jämföras med 
varandra, de ska känna att de tillhör gruppen men ses utifrån sin egen nivå. Att veta 
hur klassen fungerar är en bra förutsättning för att en dialog om olikheter ska fungera 
positivt. Att ha en dialog om olikheter kan vara positivt för att eleverna inte ska 
jämföra sig med varandra i samma utsträckning som det annars finns risk för.  
 
Resultatet visar att elever ska vara inkluderade i undervisningen men för att uppnå 
detta behöver eleven eventuellt exkluderas för att kunna nå upp till och följa med på 
den nivå som den resterande klassen befinner sig på. Andersson och Thorsson (2007) 
menar att det är svårt för en lärare att motivera den värdegrund som skolan står på 
när de samtidigt stänger ute vissa elever från undervisningen. Samtidigt går det ett 
ställa sig frågan om alla elever känner sig inkluderade i klassrummet? Kanske kan 
vissa elever känna sig mer inkluderade när de inte befinner sig i klassrummet utan 
hos exempelvis en specialpedagog som kan ge det stöd och den hjälp som eleverna 
behöver. Genom att vara fler lärare i klassrummet kan exkludering motverkas då det 
finns mer tid till eleverna under lektionerna. Att vara fler lärare i klassrummet kan 
även medföra att det går att dela klassen i olika gruppkonstellationer som kan vara 
gynnsamt för alla elever utan att de känner sig exkluderade. Vi upplever dock att 
detta arbetssätt inte är genomförbart i de flesta skolor idag och då kanske det bästa 
sättet är att vissa elever får gå och arbeta enskilt hos specialpedagogen för att senare 
kunna inkludera dem i klassrummet. Det framkom inte om hur respondenterna som 
ensamma lärare klarar av att ge eleverna den undervisning de behöver inom läsning 
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och skrivning. Fridolfsson (2008) ifrågasätter att ensamma lärare kan uppfylla alla 
elevers behov av stöd i klassrummet. Alla respondenter anser att de arbetar på bästa 
sätt utifrån den tid och de resurser de har, men är det verkligen det mest optimala 
arbetssättet? Får eleverna de stöd och den tid de behöver? Elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ska de verkligen inkluderas i den ordinarie undervisningen om det 
finns möjlighet att låta dem ingå i en grupp med elever som har ungefär liknande 
svårigheter? Är det rätt och riktigt att alltid försöka få dem att vara kvar om de skulle 
kunna utvecklas i snabbare takt och lära sig mer i en mindre grupp? Att sätta dessa 
elever i en speciell grupp kan å andra sidan bidra till att de hamnar utanför den 
ordinarie klassen och missa andra viktiga saker både i undervisningen och i det 
sociala samspelet med vännerna.  
 
Andersson och Thorsson (2007) menar att hur undervisningssituationen ska lösas för 
eleverna måste ske individuellt och anpassas från situation till situation. 
Respondenterna menar att undervisningen ska anpassas efter elevernas 
förutsättningar och att det är lärarens ansvar att möta eleverna på deras nivå. Det 
framkom även att respondent 2 oftast har kvar alla elever i klassrummet och att 
respondent 1 menar att elever men läs- och skrivsvårigheter gör samma uppgifter 
som den resterande klassen så långt det är möjligt. Det gavs olika praktiska exempel i 
intervjuerna på hur respondenterna arbetar med elever med läs- och 
skrivsvårigheter, ett av dessa exempel var att arbeta med åtgärder periodvis i 
klassrummet med enstaka elever. Detta genomförs för att ha möjlighet att hinna med 
alla elever som behöver extra stöd. Detta kan bidra till att läraren får tid till varje elev 
och minska stressen över att inte hinna med varje elevs behov. Giota och Lundborg 
(2007) skriver att elever som får hjälpinsatser under en längre period når resultaten i 
lägre utsträckning än de elever som får dessa insatser under kortare tid. En av 
slutsatserna som studien visar är att elever som får extra stöd under en längre period 
kan få sämre självkänsla. Genom Giota och Lundborgs studie kan vi se att respondent 
3 arbetar på ett gynnsamt sätt då eleverna inte alltid behöver känna sig utpekade och 
på detta vis inte känna sig exkluderade. Att genomföra specialpedagogiska insatser 
periodvis i klassrummet kan minska risken föra att elevernas självkänsla ska 
försämras. Om det inte alltid är samma elever som får extra stöd kan detta kan bidra 
till att de inte känner sig utpekade på samma sätt som de eventuellt hade gjort om det 
ständigt var samma elev som fick extra hjälp. Risken som vi ser det kan vara att det 
går för lång tid mellan åtgärderna att eleverna inte når de mål som de ska uppnå.  
 
Resultatet visar att respondenterna anser att i en planering krävs det att alla elevers 
behov och förutsättningar tillgodoses och undervisningen ska genomföras på ett 
sådant sätt att elever i behov av särskilt stöd inte exponeras inför klassen. 
Respondenterna förklarar att läraren bör tänka på elevernas olikheter när de gör 
gruppsammansättningar. Danielsson (2007) menar att det är viktigt att lärarens 
planering är väl genomtänk då lektionen ska möta alla elevers skilda behov. Läraren 
måste kunna se ur fler perspektiv när en planering ska göras för att täcka alla elevers 
behov och för att kunna individualisera arbetet. Resultatet visar på att läs- och 
skrivsvårigheter inte bara är bokstäver utan ska ses ur ett helhetsperspektiv. Detta 
tolkar vi som att läs- och skrivsvårigheter har en stor bredd och kan skilja sig mycket 
mellan eleverna. Det kan vara lättare att använda de resurser som finns på ett 
effektivare sätt om planeringen är väl genomtänkt. Alla elever med läs- och 
skrivsvårigheter har inte svårt för samma saker men de är i olika former av 
svårigheter. Miljön i skolan kan påverka hur eleverna utvecklas. Hur klassrummet är 
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uppbyggt kan nog försvåra eller underlätta för vissa elever men detta är dock inget 
som någon av respondenterna nämner under intervjuerna.  
 

5.4 Slutsatser 
Vi upplever att det resultat som vi fått fram till stor del överensstämmer med det som 
litteraturen säger. Slutsatsen var att förhållningssättet visade sig stämma överens 
med det som stora delar av den forskning som vi redovisat. Vi kan dock inte styrka 
våra teorier kring detta då vi inte har sett detta i praktiken vilket vi kanske hade 
kunnat se genom exempelvis observationer. Alla tidiga tecken som litteraturen tar 
upp är det samma som det respondenterna nämner när det gäller att finna elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Hur det går till för att underlätta för eleverna stämmer 
också in till stor del på det som litteraturen säger. Vi har förstått det som att det 
inkluderande förhållningssättet i litteraturen avspeglas i skolornas arbetssätt.   
 
Den känslan och förståelsen som vi fått genom att träffa, intervjua och diskuterat 
med respondenterna är att alla försöker inkludera så gott det går men att tid och 
resurser önskas i större utsträckning. Vi upplever att det inte finns en mall som 
passar alla med läs- och skrivsvårigheter då eleverna har svårigheter i olika former 
och detta kan göra att det kan vara svårt att anpassa undervisningen så att den 
fungerar för alla. Inkludering upplevs som svårt och under intervjuernas gång kom 
vissa respondenter på sig själva med att tänka att alla elever inte alltid är inkluderade. 
Vi upplevde även att alla respondenter har stannat upp och funderat på vad 
inkludering riktigt innebär innan de svarade på frågan. Då inkludering är ett väldigt 
brett område så blir det även svårt att förklara.  
 

5.3 Nya forskningsfrågor 
Inkludering och läs- och skrivsvårigheter är ett ganska väl studerat område men hur 
dålig motorik och läs- och skrivsvårigheter hör ihop upplever vi som en intressant 
synvinkel och något som skulle behöva studeras mer. Vi känner att det vore 
intressant att se mer forskning kring om det finns någon koppling mellan föräldrars 
läs- och skrivsvårigheter, genetiskt eller brist på stimulans från föräldrarna och 
svårigheter hos deras barn.  
 
Hur elever med läs- och skrivsvårigheter upplever sin situation i skolan skulle kunna 
vara nästa steg i denna studie, genom att observera och intervjua dem. Observationer 
av hur lärarna arbetar med eleverna i klassen skulle även kunna genomföras för att få 
studien mer omfattande och se om teori och praktik överensstämmer. Som en sista 
infallsvinkel skulle vårdnadshavarnas perspektiv kunna behandlas. 
 

5.4 Pedagogisk relevans 
Att läsa och skriva är alltid aktuellt och det finns i alla sammanhang i samhället, 
därför är det även viktigt att försöka förebygga och hjälpa de som har läs- och 
skrivsvårigheter tidigt. Det är skolans ansvar att lära elever att läsa och skriva men 
samtidigt förebygga och hjälpa de elever med läs- och skrivsvårigheter. Att läraren 
har den kompetens som behövs för att upptäcka och underlätta för dessa elever är en 
förutsättning för att eleverna ska få den hjälp de behöver. Det är också lärarens 
ansvar att se till att alla elever är inkluderade i undervisningen vilket bland annat 
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innebär att alla känner samhörighet och trygghet i klassen och skolan. Eleverna har 
rätt att få uppleva läsglädje och tycka att det är roligt att lära sig läsa och skriva.  
Enligt Lpo 94 har alla elever rätt att få en likvärdig utbildning som är anpassad efter 
varje enskild elevs behov. 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

1. Vad har du för utbildning(ar)?  
2. Hur länge har du arbetat som lärare/specialpedagog? 
3. Hur länge har du arbetat på skolan? 
4. Har du någon med läs- och skrivsvårigheter i din klass just nu?  
5. Har skolan tillgång till specialpedagog? 

 Hur ser det samarbetet i så fall ut?  
6. Hur har du sett läs- och skrivsvårigheter yttra sig hos elever?  
7. Vad innebär inkludering för dig? 
8. Hur gör du för att tidigt upptäcka elever med läs och skrivsvårigheter i 

klassrummet?  
9. Vad anser du som lärare/specialpedagog att du har för ansvar när det gäller 

elever med läs och skrivsvårigheter? 
10. Hur underlättar du för elever med läs- och skrivsvårigheter? 
11. Hur arbetar du med elever som har läs- och skrivsvårigheter? 

 Anser du att detta är ett inkluderande arbetssätt?  
12. Hur arbetar du för att inkludera elever med läs- och skrivsvårigheter?  
13. Anser du att du har ett bra arbetsätt när det gäller att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 Kan du motivera varför du tycker som du gör? 
14. Bör man ha ett inkluderande arbetssätt när man arbetar med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter? 

 Kan du motivera varför du tycker som du gör? 



 

 

Bilaga 2 
 
Missivbrev 
 

Till lärare och specialpedagoger år 1-3 
 
Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på lärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Under vårterminen 2010 skriver vi en C-uppsats om elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi är intresserade av hur elever med läs- och skrivsvårigheter 
upptäcks, vilket stöd de får och om detta anses vara inkluderande. Vi vill lära oss mer 
om hur elever med läs- och skrivsvårigheter inkluderas i undervisningen och hur man 
som lärare kan underlätta för dessa elever.  
 
Vi kontaktar er för att få reda på hur ni arbetar med elever med läs- och 
skrivsvårigheter för att kunna fullfölja vår studie kring detta ämne. Vi önskar att få 
genomföra en intervju, som kommer att spelas in på band, med er där vi kommer att 
ställa ett antal frågor kring detta ämne. Intervjun beräknas att ta cirka 30 minuter. 
Resultatet av undersökningen kommer endast att användas i vår C-uppsats.  
 
Studien kommer att behandlas enligt HSFR- etiska principer. Allt material kommer 
att behandlas med stor försiktighet där utomstående inte kan identifiera er. Det är 
endast vi två som genomför intervjuerna som kommer att lyssna på banden och er 
identitet och skolan ni arbetar på kommer inte att nämnas eller användas i något 
annat syfte. Deltagandet är frivilligt och ni kan närsomhelst avbryta ert deltagande 
utan att uppge någon orsak.  
 
Vi kommer att genomföra intervjuerna tillsammans, om detta är ett hinder så har vi 
möjlighet att genomföra intervjuerna enskilt. Som tack för att ni valt att ställa upp 
kommer ni att få en kopia av C-uppsatsen. 
 
Vi lämnar även mailadresser och telefonnummer om ni har några frågor eller vill 
komma i kontakt med oss.  
 
Vänliga hälsningar Malin Holgersson och Emma Räms 
 
Malin Holgersson   Emma Räms 
mhn07002@student.mdh.se  ers07001@student.mdh.se 
Mobil XXX XXXXXXX   Mobil XXX XXXXXXX 
 
 
Handledare för C-uppsats 
Maria Karlsson 
maria.karlsson@mdh.se 
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