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Syftet med uppsatsen var att få reda på hur lärare och speciallärare samarbetar för att hjälpa 

elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4, i och utanför klassrummet. I klassrummet 

med läraren och utanför klassrummet med specialläraren. Vilka hjälpmedel som fanns 

tillgängliga och vilka metoder de använde. Detta är en kvalitativ studie med intervjuer av två 

lärare, en speciallärare samt tre elever och observationer i klassrummet. Flera läs- och 

skrivinlärningsmodeller presenteras samt språkets betydelse lyfts fram. Lärarna på skolan ser 

positivt på sitt samarbete och eleverna anser att de får den hjälp och stöd de behöver i sin 

undervisning. De slutsatser jag drar utifrån resultanten är att läs- och skrivsvaga elever 

behöver extra stöd i undervisningen både i och utanför klassrummet. det är betydelsefullt att 

upptäcka elevernas läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt stadium. För att detta ska ske behövs 

kunniga och engagerade lärare och pedagoger.   

 

Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivinlärning, tidiga insatser, hjälpmedel, 

språkets betydelse. 
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1  Inledning 

Denna uppsats är inriktad på läs- och skrivsvaga elever i årskurs 4 på en skola i 

Mellansverige. Inriktningen är på hur skolan arbetar med dessa elever och vilken hjälp de får. 

Eleverna ska i årskurs 6 byta skola och börja på högstadiet, därför ser jag att arbetet för att 

hjälpa eleverna i årskurs 4 med deras läs- och skrivsvårigheter är extra viktigt. Lärarens och 

speciallärarens arbete med dessa elever ligger till grund för detta examensarbete. Hur lärarna 

och specialläraren samarbetar och hur de når ut till dessa elever både i och utanför 

klassrummet. Målet med uppsatsen är att få reda på hur samarbetet går till på skolan mellan 

lärare och speciallärare samt se vilka hjälpmedel som finns tillgängliga på skolan.  Uppsatsen 

kan öppna möjligheter för skolan att se vad som fungerar bra i arbetet med eleverna samt vad 

som kan förbättras.      

 Dessa följande punkter är citat från Kursplanen för svenska i grundskolan under rubriken 

Ämnets roll och syfte i utbildningen (Skolverket, 2000) som belyser språkets betydelse i 

skolan och för den enskilda eleven: 

• Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga 

att kunna hantera, tillgodogöra sig och värdera texter. 

• Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker 

kommunikation och samarbete med andra. 

• Svenskämnet har som syfte att främja elevernas förmåga att tala och skriva 

väl samt att med förståelse respektera andras sätt att uttrycka sig i tal och 

skrift. 

Citatet visar tydligt på vikten av de krav som ställs på oss i samhället. De elever som inte får 

den hjälp de behöver i skolan får stora svårigheter när de ökar i svårighetsgrad i skolan och i 

samhället i stort som vuxna. Statens offentliga utredningar (SOU) har betonat språkets 

betydelse i Att lämna skolan med rak rygg: 

Så som skolans verksamhet ser ut är det i själva verket en viktig 

förutsättning för individuell framgång att man tidigt har språket i sin makt – 

muntligt och skriftligt. /…/ Eftersom praktiskt taget all verksamhet i skolan 

förutsätter läsande och skrivande, blir det snart svårt för den som inte redan 

tidigt gärna läser och skriver (SOU 1997:19).  
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De elever som har läs- och skrivsvårigheter får som citatet ovan visar, problem i flera ämnen, 

dessa svårigheter påverkar hela skolgången och alla ämnen som ingår i skolan. Därför är 

speciallärarens och lärarnas uppdrag viktigt, att se dessa elever tidigt samt att följa upp och se 

till att eleverna får den hjälp de behöver.  

1.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få reda på hur samarbetet i skolan ser ut med elever i år 4 som är 

läs- och skrivsvaga och att få en uppfattning av hur läraren och specialläraren arbetar med 

dessa elever både i och utanför klassrummet. Jag använder mig av följande frågeställningar: 

 Hur samarbetar lärarna och specialläraren kring elever i årskurs 4 som har läs- och 

skrivsvårigheter i och utanför klassrummet? 

 Vilka hjälpmedel finns tillgängliga för eleverna på skolan? 
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2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden lyfts delar fram som är intressanta för arbetet med elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Här presenteras olika författares syn på språkinlärning. Metoder och 

hjälpmedel tas också upp. Detta för att visa på vikten av god undervisningen i svenska för 

elever som är läs- och skrivsvaga. 

2.1 Behaviorismen och nativismen 

Behaviorismen är en teori som inriktar sig på att observera beteenden (Arnqvist, 1993: 24-25). 

Arnqvist visar på behaviorismens fader och hans syn på behaviorismen vilket var John 

Watson. Speciellt för behaviorismen är vilken respons ett viss stimuli får. Detta förklaras med 

olika exempel som att vi blinkar när vi får starkt ljus i ögat.  Arnqvist lyfter även fram B F 

Skinner som även han var behaviorist och att hans begrepp förstärkning medverkade i 

inlärningsteorin. Denna förstärkning var ett sätt att öka inlärningen genom att ge beröm eller 

belöning. Han visar på att detta sker redan i tidig ålder som när föräldrar ger positiv respons 

på sina barns första ord. Det visar på att enligt behavioristerna är språkinlärningen ett inlärt 

beteende, förklarar Arnqvist. Barn har när de börjar skolan ca 14000 ord och alla dessa ord 

kan inte ha blivit inlärda genom behaviorismens teori om stimuli och respons. Denna teori kan 

inte förklara hur barn kan göra språkliga satser. Nyare forskning har bevisat att barn själva 

kan skapa meningar och ord, vilket tydligast visas genom de ord barn idag använder som egna 

böjningar på ord.      

 Nativismens teori om arvets och mognadens betydelse i språkinlärningen förespråkades 

av Noam Chomsky (Arnqvist, 1993:27–29). Teorin är uppbyggd av att det är omöjligt att inte 

utveckla ett språk. Vi är födda med att kunna utveckla ett språk men även nativismen har fått 

kritik i form av att Chomskys teori inte stämmer överens med barns språkutveckling dels för 

att språket inte utvecklas lika fort som han påstått dels genom att barn använder språket på 

sätt som Chomsky inte påstod.     

  Jean Piaget (1973) tar hänsyn till den kognitiva utvecklingen. Hans teori bygger på att 

tänkandet påverkar barns språkutveckling och visar på att den sociala utvecklingen hos barn 

påverkar språkutvecklingen. Detta förklaras genom att barnet till en början har ett egocentriskt 

språk och ett socialiserat språk. Det egocentriska språket innebär att barnet inte tar hänsyn till 

om någon lyssnar eller vem det talar med, utan barnet talar till sig själv. När barnet sedan går 
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in i det sociala språket vet barnet att det pratar med någon och att det kan lyssna på andra. 

 Lev Vygotskys (1978) teori däremot är inriktad på att språket styr den kognitiva 

utvecklingen. Han visar på att språket är socialt från början och blir senare mer egocentriskt. 

Detta visas genom att små barn söker kontakt genom till exempel ett skrik. Barnet vill 

meddela något till sin omgivning genom skriket. Han menar att det egocentriska språket 

utvecklas i förskoleåldern när barn börjar till exempel räkna högt för sig själva och det visar 

han på är en del i barnets tankeprocess.    

 Piaget och Vygotskys teorier om språket har även gemensamma punkter och det är att 

språket inte utvecklas från ett tomrum och båda två ser språket i ett större sammanhang 

(Arnqvist, 1993:37–38). Kognitionen och kommunikationen är alltså väsentliga bidrag i 

språkutvecklingen.  

2.2 Vikten av språket  

Inlärningen av skriftspråket och läskunnigheten har under de senare åren fått högre krav på 

sig, samhällets förändringar och framfart gör att kravet blivit större (Längsjö & Nilsson, 

2005:12–25). Författarna förklarar att det visat sig i rapporter att elever har sämre läs- och 

skrivförmåga än tidigare. Detta menar författarna dock på inte behöver vara sant, utan att 

kraven på läs- och skrivförmågan idag är större vilket gör att det blir svårt att jämföra under 

en längre tidsperiod eftersom dessa krav ökar. Skrivförmågan hos elever i skolan är det stor 

skillnad på även som i dagens samhälle överöses av sådant som påverkar skriftspråket från en 

tidig ålder som olika media, datorer, tv och radio menar Längsjö och Nilsson. Sociala 

sammanhang har stor inverkan på barns lärande i allmänhet och intresset och motivationen till 

att lära sig något har stor betydelse. Läraren ska ha kunskaper kring ämnet men även 

kunnandet av hur eleverna lär sig är en viktig aspekt i lärarens roll vilket Längsjö och Nilsson 

betonar. De visar på lärarens ansvar att driva eleverna och engagera dem i sitt eget lärande, 

vilket ger eleverna möjlighet att själva ta ansvar och detta visar Längsjö och Nilsson på att det 

är viktigt för elevens eget lärande. Lärandemiljön är grundläggande i skolan framhåller 

Längsjö och Nilsson och att läraren är kunnig inom ämnet för att kunna utveckla metoder för 

elevernas läs- och skrivinlärning. Alla metoder passar inte alla elever därför är det viktigt att 

läraren har kunskaperna för att möjligtvis ta fram egna metoder som passar just den eleven.

 Elever i skolåldern har olika nivå på sin läskunskap och dessa skillnader kan vara stor. 

Som lärare är det viktigt att vara medveten om dessa olika stadier anser Liberg (2007:35–36). 

Hon påpekar att eleverna inte ska läsa bara för läsandets skull, utan det ingår i ett större syfte. 
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Eleverna utvecklas och förbättrar både sin läsning, läsförståelse samt får nya lärdomar av en 

bok även om det inte är en faktabok. Hon påpekar syftet med läsningen och att genom samtal 

om boken eller skriva om den går de nya kunskaperna in på djupet. Den som inte är en så 

utvecklad läsare går inte in på djupet i texten, vilket även leder till sämre förståelse av vad 

man läst. De har svårt att jämföra texten med andra och se utifrån egna erfarenheter och 

koppla det till texten.      

 När vi talar om skrivandets betydelse är det oftast till för att någon annan ska kunna läsa 

det (Liberg, 2007:36–38). I fråga om skrivandet gäller det samma som läsandet, det är viktigt 

att diskutera och att ha en mottagare av texten för att nå en djupare känsla av skrivandet. 

Dysthe (1996:220) lyfter vikten av skrivandet som redskap för inlärning. Hon påpekar att 

inlärningen utvecklas i samspel med andra, där vikten ligger på samtalande kring texten. I 

samtalandet har läraren en viktig roll genom att ha medvetenhet om hur han eller hon ska 

stödja eleverna och planera sina undervisningstillfällen för att stimulera diskussionen i 

klassrummet.      

 Det är viktigt att eleverna får möjligheter till olika strategier inom läsning och skrivning 

för att de ska testa på och hitta sitt sätt (Liberg, 2007:39). Eleverna ska kunna vara rörliga i 

sitt läsande och skrivande och kunna formulera sig i olika sorters texter samt orientera sig i 

olika sorters läsning. Hon visar på att forskning under senare år har tytt på att läsningen bland 

barn och ungdomar har minskat. Barn och elever som inte får stimulans till läsningen på 

fritiden bör få det i skolan och förskolan för att väcka deras intresse för läsningen. 

 En viktig del i elevernas läs- och skrivinlärning är läsningen och att föra boksamtal 

kring vad eleven har läst menar Blomqvist och Wood (2006:11–12). De lyfter fram en viktig 

aspekt av läsandet och det är att eleven själv inser när de inte förstår texten. Där har läraren en 

viktig roll genom att vara vägledare för eleven och inte endast se att de kan läsa flytande utan 

även vägleda vidare i utvecklingen. Där kommer boksamtalen in i undervisningen genom att 

ge eleverna verktyg för att kunna reflektera över vad de har läst. För de elever som har svårt 

med läsinlärningen är det även viktigt att läraren finns där för stöd och kan ge uppmuntran 

(Blomqvist & Wood, 2006:28–33). Denna uppmuntran kan ge elever, som tappat tron på sig 

själva när det gäller läsinlärningen, att orka kämpa vidare och det är grundläggande att de 

känner att de har ett stöd i inlärningen. Genom att se elevernas svårigheter tidigt underlättar 

utvecklingen eftersom det kan sättas in extra stöd tidigt och på så vis minska glappet som kan 

uppstå. Författarna påpekar att det är bättre med tidiga insatser även om det inte finns en 

diagnos och att försöka se till att eleven inte halkar efter. Genom ett diagnostiskt arbetssätt i 
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de tidiga årskurserna kan läraren följa elevens utveckling för att se vart det behövs extra stöd, 

detta förespråkas genom att läraren tidigt uppmärksammar elevens svårigheter. 

2.3 Läs- och skrivinlärningsmetoder 

Det finns flera olika metoder för läs- och skrivinlärning. En metod är helordsmetoden 

(Längsjö & Nilsson, 2005:35–36). Denna metod går ut på att barnet får se ett ord på en skylt, 

detta ord är sen tidigare känt för barnet. En vuxen uttalar upprepande ordet tydligt för barnet 

vilket gör att när man sedan visar skylten kan barnet själv säga ordet. Sedan förklarar 

författarna att orden byts ut efter att barnet lärt sig och ofta följer man ett tema i denna metod, 

så orden har ett sammanhang. Dessa skyltar sätts sedan ihop och bildar meningar för att 

utveckla läskunskapen. Författarna kopplar användningen av denna helordsmetod till 

förskolan men även inom inlärning för barn med utvecklingsstörning.    

Tanken bakom en annan metod är att barnen börjar med det som är lätt att avkoda och 

sedan fortsätta till det som är mer komplicerat (Längsjö & Nilsson, 2005:53–56). Denna 

metod kallas ljudmetoden. Starten med metoden är att barnet får lära sig bokstäverna i 

alfabetet och dess ljud. I den syntetiska ansatsen utgår man från delarna och går till helheten, 

det vill säga från bokstavens ljud och efteråt kan man föra samman dessa och bilda ord och 

satser. Invändningarna mot ljudmetoden förklarar Längsjö och Nilsson är att barnen inte får 

läsförståelsen, men till ljudmetoden kom snart övningar som tränade just läsförståelsen. 

Läsinlärningen bör vara stimulerande från början annars kan barnet lätt tappa intresset 

beskriver Längsjö och Nilsson som en invändning mot ljudmetoden. De förklarar att det 

ansågs vara en ointressant inlärningsmetod som gjorde att barnen tappade intresset för läsning 

när den var som mest kritisk, i första mötet med läsningen. Detta rättades även till med 

övningar där eleverna får leta reda på bokstäver i tre olika storlekar i en fixeringsbild. 

Syntetisk och analytisk metod bör användas i en kombination i läsinlärningen (Längsjö 

& Nilsson, 2005:57–64). Som tidigare nämnts går man från delarna till helheten i den 

syntetiska metoden men i den analytiska utgår man från helheten. Den analytiska och 

syntetiska processen är viktig i Wittingmetoden och i LTG vilket är en förkortning av Läsning 

på talets grund. Modellerna blev kända under 1970- talet och det som skiljer dem åt är hur de 

definierar helheten. Wittingmetoden är en psykolingvistisk metod som är en avkodningsmetod 

med endast syntetisk orientering förklarar Längsjö och Nilsson. Metoden går ut på en yttre 

struktur och även elevens eget utforskande av språket. De förklarar vidare att både analytisk 

och syntetisk process är viktig men dessa två processer har olika avsikter i metoden. Den 
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analytiska processen är det muntliga inledande läsinlärningen, det vill säga att man lyssnar ut 

ljud i en större kontext. Den syntetiska processen lägger större vikt i inlärningen av bokstäver 

och sammanljudning. Symbolpresentationen i Wittingmetoden sker först med vokalerna, både 

tecken och ljud, sedan sker inlärningen av konsonanter i en bestämd ordning och i enhet med 

metoden sker den första inlärningen utan bilder vilket förklaras med att bilder kan göra 

inlärningen svårare. Författarna lyfter fram Wittingmetodens inlärningssammanhang vilket 

anses vara bra för elever i grundskola, grundsärskola eller vuxenundervisning där inlärningen 

sker för första gången men även i ominlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 LTG är motsatsen till Wittingmetoden (Längsjö & Nilsson, 2005:64–65). Författarna 

visar på att denna metod är uppbyggd så att elevernas eget lärande inte undervärderas och det 

har visats i studier att de elever som lär sig läsa utifrån texter som överensstämmer med 

talspråket lär sig bättre. Det som förespråkas med LTG -metoden är att det lätt går att göra det 

individualiserat för eleverna. Att ha elevproducerat material var inte populärt i starten och 

LTG - metoden framstod som provocerande av många lärare (Lindö, 1998:33–38). Även om 

metoden fick bra respons var det inte alla som föredrog denna metod, det har ändå visat sig att 

många arbetat LTG -inspirerat. Det framkom senare att forskarna var eniga om att LTG -

metoden hade flera fördelar framför de tidigare traditionella metoderna av läs- och 

skrivinlärning beskriver Lindö. Den största fördelen ansåg forskarna var att den 

innehållsstyrda och ändamålsenliga läsningen och skrivningen hade ett större värde än den 

tidigare inlärningen av opersonliga färdighetsövningar.   

 En annan metod är Umeåmodellen vilken bygger på stavelseinlärning. Stavelsen gör 

rytmen i språket och pulsen i stavelsen (Weiner Ahlström, 2001:11–12). Det kallas att man 

gå- pratar, vilket ger eleven en rytm att hålla sig till när de pratar. Att gå-prata är att ta en 

stavelse i taget, att dela upp ordet i lika många stavelser som ett ord har till exempel bad|boll. 

Eftersom man tar en stavelse i taget sammankopplas orden lättare, både det skrivna och det 

talade ordet. Detta beskriver Weiner Ahlström som en underlättande del i läs- och 

skrivinlärningen för vissa elever.    

 Bornholmsmodellen är en metod för läs- och skrivinlärning där leken har fått en stor 

roll. Genom lustfyllda språklekar ska barnen få möjlighet att upptäcka och utveckla sin 

fonologiska medvetenhet (Lundberg, 2007:19–20). Det som är tanken med 

Bornholmsmodellen är att när barnet möter skriftspråket i skolan sker avkodningen lättare. 

Lundberg visar på att fonemen är viktiga grundstenar i talet men att dessa även är viktiga i 

skriftspråket. Det är där som barnen först får fonologisk medvetenhet genom språklekar sedan 

när skriftspråket får en betydelse i skolan blir inlärningen smidigare med hjälp av deras 
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fonologiska medvetenhet. Kategorier av språklekar finns och dessa ska följas och gås igenom 

noggrant innan man går vidare till näsa steg, vilket Lundberg poängterar ger det bästa 

resultatet. Kategorierna följer en viss ordning, därmed ökar även övningarna i svårighetsgrad. 

Lundberg presenterar språklekarna i fem kategorier (Lundberg, 2007: 21.23): 

 

1. Lyssna på ljud. 

2. Ord och meningar. 

3. Första och sista ljudet i ord. 

4. Fonemens värld - analys och syntes. 

5. Bokstävernas värld – på väg mot riktning läsning. 

 

2.4 Hjälpmedel 

Ett hjälpmedel för skolor är Lexia. Det är ett dataprogram som inriktar sig på att träna elever 

med läs- och skrivsvårigheter som till exempel stavelsesegmentering eller – syntes (Lexia, 

2008). Programmet ger även möjlighet till att träna lång och kort vokal, tonande- tonlös 

konsonant, felvända tecken samt mycket mer. Programmet tränar även läsförståelse både 

grammatiskt och i ord- och satsnivå. Det innehåller 94 övningar och syftet med övningarna är 

att träna eleven och ge dem möjlighet till utveckling. Detta program kan användas av alla med 

dyslexi, språkligt betingade inlärningssvårigheter eller afasi och det finns ingen åldersgräns.

 Ett annat användbart hjälpmedel är Daisyspelaren som är framtagen för att hjälpa 

personer med till exempel läs- och skrivsvårigheter (Inläsningstjänst AB, 2001). Spelaren är 

lätt att navigera och syftet är att det är lätt att använda de inlästa böckerna. Eleven kan lyssna 

till inspelningarna av exempel skoltexter eller en skönlitterär bok och undersökningar har 

visat på att Daisyspelaren har fått elever att: 

• Läsa mer. 

• Förbättra sin läsförståelse och sitt ordförråd. 

• Öka sin läslust och motivation. 

• Öka sin koncentrationsförmåga.  
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3 Metod och material 

Metoden för denna uppsats är kvalitativ, där vikten är på att tolka och förstå resultaten som 

framkommer i studien (Stukat, 2005:32). Genom att använda mig av en kvalitativ metod vill 

jag få en förståelse för helheten snarare än att generalisera. I min studie tar jag del av 

undervisningen för att bilda en förståelse kring frågeställningarna. Stukat beskriver att den 

kvalitativa modellen inte är helt tillförlitlig. Detta på grund av att man använder sig av få 

informanter. Det gör att det är svårt att generalisera och därför beskrivs metoden och urvalet 

grundligt.    

3.1 Urval        

För att kunna svara på frågeställningarna har jag valt att intervjua två lärare, en speciallärare 

samt tre elever. Lärarna som är intervjuade är två kvinnliga klasslärare i årskurs 4. Klassen är 

uppdelad i två mindre grupper. De två klasslärarna har olika inriktningar, en som har 

inriktning Sv/So och den andra läraren har Ma/No. Klassen består av 29 elever och när 

klassen är delad är det 15 elever i ena gruppen och 14 i den andra. Specialläraren som är 

verksam på en F-5 skola arbetar med de som behöver extra stöd i undervisningen. Hon är 

utbildad lärare men har sedan läst kurser inom specialpedagogik och arbetar nu som 

speciallärare. Eleverna som går i årskurs 4 och har behov av extra stöd i svenska är tre elever, 

två flickor och en pojke. Valet av dessa tre elever grundas på att de alla tre besöker 

specialläraren 2-3 gånger i veckan. Specialläraren arbetar med tre olika arbetssätt med dessa 

elever. Elev 1 arbetar efter Wittingmetoden, Elev 2 arbetar efter Umeåmodellen och Elev 3 

arbetar inte efter någon specifik metod men har hjälp och stöd i svenska. Eleverna har enskild 

tid med specialläraren tre gånger i veckan där de arbetar i pass om 20 minuter. Det är dessa tre 

elever som intervjuats.      

 Mitt arbete består även av observationer i klassrummet av dessa tre elever samt även tre 

andra elever som inte har extra stöd i svenska. Det är för att se hur förhållandet är för de tre 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. Det vill säga om eleverna får den hjälp 

de behöver och om de använder hjälpmedel eller individanpassat material.   

 Anledningen till att jag har valt att undersöka elever i årskurs 4 är för att eleverna ska 

byta skola efter sitt femte skolår och börja på högstadiet i år 6 samt att jag känner eleverna 

sedan tidigare och även lärarna. Jag känner till eleverna och deras svårigheter med språket 

därför har jag sett ett intresse av att se hur pedagogerna arbetar med eleverna som har läs- och 



13 

 

skrivsvårigheter för att förbereda dem inför studier på högre nivå där det även sker andra 

förändringar som lärarbyte, nya miljöer och nya klasskompisar.   

 Inga namn på informanterna är med i arbetet, därför benämns informanterna som Lärare 

1, Lärare 2, specialläraren samt Elev 1, Elev 2, Elev 3 samt Elev 4, Elev 5, Elev 6.  

3.2 Intervju  

Intervjuerna är öppna intervjuer där informanten får förklara och berätta mer än i strikta 

frågor (Stukat, 2005:33–50), en så kallad ostrukturerad intervju. Informanterna får svara på 

huvudfrågor vilket gör att frågorna kan omformuleras för att informanten lättare ska förstå 

frågan. Genom att ställa följdfrågor får informanten tänka vidare i frågan och svara utförligare 

på huvudfrågan.  Det kan även kallas semistrukturerad intervju där man har bestämda ämnen 

men informanten styr mer över vilken ordning dessa ämnen kommer i (Denscombe, 2009: 

234-235).      

 Lärarnas och speciallärarens inledande frågor berör frågor om hur länge de har varit 

verksamma inom skolan och vad de har för utbildning. För att sedan komma in på ämnet om 

hur de arbetar med läs- och skrivsvaga elever i årskurs 4 och vilka hjälpmedel det finns på 

skolan som kan underlätta elevens inlärning. Arbetets tyngd ligger på vilka metoder som finns 

att använda sig av, vilka hjälpmedel som är tillgängliga och hur arbetet ser ut rent praktiskt 

mellan lärare och speciallärare.    

 De inledande frågor som eleverna fick berörde skolan i allmänhet. Detta för att ge 

eleverna möjlighet att vänja sig vid situationen och känna sig bekväma. Det är viktigt att de 

kan tala om för mig hur de känner och tänker och att det inte finns ett rätt eller fel svar. För 

elevernas del är tyngden på hur de upplever situationen och hur de ser på sitt eget lärande.

 Lärarintervjuerna gjorde jag först för att få se hur de ser på arbetet med de läs- och 

skrivsvaga eleverna sedan gjordes intervjun med specialläraren och till sist elevintervjuerna. 

Anledningen till att jag valde att ha elevintervjuerna sist var för att få lärarnas syn på vad de 

gör för dessa elever innan jag hörde hur eleverna själva ser på ämnet. Intervjuerna med 

lärarna och specialläraren skedde efter skoltid i deras klassrum. Elevintervjuerna gjordes dock 

under skoltid. Jag och eleven satt i ett avlägset grupprum. Eleverna är vana att gå ifrån 

lektionen eftersom de besöker specialläraren tre tillfällen i veckan. Resten av klassen är 

införstådda med detta och det ses inte som något konstigt att vi lämnade klassrummet. 

 Jag valde att spela in intervjuerna men även anteckna lite under tiden. Jag frågade alla 

informanter om det gick bra att spela in intervjun, vilket det gjorde för alla. Jag var ändå 
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noggrann med att poängtera att detta var endast för mitt eget bruk. Eleverna fick möjlighet att 

efter intervjun lyssna på inspelningen vilket uppskattades. Intervjuerna tog runt 20-40 

minuter. Elevintervjuerna tog kortast tid eftersom de hade färre frågor. Intervjuerna 

transkriberades och i resultatet används citat från intervjuerna och dessa är skrivna ordagrant 

utifrån hur informanten svarat.     

 I de semistrukturerade intervjuerna var frågorna inte givna vilket kan ses som mindre 

tillförlitligt. Även om inte frågorna ställdes på samma sätt eller i samma ordning beroende på 

vem jag intervjuade kom frågan fram och i det stora hela fick jag svar på de ämnen som jag 

hade med mig. Intervjuerna kan ha blivit speglade av att jag känner dessa elever och även 

lärare. Lärarna i undersökningen vet även om mitt syfte, nämligen att jag ville veta hur de 

arbetar och samarbetar kring eleverna med läs- och skrivsvårigheter. Det kan självklart ha 

påverkat deras svar för att visa sig i ett bättre ljus. Det är av den orsaken arbetet har 

kombinationen intervju och observation.  

3.3 Observationer  

Arbetet innehåller även observationer för att få reda på hur det verkligen ser ut för de elever 

som har extra behov i skolan. Jag har observerat svensklektionerna vid tre tillfällen ca 60 

minuter per gång. Genom ett observationsschema (Bilaga 2) följer jag de tre eleverna som har 

svårigheter i svenskämnet men även tre elever som inte har det för att se om det finns 

skillnader i deras arbete i klassrummet. Observationsschemat ger en bra grund i hur dessa 

elever har det i skolan och om de behöver extra hjälp och om de får den. Genom 

observationer får man se vad människor verkligen gör och hur det ser ut i verkligheten i 

jämförelse med intervjuer (Stukat 2005: 49-52). Stukat beskriver observationer som ett bra 

redskap när man vill se ett sammanhang eftersom man kan både observera verbala och icke-

verbala beteenden. Det beskrivs även nackdelar med observationer och det är att arbetet är 

tidskrävande samt att det är viktigt att ha en tydlig strategi för att få fram det relevanta i 

observationstillfällena. Samtidigt som det kan vara positivt att se de yttre beteendena missar 

man den inre tanken i en observation. Därför är det bra att kombinera observation med 

intervju.         

 Observationsschemat skapades efter frågeställningarna och syftet med uppsatsen. 

Schemat berörde dels de elever som har läs- och skrivsvårigheter och dels tre elever som inte 

har extra stöd, för att se om det fanns skillnader i elevernas arbete i klassummet. Jag 

observerade om de använder hjälpmedel och hur ofta eleverna ber om hjälp samt om de får 
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den hjälpen. Jag valde att vara delaktig i lektionen men efter lektionens slut tog jag ca 20 

minuter för att gå igenom vad jag sett. Jag hade även schemat med mig under lektionen och 

kunde anteckna under tiden. Eftersom jag arbetat fram ett observationsschema som jag kunde 

kryssa i var det enkelt att samtidigt vara delaktig i lektionen. Eleverna känner mig och därför 

ansåg jag att det skulle bli besvärligare om jag valde att sitta på sidan av och observera. 

 Eftersom jag valde att vara deltagande observatör kan jag ha missat viktiga aspekter 

under mina observationspass. Det som dock väger upp är att jag hade mitt 

observationsschema där jag fyllde i vad som skedde i klassrummet utan att distraheras av att 

anteckna vad jag såg. Anteckningar gjorde jag sedan efteråt för att sammanställa 

observationen. Genom att uppsatsen innehåller både intervju och observation anser jag att 

syftet med undersökningen fångades.  

3.4 Etiska principer 

Det är viktigt att informanterna blir meddelade om undersökningens syfte och att deltagandet 

är frivilligt, vilket kallas Informationskravet enligt Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådets (HSFR) Etikregler (Stukat, 2005: 130-134). Informanterna ska under hela 

undersökningsprocessen ha möjlighet att avböja sitt deltagande. HSFR tar även upp vikten av 

Samtyckeskravet, vilket tar upp informantens rätt till deltagandet i undersökningen. När det 

gäller barn och ungdomar under 15 år ska även vårdnadshavare bli informerade och det 

behövs underskift från vårdnadshavaren. I min underökning har jag meddelat lärarna om detta 

och de har gått med på deltagandet. För elevernas räkning skrev jag ett missivbrev (Bilaga 1) 

till vårdnadshavarna och eleven. Missivbrevet förklarade syftet och att detta sker anonymt. 

Jag valde att både vårdnadshavaren och eleven skulle skriva på brevet för att visa att de har 

rätt att bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. Detta med anonymitet som 

jag nämnde tidigt är viktigt att meddela, detta kallas enligt HSFR för Konfidentialitetskravet. 

Det betonas anonymitet och att detta ska informanten vara medveten om, det ska inte gå att 

urskilja vem det handlar om i undersökningen. Nyttjandekravet beskriver hur informationen 

som ges från informanten endast används i forskningssyfte.  
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4 Resultat 

Resultatdelen är uppdelad i intervjuer och observationer för att det ska bli en tydligare 

indelning av uppsatsen. Intervjudelen är även uppdelad i Lärarintervjuer och Elevintervjuer. 

Under intervjuerna redovisas resultaten av vad lärarna, specialläraren och eleverna sagt under 

intervjuerna. Observationsdelen består av vad jag har sett genom mitt observationsschema 

som följts under lektionerna i klassrummet. 

4.1 Lärarintervjuer 

Lärare 1 är utbildad 1-7 lärare sedan år 1998 och med inriktning matematik och 

naturvetenskapliga ämnen. Lärare 2 är utbildad 1-7 lärare sedan år 2001, i svenska och 

samhällsorienterade ämnen. Lärare 2 har även nyligen, under höstterminen 2010, läst 

Lärarlyftet. Specialläraren som arbetar på skolan har specialpedagogiska uppgifter men är inte 

utbildad specialpedagog. Specialläraren tog examen som mellanstadielärare 1978, men har 

sedan läst specialpedagogik och gått kurser i olika läs- och skrivinlärningsmetoder, såsom 

Wittingmetoden och Stavelsemetoden. Detta gjorde hon för åtta år sedan och har efter det 

arbetat som speciallärare.     

 Genom intervjuerna med Lärare 1 och Lärare 2 fick jag en god inblick i hur det dagliga 

arbetet i klassrummet ser ut för de läs- och skrivsvaga eleverna samt hur lärarnas syn på det 

arbete de använder sig av för dessa elever. Lärare 1 och Lärare 2 var båda eniga om hur de 

arbetar kring dessa elever, båda var medvetna om hur de ska gå till väga för att hjälpa dem på 

bästa sätt. Båda lärarna poängterade att de har ett nära samarbete med specialläraren där de 

både kan diskutera och få hjälp med hur de ska gå tillväga. Intervjun med specialläraren 

bekräftade detta. Hon påpekade att samarbetet med alla lärare på skolan fungerade bra. Hon 

medverkar i olika samtal med föräldrar och är med och gör åtgärdsprogram vilket ger 

klasslärarna en nära relation till specialläraren. Hon menade på att hennes dörr alltid är öppen 

för klasslärarna för att få vägledning med det de ansåg som svårigheter i klassrummet. Även 

om inte specialläraren hade undervisning med de eleverna med läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet fanns ändå samarbetet nära tillhands.  Specialläraren föredrar enskilt arbete med 

eleverna för att de arbetar med en viss modell som till exempel Wittingmetoden eller 

Umeåmetoden med vissa elever i årskurs fyra. Denna undervisning blir därför svår att hålla i 

klassrummet med de övriga eleverna.     

 De hjälpmedel som skolan har i klasserna är datorer. Årskurs 4 har datorer tillhands på 
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skolan för alla elever. Datorerna kan användas som hjälpmedel för de eleverna med läs - och 

skrivsvårigheter och det finns även speciella program för eleverna. Ett sådant program är 

Lexia. Datorerna var lärarna väldigt nöjda med och såg att det fungerade bra för de flesta 

elever. För de läs- och skrivsvaga eleverna finns även Daisyspelare att låna på skolan. 

Eleverna med läs- och skrivsvårigheter kan låna hem Daisyspelaren om det behövs.  

Daisyspelare har specialläraren som hjälpmedel, hon pratar själv in texter till eleverna som de 

ska läsa till något ämne sedan får de lyssna på det hemma. Specialläraren påpekar även att 

eleverna kan få låna hem den och låta till exempel en förälder prata in en text som de sedan 

kan följa med i texten till. Hon poängterade att detta var ett väldigt bra hjälpmedel för alla de 

elever i årskurs fyra som har läs- och skrivsvårigheter. Detta hjälpmedel var även något 

lärarna tog upp under intervjuerna. De båda nämnde även diktafon. Diktafonen fanns till 

hands för eleverna i klassrummet för att istället för att skriva en text prata in den.  Denna 

används av två elever i klassen när det var större texter som ska skrivas. De kunde skriva en 

del av texten och sedan även prata in en annan del i diktafonen.  Ett annat hjälpmedel var 

Alfa-smart som alla tre informanterna nämnde. Specialläraren menade dock på att denna inte 

var lika bra att använda för de eleverna i årskurs 4. 

Speciallärare: Det är som ett tangentbord. Så är det som en liten skärm, de 

kan de också få låna och skriva på. Det som är nackdelen när de börjar bli 

större är att, när de skriver så ser de bara kanske fyra rader så när de ska 

skriva längre texter så ser de inte texten. Det kan ju va svårt å, ja de vill 

hellre se mer vad de skrivit för att komma ihåg när de skriver. Men nu är det 

ju så lätt för fyran har ju dator nu så de använder de i stället då. 

Det framkom att samarbetet mellan båda lärarna och specialläraren var positivt. Lärare 1 och 

Lärare 2 visade båda på att de hade ett nära samarbete och att de hade dialoger och 

diskussioner ihop för att få stöd och hjälp i vissa situationer. Lärare 1 poängterade även att 

arbetet var ömsesidigt vilket jag även fick bekräftat från specialläraren. De har öppna dialoger 

och hennes dörr är alltid öppen för dem. Det finns dock negativa sidor men de hade inte med 

själva samarbetet i sig att göra utan med resurser menade specialläraren. Hon påpekade att 

tiden inte alltid räcker till.      

 Samarbetet mellan speciallärare och klasslärarna fungerar bra men specialläraren är inte 

delaktig i undervisningen i klassrummet. Lärare 1 menade på att specialläraren aldrig är med i 

klassrummet vilket även Lärare 2 poängterade. De såg dock inget negativt med detta utan det 

var den metod skolan använde sig av. Lärarna menade på att eleverna får en lugn stund när de 
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arbetar enskilt med specialläraren och att de även tillsammans med henne arbetar med 

uppgifter som skulle ha utförts i klassrummet. Vilket lärarna sa underlättar för eleverna i vissa 

uppgifter där de behöver extra stöd som de själva inte har tid till att ge när de har en helklass. 

 Alla tre informanterna sa att eleverna som är i behov av extra stöd får gå till 

specialläraren 2-3 gånger i veckan och då är det korta pass på ca 20-30 minuter. 

Specialläraren framhöll att de korta passen var bra för eleverna men att dessa ska ske ofta. 

Detta för att få en kontinuerlig undervisning. Specialläraren arbetade oftast med en speciell 

metod för vardera eleven därför menade hon på att det var vikigt att både ha korta intensiva 

pass men att även ses utanför klassrumsmiljön.  

Specialläraren: Det är väll efter behov då kan man säga men att de, jag 

träffar dem oftast enskilt. För att dom ska få den där lilla extra grundningen 

eller att man ska kunna förklara att så här, för det är ju oftast det dom här 

barnen behöver. För om jag kommer ut i klassen kommer jag sugas upp av 

någon annan och det är ju inte säkert att de kan koncentrera sig då heller va.  

Specialläraren föredrar enskilt arbete med eleven. Detta menade hon på gav eleven mer och 

hon kunde själv vara mer fokuserad på den uppgift som eleven skulle få utföra. Hon ansåg 

även att vissa elever har det så svårt att kunna koncentrera sig i klassrummet och då var det 

enskilda arbetet att rekommendera. Samtidigt som tiden inte räcker till, finns inte möjlighet 

för henne att hinna vistas i klassrummet och ha enskilt arbete med eleverna, även om hon 

skulle vilja.       

 Jag frågade informanterna om vad de ansåg om sitt ansvar i arbetet med de elever som 

har läs- och skrivsvårigheter. Både Lärare 1 och Lärare 2 ansåg att det var deras ansvar att se 

till elevens behov i klassrummet. Specialläraren fick i stället frågan om hon ansåg att det var 

hennes ansvar att se över elevernas behov på skolan. Detta menade hon var självklart 

arbetslagets ansvar. Hon hade självklart ansvar men menade att detta ansvar delades med sina 

kolleger.       

 Resurser var något som kom upp under intervjuerna med lärarna och specialläraren. 

Tiden och resurserna har en stor roll i hur de kan se till dessa elevers behov, vilket 

informanterna menade. Specialläraren underströk att det skulle behövas två speciallärare eller 

specialpedagoger på skolan för att se över alla elevers behov. Dock framhävde hon att skolan 

i allmänhet var bra på att se eleverna och deras behov men att sedan kanske inte alltid tiden 

och resurserna fanns för att hjälpa alla så mycket som de vill.  
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Specialläraren: Nej ja man skulle kunna hjälpa dom mycke mer och ibland 

så tror jag att det är barn som man skulle kunna hjälpa som idag inte får 

hjälp. Just för att idag finns inte resurserna. De barn som behöver lite stöd 

bara för att få det riktigt bra eller vad jag ska säga. Komma över en tröskel, 

så att säga. Men de får liksom klara sig ändå då. 

De intervjuade lärarna menade även de på att resurserna och tiden inte finns till. Lärare 2 

framförde bristen på tid. Det är flera uppgifter som tar tid och att man måste prioritera vilka 

man ska hjälpa.  

Lärare 1: Helt klart en prio-fråga. Det går inte att hjälpa alla fast man vill. 

Det finns ju ambitioner till det men, ja inte tid.  

Lärare 2: Det är en ledningsfråga, vi kan bara göra så gott vi kan utifrån de 

resurser vi har. Även om man vill att eleverna ska får mer hjälp. 

Avslutningsvis frågade jag informanterna om det var något de ville tillägga kring ämnet.  

Lärare 1: Jo men att föräldrarna spelar ju en stor roll. Om de är engagerade 

så fungerar arbetet bättre. Eleverna behöver stöd hemifrån, för att driva på 

och se till att det händer saker. Om föräldrarna inte driver på sin sak, som att 

deras barn behöver extra hjälp kommer man inte långt.  

Lärare 2: Man skulle helst vilja ha mer utbildning och det tycker jag man 

ska ha även om man inte har svenska som ämne. Så alla har koll på hur man 

kan jobba och hjälpa eleverna, det är jätte viktigt.  

Specialläraren: Ja det är ju ett givande jobb, självklart! Jag trivs med det, det 

är kul. Det är det ju men ibland kan man ju även känna sig helt hjälplös.  

4.2 Elevintervjuer 

Tre elever i årskurs 4 blev intervjuade under denna studie. Intervjuerna började med allmänna 

frågor som rörde skolan. Eleverna fick frågor om vad som var bäst med skolan och vad de 

brukade göra på rasterna. Sedan fick de frågor som berörde svenska och den hjälp de får hos 

specialläraren. Jag var noga med att påpeka innan intervjuerna att det inte fanns några rätta 

svar och att vi skulle prata om hur de såg på skolan och arbetet i klassrummet.  
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 Elev 1 visade på att han insåg sina svårigheter med språket. Eleven påpekade att det 

hade hjälpt att arbeta med specialläraren men att arbetet var långtråkigt.  

Elev 1: Det går väl bra. Jo, fast ibland är det tråkigt, vi gör samma saker 

hela tiden. Men det är lätt då. Fast jag lär mig väll mera, jag har inte jätte, eh 

jobbigt i skolan, som jag hade förut, innan.  

Denna elev visade på att det är svårt i skolan men att det har blivit bättre genom att ha arbetat 

med Wittingmetoden som han gjort under det senaste året med specialläraren. Vad Elev 1 

ansåg svårast i skolan var svenska. Medan de roliga ämnena var de praktiska ämnena såsom 

träslöjd, musik och bild. Han gillade även att arbeta med datorn i stället för att skriva för 

hand. Detta hjälpmedel fick han både hos specialläraren och i klassrummet när han ansåg sig 

behöva det. Han förklarade att han fick spela spel på datorn men att det inte var spel som han 

spelade hemma utan att det var spel som man lärde sig något av. Eleven såg inte några 

problem i att träffa specialläraren tre gånger i veckan även om det var långtråkigt. I 

klassrummet fick han den hjälp han behövde och han påpekade att han har extra hjälp men att 

han inte behöver någon mer. Han ansåg att det räckte att träffa specialläraren tre gånger i 

veckan och att i klassrummet kunde han använda datorn och fråga lärarna.  

 Elev 2 som arbetar utifrån Umeåmodellen hade inte heller några invändningar till att 

träffa specialläraren tre gånger i veckan förutom att processen var långsam.  

Elev 2: Tre gånger. Då får jag läsa massa ord, det kan väl va kul men vissa 

vet jag inte om de betyder nått. Nonsensord, läser jag men andra ord också. 

Kan vara tråkigt ibland, men det är rätt skönt att vara där.  

Elev 2 ansåg även att det roligaste i skolan var slöjden samt rasterna. Det svåraste var att 

komma ihåg läxorna. Hon sa att hon glömde dem ofta men viste inte varför, utan att det bara 

blev så ibland. Men hon påpekade även att det är kul att lära sig nya saker. Det bästa var även 

när hon använde datorn. Detta påpeka hon var för att det gick lättare att skriva och hon gillar 

att arbeta med olika program på datorn, en särskild favorit sa hon var PowerPoint som klassen 

använt flera gånger och gjort presentationer i.   

 När vi talade om klassrummet och hur det var att arbeta där, visade hon på att det ofta 

gick bra. Hon fick hjälp av lärarna i klassrummet och hon påpekade att hon inte ofta behövde 

vänta länge på att få hjälp. Detta ansåg hon var bra för att om man väntade för länge kunde 

man tappa bort vart man var någonstans i uppgiften.    

 Elev 3 arbetar inte utifrån en specifik metod men har ändå stöd av specialläraren, tre 
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gånger i veckan. För denna elev är det inte bara svenskan som hon har svårigheter med men 

det är vad jag har inriktat mig på under denna studie. Elev 3 berättade gärna om hur det var 

hos specialpedagogen.  

Elev 3: Vi spelar spel, det är roligt. Vi spelar mest tror jag, jag göra annat 

ibland också men spelen är roligast. Det kan vara svårt ibland, men det är 

kul ändå. Det är skönare där än i klassen, det är så stökigt och jag kan inte 

jobba. 

Elev 3 anser att tiden hos specialläraren är den tiden hon kan koncentrera sig och arbeta på 

bäst med det hon ska göra. Koncentrationen i klassrummet försvinner fort på grund av de 

andra klasskompisarna som pratar mycket. Även om ljudvolymen stör henne i klassrummet 

får hon den hjälp hon tycker hon behöver i klassrummet. Elev 3 tycker om att sjunga och 

gillar musiklektionerna men tycker inte om att ha svenska för det är det svåraste ämnet. Elev 3 

påpekade att hon ibland får använda datorn men hon tycker det är svårt. Hon har ingen dator 

hemma och har inte lärt sig använda datorer tidigare. Elev 3 påpekade dock att det fanns spel 

som hon tyckte var kul på datorn som hon fick spela ibland när hon var klar med en uppgift. 

 I intervjuerna framkom även elevernas kämpande med läxläsningen. De fick läxorna på 

en tisdag som följdes upp med läxförhör tisdagen efter. Elev 1 och Elev 3 kämpade med 

läxorna redan från första dagen och såg till att de skulle lärt sig dem. Elev 2 hade svårt att få 

hem läxan och fick oftast inte med den hem och börja träna förrän på helgen. Elev 2 påpekade 

även att på helgen hade hon mycket att göra vilket gjorde att hon inte hann göra läxan, vilket 

resulterade i att hon inte kunde läxan på tisdagens förhör. Alla tre eleverna ansåg att det var 

svårt med läxorna och att det ofta var mycket att göra.  

Elev 1: Läxor får vi varje vecka, eh, det är väll svenska, So, matte och så har 

vi ibland No också, eh. Det blir mycke! Fast jag får läsa in läxor om jag vill 

eller så kanske nån gör det. Då kan jag lyssna, de blir bra då.  

Elev 2: Jag glömmer så, men försöker. De är mycke så man hinner inte 

heller, jag eh, ju massa handboll och fotboll också så jag hinner inte. Å, 

ibland glömmer jag.  

Elev 3: Läxan är jobbig, mamma hjälper men det är så jobbigt. Svårt! Vi har 

massa läxa varje vecka och sen förhör. Men jag får ofta ganska bra, så jag är 

duktig men det är jobbigt.  
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Eleverna visar på att de anser att det är svårt med läxorna och att hinna med. Jag har talat med 

lärarna om läxorna för att se hur det ser ut för eleverna i årskurs 4 som har läxor i Svenska, 

Matematik och Engelska varje vecka. Sedan kan det tillkomma No och So vissa veckor. Detta 

brukar dock inte infalla samma vecka utan att eleverna får fyra läxor per vecka. Lärarna 

visade även på att de eleverna med läs- och skrivsvårigheter även kan får individanpassad 

läxa, detta sker dock sällan. 

4.3 Observationer 

Observationerna kommer jag delvis redovisa i diagram samt i text. Observationsschemat är 

inriktat på frågor kring hur mycket hjälp eleven frågar efter hur mycket hjälp de får och hur 

ofta använder de hjälpmedel samt om de får individanpassat material. Följande diagram, 

Diagram 1, visar just på dessa fyra frågor. Jag har observerat detta under svenska lektionerna 

under en vecka. Det blev ca 60 minuter vid tre tillfällen vardera. Elev 1-3 har läs- och 

skrivsvårigheter medan Elev 4-6 inte har det.  
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Diagram 1 

 

Observationsschemat visar på att de elever som inte har extra stöd i svenska inte heller 

använder sig av individanpassat material som de eleverna med läs- och skrivsvårigheter gör. 

Hjälpmedel använder sig Elev 1 och Elev 2 av. Det finns det skillnader i hur ofta de frågar om 

hjälp men det är ingen skillnad i hur ofta de får hjälp och alla eleverna får hjälp när de 

behöver det. Elev 1-3 som har läs- och skrivsvårigheter ber oftare om förtydliganden i 

uppgifter och behöver på så sätt mer hjälp av läraren i klassrummet. Dessa tre elever har även 

under veckans svensklektioner alla tre fått individanpassat material. Elev 3 har under alla tre 
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lektionerna fått individanpassat material för att underlätta svårighetsgraden på uppgifterna. 

Elev 1 och Elev 2 däremot använde sig mer av hjälpmedel, i detta fall var det dator. 

Anledningen till att Elev 3 sällan använder sig av dator framkom under intervjuerna. 

Anledningen var för att hon inte har tillgång till dator hemma och använder den därför sällan 

som hjälpmedel i klassrummet om det inte är någon specifik uppgift som ska göras. 

 Elev 1- 3 arbetar mer koncentrerat under lektionerna. Elev 4-6 hade mer saker runt sig, 

eleverna gick och pratade med klasskompisar och tog längre tid på sig att hämta material. 

Detta drog ut på deras lektionstid men de hann oftast med det som skulle göras under 

lektionen. Elev 1-3 däremot arbetade fokuserat på uppgiften fram tills de tappade 

koncentrationen. När koncentrationen försvann blev de också mer rörliga i klassrummet och 

mer pratiga med klasskompisar. Detta gällde dock endast Elev 1-2. Elev 3 tappade även hon 

koncentrationen men satt kvar på sin plats och tittade ut genom fönstret.  Båda klasslärarna 

gjorde sitt bästa för att hålla deras koncentration genom att snabbt finnas tillhands om de 

behövde hjälp och se till att de fanns de hjälpmedel de behövde för att kunna fortsätta och få 

ett flyt i uppgiften. Lärarnas engagemang för dessa tre elever gick inte att förbise. Arbetet 

med individanpassade uppgifter var noga utarbetade för eleverna och de såg till att de alltid 

fanns några uppgifter som extra material för eleverna.   

 Vid läxförhör observerade jag även rättningen av förhören. Elev 1 fick muntliga förhör 

och han fick alltid alla rätt och en stor stjärna i boken. Elev 2 hade det svårare, hon hade inte 

muntliga förhör, under observationstiden. Det visade sig i intervjuerna att hon ofta glömde 

läxan och därför var hennes resultat låga. Läraren gav henne en stor stjärna de gånger hon såg 

att det hade övats oavsett om det blev fel på vissa ställen. Läraren ansåg att detta gav eleven 

en känsla av att lyckas och ville göra bra ifrån sig nästa gång igen. Elev 3 hade inte heller 

muntliga förhör under observationstiden. Hon tränade hårt på läxorna och gjorde bra ifrån sig. 

Elev 3 hade svårt med stavningen men fick alltid en stjärna för att få uppmuntran.

 En annan observation jag gjort utanför observationsschemat är att klassen läser mycket 

men de använder sig inte av boksamtal. Eleverna får skriva en recension efter en mall och 

därefter sätta in den i sin pärm.  Klasslärarna läser igenom papperet innan det sätts in i pärmen 

men detta för att kontrollera att uppgiften är gjord.   

 Jag strävade även efter att se samarbetet mellan speciallärare och lärare under mina 

observationer. Samarbetet var osynligt i klassrummet. Specialläraren besökte inte 

klassrummet för att hjälpa eleverna utan de fick enskild tid med specialläraren utanför 

klassrummet. 
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5 Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i underrubriker. Dessa är Lärarintervjuer, Elevintervjuer, 

Observationer samt Metoddiskussion. Under varje avsnitt diskuteras resultaten för respektive 

kapitel och kopplas till min forskningsbakgrund.  

5.1 Lärarintervjuer 

Intervjuerna av lärarna och specialläraren gav mig en inblick i hur de arbetar tillsammans för 

att hjälpa och stödja de elever med läs- och skrivsvårigheter i en årskurs 4:a. Lärarna och 

specialläraren berättade öppet och utförligt om hur de går tillväga i sitt arbetssätt och hur 

deras samarbete ser ut. Samarbetet mellan lärare och speciallärare fungerar bra och samarbetet 

har lett till att skolan och den klassen jag observerat har goda möjligheter till ett bra arbete.  

Samtidigt har jag sett negativa delar med arbetet eftersom det saknas aspekter som är bra för 

eleverna med läs- och skrivsvårigheter.  

  Specialläraren har goda kunskaper i elevers behov och hur hon ska arbeta med de elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Hennes kompetens är grundad på många års erfarenhet och 

flera kurser inom specialpedagogik och kurser inom olika läs- och skrivinlärningsmetoder.  

Hennes kunskaper delar hon gärna med sig av och ser till att lärarna på skolan får ta del av 

dem. Lärarna har stöd och hjälp av specialläraren som hjälper dem med eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter. Genom det nära samarbetet får skolan och klassen en god grund för att 

kunna utveckla bra metoder för elevernas utveckling.    

  Lärare 1 och Lärare 2 är båda utbildade lärare inom sina respektive ämnen men de har, 

vilket de även själva påpekade, velat få mer kunskaper inom specialpedagogiken. Deras vilja 

till av att ha kunskap inom specialpedagogik har att göra med att fler elever behöver extra 

stöd idag och att detta stöd inte skadar de andra eleverna utan kan även för dem vara positiv. 

Eftersom lärarna påvisade vikten av kometens inom läs- och skrivinlärning men att de saknar 

det från sin utbildning ser de gärna till att vidareutveckla sina kunskaper kring ämnet genom 

vidareutbildning och genom samarbetet med specialläraren. Att ha kunskaper kring elevers 

läs- och skrivinlärning är viktigt enligt Längsjö och Nilsson (2005:12–25). Författarna visar 

på vikten av att lärarna har kompetens inom läs- och skrivinlärning för att ge eleven den bästa 

undervisningen. Det är även viktigt att veta att inte alla elever lär sig på samma sätt, därför är 

det bra att ha kunskap inom flera metoder av läs- och skrivinlärning. Klasslärarnas roll i 

undervisningen av eleverna med läs- och skrivinlärning är även den viktig. De träffar eleverna 
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mest under skoldagen och behöver därför kunskaper i hur de ska förklara för eleven och vilka 

hjälpmedel de kan ta till och kunna engagera eleven. Eleverna som har läs- och 

skrivsvårigheter har det svårare i skolan och därför behövs det extra uppmärksamhet för att 

kunna ge eleverna vad de behöver i skolan. Jag anser att kunskaper inom specialpedagogik är 

bra för alla lärare. Mina studier har visat mig att allt fler elever behöver extra stöd i skolan och 

därför är det även viktigt att se till att vara påläst och ha kunskaper kring olika metoder som 

kan underlätta för eleverna.     

  Specialläraren arbetar med tre elever i årskurs 4 och dessa tre elever arbetar på tre olika 

sätt med specialläraren. Specialläraren har kunskaper inom flera olika metoder och kan därför 

anpassa sitt arbete efter vilken elev hon arbetar med. Detta ser jag som en positiv del av 

skolans arbete med de läs- och skivsvaga eleverna. Speciallärarens kunskaper kommer även in 

i klassrummet eftersom samarbetet fungerar bra mellan henne och klasslärarna.  I detta fall 

använder sig specialläraren framför allt av Wittingmetoden och Umeåmodellen. De två 

modellerna är olika och därför ses elev och speciallärare enskilt. Wittingmetoden använder 

specialläraren med en elev genom att försöka förbättra elevens språk. Processen är långsam 

och på sikt kan man se resultat men för eleven själv kan det vara svårt att se sin utveckling. I 

Wittingmetoden följs ett vist mönster och detta mönster har en bestämd ordning (Längsjö & 

Nilsson, 2005:57–64). Det kan ge eleven känslan av att det tar lång tid att uppnå målet. 

Specialläraren har under det senaste året arbetet med eleven för att förbättra hans avkodning, 

det är i första hand vad eleven behöver utveckla. Längsjö och Nilsson visar på att denna 

metod är bra för elever med läs- och skrivsvårigheter som behöver ominlärning. Därför är 

denna metod så passande för en elev som har missat avkodningen i början av skolan. 

  Specialläraren arbetar även med Umeåmodellen med en elev i år 4. Även denna process 

är lång och eleven kan få svårigheter att se sin egen utveckling. Metoden innehåller även så 

kallade nonsensord vilket kan ge eleven svårigheter att se varför de ska lära sig dem, när det 

inte finns en betydelse av ordet. Anledningen är att eleven ska kunna känna rytmen i språket 

och pulsen i stavelsen även om det är ett ord som inte betyder något ska eleven kunna uttyda 

ordet. Specialläraren läser ibland ord som eleven ska kunna sammanljuda till ett ord men även 

eleven själv läser sig fram och gå- pratar stavelserna. Specialläraren följer en viss ordning på 

ord och när hon ser att eleven kan dessa ord går hon vidare med andra stavelsemönster. 

Anledningen till att en elev i år 4 har denna metod är för att hon har svårt att sammanfoga ord. 

Genom att gå- prata och känna rytmen får eleven lättare att sammanfoga orden och det blir 

som klossar som bygger ihop orden (Weiner Ahlström, 2001:11–12). 

 För Elev 3 som inte arbetar utifrån en speciell metod använder specialläraren olika 
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metoder och material. För denna elev är allt svårt och hennes läs- och skrivförmåga påverkar 

även de resterade ämnen i skolan. Betydelsen av läs- och skrivfärdigheter är inte enbart 

inriktade på svenska ämnet utan alla ämnen i skolan (SOU 1997:19). Därför arbetar 

specialläraren ofta med de uppgifter som ska göras i klassrummet men i lugn och ro med hjälp 

av specialläraren kan eleven koncentrera sig på materialet. Detta underlättar elevens 

progression i klassrummet. Utan den hjälpen skulle hon ha svårare att hänga med i skolan.   

5.2  Elevintervjuer 

Alla tre eleverna såg att de fick den hjälp de behövde både utanför och i klassrummet. 

Klasslärarna fanns tillhands för dem och kunde ge dem de hjälpmedel de behövde. När de var 

hos specialläraren fick de också sina behov tillgodosedda även om Elev 1 och Elev 2 ansåg att 

arbetet kunde vara tråkigt, eftersom det gick långsamt. Wittingmetoden och Umeåmodellen är 

en lång och utdragen process vilket gör det svårt för eleven att själv se resultaten. En 

gemensam nämnare var dock att eleverna menade att det var skönt att få arbeta utanför 

klassrummet. Där kunde de få den arbetsro som ibland saknades i klassrummet, där det ofta 

kunde bli stök. Det jag ser i detta fall är att det saknas en speciallärare i klassrummet. 

Specialläraren arbetade alltid med eleverna i ett avskilt arbetsrum, detta på grund av speciella 

arbetsmodeller för vardera eleven samt brist på tid. Det skulle ändå finnas utrymme för en 

speciallärare i klassrummet under något tillfälle i veckan. Jag ser detta som att det skulle höja 

elevernas inlärning ännu mer dels för att klasslärarna inte har den utbildningen som krävs för 

att ge eleverna stöd. Klasslärarna har material och får stöd av specialläraren som kan hjälpa 

eleverna med läs- och skrivinlärning och de är engagerade i att se till deras behov. Även om 

arbetssättet är bra ser jag en utvecklingsmöjlighet med specialstöd även i klassrummet. Detta 

är även en avlastning för klasslärarna som har flera elever att se efter och ge dem den hjälp de 

behöver. Detta är självklart en resursfråga, vilket blir ett problem för eleverna i behov av extra 

stöd.       

 Elevernas nivå på läs- och skrivkunskaper är olika och det ska lärarna vara medvetna 

om och kunna se till att det finns en nivå som passar alla. Läraryrket är komplext och det är 

betydelsefullt att läraren är flexibel för att se alla elever. Detta med stor vikt på att dagens 

krav på språkkunskaper i samhället är större än tidigare (Längsjö & Nilsson, 2005:12–25). 

Detta ser jag som en utmaning för lärarna och skolan i allmänhet. Kunna ge eleverna en grund 

att stå på innan de lämnar skolan och att de har fått vad de behöver för att klara sig i 

arbetslivet. Eleverna i årskurs 4 ska byta klass och skola i årskurs 6, det kan bli stora 
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förändringar och extra för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Eftersom jag kände 

eleverna och viste till deras svårigheter med språket viste jag att bytet kan innebära 

problematik för eleverna. Genom bytet av skola kommer eleverna inte bara möta ny personal 

utan även nya klasskompisar och en ny miljö. Det kan visa sig vara positivt att byta miljö för 

dessa elever. Vi får hoppas på en positiv inverkan. Men det är därför jag anser att samarbetet 

och utvecklingen av dessa elever är ytterst viktig. Eleverna som är läs- och skrivsvaga får 

svårigheter inte enbart i svenskan utan deras svagheter hindrar dem även i andra ämnen.  

5.3 Observationer 

Observationerna har visat på hur arbetet ser ut på svensklektionerna och hur eleverna har det 

och även i jämförelse med elever utan läs- och skrivsvårigheter. Skillnader i hur eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter och de elever som inte har det finns i klassrummet. Eleverna med 

läs- och skrivsvårigheter, Elev 1-3, visar ett större behov av hjälp. Observationerna visade på 

att detta beror på att det är svårt att läsa och förstå instruktioner, som läraren behöver hjälpa 

till att förklara. Klassläraren fick lägga mest energi på dessa elever, vilket gav de andra 

eleverna mindre utrymme. Detta visas dock inte i Diagram 1. Detta eftersom klasslärarna 

hann hjälpa alla elever som behövde hjälp.    

 De individanpassade materialen som finns tillgängliga för eleverna och hjälpmedlen 

som finns i klassrummet är en annan skillnad mellan eleverna med läs- och skrivsvårigheter 

och de elever som inte är i behov av extra stöd. Datorn var det största hjälpmedlet, vilket är en 

stor tillgång för eleverna att ha i klassrummet och det ansåg även klasslärarna. Skillnaden 

mellan Elev 1-2 och Elev 3 var att Elev 3 inte använde sig av hjälpmedel men fick mer 

individanpassat material. Detta visar på att klasslärarna ser till individen. Elev 3 har svårt för 

datorer och därför fick mer anpassat material än de andra två eleverna. Eleverna med läs- och 

skrivsvårigheter var inte utpekade av resterande av klassen. Även om det var annorlunda 

arbetssätt för Elev 1-3 och Elev 4-6 visades det ingen klyfta mellan dem. Jag ser det som en 

positiv del av skolan och dess arbetssätt. Om Elev 1-3 arbetssätt skulle skilja sig från resten av 

klassen skulle deras utveckling kunna hämmas genom att använda andra material och 

hjälpmedel.  Även här vill jag tillägga lärarnas kompetens genom att de förser eleverna med 

de material som de behöver i klassrummet för att klara uppgifterna som ges. Att lärarna kan ta 

fram egna metoder eller material för att förbättra elevernas situation i skolan är grundläggande 

(Längsjö & Nilsson, 2005:12–25).    

 Läxförhör och läxor belönas av lärarna när det gått bra med ett klistermärke i boken. 
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Eleverna med läs- och skrivsvårigheter får även de klistermärkena även om resultaten i 

jämförelse med resterande i klassen är sämre. Klasslärarna ger klistermärken till eleverna när 

de ser att de har övat även om det finns några stavfel. De övriga eleverna i klassen får de 

klistermärken när de nått en viss gräns, tillexempel har endast två fel. Genom att ge positiv 

respons på elevernas arbeten ökar deras inlärning (Arnqvist, 1993: 24-25). Detta 

behavioristiska synsätt på att ge positiv respons sker redan från födseln när föräldrar kan ge 

sina barn positiv respons på tillexempel deras första ord. Denna positiva respons kan ge 

eleverna det extra lyftet de behöver för att komma vidare i sin utveckling. Läraren ska alltid 

uppmuntra och utmana eleverna till att prestera sitt bästa, utan att lägga det på för hög nivå. 

Genom att driva och engagera eleverna i sitt eget lärande gör inte endast att eleverna 

utvecklas utan även en möjlighet för dem att ta eget ansvar vilket leder till mer engagerade 

elever (Längsjö & Nilsson, 2005:12–25). För om eleverna tar ansvar och ser anledningen till 

varför de ska lära sig, finns möjligheterna till en mer omfattande utveckling. 

 Boksamtal och följa upp de böcker eleverna läser är något jag saknat i klassen. Eleverna 

får skriva en bokrecension, den skrivs efter en viss mall sedan sätter eleven i den i sin pärm. 

Det skulle vara fördelaktigt om det även skedde en diskussion kring boken och att eleven 

sedan får skriva om boken samt även berätta för en annan elev. Det anser jag skulle ge mer för 

elevens läsförmåga. Att lyfta det eleverna läst förbättrar deras läsning och förståelse för vad 

de läst (Liberg, 2007:35–36). Läsningen ska ingå i ett större syfte lyfter Liberg. Det tror jag 

kan hjälpa eleverna med läs- och skrivsvårigheter eftersom, de för tillfället, endast läser en 

bok för sig själva sedan är det bara byta och gå vidare med en ny. När man talar om elevers 

läs- och skrivinlärning är boksamtal viktigt (Blomqvist & Wood, 2006:11–12). Det är här 

läraren ska vägleda eleverna, vilket jag saknat under min observation i klassrummet, när det 

kommer till boksamtal. Blomqvist och Wood pekar på att genom lärarens uppmuntran och 

stöd i boksamtal får eleverna verktyg för att lära sig och kunna reflektera över vad de läst. 

Författarna påpekar en viktig aspekt i boksamtalet och det är att elever som tappat tron på sig 

själva och sin läs- och skrivförmåga får orken att kämpa vidare med sin utveckling. Jag ser att 

eleverna i klassen jag observerat har svårigheter med sin läsning och skulle förespråka 

boksamtal för att underlätta och stötta eleverna. Detta ger även resterade elever i klassen som 

tappat intresset att öka sin förståelse för vad de läser och förhoppningsvis vinna tillbaka 

läsintresset.       

 Jag strävade även efter att se samarbetet mellan speciallärare och lärare i klassrummet. 

Detta samarbete är något jag saknar. Eleverna har egen tid med specialläraren endast utanför 

klassrummet. Jag ser inte detta enbart som negativt eftersom de arbetar utifrån olika metoder 
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med de olika eleverna. Dock skulle jag gärna se att specialläraren har tid för eleverna i 

klassrummet. Detta eftersom jag anser att det skulle ge eleverna bättre arbetsro i klassrummet. 

Lärarna får inblick i hur de kan hjälpa eleverna med läs- och skrivsvårigheter och det skulle 

öka lärarnas och speciallärarnas samarbete. Samarbetet skulle kunna ge nya kunskaper till 

både speciallärare och lärare. Lärarna skulle delges kunskaper, som de även efterfrågat, om 

hur de ska hjälpa eleverna mer. Genom att specialläraren är delaktig i klassrummet får även 

hon insikt i hur eleverna har det i klassrummet och kan hjälpa dem på ett sätt hon inte har 

kunnat förut. Specialläraren kommer få se hur elevernas klassrumsvardag ser ut och vad de 

behöver extra hjälp med.  

5.4 Metoddiskussion   

Syftet med arbetet är att få en förståelse för helheten, få reda på hur lärarna och specialläraren 

arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter i årskurs 4 samt ta reda på vilka 

hjälpmedel som finns tillgängliga på skolan. Helheten av detta anser jag att jag fått fram 

genom att använda mig av en kvalitativ studie. En kvalitativ studie inriktar sig på att förstå 

och kunna tolka helheten och inte generalisera resultaten (Stukat, 2005:32). Stukat beskriver 

även att det är svårt att kunna studera eller utveckla studien om inte metoden och urvalet 

förklaras tydligt, detta anser jag att jag gjort. I arbetet förklaras uppdelningen av klassen, 

vilken utbildning lärarna och specialläraren har och hur jag har gått tillväga för att få fram 

resultaten.      

 För att få fram resultaten av vad jag sökt användes intervjuer samt observationer. 

Anledningen till att använda sig av båda metoderna gav arbetet en mer korrekt och tydlig bild 

på mina frågeställningar. Utan båda metoderna anser jag att det kan ha blivit svårt att se hur 

arbetet verkligen ser ut och inte kunnat bilda en helhet av arbetet. Stukat menar på att genom 

observation får man tillgång till verkligheten (Stukat 2005: 49-52). Observationsschemat gav 

mig möjlighet att lättare se vad som skedde i klassrummet eftersom jag kunde följa eleverna 

och lärarnas handlingar. Jag var dock medverkande observatör vilket kan ha påverkat 

resultaten. Under observationerna kan jag ha missat saker som har hänt under lektionen utan 

min vetskap men i helhet anser jag att jag fått med det jag sökt i arbetet.  

 Elevintervjuerna var bra att ha med för att se om eleverna själva har en uppfattning av 

vad de lär sig och hur de utvecklas. Eleverna går i årskurs 4 och jag hade förhoppningar på att 

de hade en större insikt i sitt eget lärande än vad de hade. Självklart kan det bero på de frågor 

och de diskussionsämnen som jag valt. Anledningen till att ha elevintervjuer var att se elevens 
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tankesätt. Jag undvek därför att ställa ledande frågor men anser att det var svårt. När intervjun 

hölls var det lättare att inte fråga för många följdfrågor eftersom det lätt kunde bli ledande 

frågor till eleverna. Detta kan ha påverkat utfallet av resultanten, eftersom vissa frågor blev 

innehållsfattiga. Trots det fick jag se hur eleverna ser på sitt lärande och deras skolgång även 

om man kunnat få ut mer av informanterna. Genom de ostrukturerade intervjuerna fick 

informanten mer utrymme och bestämmer ordningen på intervjun (Denscombe, 2009: 234-

235). Det såg jag som positivt för jag känner både lärarna, specialläraren och eleverna sedan 

tidigare och det skulle ha blivit för uppstyltat om jag hade en bestämd ordningsföljd och 

frågor som inte kan förklaras eller omformuleras för informanten. Alla intervjuer inspelades 

för att användas som underlag för arbetet, vilket kan ha ge konsekvenser i resultatet. Dels att 

informanten känner sig obekväm och svaren blir därför inte sanningsenliga samt att jag kände 

alla informanter sedan tidigare, genom de allmänna frågorna i början anser jag dock att vi 

hittade en bra balans innan själva intervjun startade.    

  De etiska principerna är viktiga att ta i akt när man gör intervjuer och speciellt med 

elever under 15 år, vilket har gjorts i arbetet. Missivbrev (Bilaga 1) har skickats till 

vårdnadshavaren och eleven där de kunde ta del av informationen för att sedan välja om de 

ville vara delaktiga. Missivbrevet ska vara förklarande och även ta upp aspekter som 

anonymitet (Stukat, 2005: 130-134). Alla informanter och vårdnadshavare som jag skickat 

missivbrev till har godkänt deltagandet. Det som har underlättat mitt arbete har varit att alla 

informanter har deltagit och jag har fått godkännanden från vårdnadshavarna.   
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6 Avslutning  

Arbetet med eleverna med läs- och skrivsvårigheter är betydelsefullt i skolan. Genom att se 

till elevens behov och kunna tillgodose deras behov är inte bara viktigt i klassrummet men 

även utanför. Där har speciallärare eller specialpedagog en viktig roll. Alla elever är olika och 

är i behov av olika undervisningsformer och detta ska pedagogerna på skolan se till att ha 

kunskaper kring för elevens bästa. En viktig aspekt som har framkommit under studien är att 

se elevernas behov tidigt, sätta in tidiga åtgärder (Blomqvist& Wood, 2006:28–33). Genom 

att göra det minskar risken för att eleverna vid senare årskurser ska få svårigheter med 

skolarbetet. Arbetet har visat på flera metoder och hjälpmedel som kan underlätta elevernas 

skolvardag.       

 Syftet med arbetet var att få reda på hur samarbetet i skolan ser ut med elever i år 4 som 

är läs- och skrivsvaga och att få en uppfattning av hur läraren och specialläraren arbetar med 

dessa elever både i och utanför klassrummet samt se vilka hjälpmedel som fanns tillgängliga 

på skolan. Genom att ha studerat detta i skolmiljön har jag fått insikt i hur arbetet ser ut och 

detta har även varit givande för skolan i sig. Genom att lärarna fått se hur de själva arbetar 

från någon utomstående har de sett områden de kan arbeta vidare med. En positiv del av 

arbetet var att lärarna har visat intresse för boksamtal efter att de fått tagit del av studien och 

är inställda på att arbeta mer med det i framtiden för att utveckla elevernas läsning samt 

skrivning.      

 En betydande del att ta med sig i arbetet med läs- och skrivsvaga elever är att arbetet är 

givande, roligt och bäst av allt är när man ser utvecklingen särskilt när eleven själv gör det. 

Läraryrket i allmänhet är komplext och det är inte alltid lätt att se till alla elevers behov i en 

klass på 30 elever. Det kan även ha med resurser att göra för mer resurser skulle ge skolan en 

bättre grund att stå på. Detta skulle inte bara hjälpa de elever med läs- och skrivsvårigheter 

utan hela skolan.       

 För att vidare studera elevers läs- och skrivsvårigheter skulle det vara intressant att 

inrikta arbetet mer på eleven i sig. Hur upplever eleven sin situation utifrån ett 

genusperspektiv, finns det skillnader mellan pojkars och flickors skolsituation gällande läs- 

och skrivsvårigheter?   
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Bilagor 

Bilaga 1 

Hej! 

Mitt namn är Angelica Lindefalk och jag studerar min sista termin till lärare vid 

Mälardalens Högskola. Jag skriver nu examensarbete inom ämnet svenska och 

ska vara i årskurs 4, fyra veckor framöver. Till mitt examensarbete ska jag 

intervjua lärare på skolan. Det skulle även vara intressant för arbetet att höra hur 

eleverna ser på undervisningen i svenska. Intervjuerna sker anonymt samt även 

skolans namn. Eftersom eleverna är minderåriga behöver jag godkännande från 

vårdnadshavare men jag vill även gärna ha elevens medgivande till intervjuerna. 

 

Med vänlig hälsning 

Angelica Lindefalk 

Vid frågor kan ni kontakta mig: Telefonnummer eller Mail – adress. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Återlämna denna lapp med underskrift om ni godkänner intervjuerna, senast …. 

 

 

– -----------------------------------------                                   --------------------------------------- 

Vårdnadshavare Elev 
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Bilaga 2 

Observationsschema årskurs 4 

Elever med läs- och skrivsvårigheter Elev 1 Elev 2 Elev 3 

Räcker upp hand för hjälp    

Använder sig av hjälpmedel    

Får specialuppgift, individanpassat material    

Tar hjälp av bänkkompisen    

Får hjälp av lärare         

Får hjälp av speciallärare    

Får gå till speciallärare     

Ber om förtydliganden i instruktioner    

Elever utan  läs- och skrivsvårigheter Elev 4 Elev 5 Elev 6 

Räcker upp hand för hjälp    

Använder sig av hjälpmedel    

Får specialuppgift, individanpassat material    

Tar hjälp av bänkkompisen    

Får hjälp av lärare    

Får hjälp av speciallärare    

Får gå till speciallärare    

Ber om förtydliganden i instruktioner    

 


