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Syftet med forskningen var att ta reda på hur lärare arbetar med elever som har läs- 
och skrivsvårigheter och hur det motsvarar det litteraturen förespråkar kring arbetet 
med dessa elever. Litteraturen lyfter olika sätt att kartlägga samt arbeta med elever 
med läs och skrivsvårigheter samt miljöns betydelse i arbetet med elever som har läs- 
och skrivsvårigheter. För att ställa litteraturen i relation till hur det ser ut i 
verkligheten har vi genomfört en datainsamling utav intervjuer och observationer. 
Där fick vi fram hur lärare kartlägger elever, vilka arbetsmetoder som brukas samt 
hur de utnyttjar miljön för att främja dessa elevers utveckling. Analysen baseras 
sedan på en jämförelse av praktiken och litteraturen där det framkommer hur lärare 
respektive litteraturen förespråkar det olika arbetet med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Vi anser att detta arbete kan vara till hjälp för verksamma lärare 
med tips och idéer till hur arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter kan 
utformas.  
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1. Inledning 
Vi har valt att forska kring hur lärare i verksamheterna arbetar med elever som har 
läs- och skrivsvårigheter och ställa det mot hur litteraturen förespråkar arbete med 
dessa elever. Att forska kring detta område anser vi är viktigt därför att vi som lärare 
skall ha kunskaper kring hur arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter kan 
se ut, och hur vi i arbetet med dessa elever kan se till miljöns aspekter för att 
underlätta inlärningen för dessa elever. Läs- och skrivsvårigheter är idag inget 
ovanligt i skolorna idag. Därför ser vi det som en självklarhet att lärare skall ha 
kunskaper hur de kan arbete med dessa elever och hoppas att vi genom detta arbete 
kan belysa olika områden som är viktiga i arbetet med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Vi har även ett personligt intresse i detta och det har gjort att 
forskningen känts nära och lärorik. 
 

1.1 Syfte 

Syftet var att ta reda på hur lärarnas arbete med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter ser ut i praktiken samt på vilket sätt det motsvarar det litteraturen 
förespråkar kring arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

1.2 Forskningsfrågor 
Undersökningen bygger på följande forskningsfrågor: 

1. Vilka metoder och arbetssätt använder sig lärare av i sitt arbete med elever 
som har läs- och skrivsvårigheter? 

2. Hur stämmer lärarnas arbetssätt överrens med de arbetssätt som litteraturen 
tar upp? 

 
 

2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Språkliga medvetenheten 

I dag har många elever läs och skrivsvårigheter. Läs och skrivsvårigheter beror oftast 
på brist i den språkliga medvetenheten (Ericson, 2007). Under den språkliga 
medvetenheten finns det fem olika områden där det kan brista.  
Dessa är:  

 Den fonologiska medvetenheten, som innebär en uppmärksamhet på hur 
bokstävernas ljud låter och också hur språket är uppbyggt av olika enheter (Elbro, 
2004).  

 Den syntaktiska medvetenheten, som innebär att förstå de regler som gäller för 
ordningsföljden av ord i en sats (Fridolfsson, 2008) samt språkregler (Carlström, 
2007).  
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 Den morfologiska medvetenheten, som innebär att förstå de regler som gäller för 
att böja ord (Fridolfsson, 2008) samt att förstå att ord är uppbyggda av olika delar 
(ordsammansättning) (Carlström, 2007).  

 Den semantiska medvetenheten, som innebär att förstå sambanden mellan olika 
ord och vad orden och fraserna betyder (Fridolfsson, 2008).    

  Den pragmatiska medvetenheten språk och samtalsreglerna (Carlström, 2007).  

Dem mest framträdande läs- och skrivsvårigheterna beror på svårigheter i den 
syntaktiska medvetenheten samt det fonologiska kunnandet (Lundberg, Frost & 
Olofsson, 1988 enl. Ericson 2007) såsom avkodningsförmågan (Adams 1990 enl. 
Fridolfsson, 2008). Även Fridolfsson (2008) styrker att läs- och skrivsvårigheter kan 
bero på bristande fonologisk medvetenhet. Bristande bokstavskännedom 
(Samuelsson, 2006 enl. Fridolfsson, 2008) och ordförråd är också orsaker till läs och 
skrivsvårigheter (Wagner, 2004).  

 

2.2 Kartläggning av läs- och skrivutvecklingen 

En av läroplanens riktlinjer är att alla verksamma inom skolväsendet skall stödja 
elever i behov av särskilt stöd (utbildningsdepartementet, 2011). Detta kan göras 
genom kartläggning av elevens svårigheter, genom till exempel observationsschema 
såsom ”språket lyfter” (Fridolfsson, 2008) läsutvecklingsschema, eller diagnostiskt 
material (Carlström, 2007). Syftet med en kartläggning är att ta reda på vad eleverna 
har för läs- och skrivsvårigheter så dem kan arbeta vidare med dessa problem 
(Fridolfsson, 2008). Kartläggningar hjälper till att lyfta fram vad eleven redan kan 
och vad eleven behöver träna mer på (Druid Glentow, 2006). Kartläggning är också 
en bra metod för att få fram ett bra samarbete med föräldrarna kring elevens läs- och 
skrivutveckling (Lundberg & Herrlin 2005). Förutsättningen är förebyggande arbete 
och övervinna svårigheterna menar Carlström (2007).  

 
Metoder för att kartlägga elevens läsutveckling talar Lundberg och Herrlin (2005) om 
i boken ”God läsutveckling”. De talar om fem olika dimensioner som tillsammans 
samspelar och skapar en helhet för läsutveckling. Dessa fem dimensioner är: 

1. Fonologisk medvetenhet – läran om språkljuden 

2. Ordavkodning – kunskapen att avkoda ord, känna igen ord och veta vad dem 
betyder.  

3. Flyt i läsningen – läsning utan hinder, och läsa felfritt och få fram rätt satsmelodi 
som ett led mot läsförståelse.  

4. Läsförståelse – förståelse av det lästa innehållet.  

5. Läsintresse – elevernas intresse för läsning. 

Lundberg och Herrlin (2005) anser att en viktig uppgift som ligger på skolan är att 
elever skall förstå vad de läser, kunna använda texter och blir duktiga läsare. Att klara 
av dessa steg är viktigt för att lyckas i skolan och i arbetslivet. För att undvika att 
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någon elev halkar efter i sin läsinlärning behövs kartläggning av varje barns 
läsutveckling.  Att kartlägga elevernas läsutveckling är därför en metod för läraren för 
att vidare kunna planera in behövliga insatser. Enligt Lundberg och Herrlin bör 
kartläggningen ske regelbundet, för att sedan ske en gång per termin om inte eleven 
tydligt visar på långsam utveckling. Lundberg och Herrlin visar på 
kartläggningsscheman utformat för eleven respektive läraren där dem bägge kan följa 
elevens individuella läsutveckling. Observationsschemat är utformat enligt de fem 
dimensionerna. Alla elever utvecklas olika och kan ha nått olika långt inom dem olika 
dimensionerna och kan ha klarat långt i någon dimension men stannat upp i en 
annan dimension (Lundberg & Herrlin, 2005). Druid Glentow (2006) styrker detta 
genom att hon menar på att kartläggningar talar om vad en elev inte kan och inte har 
lärt sig än, samt det som eleven har lärt sig. Hon menar även på att kartläggningen 
talar även om hur eleven hanterar sitt skrivande och läsande. Läraren och eleven kan 
genom observationsschemat se vilka dimensioner eleven behöver utvecklas inom 
menar Lundberg och Herrlin (2005). De anser att kartläggning av eleven är viktigt för 
att kunna stötte elevens utveckling efter deras eget behov.  

Lundberg och Herrlin (2005) lyfter olika områden inom elevernas läsning som bör 
kartläggas såsom den fonologiska medvetenheten, ordavkodning, flyt i läsningen och 
läsintresse.  
 

Arbete med dessa övningar i syfte att kartlägga den fonologiska medvetenheten kan 
vara genom arbete med: 

 Rim och ramsor.  

 Lekar med stavelser, såsom klappa stavelser, leka med ord med endast en 
stavelse.  

 Ljuda ord, och berätta vilka ljud dem hör. Kan stegvis arbeta med att bara 
ljuda första ljudet och utöka till att ljuda alla ljuden. Använda material såsom 
pärlor för att räkna ut hur många språkljud som finns i ordet. Sortera ord efter 
första språkljudet alt. efter alla antalet språkljud. 

 Leka med bildkort som föreställer olika bilder där dessa bilder sorteras i olika 
högar efter deras ljud.  

 Placera ut bokstavskort under föremål i klassrummet såsom T under tavlan.  

 Fonem addition och fonem subtraktion, lägga till och ta bort bokstäver och se 
vilket ord det blir då såsom mask blir ask om vi tar bort m. alt. fonembyte 
vilket innebär att de byter ut bokstäver, exempelvis om vi byter ut t i tåg till s 
så blir det såg.   

 Leka med hemliga språk såsom rövarspråket visar på elevens möjligheter till 
att kunna manipulera ord (Lundberg & Herrlin, 2005).  

 
Arbete med ordavkodning kan innebära övningar såsom bland annat: 

 Att låta eleven namnge bokstäver 
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 Avkodar egna namn alt. namn från skyltar och förpackningar 

 Läsa nonsensord 

 Låter eleven bilda egna ord av flertal antal bokstäver. 

 Skriva ord som börjar på samma konsonantförbindelse såsom ord som börjar 
med sk, gr, sn.  

 Läsa en text tillsammans med eleverna och skriv ned ljudstridiga ord 
exempelvis jul-hjul. Låt eleverna leta upp dessa ord i texten och ringa in dessa 
(Lundberg & Herrlin 2005). 

 
Övningar som kan göras för att öva så att eleverna få flyt läsningen kan vara: 

 Öva ett antal ord med eleverna som finns uppsatta i klassrummet tills eleverna 
har lärt in sig dem och kan läsa dem med säkerhet.  

 Läsa en gemensam text upprepade gånger tills eleverna är säkra på texten och 
låt dem sedan får läsa själva för att öva upp flytet i läsningen.  

 Göra testet ”vilken bild är rätt” för att se vilket flyt eleverna har i sin läsning. 

 Låt eleverna läsa svårare texter med längre meningar. 

 Uppmuntra eleverna att diskutera det dem läst och fråga om det är något dem 
inte förstår, detta görs för att få eleverna att inse att de skall ha en förståelse 
för vad dem har läst. 

 Läsa serier, och sedan öka till att läsa texter med bilder och sedan texter med 
enstaka bilder (Lundberg & Herrlin 2005).  

Kartläggning utav läsintresset kan göras på följande sätt:  

 Läsintresse kartläggning utgår ifrån frågor som ställs till eleven och utifrån det 
bedöms elevens utveckling inom denna dimension.  

 Samt att läraren bedömer elevens förmåga till att ta eget initiativ till läsning. 

 Uppmärksammar elevens respons på läsning, enskild som gemensam  

(Lundberg & Herrlin 2005). 

 

Kartläggning utav elevernas skrivförmåga däremot måste innefatta övning utav 
segmentering som innebär fört och främst det tänkta ordet såsom språkljuden och 
sedan möjligheten att få ner det talade språket i skrift. Detta kan ske på följande sätt: 

 Stavningsuppdelning – Delar upp ord i stavelser. 

 Fonemuppdelning – Delar upp ordet i dess olika språkljud.  
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 Diktamen av fonem- Övning där eleven får översätta språkljud till bokstäver 
samt se om de blandar gemener och versaler och om de kan forma 
bokstäverna.  

 Diktamen av ord – Utgår från att eleven säger efter ord som läraren säger så 
läraren ser att de har uppfattat ordet rätt sedan skall eleven skriva ned ordet. 

 Fritt skrivande – En möjlighet för lärare att se elevens grammatiska förmåga, 
och om elever har svårigheter som hämmar deras skrivande.  
 
(Carlström, 2007) 

 

Ett diagnos material som är läraren till hjälp i bedömningen utav elevens 
språkutveckling är ”Nya Språket Lyfter”. Det är ett material som kan tydliggöra för 
både elever och lärare var elever befinner sig i sin språkutveckling. Olika 
observationspunkter finns som läraren skall observera om vad eleven kan kring 
områdena läsa, tala, samtala och skriva. Exempel på observationspunkter för 
kartläggning utav elevens skriftliga förmåga är 

 Skriver miljönära ord 

 Skriver namn  

 Försöker skriva på dator eller för hand. 

 Skriver sagor på dator 

 Skriva till bild 

 Skriver olika sorters texter 

 Medveten om stavningsregler 

 Rättar sin egen text på eget initiativ 

 Rättar efter korrigering  

 (Skolverket, 2012)  

 

2.3 Arbetssätt för att utveckla elevers läs- och skrivfärdigheter  
Kiwimetoden är en metod som är läsprocessande menar Körling (2006). Hon lyfter 
att språket blir synligt för eleverna genom kiwimetoden samt att Kiwimetoden gör det 
möjligt för eleverna att erövra språket. Vidare menar Körling att ett av kiwimetodens 
bärande begrepp är gemensam läsning. Hon lyfter att det finns 120 små kiwiböcker 
och 25 av dessa finns även i storboksformat. De tre olika nivåerna som Kiwiböckerna 
finns i är: klara, färdiga och gå, i varje nivå finns det fyra olika steg (Körling). 
Böckerna finns både med fakta och med små berättelser. I de tillhörande 
lärarhandledningarna startar denna läsundervisningsmetod med att läraren har ett 
större ansvar och att ansvaret sedan successivt övergår till eleverna. 
Lärarhandledningarna innehåller utförliga undervisningsförslag till varje Kiwibok 
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samt kopieringsunderlag med enklare övningar för eleverna 
(http://spica.utv.miun.se). Fokus ligger på bild och text samt på mötesplatsen, därför 
måste det vara en storbok som är tillgänglig för alla så att det ger en gemensam 
upplevelse anser Körling (2006). Hon menar att innan storboken presenteras för 
eleverna är det bra att uppmuntra elevernas förförståelse om det ämne som 
storboken kommer att handla om. Körling menar vidare att genom att läraren ställer 
medvetna och öppna frågor vägleds eleverna in i text och bild. För att underlätta för 
eleverna att förstå och möta texten ska det samtalas om bilderna anser Körling. Det 
är läraren som läser i den gemensamma läsningen och det är läraren som ska vara 
modell för hur det låter med verklig läsning menar hon. Körling lyfter även att 
eleverna själva får läsa ur storboken men att det inte finns något krav på det. Hon 
menar även att det är tillåtet för eleverna att avbryta, fråga, tänka högt och samtala 
under berättelsens gång för att lättare komma in i den. 

 
Konkreta övningar utav den språkliga medvetenheten:  

 Den fonologiska medvetenheten och denna kan tränas genom tidigare nämnt 
bland annat rim och ramsor (Lundberg & Herrlin 2005). 

 Den syntaktiska medvetenheten kan tränas genom lekar där eleverna 
uppmärksammas på språkets regler och rättar meningar (www.folkhalsan.fi)   

 Den pragmatiska medvetenheten kan övas genom att leka med språket såsom 
eleverna får leta fel i texter, felaktiga sammansättningar samt gissa gåtor 
(Svensson). 1998).  

 Den morfologiska medvetenheten övas genom stavelse lekar 
(www.folkhalsan.fi)  

 Den semantiska medvetenheten övas genom att eleverna får reflektera över 
om en mening formulerad på olika sätt betyder samma sak eller kan betyda 
olika (Svensson, 1998).  

Friskrivning kan också vara ett sätt för eleverna att kunna träna sin individuella 
skrivförmåga, och innebär att eleverna inte har krav på sig om korrekt skrivning. 
Däremot lyfts nackdelar med dessa fram såsom att eleverna fortsätter att stava ord fel 
eftersom ingen korrigerar dem (Druid Glentow, 2006). Däremot anser Druid 
Glentow att elever skall få skriva själva för att främja deras berättar glädje.  

Witting är en läs- och skrivinlärningsmetod som kan brukas för ominlärning för 
elever med skrivsvårigheter där arbetet anpassas efter elevernas svårigheter 
(Fridolfsson, 2008; Carlström, 2007). Däremot är Wittingmetoden en krävande 
metod som kräver engagemang samt resurser utav skolan (Druid Glentow, 2006). 
Wittingmetoden innebär övningar av bokstäverna och dess ljud, där vokalerna 
kommer först och sedan övas konsonanterna. Sedan får eleverna bilda ord av dessa, 
arbetet sker från delen (ljuden, bokstäverna) till det hela (ord/meningar). 
Avlyssnings skrivande är nästkommande steg och är då ej kontext bundet 
(Fridolfsson 2008). Läraren behöver ha kunskap om läs och skrivutveckling för att 
kunna anpassa undervisningen, vara mottaglig, ta tillvara på elevens kunskaper och 
anpassa sig efter elevernas individuella behov (Carlström, 2007). 

http://spica.utv.miun.se/
http://www.folkhalsan.fi/
http://www.folkhalsan.fi/
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LTG däremot betyder läsning på talets grund. Det är ett läs- och 
skrivinlärningssystem som är baserat på elevernas egna meningar och ord som 
uppstår utifrån deras egna känslor, erfarenheter och tankar. I LTG-metoden 
formulerar eleverna tillsammans med lärarna egna texter 
(http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg) I LTG arbetas det från det hela 
(meningar/ord) till delen (bokstäver och ljud) (Druid Glentow, 2006). LTG-metodens 
arbetssätt omfattar fem faser:  

 Samtalsfasen - Genom samtal mellan elever och lärare om gemensamma 
iakttagelser, funderingar och upplevelser är syftet att bilda ett textmaterial 
som eleverna ska kunna känna igen sig i. Det är viktigt eftersom eleverna ska 
jämföra de skrivna texterna med de uttalade orden.  

 Dikteringsfasen – Läraren skriver ner meningar som eleverna formulerar. På 
detta sätt får eleverna se ett samband mellan tal och skrift. Eleverna får under 
denna fas tillfällen att undersöka hur tal och skrift förhåller sig till varandra.  

 Laborationsfasen – Eleverna får i denna fas arbeta med läs- och skrivinlärning 
på sin egen nivå. Uppgifterna som läraren ger eleverna ska vara individuellt 
anpassade. Denna fas innefattar fonemen, ljudning utav ord eller hela 
meningar. Samt sker här avkodningsövningar. 

 Återläsningsfasen – Eleverna får läsa texten som de dikterat i grupp eller 
enskilt. Läraren betonar vilka ord som eleven kan behöva öva på. Eleven kan 
även själv markera en del ord. 

 Efterbehandlingsfasen – Eleverna fortsätter arbetet med sina meningar och 
ord. Vill eleven kan orden illustreras.  

 (http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg) 

2.4 Miljöns betydelse i arbetet med elever som har läs- och 
skrivsvårigheter  
För elever med läs och skrivsvårigheter i form av koncentrationssvårigheter är det 
viktigt att ta hänsyn till miljön, för att dessa barns läs- och skrivinlärning skall 
utvecklas åt det positiva hållet anser Fridolfsson (2008). Miljön behöver alltså 
tillämpa möjligheter för dessa barn att få lugn och ro (Fridolfsson). Däremot anser 
Svensson (1998) att det inte finns ett sätt att utforma miljön på, som passar alla barn. 
Vi måste vara uppmärksamma på det enskilda barnet och anpassa miljön runt det 
specifika barnet så att denne kan få störst användning av det (Svensson). Att skapa en 
intresserande miljö och fånga upp elevens intressen är även det viktigt anser 
Carlström (2007) samt Druid Glentow (2006). Ofta tycker speciallärare och lärare att 
detta är en bra lösning att eleverna med läs och skrivsvårigheter får gå iväg från 
ordinarie undervisning till speciallärare då arbetet sker i en lugnare lärmiljö. I dessa 
lokaler dit eleverna får gå finns det även ofta tillgång till alternativa verktyg i olika 
former (www.skolinspektionen.se). Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 
fritidshemmet (utbildningsdepartementet, 2011) skall sträva efter att miljön i 
verksamheten främjar elevernas utveckling.  
 
 

2.5 Hjälpmedel för elever som har läs- och skrivsvårigheter 
Av de tekniska hjälpmedel som finns så finns det både datorbaserade och icke-
datorbaserade. Till de datorbaserade hjälpmedel som finns räknas till exempel 
ordbildningsprogram, talsyntes, skärmläsning och skanning. Datorn som hjälpmedel 

http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg
http://www.skolinspektionen.se/documents/kvalitetsgranskning/dyslexi/kvalgr-dyslexi-slutrapport.pdf
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gynnar elevernas individuella träning, såsom stavning och glosor, och är ett värdefullt 
hjälpmedel. Det finns även datorprogram som kan hjälpa till att stärka elevernas 
fonologiska medvetenhet, läshastighet, avkodningsförmågan och rättstavning. 
Datorn kan också ses som ett koncentrationshjälpmedel för att öka elevers 
koncentration och uthållighet. Till de icke-datorbaserade hjälpmedel som finns 
räknas till exempel MP3-spelare, Daisy-spelare, läslinjal och fickminne. Genom att 
erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter dessa material görs det möjligt för dessa 
elever att delta i skolarbetet och inkluderas i gemenskapen i klassen (Carlström, 
2007). Hjälpmedel ska ses som ett verktyg och kan inte ersätta pedagogens roll 
(Carlström).  

2.5.1 Datorer 

Det finns olika pedagogiska program till datorer som eleverna kan arbeta med. Några 
är enbart fokuserade på stavningsträning. Andra program ger stöd åt stavningen i 
anslutning till skrivningen. Det är viktigt att läraren finns som stöd så att eleven inte 
lämnas ensam med sitt arbete då risken finns att det bli ett sämre resultat. Vidare 
finns det program som ger elever och lärare en granskning och ständig diagnos 
jämsides med skrivningen och läsningen. På flera olika sätt kan datoranvändningen 
för elever med läs- och skrivsvårigheter medverka till en förbättrad läs- och 
skrivutveckling. Delvis då datorer kan motivera elever med svårigheter att arbeta 
extra med det som de brister inom. Eleverna blir ofta motiverade att arbeta vidare 
med sina svårigheter. För många är det just datorn som är motiverande, även 
datorprogrammen som ger ständig återkoppling till eleven upplevs som motiverande. 
Datorstödet ger läs- och skrivhandikappade elever en möjlighet att uppväga en 
bristfällig fonologisk förmåga genom att eleven istället får utveckla och stärka en 
morfologisk strategi i sin läsning (Myrberg, 2001).  

2.5.2 Daisyspelare 

En Daisy-spelare är en cd-romspelare där elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
läsa och orientera sig i de Daisy-talböcker som finns. Eleverna kan med en Daisy-
spelare förflytta sig mellan olika kapitel och sidor samt sätta bokmärken i talböckerna 
(http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/spelare/). Talböcker och ljudböcker som 
finns i Daisy-format ger plats för ett stort antal fördelar för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Daisy-talböcker är lätta att hitta i för eleven då de har en tydlig 
struktur. Det är även lätt för eleverna att bläddra mellan bokens sidor, sidnummer 
eller kapitel och att sätta ett bokmärke för att veta vart de var tills nästa gång. Det är 
även möjligt att ändra hastighet på uppläsningen så att den passar just honom eller 
henne (http://www.daisyspelare.se/) 

2.5.3 AlphaSmart 

AlphaSmart är ett skrivhjälpmedel som motiverar och uppmuntrar elever att skriva 
(www.neo2.se). När eleverna arbetar med AlphaSmart kan dem välja mellan att 
skriva ut texterna på vanlig skrivare eller skicka över dem till en dator och bearbeta 
texterna där för att sedan skicka tillbaka dem till sin AlphaSmart 
(http://www.alphasmart.se). 
 
 

2.6 Undervisningens utformning 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=791
http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/spelare/
http://www.daisyspelare.se/
http://www.neo2.se/
http://www.alphasmart.se/
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(utbildningsdepartementet, 2011) föreskriver att hänsyn skall tas till samtliga elevers 
behov i utformandet utav undervisningen. Det är viktigt att läraren arbetar för att 
stärka elevernas självkänsla genom exempelvis ge eleven mer ansvar, ha en positiv 
inställning, ge eleverna tillräckligt med tid på sig för att lösa uppgifterna, ge tydliga 
instruktioner och använda sig utav aktiviteter som möjliggör läs- och skrivträning 
(Druid Glentow, 2006). Det är även viktigt att använda sig utav särskilda strategier så 
eleven med svårigheter kan följa med i undervisningen (Carlström, 2007; Druid 
Glentow, 2006). 

Bilden nedan är en översikt över vad vi fått fram i vår litteraturgenomgång. 

 

Litteratur 

God läsutveckling 

Skrivförmåga 

Nya språket lyfter 

Miljöns betydelse i 

arbetet med elever 

som har läs- och 

skrivsvårigheter 

 

Kartläggning av läs- 

och skrivutvecklingen 

Arbetssätt för att 

utveckla elevernas 

läs- och 

skrivfärdigheter 

Hjälpmedel för elever 

som har läs- och 

skrivsvårigheter 

 

Kiwimetoden 

Wittingmetoden 

LTG-metoden 

Datorer 

Undervisningens 

utformning 

Daisy-spelare 

AlphaSmart 

Friskrivning 
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3. Metod  

 

3.1 Forskningsansats  
Vi har valt att använda kvalitativforskningsansats därför att vi ville skriva och 
reflektera kring vår forskning och därför blev det en kvalitativforskningsansats. Vi 
ville gå på djupet utav hur lärarna arbetar i verksamheterna och har därför låtit den 
datainsamling vi gjort representera hur det ser ut ute i praktiken.  
Denscombe (2009) menar att kvantitativ forskning innebär statistik och mätnings 
forskning och lämpar sig mest för forskning med siffror. Därför kändes denna metod 
ej relevant för vår forskningsstudie. Kvalitativforskning ställer också stora krav på 
korrekthet i siffror och att datainsamlingsmetoderna ger utrymme för möjlighet att 
sammanställa till diagram (Denscombe).  

Eftersom vi inte ville göra en forskning med statistik föll det sig naturligt till att bli en 
kvalitativforskningsansats. Kvalitativforskning innebär skrift med ord samt ett 
djupare perspektiv på forskningen samt att denna sorts forskning innebär att 
resonemangen och diskussionerna baseras på datainsamlingen (Denscombe, 2009). 
Vilket också stämde överrens med vår önskan att basera resonemanget på vår 
datainsamling där vi utifrån vår forskningsfråga tar reda på hur lärarna arbetar i 
verksamheterna med elever som har läs- och skrivsvårigheter för att sedan kunna 
ställa det mot vad litteraturen tar upp som är vår andra forskningsfråga. På så sätt 
grundas forskningen på datainsamlingen, för utan datainsamlingen finns inget att 
ställa mot litteraturen. Samt att vi ville forska på djupet mer än på bredden och som 
Denscombe (2009) uttrycker sig är kvalitativ forskning ”förankrad i verkligheten”. 

3.2 Forskningsmetoder 
Vi har valt forskningsmetoder såsom intervjuer samt observationer. Denscombe 
(2009) lyfter fram intervjuer samt observationer som källor till kvalitativ data. Vi 
valde att se intervjuerna samt observationerna som kompletterade gentemot 
varandra för att se på verksamheterna ur fler perspektiv som Denscombe (2009)  
lyfter som triangulering.  

Våra intervjuer genomfördes via direkt kontakt på skolorna samt via mail kontakt. 
Denscombe (2009) menar att det finns nackdel med online intervjuer eftersom den 
intervjuade inte kan påverkas till att berätta mer. Däremot valde vi att skicka 
intervjufrågor (se bilaga 1) via mail på grund av möjligheten för den intervjuade 
läraren att själv ta sig tid att svara på intervjufrågorna när det själv passade dem för 
att vi skulle få så utförliga svar som möjligt. Samt så skickades kompletterande frågor 
via mail. Denscombe lyfter intervjuer online som en flexibel insamlingsmetod och en 
fördel vilket vi också tyckte och det var, därför valde vi att lägga intervjuerna som en 
online insamlingsmetod. Däremot fanns det dem lärare som intervjuades via direkt 
kontakt på skolorna och detta gjordes på grund av önskemål om detta från dem. Vid 
de direkta intervjuerna kunde vi utgå ifrån semistrukturerade intervjuer där vi hade 
våra intervjufrågor som grund men kunde ställa dem utefter hur intervjun fortskred 
(Denscombe, 2009). Fördelen med en intervju som sker via direkt kontakt med båda 
parter närvarande anser vi är en fördel då vi kan be den intervjuade läraren att 
förtydliga och ge konkreta exempel, hålla den intervjuade inom ämnet utan att 
spinna vidare på sådant som kan vara irrelevant för forskningen samt att följdfrågor 
kan ställas utifrån det som den intervjuade läraren berättar. Denscombe (2009) lyfter 
direkta intervjuer som en fördel för att direkt på plats kunna hålla fokus på det som 
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anses relevant. Däremot var inte direkta intervjuer vår första hands val eftersom vi 
ville ge lärarna tid att reflektera och svara på intervjufrågorna. Eftersom tiden var 
pressat såg vi mail intervjuer som den största fördelen över direkta intervjuer. Men 
självklart tillgodosåg vi de lärarna som önskade direkta intervjuer genom att träffas 
båda parter och föra intervjun efter skoltid på verksamheten. Vid de direkta 
intervjuerna tog miljöns betydelse i beaktande och genomfördes på ostörda plaster i 
skolan efter skoltid (Stukát, 2005).  

Vi utgick från färdiga frågor som vi skickade ut till de verksamma lärarna och dessa 
frågor låg också som underlag i de direkta intervjuerna. Vi vet att det finns andra sätt 
att samla in data inom kvalitativforskning såsom genom dokument och frågeformulär 
(Denscombe, 2009) men intervjuer och observationer kändes mest relevant för att 
själva få se och uppleva hur arbetet i praktiken kan se ut samt få lärarna att delge 
sådant som bara dem vet om verksamheten. Våra intervjufrågor utgår ifrån 
djupintervjuer där lärarna behövde utveckla sina svar till mer än enstaka ord för att 
intervjun skulle ge önskat resultat. Denscombe (2009) talar om djupintervjuer i 
forma av erfarenheter och åsikter som behövs utvecklas i mer än form av enstaka ord. 
I de fall som vi intervjuade via direkt kontak fick vi förlita oss på det som Denscombe 
benämner som fältanteckningar. Han benämner det som en metod som baseras på 
tolkning och minne. Vi valde därför att skicka ut sammanställningen av 
fältanteckningarna till berörda lärare för godkännande.  

Vi ville även styrka det lärarna sagt i intervjuerna att dem gör, genom att se för oss 
själva hur lärarna arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Detta för att 
kunna komplettera sådant som lärarna själva inte nämnt under intervjun. För att se 
hur lärarna arbetar använde vi oss av observationer vilket brukar vara lämpligast för 
att ta reda på detta (Stukát, 2005). Vi har i våra observationer varit deltagande som 
observatör, vi har med egna ögon sett vad som händer i klassrummet på ett ingående 
sett (Denscombe, 2009). Fördelen med deltagande observation är att vi inte blandar 
oss i den naturliga miljön utan att den bibehålls (Denscombe). Detta innebär att vi 
har varit närvarande i klassrummet och suttit och observerat utan att på något sätt ha 
påverkat eller deltagit som stöd i undervisningen. Det sättet vi observerade på kan 
även kallas öppna observationer där deltagarna är medvetna om att forskning pågår 
(www.vr.se). Våra observationer som genomfördes grundas i samspelet mellan 
människorna såsom språkbruket och handlingarna (Denscombe, 2009). Vi använde 
oss utav ett observationsschema (se bilaga 2) för våra observationer, vi utgick ifrån en 
färdig modell som finns exemplifierad av Bjørndal (2005) samt att vi förde små 
anteckningar som innefattas i öppna observationer (www.vr.se). Nackdelen med 
deltagande observation är att det krävs mycket personliga resurser och personligt 
engagemang samt att den insamlade data kan vara svår att verifiera (Denscombe, 
2009). Detta eftersom observationen är beroende av forskaren själv som 
forskningsredskap, det blir därför svårt att upprepa samma studie för att kontrollera 
noggrannheten (Denscombe). Däremot anser vi att genom att ha kombinerat 
intervjuer och observationer underlättat för att få en sådan noggrann utvärdering av 
verksamheterna som möjligt. 

3.3 Urval 
Datainsamlingen genomfördes i mellersta Sverige på tre olika mångkulturella 
grundskolor. De deltog nio lärare i datainsamlingen. Åtta av dessa är klasslärare och 
undervisar i åk 2- 5 och en är undervisande specialpedagog. Ålderspannet på dem 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/
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som deltog i studien är mellan 35 – 65 år. Vi valde detta urval av deltagande lärare på 
grund av tillgängligheten samt tack vare att de verksamma lärarna möjliggjorde för 
oss att genomföra datainsamlingen i deras verksamhet. Varje deltagande lärare 
intervjuades samt observerades. Detta resulterade i nio stycken intervjuer samt nio 
stycken observationer. Observationerna samt intervjuerna genomfördes under en 
period av ca 4 veckor. 

3.4 Databearbetning och analys metod 
Insamling av materialet gjordes genom intervjuer av nio lärare där vi ställde 
förbestämda frågor samt förde anteckningar. Observationer genomfördes också och 
då efter ett observationsschema. Observationerna skedde under en heldag i varje 
intervjuad lärares klass. Intervjuer och observationer samt litteraturen låg till grund 
när vi började kategorisera fram nyckelkategorier. Våra nyckelkategorier utgår ifrån 
mallar/modeller eller specifika arbetssätt som lärare brukar i verksamheterna i 
arbetet med elever som har läs och skrivsvårigheter samt viktiga områden i arbetet 
med dessa elever som lyfts ur litteraturen.  

3.5 Etiska ställningstaganden 

1. Vi har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna genom att se till 
informationskravet på så sätt att vi informerat de berörda om vad 
datainsamlingen skall användas till, att de har ett frivilligt val att delta och när 
som helst har rätten att dra sig ur.  

2. Till samtyckeskravet har vi sett till att få deltagarnas samtycke att använda 
datainsamlingen i arbetet och inte utövat någon påtryckning vad gällande 
deltagandet. Samt att vi ej har eller kommer att utöva någon form av negativa 
påföljder om de väljer att avsluta sitt deltagande.  

3. Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet och informerat deltagarna 
om att de, samt skolan, i det färdigställda arbetet kommer att vara anonyma.  

4. Enligt nyttjandekravet kommer vi endast att använda oss utav 
datainsamlingen till detta arbete (Vetenskapsrådet, 2002).  
 

Vi har i detta arbete, datainsamling såsom i framtagandet ur litteratur strävat och 
arbetat efter att hålla en god forskningssed samt att ha ett etiskt arbetssätt i 
forskningen (www.vr.se).  

 

4. Resultat 

 

4.1 Resultatpresentation 
Denna resultatpresentation bygger på observationer samt intervjuer som fick 
komplettera varandra. Det gav oss flera perspektiv att se på verksamheten som 
tidigare nämnt såkallad triangulering. Vi sammanställde dem i vår 
resultatpresentation för att intervjuerna och observationerna stämde överrens med 
varandra.  
 

http://www.vr.se/
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4.1.1 Kartläggning av läs- och skrivutveckling.  
Verksamheterna brukar främst kartläggningsmetoder som kartlägger läsutvecklingen 
och endast några få kartläggningsmetoder för skrivutvecklingen. En del 
kartläggningsmetoder kartlägger både läs- och skrivutvecklingen och det förekom i 
vissa verksamheter. En verksamhet känner till olika metoder men brukar ingen 
särskild modell i verksamheten. Verksamma lärare som inte har någon tydlig mall 
från skolan, som de skall arbeta efter, anser att det är viktigt ändå att läraren har 
kunskaper inom olika läs och skrivinlärningsmetoder såsom ljudningsmetoden och 
helordsmetoden för att kunna vägleda eleverna. Att undervisande lärare har läs- och 
skrivinlärning i sin utbildning anses viktigt enligt verksamma lärare.  

 
För att kartlägga elevers individuella läskunskaper brukades i större delen av 
verksamheterna BRAVKOD som kartläggningsmetod utav specialpedagoger. Vilket 
innefattar lästräningsmaterial och övningar utav ordavkodning. En lärare berättar 
om hur deras skola arbetar med BRAVKOD ”Ordavkodningen övas individuellt under 
fem-sex veckor vid två tillfällen i veckan. Hela klassen screenas regelbundet och 
utifrån det resultatet rekryteras elever att få göra BRAVKOD-satsning”. Det har 
framkommit av datainsamlingen att båda de verksamheter som använder BRAVKOD 
har kartlagt eleverna för att få fram vilka elever som är i behov utav att gå till 
specialpedagogen och fortsätta arbeta med BRAVKOD.  

Boken ”God läsutveckling” samt lärarhandledningsboken av Ingvar Lundberg och 
Katarina Herrlin (2005) användes också som kartläggningsmetod i större delen utav 
de deltagande verksamheterna. Den används i syftet att kartlägga elevernas 
läsförmåga och har då utgått ifrån läsutvecklingsschemat. Övningarna i boken god 
läsutveckling används i syftet att öva och reda på var eleverna befinner sig i sin 
läsutveckling. En verksam lärare berättar hur hon arbetar utifrån boken ”Jag lyssnar 
på hur läsningen låter, om eleven kan läsa orden med flyt, samt om eleven använder 
ljudningsstrategien för att komma vidare i sin läsning ”. Lärarna frågar sedan 
eleverna om de förstått vad de läst och ställer följdfrågor om innehållet i texten. Även 
specialpedagogerna använder dessa övningar för elever med läs och skrivsvårigheter 
för att kunna bedöma dessa elever ytterligare. 
 
Även läsförståelsestencilen såsom ”Vilken bild är rätt” utifrån Ingvar Lundbergs bok 
”Kom och Läs” används i verksamheterna där eleverna får läsa en mening och kryssa 
över vilken av de fyra bilderna som sitter ovanför meningen som stämmer överrens 
med meningens innehåll. De får en viss tid på sig och under den tiden skall de hinna 
läsa och förstå vad de läst och kryssat över rätt bild till meningen. Resultatet av antal 
rätt räknas sedan ut för att se elevens ”stanine” som är olika värden där ett visst 
stanine är medelvärdet där de flesta elever i den åldern befinner sig på sedan kan 
eleverna hamna under medelvärdet eller över. 
 
Annat kartläggningsmaterial är ”Nya språket lyfter” som är ett material från 
skolverket. Det används utav verksamma lärare som ett bedömningsunderlag för att 
se att eleven har uppnått minimum målen för årskursen inom läs och skrivområdet. 
Detta kan hjälpa lärarna att se var eleverna avviker i sin läsförmåga. Att använda 
denna metod har ute i verksamheterna bestämts på organisationsnivå. För 
kartläggning av den skriftliga utvecklingen brukar verksamheterna även friskrivning 
samt diktamen.  
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4.1.2 Arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och skrivfärdigheter 
All sorts läsning uppmuntras i verksamheterna. Däremot är några specifika 
läsövningar som brukas i verksamheterna, avkodning av ord genom att eleverna 
namnger bokstäver i läseböckerna och övar på alfabetet samt återberättande. 
Eleverna uppmuntras även till läsning och återberättande utav gåtor. Eleverna fick 
även göra fonemlekar där de delade upp olika språkljud muntligt. En specialpedagog 
ute i verksamheterna använder ett träningsmaterial ”Läsinlärning i 7 steg” av Maj J 
Örtendal (2008) för att få eleverna att knäcka läskoden. Detta används som ett 
arbetsunderlag där eleverna får olika övningar och tränar sin läsförståelse, 
bokstavskännedom, läsförmågan, kartläggning samt öka fonologiska medvetenheten. 
Förklaring av svåra ord förekommer också i verksamheterna samt samtal innan 
läsning för att eleverna skall få en förståelse av vad texter handlar om där läraren 
oftast leder samtalet. Samtal upplevs viktiga av de verksamma lärarna för att få igång 
elevernas läsning och brukas ofta i verksamheterna.  

Läsövningarna sker i olika konstellationer såsom i gemensamma böcker, egen bok 
eller i arbetsuppgifter. Dessa läsövningar sker tillsammans i samspel med lärare, 
delvis tillsammans med lärare eller med stöd utav läraren. En lärare berättar att hon 
vid gemensam högläsning finns som stöd för elever med svårigheter och visar var i 
texten de befinner sig. Läsning av svåra texter sker tillsammans i helklass eller med 
kamrat.  

 

Skrivövningarna som förekommer i verksamheterna är diktamen som grundar sig i 
Wittingmetoden. Andra skrivövningar är skrivandet utav fakta texter, beskrivande 
texter och arbete i arbetsböcker. En verksam lärare påpekar vikten utav att elever 
med läs och skrivsvårigheter får skriva om saker som finns i deras närmiljö därför att 
de är då saker som berör dem och intresserar dem att de kan tänka sig att arbeta trots 
deras svårigheter. Eleverna fick även rätta meningar samt öva stavelse lekar där de 
fick stycka upp ord i dess olika stavelser. Eleverna fick också öva fonemuppdelning 
genom att dra ett bindestreck mellan varje språkljud dem hörde. Skapa egna samt 
arbeta i färdiga korsord är också något som brukas i verksamheterna. Eleverna fick 
också arbeta med övningar där de hade luckor i texter där dem skulle fylla i orden 
som saknades. Lärarna i verksamheterna är noga med att påpeka stor bokstav, punkt 
och vissa även i vissa klasser påpekas mellanrum mellan ord när eleverna får skriva 
texter. Skrivövningarna som förekommer i verksamheterna sker gärna i 
konstellationer såsom tillsammans med kamrat, enskilt, tillsammans hela klassen 
eller med stöd utav läraren. 

Vid skrivning är lärarna också noggranna att finnas till hands för de elever som 
behöver extra stöd, förtydligande av elevernas texter sker också ute i verksamheten 
genom att läraren skriver under elevernas texter för att förtydliga vad eleverna 
skrivit. Den verksamma läraren uttrycker att det innebär att eleverna får se att det 
dem skrivit faktiskt också betyder något! Lärarna finns också till hands som 
stavningshjälp hos de elever de vet klarar av att bli ”rättade” men viktigt anser 
verksam lärare är att rättningen förekommer först efter elevernas mognad alternativt 
i de senare årskurserna. Lärarna finns också till hands att stödja eleverna med läs- 
och skrivsvårigheter för att stärka deras självförtroende. Andra sätt som de stödjer 
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elever med läs- och skrivsvårigheter är genom att skriva ned stödord- eller meningar 
på post it lappar, tavlan eller bärbar whiteboard som stöd för eleverna i deras 
skrivande. Som stöd i elevens skrivande används oftast tankekartor som eleven 
skapat själva eller gemensamt i klassen.  

 
Kiwimetoden används i verksamheterna i varierande grad utav lärare alt. 
specialpedagogen. Specialpedagogen alternativt läraren har använt sig utav storbok 
och småböckerna och arbetar utifrån en ”lärarhandledning” med olika läs och skriv 
övningar. De lärare som inte arbetat utifrån storboken använder främst de små 
kiwiböckerna i klassrummet som eleverna får läsa som valfri bok, där de får välja bok 
utifrån svårighet på boken. Kiwiböcker lånas också in i klassrummet hos de 
klasslärare som inte redan har dem därinne. Kiwi böckerna finns i tre 
svårighetsgrader som är benämnda, Klara, Färdiga samt Gå. De verksamheter som 
inte använder någon specifik metod är medvetna om och har tillgång till 
kiwimetoden. 

LTG, används som metoder för läs- och skrivutvecklingen i verksamheterna där de 
exempelvis bryter ned namn till bokstäver för att bilda nya ord eller meningar. I viss 
verksamhet förekommer även att läraren låter eleven diktera och skriver ned vad 
eleverna sagt. Får igång elevers tankar innan läs- och skrivövningar är ett vanligt 
förekommande fenomen ute i verksamheterna. Lärarna uppmärksammar på hur 
orden låter och skillnaden däremellan såsom tal, tall. Ljudbok och övningar finns i 
verksamheterna om hur ord låter men stavas annorlunda såsom arg. Helordsläsning 
med ljudning sker också i verksamheterna. En övning som brukas i verksamheterna 
är användningen utav bildkort där eleverna får dra ett bildkort, och sedan ljuda och 
stava hur symbolen på bilden stavas, exempelvis hammare.  

4.1.3 Miljöns betydelse i arbetet med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter 

4.1.3.1 Fysiska miljön 
De verksamma lärarna anser att det är viktigt att miljön inbjuder till möjligheter för 
läs och skrivande. Då är det viktigt med böcker med varierad svårighets grad, 
anpassade pennor och penngrepp, alfabets kort med gemener och versaler finns 
uppsatt i klassrummet respektive på en del bänkar, alfabetet i klassrummet finns på 
väggen som stöd samt vokalerna, ordbilder finns uppsatta, läsremsor finns att ha 
under textraden och bilder med ordförklaring under. Grupprummet ses som en 
tillgång när en elev behöver lugn och ro. När hjälpmedlen skall användas är det oftast 
läraren som bestämmer. Vissa hjälpmedel får eleverna använda när de ”frågar först” 
bortsett från sådana hjälpmedel som tillhör de elever med svårigheter såsom en egen 
dator eller egna hörselkåpor. Ute i verksamheterna tänker dem på placeringen i 
klassrummet och bredvid vem eleven sitter och att eleverna kompletterar varandra. 
Elever med svårigheter skall få möjlighet att sitta långt fram, så de kan se tavlan 
exempelvis vid arbete med den interaktiva projektorn, samt för att eleven lättare skall 
får stöd utav läraren. 
 
4.1.3.2 Sociala miljön 
Lugn och ro ger arbetsro i klassrummet vilket lärarna också är noggranna med att 
vidbehålla samt är det viktigt med ett inbjudande, demokratiskt klimat så att eleven 
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inte behöva känna skam eller behov av att dölja sina svårigheter. Genomgångar är 
genomgående i verksamheterna och är ofta tydliga och upprepande där eleverna 
inbjuds till delaktighet. Lärarna i alla verksamheter är noggranna med att ge eleverna 
positiv respons ”uppåt puffar”. Klasserna skulle behöva vara mindre anser 
klasslärarna. Miljön i både klassrum, och grupprum anses viktiga. Eleverna används 
som ”hjälpmedel” i viss verksamhet där elever sätts bredvid varandra vid läsning där 
en lässvag elev får hjälp utav en stark läsare men där lärarna ser till att den starka 
läsaren kan kompletteras på något sätt av den svage läsaren. 

 

4.1.4 Hjälpmedel för elever som har läs- och skrivsvårigheter 
Lärarna anser att alla hjälpmedlen bör användas och att eleverna måste veta var 
hjälpmedlen finns att hämta. 
 
4.1.4.1 Dator 
Konkret material som elever med läs och skrivsvårigheter får utnyttja i skolorna är 
bland annat dator som de arbetar med både hos specialpedagogen men också i 
klassrummet med olika läs och skriv program med bland annat talsyntes och 
rättstavningsprogram och minnes lekar. Skrivövningarna såsom berättelseskrivandet, 
eller friskrivandet som görs i verksamheterna kan också ske på dator direkt eller som 
ett led efter att det skrivits för hand. Personlig dator får elever med konstaterad 
diagnos och får då använda datorn när denne själv känner för det. Datorn som 
hjälpmedel användes främst när läraren föreslog det eller planerat in det i 
undervisningen. Datorn ses som hjälpmedel men många utav de verksamma lärarna 
lyfter fram vikten utav att eleverna skriver för hand och det sker en kombination utav 
både dator och hand skrivandet, där handskrivandet i en del verksamheter anses bör 
överväga datorskrivandet. Elever med svårigheter tillåts sitta mer vid datorn och 
andra hjälpmedel än de eleverna utan svårigheter. Interaktiv projektor i kombination 
med dator används för att ha gemensam skrivning och läsning, stavning av ord, se 
filmer på eller för att titta på bilder. De verksamma lärarna som har tillgång till 
interaktiv projektor lyfter den som ett hjälpmedel för de eleverna med 
synnedsättning.  
 

4.1.4.2 Daisy spelare 
Daisy spelare används ute i en del verksamheter där eleverna får följa med i den 
tryckta boken samtidigt som de lyssnar. Den används också ute i verksamheterna till 
att lyssna på vanliga ljudböcker. Daisy spelaren används utav de elever som har 
svårigheter och behöver detta stöd i sin läsning. 

4.1.4.3 AlphaSmart 
AlphaSmart används ute i verksamheterna som ett stöd för de elever som behöver. 
AlphaSmart ser ut som ett tangentbord som har en liten ruta upp till där eleven kan 
se och följa sin text när denne skriver. Detta hjälpmedel kopplas sedan till en dator 
där texten skriver över sig själv in i ett ord behandlingsdokument.  

4.1.4.4 Kompletterande hjälpmedel 
Hörselkåpor anses som ett viktigt hjälpmedel i verksamheterna och var genomgående 
på alla verksamheter som deltog i studien. Ett fåtal fanns i klassrummen tillgängliga 
för alla, men de elever som hade någon form av läs och skrivsvårighet som hade 
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behov av hörselkåpor hade egna sådana. De flesta verksamma lärare anser att det 
alltid finns mer att göra för elever med läs och skrivsvårigheter, bortsett från någon 
enstaka som anser att de på skolan har tillräckligt med stöd för dessa elever. I annat 
fall där lärarna anser att det finns mer att göra för dessa elever så är det som 
efterfrågas mer resurser, såsom specialpedagoger. 

 

4.1.5 Undervisningens utformning  

4.1.5.1 Planering 

Det finns en önskan till förändring i verksamheterna angående undervisningens 
utformning, såsom kort intensiv läs och skrivinlärning redan i årskurs ett, men också 
att elever med läs och skrivsvårigheter får möjligheter till kortare arbetspass för att 
orka, istället för de långa pass som de har nu. En del lärare försöker däremot själva 
att hålla korta arbetspass för att eleverna skall orka med. De verksamma lärarna är 
noga med att arbeta individualiserat med material och undervisningsform som 
anpassas efter individen, såsom redovisning muntlig/skriftlig samt att de kortar ned 
texter. De skapar även medvetna grupperingar och sparar uppgifter i väntan på 
elevens egen mognad. De verksamma lärarna betonar vikten utav att undervisande 
lärare har bra kunskaper om läs- och skrivinlärning.  
 

4.1.5.2 Samarbete 
Något som efterfrågas angående resurser är möjligheter till samarbete som skulle 
vara bra för att nå bättre resultat för elever med svårigheter anser lärarna. Den form 
av samarbete som finns ute i en utav verksamheterna är något som kallas riktat stöd 
där en lärare kommer in i en annan klass och arbetar med just de elever som behöver 
extra stöd medan undervisningen med klassläraren fortsätter. Specialpedagogen lyfts 
fram i alla verksamheter som ett viktigt stöd för att kartlägga samt ge elever stöd till 
att utveckla sin läs och skrivutveckling.  

4.1.5.3 Halvklasser 
De verksamma lärarna anser att de inte alltid räcker till som ensam lärare och vill 
därför ha mer resurser. Resurser som efterfrågas är möjligheter till fler pass med 
halvklasser. Vilket lärarna menar är av vikt för att hinna med att se alla elever. De 
halvklasser som finns just nu utnyttjas för att ge varje elev mer tid. En lärare menar 
att det är viktigt med halvklasser för att skapa möjligheter att lyssna och lära av 
varandra. Halvklasser lyfts upp utav flertalet verksamma lärare som otroligt viktigt 
för att få möjlighet att stötta så många elever som möjligt. 

Bilden på nästa sida är en översikt över vad vi fått fram i våra intervjuer samt 

observationer ute i praktiken.
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5. Metoddiskussion 
Vi har använt oss utav observationer samt intervjuer som datainsamlingsmetod och 
vi valde att se dessa som kompletterande till varandra. De fanns både för och 
nackdelar med intervjuerna samt observationerna. Fördelen med intervjuer var att vi 
kunde få fram hur lärarna skall arbeta med elever med svårigheter som är bestämt på 
organisationsnivå, som inte går att observera fram, samt att lärarna själva kunde 
komma med åsikter, kring sitt arbete med elever med svårigheter, samt åsikter kring 
verksamhetens utformning. Nackdelen med intervjuer är som vi upptäckt att lärarna 
missar att nämna olika metoder och arbetssätt som vi istället kunde se under 
observationerna, detta gör observationer till en fördel som kompletterande gentemot 
intervjuer. Nackdelen med observationer är att under denna korta period som lärarna 
observeras, hinns det inte med att se precis alla metoder som verksamheten 
genomför.   

 

6. Resultatanalys och resultatdiskussion 
Denna översiktsbild visar hur vi ställt praktiken mot litteraturen. Allt utmynnar i hur 

arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter kan se ut. 
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6.1 Kartläggning av läs- och skrivutvecklingen  

Kartläggning framkommer i verksamheterna som något som genomförs på elevers 
läsning. Syftet med det, lyfts av de verksamma lärarna, som ett sätt att se var eleverna 
befinner sig i sin läsutveckling. Det har däremot framkommit ur litteraturen att syftet 
med kartläggning är att reda på vad eleverna har för läs och skrivsvårigheter, detta 
för att kunna arbeta individ anpassat (Fridolfsson, 2008) samt lyfta fram vad det 
faktiskt redan kan (Druid Glentow, 2006). Läroplanen för grundskolan, förskoleklass 
och fritidshemmet (utbildningsdepartementet, 2011) lyfter fram hur elever i behov av 
särskilt stöd skall stödjas i sin utveckling och detta kan göras genom olika 
kartläggningsmetoder. Vi tolkar kartläggning som en viktig metod för att se var elever 
befinner sig i sin läs- och skrivutveckling och att de verksamma lärarna är väl 
medvetna om vikten utav att kartlägga elevers läsutveckling.  

 
I verksamheterna har det framkommit att en kartläggningsmetod som används är 
metoden BRAVKOD som brukas utav specialpedagogerna i verksamheterna och 
syftar till att kartlägga elevernas läsutveckling. Där eleverna kartläggs genom olika 
övningar såsom lästräningsmaterial och ordavkodning. Verksam lärare berättar att 
hela klasser kartläggs för att se vilka elever som faller inom ramen att arbeta med 
BRAVKOD hos specialläraren. Litteraturen nämner inget kring metoden BRAVKOD. 
Vi tolkar utifrån datainsamlingen att BRAVKOD enbart brukas av specialpedagoger 
och ej av ordinarie klasslärare. Därför kan det vara ett material som enbart är 
tillgängligt för specialpedagoger och står utanför lärarens kontroll. Fördelen med att 
endast specialpedagoger brukar denna metod är att eleverna vet vad som förväntas 
utav dem när de undervisas av specialpedagogen. Nackdelen är att läraren inte får 
samma inblick i elevens svårigheter och ej heller elevernas progression inom 
BRAVKOD’s satsningen som specialpedagogen får. Däremot anser vi, att det i dessa 
fall, är viktigt med ett bra samarbete mellan lärare och specialpedagogen för att 
läraren skall få kännedom om elevens svårigheter för att kunna stödja eleven i dess 
fortsatta kunskapsutveckling. 
 
Boken ”God läsutveckling” av Lundberg och Herrlin (2005) används som underlag 
ute i verksamheterna utav verksamma lärare för att utforma individualiserad 
undervisning. De brukar övningar ur boken samt lärarhandledningen till boken 
används i verksamheterna. Lärarna gör övningar med eleverna för kartläggning av 
ordavkodning genom ordavkodnings övningar där eleverna får namnge bokstäver ur 
sina läseböcker, de kartlägger den fonologiska medvetenheten genom stavelselekar, 
samt så kartlägger de elevernas läsning genom att låta eleverna läsa en text och svara 
på frågor. Lärarna lyssnar även på elevernas flyt i läsningen och om de använder 
ljudningsstrategin, och lärarna ställer följdfrågor för att på så sätt få överblick av 
elevens läsförståelse. Lärarna poängterar att dem hjälper eleverna med att bygga upp 
en läsförståelse genom att ha samtal kring texter tillsammans innan eleverna läser 
dem själva för att eleverna skall komma igång med sin läsning. Exempel på annan 
övning kan vara stencilen ”Vilken bild är rätt” som lärarna i verksamheterna brukar 
som utgår från Ingvar Lundbergs bok ”Kom och Läs” som omnämns i boken ”God 
läsutveckling”. Denna stencil brukas av lärarna i syfte att upptäcka om eleverna 
brister i sin läsförståelse. Resultatet räknas ut i stanine som baserats på ett 
medelvärde var eleven bör befinna sig i respektive årskurs. Lärarna brukar även 
läsutvecklingsschemat för att ge både eleverna samt lärarna en överblick över elevens 
läsutveckling. De verksamma lärarna uppmuntrar också elevernas läsintresse genom 
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att uppmuntra all sorts läsning. Innehållet i boken God läsutveckling lyfts fram av 
litteraturen (Lundberg & Herrlin, 2005) som en kartläggningsmetod för att kartlägga 
elevers läsutveckling. Lundberg och Herrlin (2005) förespråkar även övningar för att 
kartlägga eleverna såsom diskussioner med eleverna kring det lästa, för att främja 
eleverna att själva förstår vad dem har läst, s.k. läsförståelse. Genom dessa metoder 
har läraren möjlighet att få en översikt att se var eleven befinner sig i sin utveckling 
samt öva på de olika dimensionerna där eleven brister och inte kommit så långt inom. 
Dessa övningar av dimensionerna ligger till grund för att kunna kartlägga elevernas 
läsutveckling. Övningar som stärker elevers flyt i läsningen lyfts av Lundberg och 
Herrlin (2005). Lundberg och Herrlin lyfter kartläggning av läsintresse som 
frågeställningar utifrån elevens läsvana och intresse för böcker samt övningar för 
kartläggning av ordavkodning. De nämner även att lärarens uppgift är att innan 
kartläggning observera elevernas reaktion på läsning. Vi tolkar det som att boken 
”God läsutveckling” är ett bra underlag i kartläggning samt övningar inför 
kartläggning av elevers läsutveckling och brukas effektivt i verksamheterna. Boken 
omfattar många viktiga aspekter för läsutveckling och ger konkreta exempel på 
övningar samt har ett färdigt observationsschema. Vi tolkar detta som en fördel för 
lärare då färdigt material/mallar kan underlätta arbetet för läraren och ge en klarare 
bild av var eleven befinner sig och var eleven bör befinna sig i sin läsutveckling. 

”Nya språket lyfter” är ytterligare en form av kartläggningsmodell som däremot 
används som bedömningsunderlag ute i verksamheterna. En verksam lärare menar 
att de använder ”Nya språket lyfter” för att det är bestämt på organisationsnivå samt 
att de är till hjälp att se var eleverna avviker i sin läs- och skrivutveckling. Det lyfts 
inte mycket kring kartläggning av elevers skrivutveckling ifrån de verksamma lärarna 
förutom diktamen och friskrivning. Samt delvis modellen ”Nya Språket Lyfter” som 
omnämns i litteraturen som en metod att kartlägga elevers språkutveckling och 
därmed även innefattar ett kartläggningsschema av elevers skrivutveckling 
(Skolverket, 2012). Skolverket lyfter ”Nya språket lyfter” som ett diagnosmaterial till 
hjälp i bedömningen av elevernas språkutveckling. Där olika observations punkter 
finns som läraren skall observera för att se vad eleven kan och inte kan och om 
uppnått målen i läsutvecklingen samt skrivutvecklingen för årskursen 
(http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-
bedomningsstod/grundskoleutbildning/ak-4-6/2.6147/nya-spraket-lyfter-1.176370). 
Genom intervjuer fick vi detta material presenterat för oss och under 
utvecklingssamtal har vi tidigare stött på detta material. Därav framkom det inte i 
observationerna något bruk utav denna kartläggningsmodell i undervisningen med 
eleverna men det förklarades av lärarna då de sagt att de brukar denna modell som 
bedömningsunderlag. Att de verksamma lärarna inte endast lyfter 
kartläggningsmetoder av skrivutvecklingen tolkar vi beror på att det inte finns lika 
lättåtkomliga mallar för att kartlägga, endast skrivutvecklingen. Inte som det finns 
för läsutvecklingen samt att detta kan vara trolig orsak till att friskrivning samt 
diktamen används som kartläggningsform. Nya Språket Lyfter som lyftes fokuserar 
inte endast på kartläggning utav skrivutvecklingen utan också läsutvecklingen.   
 
Det som framkommit ur verksamheterna som kartläggning av skrivförmågan är 
diktamen (avlyssningsskrivande) som utgår ifrån Wittingmetoden (Fridolfsson, 
2008). Friskrivande förekom också i verksamheten med syfte att kartlägga elevernas 
skrivutveckling. Kartläggning utav elevers skrivutveckling lyfts av Carlström (2007) 
genom övningar såsom uppdelningar utav fonem och stavelser, diktamen av ord, 

http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/ak-4-6/2.6147/nya-spraket-lyfter-1.176370
http://www.skolverket.se/prov-och-bedomning/ovrigt-bedomningsstod/grundskoleutbildning/ak-4-6/2.6147/nya-spraket-lyfter-1.176370
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fonem och friskrivande. Här framkommer det att verksamheten använder 
friskrivande samt diktamen som styrks utav Carlström (2007) som 
kartläggningsform. Däremot tolkar vi att friskrivande i verksamheterna, liksom allt 
sorts skrivande, ger läraren underlag i kartläggning av elevers skrivförmåga även om 
läraren inte utgår ifrån en specifik kartläggningsmall eller form. Konsekvenserna av 
att lärare inte överhuvudtaget utgår ifrån någon specifik mall när de kartlägger 
elevers skrivutveckling tror vi kan bidra till att läraren inte får en tillräcklig översikt 
över elevernas skrivsvårigheter. Detta kan ge konsekvenser för elevernas fortsatta 
skrivutveckling då läraren inte kan erbjuda eleven rätt anpassad undervisning och 
stöd, som möjliggör för eleven att utvecklas inom de områden i skriften som de 
brister inom. Därför tror vi på att åtminstone, ha ett kombinerat arbete med tydliga 
kartläggningsmallar, samt friareformer av kartläggning. Än att endast bruka fria 
kartläggningsformer såsom friskrivning och tro att det räcker för kartläggning av 
elevers skrivutveckling. 

 

6.2 Arbetssätt för att utveckla elevernas läs- och 
skrivfärdigheter 
 

6.2.1 Läs- och skrivövningar 

Läs- och skrivövningar kan antingen brukas var för sig eller sättas samman med 
varandra. 

Lärarna ute i verksamheten använder sig utav Kiwi metoden i arbetet med alla elever. 
Detta sker i varierande grad, alltifrån ren individuell läsebok till organiserad planerad 
undervisning med storbok och liten bok. I verksamheterna får eleverna dessutom läs- 
och skrivövningar som kretsar kring det dem läst. Körling (2006)  menar att 
kiwimetodens bärande begrepp är läsning som sker gemensamt. Samt så lyfts även 
övningar kring kiwiböckerna, och ansvar som successivt flyttas över till eleven som en 
del i kiwimodellen (http://spica.utv.miun.se). Kiwimetoden berör inte bara 
läsprocessen utan även den muntliga delen samt skrivandet menar Körling (2006). 
Däremot anser vi att de lärare som endast brukar sig utav kiwiböcker som läseböcker 
inte uppfyller syftet med kiwimodellen som Körling (2006) åsyftar som gemensam 
läsning. Att eleverna i verksamheterna däremot får läs- och skrivövningar, utifrån 
kiwimetoden, till det dem läst tolkar vi som att ”skriva till att läsa” övningar. Vilket 
också bidrar till att eleverna utvecklar sin läsförmåga och möjlighet till flyt i 
läsningen. Vi anser att det uppfyller syftet med kiwimodellen som läsprocessande 
men också skrivandet som en del i kiwimodellen.  

I verksamheterna arbetas det även utifrån LTG metoden där eleverna får samtala 
kring texter dem skrivit tillsammans. Samt att de i verksamheterna ljudar och läser 
utifrån hela ord. De får också ljuda utifrån bildkort där eleven också stavar symbolen 
på bilden. Inom LTG innebär det att eleverna skriver texter tillsammans 
(http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg). Samt att det i arbetet med LTG 
innebär att det arbetas från hela (meningar/ord) till delen (bokstäver och ljud) 
(Druid Glentow, 2006). LTG var inte så utbredd i användning i verksamheterna som 
Kiwimetoden var, vi tolkar att detta beror på att LTG- läsning på talets grund arbetas 
mycket med i de första årskurserna, förskoleklass, första och andraklass när den 

http://spica.utv.miun.se/
http://spica.utv.miun.se/lasaochskriva/?page=ltg
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tidiga grunden av elevers läsning läggs och att lärare sedan får bruka andra metoder 
för att rikta in sig på de svårigheter som eleven visar och arbeta med dessa.  

Wittingmetoden brukas inte i någon större utsträckning i verksamheterna mer än för 
diktamen (avlyssningsskrivande) som faller in under Wittingmetoden (Fridolfsson, 
2008). Wittingmetoden är en metod anpassad för ominlärning där ominlärningen 
kan anpassas efter elevernas svårigheter (Fridolfsson, 2008; Carlström, 2007). Druid 
Glentow (2006), menar att Wittingmetoden däremot är krävande på skolans resurser 
och lärarnas engagemang. Därför tolkar vi dettas som en trolig orsak till att 
Wittingmetoden inte är lika utbredd i verksamheterna eftersom det tar för mycket 
utav resurserna och engagemang. Däremot kan ej heller alla metoder brukas och 
läraren får då välja att utgå ifrån några huvudsakliga modeller alternativt utgå ifrån 
vissa delar i de olika modellerna.  

Då dessa metoder, Kiwimetoden, LTG och Witting förekom i verksamheterna, och 
brukas i varierande grad i verksamheterna, anser vi att det borde läggas stor tonvikt 
på inlärningen utav hur dessa metoder kan brukas av lärare redan i 
lärarutbildningarna. Detta gör att blivande lärare har en möjlighet att få en djupare 
förståelse för dessa olika metoder, samt känner sig trygg i användandet utav dessa. 
Vår erfarenhet ifrån vår utbildning gör att vi känner så här, sedan kan vi inte relatera 
till andra utbildningar mer än att uppmana att dessa modeller och hur de brukas i 
arbetet med elever bör finnas med på ett djupare plan i utbildningarna.  

I verksamheterna förekommer friskrivande i form av berättelser. Verksam lärare 
lyfter vikten utav att elever med svårigheter får skriva om saker i deras närmiljö för 
att det ökar deras motivation till att skriva trots sina svårigheter. Lärarna i 
verksamheterna lyfter också olika sätt att finnas till hands för eleverna såsom, att 
skriva under elevers texter för att tydliggöra vad som står. De verksamma lärarna 
menar på att självförtroendet stärks när lärarna finns som stöd i elevernas skrivande. 
Stödord/meningar skrivs också ned för att stödja eleven i dess skrivande. 
Gemensamma eller enskilda tankekartor utnyttjas också i verksamheterna i syfte att 
vara till stöd i elevens skrivande. Druid Glentow (2006) lyfter friskrivande med dess 
för- och nackdelar såsom att eleverna tränar individuellt sin skrivförmåga och livnär 
sin berättar glädje. Däremot finns ingen som korrigerar deras stavfel så eleverna kan 
hamna i en spiral där de fortsätter att stava fel. Friskrivande är som det låter fritt och 
utgår inte ifrån någon specifik modell och därför tolkar vi att det kan brukas i syfte att 
låta eleverna öva sin skrivförmåga men att läraren på något sätt måste finnas till 
hands under eller efter skrivandet för att som förhindra det som Druid Glentow 
(2006) problematiserar med spiralen. Men det som vi också finner som problematik 
är ju just att friskrivande är så pass fritt att det kan vara svårt att finnas till stöd hos 
alla elever samtidigt när elever arbetar med olika sorters texter samtidigt. 
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6.2.2 Språkliga medvetenheten  

6.2.2.1 Konkreta övningar av den språkliga medvetenheten 

6.2.2.1.1 Fonologiska medvetenheten  

Övningar utav den fonologiska medvetenhet som eleverna i verksamheterna fått 
arbeta med är diktamen som faller in under Wittingmetoden. Samt så har de arbetat 
med övningar utav den fonologiska medvetenheten utifrån metoden LTG då eleverna 
i verksamheterna har läst ord och ljudat ord, uppmärksammat på hur orden låter och 
hur de skiljer sig åt såsom tal, tall. Lekt fonemlekar där de har delat upp språkljuden 
samt att eleverna också har fått ljuda utifrån bildkort. Boken ”läsinlärning i 7 steg” av 
Maj J Örtendal (2008) innefattar också övningar utav den fonologiska 
medvetenheten och brukades hos specialpedagogen. Lundberg och Herrlin (2005) 
stödjer en del av dessa övningar av den fonologiska medvetenheten som 
verksamheterna arbetat med, exempelvis ljudning av ord och lek med bildkort. 
Fridolfsson (2008) stryker att diktamen faller in under Wittingmetoden. Diktamen 
innebär att eleverna kan uppmärksamma hur språket är uppbyggt som är en del utav 
den fonologiska medvetenheten (Elbro, 2004). Lärarna i verksamheten tillämpar till 
stor utsträckning övningar utav den fonologiska medvetenheten, både medvetet och 
omedvetet. Vi anser att övningar och betydelsen utav den fonologiska medvetenheten 
lyfts i lärarutbildningen som vi har gått och bör vara ett inslag i även andra 
lärarutbildningar.  

6.2.2.1.2 Morfologiska medvetenheten 
I verksamheten brukades stavelse lekar i form av uppdelning utav stavelser detta 
tränar den morfologiska medvetenheten inom den språkliga medvetenheten 
(http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Barns-
sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/ ). Detta var inget som 
brukades i någon större utsträckning i de verksamheter som deltog i forskningen och 
kunskaper kring den morfologiska medvetenheten har inte varit ett inslag i 
lärarutbildningen, trots att vi anser att denna del liksom dem andra delarna av den 
språkliga medvetenheten bör vara det för att blivande lärare skall få kännedom om 
dessa delar och åtminstone stött på dem tidigare innan de går ut och arbetar i 
verksamheterna med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

6.2.2.1.3 Semantiska medvetenheten 
Övningar av den semantiska medvetenheten var inget vi såg ute i verksamheterna när 
vi observerade. Däremot lyfter Svensson (1998) att denna medvetenhet kan övas 
genom att elever får reflektera över om en mening som är formulerad på olika sätt 
kan ha samma betydelse eller om meningen betyder något annat när orden flyttas 
runt. Varför vi inte såg några övningar utav den semantiska medvetenheten tolkar vi 
beror på att dessa övningar tillämpas vid tillfällen där det uppstår frågetecken vid 
olika ords skilda betydelser, såsom hjul, jul som grundas på att eleverna upptäcker 
detta. Samt att vi tror att det kan bero på att det tillämpas oftare i övningar kring 
detta i årskurs ett eller tidigt i årskurs två under läs och skrivinlärningsprocessen. Vi 
anser att brister i den semantiska medvetenheten kan bidra till stora svårigheter för 
eleverna ute i samhället. Då de kan misstolka vad som menas med det som sägs i 
olika sammanhang.  

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Barns-sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Barns-sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/
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6.2.2.1.4 Pragmatisk medvetenhet 
Eleverna i verksamheterna uppmuntrades till att bruka och läsa gåtor samt så 
brukades ifyllandet utav ord som saknades i texter. Detta arbetssätt förespråkar 
Svensson (1998) för övning utav den pragmatiska medvetenheten och hon menar 
även att brukandet av gåtor har en positiv inverkan på elevernas pragmatiska 
medvetenhet. Den pragmatiska medvetenheten lyfter Carlström (2007) som vikt för 
förståelse för språket och samtals regler. Därför anser vi att det är otroligt viktigt för 
sociala sammanhang att eleverna får möjlighet att utveckla sin pragmatiska förmåga 
för att språkligt kunna delta i sociala sammanhang. Vilket har en stor betydelse för 
eleverna när det kommer ut och verkar i samhället.  

6.2.2.1.5 Syntaktiska medvetenheten 
Den syntaktiska medvetenheten övades i verksamheterna genom att eleverna fick 
rätta meningar (http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--
familj/Sprak/Barns-sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/ ). 
Den syntaktiska medvetenheten behandlar språkregler och ordningsföljden av ord 
menar Fridolfsson (2008) samt Carlström (2007). Därför anser vi att även denna del 
av den språkliga medvetenheten har stor betydelse för sociala sammanhang och hur 
eleverna fungerar i dessa språkligt. 

Viktigt att poängtera är att alla dessa, fonologiska, morfologiska, semantiska, 
pragmatiska och syntaktiska medvetenheten är alla viktiga beståndsdelar i övningar 
utav den språkliga medvetenheten. Alla dessa delar bör behandlas i all 
skolverksamhet kontinuerligt. Samt att lärarutbildningar bör innefatta dessa delar på 
ett djupare plan och erbjuda möjlighet till att lära sig hur dessa kan utövas eftersom 
läs- och skrivsvårigheter ofta grundas i svårigheter inom någon eller några utav dessa 
områden inom den språkliga medvetenheten. Vi anser att lärarutbildningar bör 
utvecklas mer i syfte att ge studenter mer kunskaper kring den språkliga 
medvetenheten och övningar för att kunna möta elever med läs- och skrivsvårigheter 
på ett bra sätt. 
 
6.2.3 Hjälpmedel 
 
6.2.3.1 Dator 
Dator som hjälpmedel används i verksamheterna på lärarens initiativ för övningar på 
skrivprogram såsom rättstavning, renskrivning, program med talsyntes, samt 
används datorn som redskap för minneslekar för träning av minnet. Eleverna med 
läs- och skrivsvårigheter får sitta oftare vi datorn. Däremot brukades också interaktiv 
projektor i verksamheterna som kopplas till en dator och på så sätt ansåg de 
verksamma lärarna att de möjliggjorde lärande för elever med bland annat 
synnedsättningar, samt genomförde ett gemensamt lärande av bland annat läsning 
samt skrivning. Datorn som motivation för skrivande, samt skrivande vid datorn av 
vuxet stöd var inget som brukades i verksamheterna men är viktiga delar för dessa 
elevers läs- och skrivutveckling (http://www.skolverket.se/publikationer?id=791). 
Myrberg (2001) lyfter datorn som hjälpmedel att motivera elever till att arbete med 
sina svårigheter som kan gynna läs- och skrivutvecklingen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi anser att datorn är ett bra hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter då det finns större möjligheter till anpassad undervisning efter 
elevens behov såsom minnesträning, rättstavningsprogram, talsyntes m.m. och vi 
anser att fördelen med en interaktiv projektor möjliggör datorn som ett verktyg som 

http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Barns-sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/
http://www.folkhalsan.fi/startsida/Var-verksamhet/Barn--familj/Sprak/Barns-sparkutveckling-/Sprakstimulans/Spraklig-medvetenhet-/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=791
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kan nå ut till alla elever. Eftersom en dator endast kan brukas av en till två elever i 
taget. Samt att vi anser att det för elever med läs- och skrivsvårigheter är av vikt att 
de har tillgång till en dator som hjälpmedel.  
 
6.2.3.2 Daisy-spelare 
Daisyspelare var förekommande hjälpmedel i verksamheterna för elever med läs och 
skrivsvårigheter och användas som stöd i deras läsning. Läshastigheten kan dessutom 
ändras (http://www.daisyspelare.se/) vilket kan vara till fördel för att hänga med i 
förståelsen av vad boken handlar om. Carlström (2007) lyfter en del icke- 
datorbaserade hjälpmedel däribland Daisy-spelare för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vi tolkar att orsaken till att verksamheterna endast använder Daisy-
spelare som icke datorbaserat hjälpmedel, som Carlström lyfter det, kan bero på 
okunskap om de andra hjälpmedlen samt ekonomiska orsaker där möjligheten att 
köpa in nytt material inte finns. Däremot kan vi se att fördelarna med Daisyspelare är 
många för elever med läs- och skrivsvårigheter. Då de kan få hjälp att få texten 
uppläst för sig och samtidigt som de kan följa med i texten i den tryckta boken, 
läshastigheten kan ändras och vad vi tolkar som fördel med dessa är att det inte 
uppstår stakningar läsningen eftersom eleven kan lyssna till en god läsare och efter 
sina egna förutsättningar följa med i den tryckta texten.  
 
6.2.3.3 AlphaSmart 
AlphaSmart brukas som skrivhjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter i 
verksamheterna. Den ser ut som ett tangentbord med liten textruta där eleven kan se 
texten, detta skrivs sedan ut genom att kopplas till dator (http://www.alphasmart.se). 

Vi har analyserat AlphaSmarts användningsområde och funderar nu kring 
AlphaSmarts egentliga betydelse för elever med läs- och svårigheter och deras 
utveckling. Vi har svårt att se fördelen med användandet av Alphasmart i stället för 
att skriva för hand för en del elever med läs- och skrivsvårigheter då AlphaSmart inte 
har rättstavningsprogram, trots detta ses AlphaSmart som ett hjälpmedel för elever 
med svårigheter. Däremot så kan vi förstå vikten utav användandet utav AlphaSmart 
vid motoriska nedsättningar, eller vid bristande intresse för att skriva för hand. Då 
tolkar vi att användandet av AlphaSmart kan användas i syfte att öka elevens 
möjlighet och intresse för skrivande. Men för de elever med andra sorters läs- och 
skrivsvårigheter ställer vi oss kritiska till om AlphaSmart är det rätta hjälpmedlet för 
de eleverna.  
 

6.2.3.4 Kompletterande medel 
Specialpedagoger ses som en kompletterande resurs i verksamheterna och finns som 
ett stöd för elever med svårigheter. Därför efterfrågas också fler specialpedagoger för 
att fullt ut kunna stötta alla elever med svårigheter. Däremot finns det en verksamhet 
som anser att de gör tillräckligt för elever med svårigheter och efterfrågar därför inte 
fler specialpedagoger. Hörselkåpor är också något som brukas som kompletterande 
hjälpmedel i alla verksamheter i syfte att ge elever som behöver lugn och ro möjlighet 
till detta. Att litteraturen inte nämner hörselkåpor som hjälpmedel tycker vi inte är så 
konstigt eftersom det inte är ett hjälpmedel utformat i syfte för denna verksamhet. 
Samt att användandet av hörselkåpor är relativt nytt inslag i verksamheterna. Vi 
tolkar också att orsaken till att litteraturen inte nämner specialpedagoger i någon 
direkt utsträckning beror på att det är av vikt att även klasslärare arbetar för att 
kartlägga och utveckla elevers läs- och skrivutveckling och inte endast 

http://www.daisyspelare.se/
http://www.alphasmart.se/


31 

 

specialpedagoger. Möjligen kan det också vara så att specialpedagoger inte nämns 
som ett hjälpmedel/resurs för att alla lärare i verksamheterna är av vikt för att elever 
med läs- och skrivsvårigheter utvecklas.  
 

 
6.2.4 Miljöns betydelse 
 
 
6.2.4.1 Fysiska miljön 
Lärarna på skolorna anser att det är viktigt att miljön stimulerar eleverna. Detta sker 
genom alfabetskort samt annat material. Ute i skolorna individualiseras 
verksamheten även genom att elever med svårigheter placeras långt fram i 
klassrummet för att kunna få det stöd som behövs. Även andra medvetna placeringar 
förekommer för att bidra till elevernas utveckling. Lärarna menar att de utnyttjar 
grupprum för att ge elever lugn och ro. I litteraturen framkom det av Svensson (1998) 
att det inte bara finns ett sätt att utforma miljön på för att det ska passa alla elever. 
Hon lyfter fram att det är viktigt att miljön individualiseras efter elevernas behov. 
Däremot har vi fått intrycket av att de verksamma lärarna är medvetna om hur de 
kan utnyttja den fysiska miljön i förutsättning att underlätta lärandet för elever med 
läs- och skrivsvårigheter. Eftersom den fysiska miljön går att utnyttja tillfördel i 
arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter tycker vi att litteraturen borde 
lyfta mer kring den fysiska miljöns fördelar för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

6.2.4.2 Sociala miljön 

De verksamma lärarna anser att miljön ska erbjuda en trygghet som möjliggör för 
eleverna att utvecklas och lära. Lärarna ute i verksamheterna lyfter fram en lugn 
miljö som viktig för arbetsron. En miljö som inbjuder till lugn och ro är viktigt för 
elever med läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson, 2008; 
www.skolinspektionen.se). Druid Glentow (2006) och Carlström (2007) lyfter 
även att miljön och undervisningen skall intressera eleverna till deltagande. Vi anser 
utifrån de verksamma lärarnas samt litteraturens tankar kring den sociala miljön att 
det är viktigt med intressebaserad undervisning, lugn och ro i klassrummet samt ett 
öppet inbjudande klimat. Detta anser vi är viktigt för att alla elever skall känna att de 
kan delta och vill delta i undervisningen.  
 
6.2.5 Undervisnings utformning 
 
6.2.5.1 Planering 
Lärarna i verksamheterna betonar vikten utav individualisering i undervisningen 
samt att lärare har bra kunskaper inom läs och skrivinlärning. Lärarna i 
verksamheterna lyfter också fram att elever med läs – och skrivsvårigheter bör få 
möjlighet till korta arbetspass för att för att orka med en hel skoldag. Detta är något 
som en del lärare tillämpar under sina lektioner. Druid Glentow (2006) samt 
Carlström (2007) betonar vikten utav att lärare använder särskilda strategier för att 
få elever med svårigheter delaktiga i undervisningen. Däremot lyfter Druid Glentow 
(2006) att eleverna skall få tid på sig att lösa uppgifterna, läraren skall ge tydliga 
instruktioner samt att undervisningen skall ge eleven möjlighet till att träna sin läs 
och skrivförmåga. Vi tolkar att orsaken till att litteraturen inte lägger någon större 
vikt på hur lektionspassen bör utformas beror på att de överlåter planeringen till 

http://www.skolinspektionen.se/


32 

 

verksamheterna. Däremot anser vi att planeringen är en viktig del i arbetet med att 
individanpassa undervisningen som de verksamma lärarna lyfter. Samt anser vi att 
planeringen är vital för anpassa undervisningen för de eleverna med läs- och 
skrivsvårigheter. Därför bör planeringen av undervisningen ske med eftertanke och 
reflektion så att undervisningen i möjligaste mån underlättar för elever med läs- och 
skrivsvårigheter att delta och lära. Vi anser också som de verksamma lärarna att ha 
djupa kunskaper kring läs och skrivinlärning är oerhört viktig i arbetet med elever 
som har läs- och skrivsvårigheter. Detta anser vi därför att på bästa sett kunna hitta 
anpassade läs- och skrivövningar utifrån de områden där elevens svårigheter finns så 
eleven kan träna på dessa områden och fortsätta att utvecklas.  

 

6.2.5.2 Samarbete 

Riktat stöd är något som förekommer i verksamheterna. Detta innebär att en extra 
lärare kommer in i klassrummet och fungerar som stöd för elever som har 
svårigheter.  Lärarna lyfter fram samarbetet med specialpedagoger som ett viktigt 
stöd för elevers läs – och skrivutveckling och önskar därför ett närmare samarbete. 
Vikten utav samarbete i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter är inget 
som framkom i litteraturen utan som önskemål från verksamma lärare. Vi anser att 
detta är en bra lösning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det vore bra om det 
var möjligt att ha i fler verksamheter samt vid fler tillfällen, för att kunna stödja den 
enskilda elevens utveckling. Detta vore framför allt viktigt i de verksamheter som inte 
brukar sig utav systemet med två undervisande lärare i samma klass.  
 

6.2.5.3 Halvklasser 

De verksamma lärarna anser att halvklasser är viktigt för att kunna ge så många 
elever som möjligt det stöd de behöver. De påpekar dock att det är för få tillfällen det 
ges möjlighet till halvklasser. Halvklasser anser lärarna ger möjlighet till att stödja 
och se varje enskilt individ. Vi anser att trolig orsak till att, vikten utav möjlighet till 
halvklasser, inte nämns inom litteraturen beror på att det inte finns en tillräckligt 
stor medvetenhet kring hur stor problematiken av att ha stora klasser som ensam 
lärare är i förhållandet till att hinna med och stödja alla elever som har läs- och 
skrivsvårigheter. Dock är det något som de verksamma lärarna påpekar i stor 
utsträckning. Annan möjlighet till att halvklasser inte tas upp i litteraturen kan vara 
att de arbetssätt som föreslås anses vara tillräcklig inkluderande för alla elever. En 
annan orsak kan vara att litteraturen inte ser halvklasser som ett hjälpmedel för 
elever med läs – och skrivsvårigheter. Vi anser att en nackdel med halvklasser är att 
den andra halvan av klassen oftast får vara på fritids där undervisningstiden inte 
utnyttjas på ett fulländat sätt. Detta är vår erfarenhet utav halvklassundervisning. Det 
framkommer att anledningen till att halvklassundervisning är så eftertraktat är först 
och främst för att hinna med att se och stödja varje enskild elev. Därför vore 
egentligen det optimala att ha mindre undervisningsklasser. Detta skulle möjliggöra 
att alltid, inte bara under halvklasstillfällena, kunna se och stödja varje elev. 
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7. Nya forskningsfrågor  
Nya forskningsfrågor som uppkommit under arbetets gång: 

 Vilka konkreta arbetssätt, grundade i teoretiska metoder, finns för att främja 
elevernas skriftliga utveckling? 

Fler metoder för att främja elevernas skriftliga utveckling skulle ge en stadig grund 
att utgå ifrån för lärare ute i verksamheterna i deras arbete.  

 Hur den fysiska miljön kan bidra till utveckling för elever med läs- och 
skrivsvårigheter?  

Den fysiska miljöns betydelse lyfts fram i arbetet av de verksamma lärarna men inte i 
den utsträckning ur litteraturen som vore önskvärt. Därför vore forskning kring den 
fysiska miljöns betydelse av vikt för möjlighet till utformning av en utvecklande 
verksamhet.  

 

8. Slutsats 
Vikten utav att forska kring arbetsmetoder för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter tydliggör arbetssätt och metoder som kan brukas i arbetet med dessa 
elever. Forskning kring detta kan möjliggöra till förändring i verksamheterna, såsom 
förändring i undervisningens utformning, miljön, samt arbetsmetoderna. Genom 
intervjuer och observationer kan också lärarna komma till insikt om vad som är bra 
och mindre bra inom verksamheten. Forskningen lyfter också fram elever med läs- 
och skrivsvårigheter och deras behov samt hur lärare kan arbeta med dessa genom 
både kartläggning, arbetsmetoder samt förändring i miljön. Forskningen lyfter också 
fram konkreta hjälpmedel som kan vara till stöd för elever med läs- och 
skrivsvårigheter.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor 
 
1. Finns det någon bestämd metod som skolan skall använda sig av i arbetet med 
elever med läs och skrivsvårigheter? Eller används någon annan (generell) metod på 
skolan när det gäller elever med läs och skrivsvårigheter?   
 

2. Har du en egen metod som du använder i arbetet med eleverna som har läs och 
skrivsvårigheter? Vad och hur gör du?  
 

3. Finns det konkret material som eleverna med läs och skrivsvårigheter kan använda 
sig av? Vid speciella tidpunkter, när det känner behov etc.?  
 

4. Anser du att det görs tillräckligt på din arbetsplats för dessa elever?  
 

5. Hur tänker du kring miljöns betydelse för dina elever med läs- och 
skrivsvårigheter?  
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Bilaga 2 

 

Datum: Tid: Situation: 

Person Beskrivning: Vad händer? 

  

(Bjørndal, 2005:51) 

 

 

 

 

 

 

 


