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Abstract 
Sitto Kurt (2014). Reading- and writing difficulties from an educational perspective. 

Independent project, Swedish, Specialisation in Grades 4-6, Basic Course, 15 Credits. 

School of Humanities, Education and social Sciences.  

 

The aim of this study is to examine how special education teachers at different 

schools are working to detect, investigate and resolve children with dyslexia. 

Furthermore, this study examines the methods and tools that special educators use in 

order to make it easier for students with dyslexia.  

 

The study is done by qualitative interviews with special education teachers from 

different schools to see if there are similarities and differences in their approaches. In 

order to see if the research in the literature truly reflects the things that happen in 

practice, I choose questions that are based on previous research as my interview 

questions.  

 

This study concludes that it is difficult to detect children with dyslexia. The 

difficulties may be due to genetically or individual factors. In order to satisfy the 

needs, it is important as an educator to provide the support and resources that the 

student is in need of.  As an educator, it is also important to motivate the student and 

have early intervention. 
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1. Inledning 

Att läsa och skriva är nödvändigt i vårt samhälle. Varje individ behöver ha en 

utvecklad läs- och skrivförmåga eftersom vårt samhälle bygger på dessa kunskaper. 

Att inte kunna läsa och skriva kan leda till ett utanförskap eftersom förmågorna 

används dagligen. Elever som har läs- och skrivsvårigheter känner sig ofta inte lika 

bra som övriga elever och självförtroendet minskar. Vissa elever behöver stöd i form 

av material, undervisning, inspiration och tid för att lära sig läsa och skriva. Det är 

viktigt att elever med läs- och skrivsvårigheter får en individuell anpassad 

undervisning som utgår ifrån deras behov. Pedagogen har en stor uppgift och det är att 

motivera eleven. Genom val av rätt metod, arbetssätt och material ger pedagogen 

eleven en möjlighet att uppnå målen. 

 
2. Syfte, frågeställning och metod 
 

2.1 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur specialpedagoger arbetar för att upptäcka, 

utreda och åtgärda elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag kommer även att beskriva 

vilka arbetssätt och hjälpmedel som specialpedagogerna använder sig av för att 

underlätta undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Jag kommer också 

undersöka hur pedagogerna uppfattar bakomliggande faktorer till läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

2.2 Frågeställningar 

• Hur arbetar pedagogerna för att upptäcka, utreda och åtgärda elever med läs- 

och skrivsvårigheter? 

• Vilka arbetssätt och hjälpmedel använder pedagogerna och 

specialpedagogerna i sin undervisning för att underlätta undervisningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter.  

• Hur ser lärare på bakomliggande faktorer till att elever har läs- och 

skrivsvårigheter?
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2.3 Metod och material 

Fenomenografi är en metod som jag kommer använda mig av.  Enligt Staffan Larsson 

(2011) handlar fenomenografi om att genom en kvalitativ metod göra en så bra 

beskrivning som möjligt. Metoden är empirisk eftersom den utgår ifrån vad en 

människa har sagt vid en intervju. Sammanfattningsvis kan det fenomenografiska 

forskningsobjektet beskrivas på följande sätt: att beskriva hur fenomenen i omvärlden 

uppfattas av människor, med detta menas att man är ute efter innebörden istället för 

förklaringar. Det innebär också att beskriva hur något framstår för människan som 

intervjuas och inte hur något egentligen är.  
 

Intervjuer med specialpedagoger i olika skolmiljöer och områden genomförs för att 

kunna se om det finns likheter och skillnader i deras arbetssätt. Specialpedagogerna 

utgår från elever som går i årskurs f-6. Varför jag väljer intervjuer är för att få 

detaljerade och välutvecklade svar från de specialpedagoger som intervjuas. En fördel 

med att intervjua är att följdfrågor kan ställas för att få fördjupade svar om det område 

som är mest intressant för undersökningen. Andreas Fejes och Robert Thornberg 

(2009) hävdar att den kvalitativa studien är unik och kraftfull för att den fångar 

erfarenheter från den intervjuade individens vardagsliv. Med kvalitativ metod kan 

informanterna med egna ord och perspektiv förmedla det som efterfrågas. 

 

Intervjuerna har utförts genom inspelning och därefter har jag gjort en enkel 

transkribering med normalortografi vilket handlar om rättstavning och om förhållande 

mellan skrift och uttal. Med andra ord har jag skrivit som det ska vara och inte som 

det låter. I mitt resultat kommer jag kursivera mina exempel för att tydliggöra vem 

som säger vad.
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3 Bakgrund 
Jag kommer i denna del använda mig av relevant litteratur som ger olika synvinklar 

på läs- och skrivsvårigheter. 

 

3.1 Att läsa och skriva 

Relationen mellan tal och skrift är grunden för att lära sig läsa och skriva. De flesta 

elever lär sig fort hur bokstäver motsvarar olika ljud i talet. ”Enkelt uttryckt kan vi 

säga att skriftsystemen är representationer av talade språk och de skrivna språken 

används liksom de talade för att kommunicera med andra människor”(Wengelin och 

Nilholm, 2013:17). Karin Taube (2013:11) menar att lära barn att skriva är skolans 

viktigaste uppgift. Skrivandet används som ett medel för att kommunicera på avstånd 

och i utförandet av arbetsuppgifter så som sammanställning av fakta, besvara frågor 

och framförande av egna idéer och åsikter. Kraven på läs- och skrivfärdigheterna ökar 

hela tiden i Sverige, samtidigt ökar andelen personer som inte uppnår de krav som 

ställs i samhället för att bli en aktiv samhällsmedlem. Skolans uppgift är att ge alla 

elever oavsett individuella förutsättningar och bakgrund förmågor att utrycka sig i 

skrift samt ha lust att använda skrivandet.  

 

Åsa Wengelin och Claes Nilholm (2013) hävdar att läsning handlar om avkodning 

och läsförståelse. Ester Stadler (1998) menar att läsning är att ta till sig skriftlig 

information från olika personer, på olika platser vid olika tidpunkter. Att läsa en text 

är att ta del av skrift samt ge de synliga orden ett innehåll genom att väcka de 

nedskriva orden till liv. I undervisningen har läsning en stor betydelse dock är det 

viktigt att pedagogen vet vad som bör göras när en elev behöver extra stöd. 

Undervisningen blir bättre om pedagogen är tydlig, konkret och detaljerad (Stadler, 

1998). 

 

Barnet har sedan födseln använt sig av ett kroppsligt samspel med omgivningen 

genom den muntliga kommunikationen. Denna kommunikation innefattar talet, att 

lyssna och att läsa av bilder. Att läsa och skriva är att lära sig en ny form av 

kommunikation. Därför ställs barnet in i en ny situation när det möter en alfabetiskt 

kodad text.  För vissa elever tar det längre tid att lära sig läsa och skriva än andra 

elever. Under 1900- talet har forskare intresserat sig för långsam och osäker stavning 
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hos elever. Dessa elever har under de senaste decennierna fått ökad uppmärksamhet 

eftersom kraven har ökat på de skriftliga förmågorna i samhället (Nielsen, 2005).  

 

3.2 Varför är det viktigt att lära sig läsa och skriva? 

Sociala förhållanden har stor betydelse för hur barnets läsinlärning utvecklas. Barnets 

uppmärksamhet riktas tidigare mot läsandet och skrivandet om det har levt i en 

skriftspråkskultur. Exempelvis elever med akademiskt utbildade vårdnadshavare lever 

i en skriftspråkskultur eftersom läsa och skriva ingår i deras vardag jämfört med 

elever som inte har akademiskt utbildade vårdnadshavare (Stadler, 1998). Att lära sig 

att läsa och skriva handlar inte bara om att knäcka koden utan läs- och 

skrivundervisningen är oftast den första erfarenheten barnet har av skolan och 

undervisningen. Därför kommer det att påverka barnets syn på inlärning och kunskap. 

Det kan även påverka barnets fortsatta skolgång beroende på barnets goda framsteg 

eller misslyckande, därför är det viktigt att pedagogen har ett bra förhållningsätt till 

eleven (Elisabeth Berg, 2011).  

 

Ingvar Lundberg (2008:7) hävdar att det är en liten andel av de vuxna som står för 

den stora textproduktionen eftersom skrivkraven är små i deras yrken. Att skriva 

analyser och mer omfattande rapporter gör en liten högutbildad grupp. Fastän 

skrivandet inte används i större omfattning av många idag kommer det få en stor 

betydelse i framtiden. Anna-Malin Karlsson (2006) menar att läsandet och skrivandet 

alltid ingår i en verksamhet av något slag. Det kan bland annat handla om att fylla i 

blanketter, arbetsrapporter och redovisningar. Ett exempel är hur lastbilsföraren Erik 

använder sig av läsandet och skrivandet. Han läser och skriver mycket, han 

dokumenterar och fyller i blanketter. Det kan konstateras att skriften är en viktig del 

av hans arbete. Utan lassinformation och dokumentation skulle han inte kunna arbeta 

och få ut sin lön. ”Var och hur skriften kommer in, och vilken roll den har, beror på 

en rad faktorer: hur arbetet är organiserat, vad som är arbetets mål etc.” (Karlsson, 

2006:41).   

 

Tomas Svensson (2014) menar att skriften är sammanlänkad med människans språk, 

vilket även skiljer människor eftersom alla uttrycker sig unikt. I Sverige och många 

andra länder används skrift för olika syften. Sådant som vi idag använder skrift för,  

gjorde vi innan genom samtal. Förr i tiden köptes exempelvis en tågbiljett via samtal, 
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idag gör vi det genom skrift via en digital hemsida. De flesta människor är vana vid 

skrift i dagliga sammanhang. Exempelvis att kunna skriva en underskrift eller att få 

ett skrivet kvitto för att kunna reklamera något som köpts. Skriften har en stor roll i 

vårt samhälle eftersom vi behöver skriften för att exempel skriva anteckningar och 

umgås i sociala medier. Barn har under dess tidiga skolår fått lära sig alfabetet och 

lärt känna bokstäver. Svensson (2014) poängterar att idag bör barn vara vana 

skrivbrukare. Senare under 1900- talet ökade mängden av studerande på universitet, 

vilket har medfört att betydligt fler förväntas skriva uppsatser och arbeten. I Sverige 

förväntas människorna också kunna skriva anteckningar, sms-meddelande och blogga. 

Skriften har även blivit ett krav inom arbetslivet, då dokumentation och 

självständighet medverkat att kraven på literacy ökat.  

 

3.3 Varför är det svårt att lära sig läsa och skriva? 

Nielsen (2005) hävdar att det förr fanns svårigheter med att läsa och skriva. De elever 

som hade svårigheter fick gå om en klass eller placerades i en specialklass eftersom 

det ansågs att varje människa kunde lära sig läsa och skriva. Fattigdom och 

vårdslöshet kunde vara en orsak till barns läs- och skrivsvårigheter. Om eleverna hade 

läs- och skrivsvårigheter var det ett tecken på att skolan hade misslyckats. Läs- och 

skrivsvårigheterna har dock inte försvunnit under samhällets utveckling.  I skolans 

värld är läs- och skrivsvårigheter ett problem eftersom elever har olika bakgrund. 

Elevers förförståelse för läsning och skrivning är olika. När undervisningen inte möter 

elevers förförståelse och när de ses som problembärare skapas det problem. Som 

pedagog är det därför viktig att möta elever som enskilda individer, med deras unika 

förutsättningar. Nielsen påpekar också att enligt skolverket är skolan skyldig att ge de 

elever som inte uppnår målen stöd för att de ska uppnå dem. 

 

Lundberg (2008) menar att skrivandet är svårt för många. Genom att skilja tal och 

skrift kan vi förstå varför skrivandet är svårt. Skrivandet ställer kognitiva och 

språkliga krav som vissa människor har svårt att uppfylla. Eftersom skrivandet är ett 

krävande hantverk krävs det mycket övning för att behärska det. Skriften kräver 

planering samt redigering. Tal däremot är något som vi lär oss naturligt och som vi 

använder i vardagen och då behöver vi inte tänka på de enskilda språkljuden. De 

talade orden framkommer direkt i samtalssituationer och just därför kan också 

felsägningar reparera samt kontrollera att lyssnaren har uppfattat rätt. Vid läs- och 
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skrivinlärning bör inläraren bli medveten om ordens ljud. Många elever har svårt att 

uppfatta de olika ljuden. Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2006) menar att det 

är viktigt att lärare är uppmärksamma på elevers läs- och skrivutveckling så att de inte 

tappar någon elev när det håller på att köra fast. Samtidigt kan det vara svårt att se en 

utveckling hos alla elever i en klass. Det kan också vara svårt att veta vilken hjälp en 

elev behöver. Läraren bör ha redskap som gör det möjligt att följa varje elevs 

utveckling och hjälpa dem om de kör fast.  

 

3.4 Varför behövs kartläggning?  

Att använda sig av kartläggning innebär att elever blir medvetna om sitt eget lärande.  

Lärare får ett underlag som underlättar att planera de pedagogiska insatserna och 

åtgärderna. Kartläggning används även vid samtal mellan lärare och elev, bland annat 

i fråga om elevens läsutveckling.  Ett schema fylls i tillsammans av läraren och eleven 

för att eleven skall få vara delaktig i sitt lärande. Kartläggning bör ske regelbundet av 

elever som visar långsam utveckling eller har svårigheter som de inte kommer klara 

på egen hand (Lundberg och Herrlin, 2006).  

 

3.5 Hur upptäcks elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Det finns tre huvudsakliga förklaringar till läs- och skrivsvårigheter. Den första är 

biologiska faktorer vilket innebär att funktionsnedsättningar kan leda till försvårad 

läs- och skrivutveckling. Den andra är demografiska faktorer, vilket innebär att elever 

har olika social och språklig bakgrund. Den tredje är undervisningsbaserade faktorer. 

Oavsett biologiska, sociala och språkliga förutsättningar har alla elever lika rätt att ta 

del av skriftspråket och inte tappa motivationen och självförtroendet (Stadler, 1998). 

 

Att börja i skolan är en mycket viktig händelse i ett barns liv. Enligt Stadler (1998) 

kan pedagogen under det första skolåret se vilka elever som har svårigheter med läs- 

och skrivinlärning. Det är viktigt att så tidigt som möjligt upptäcka vilka elever som 

har svårigheter och att de får det stöd de behöver för att förhindra att dessa svårigheter 

kvarstår senare i livet. Som lärare kan det vara svårt att upptäcka elever med läs- och 

skrivsvårigheter eftersom många elever inte talar om när de inte förstår. Eleven kan 

också dölja sitt problem så att inte läraren ser det (Stadler, 1998). 

 

Stadler (1998) tar upp ett antal tecken som visar när en elev har läs- och skrivproblem. 
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Dessa tecken är att ha motvilja att läsa och skriva, rädsla för att läsa högt i klassen och 

att eleven läser långsamt och hackigt. Det kan även vara att eleven läser fel eller 

hoppar över små ord, att det sker inskott av bokstäver t.ex. helt- helst, vändning av 

hela ord t.ex. åt- tå, och att barnet inte har flyt i läsningen. Ett annat tecken är att 

eleven har dåliga studieresultat i många ämnen vilket kan betyda att eleven är lat och 

ointresserad.  Stadler hävdar att vid ordavläsning kan läraren tydligt se om eleven har 

svårigheter. Vid läsning av text finns risken att lässvaga elever gissar sig fram och att 

läraren inte märker det. Det är viktigt att eleven har förmågan till ljudanalys och 

ordavkodning. Avsaknaden av dessa förmågor utgör största svårigheterna för personer 

med läs- och skrivsvårigheter. Vid misslyckande kan det hos individen uppstå ett 

negativt känslomässigt läge som blockerar för inlärning. Eleven kan då inte 

koncentrera sig, kommer inte ihåg vad läraren har sagt och lär sig därför inte. Detta 

kan också leda till att eleven får ett negativt beteende vilket oftast är en följd av 

misslyckad inlärning (Stadler, 1998).  

 

Enligt Stadler (1998) uppstår läs- och skrivsvårigheter av olika orsaker. Det kan bland 

annat handla om att eleven har gått miste om grundläggande moment i 

undervisningen på grund av stor frånvaro under sin första skoltid eller att eleven inte 

kan ta till sig det som undervisas på grund av otillräcklig kognitiv och språklig 

mognad. Det kan även handla om att eleven inte kan särskilja och komma ihåg 

språkljuden på grund av fonologiska svårigheter, eller att undervisningssättet inte har 

passat elevens inlärningsförmåga.  Dyslexi och ärftliga faktorer kan även vara orsaker 

till läsa- och skrivsvårigheter.  

 

Peter af Trampe och Bodil Andersson (2005) hävdar att läs- och skrivsvårigheter inte 

bara handlar om att en individ har dyslexi, utan dyslexi är endast en typ av läs- och 

skrivsvårigheter. Dyslexi kännetecknas av bland annat problem med ordavkodningen 

och att känna igen orden.  I begreppet dyslexi förekommer det även att man lägger in 

motoriska svårigheter och koncentrationsproblem. Nielsen (2005) menar att 

ordblindhet och dyslexi är termer inom medicin och psykologi, vilket används med 

det pedagogiska uttrycket läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi kan då handla om 

svårigheter med språkets ljudsystem samt att hantera skriftspråket. Elever med läs- 

och skrivsvårigheter blir inte motiverade till att läsa och skriva i jämförelse med 

övriga elever. Detta beror på att dessa elever undviker läsning och skrivning, och 
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därför är det viktigt att få hjälp. Om en elev inte får det stöd som är nödvändigt kan 

det påverka både självförtroendet och inlärningsförmågan på ett negativt sätt. Det är 

viktigt att tidigt upptäcka de elever som har svårigheter, och ge dem det stöd som 

behövs.  

 

Stadler (1998) hävdar att barn som har en skada eller funktionsavvikelse är oftast inte 

diagnostiserade när de börjar skolan. Ofta är det läraren som upptäcker och 

uppmärksammar att eleverna har svårigheter. Wengelin och Nilholm (2013) 

poängterar att läs- och skrivsvårigheter finns i alla klassrum. 

 

3.6 På vilka sätt kan man utreda elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Målet med en utredning är att ge en helhetsbild av elevens situation, att kunna se 

elevens styrkor och svagheter för att veta vilka åtgärder som behövs. För att 

uppmärksamma de elever som behöver extra stöd bör man kontrollera att inlärningen 

har fungerat och detta kan göras på olika sätt. Utöver den fortlöpande uppföljningen 

av undervisningen kan man använda sig av ett screening-test. Detta för att göra en 

individuell kontroll av vad eleven har lärt sig.  De som har läs- och skrivsvårigheter 

behöver undervisning och en inlärningsgång som är anpassad efter dem. För att 

eleven skall komma vidare i sin utveckling bör nya moment byggas i en takt som är 

anpassad efter eleven (Stadler 1998). 

 

En utredning sker genom att lärare först kontrollerar elevens stavning för att kunna 

kartlägga det som saknas i form av insatser. Därefter ta reda på vad som kan orsaka 

att svårigheterna uppstår och på vilket sätt eleven kan få hjälp. Med utredningen som 

grund kan en individuell plan göras för en elev som behöver stöd. I planen skall det 

anges vilka metoder och arbetssätt som skall användas samt tider för uppföljning och 

kontroll av barnets insatser. Vid upptäckten av att en elev har svårigheter bör 

vårdnadshavare kontaktas för att diskutera vad som behöver göras. Det är skolans 

ansvar att föreslå åtgärder för att kunna anpassa undervisningen efter barnets behov. 

Vårdnadshavare och elever har möjlighet att medverka i den utredning som skolan 

skall göra (Stadler, 1998).  Margareta Carlström (2010) poängterar att det viktigaste 

är att läraren och eleven samtalar med varandra. Genom att använda sig av 

kartläggning fördelas ansvaret mellan läraren och eleven för att tillsammans se vilket 

sätt eleven använder sig av vid läsning och skrivning. Birgitta Johnsen (2010) menar 
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att barn med en diagnos som dyslexi måste först kartläggas för att mäta dess språkliga 

kompetens samt läs- och skrivsvårigheter. Det viktigaste är inte att barnet har dyslexi 

utan att svårigheterna blir utredda. Denna kartläggning kan ske inom skolan av 

specialpedagoger.   

 

3.7 På vilka sätt kan läs- och skrivsvårigheter åtgärdas? 

 Stadler (1998) hävdar att elever med läs-och skrivsvårigheter behöver rätt åtgärder i 

tid för att svårigheterna ska kunna övervinnas. Vissa elever behöver stöd kontinuerligt 

i en längre period eller under hela skolperioden. Eftersom alla människor är olika har 

den enskilda undervisningen varit nödvändig för de som har svårigheter. Enligt 

Stadler kan elever erbjudas stöd på två sätt, att stödja inlärningen samt stödja 

förstärkning av självförtroendet. Enligt Cecilia Nielsen (2005) är det en viktig del i 

det pedagogiska arbetet att hjälpa elever att få en positiv självbild, större kognitivt 

mod och lust att läsa. Ulla Föhrer och Eva Magnusson (2003) menar att elever med 

läs- och skrivsvårigheter blir motiverade när de får använda sig av kompenserade 

hjälpmedel, exempelvis surfplattor och datorer. Eleverna kan då arbeta i sin egen takt 

med övningar som är anpassade efter deras nivå. Detta kan leda till att eleverna får 

större självförtroende och arbetar i längre pass.  Att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får använda sig av kompensatoriska hjälpmedel bidrar till att de har 

möjlighet att klara av sin skolgång samt att de får visa sina kunskaper. Föhrer och 

Magnusson tar även upp vad för slags läs- och skrivhjälpmedel som kan användas. 

Några av dessa skrivhjälpmedel är ordbehandlare, stavningskontroll, synonymer och 

autokorrigering. Inom läshjälpmedel kan det vara bandspelare, talboksspelare och 

dator, tal syntes och hörlurar. 

 

Taube (2013:66) hävdar att allt fler skolor utrustas med datorer och det i sig innebär 

fantastiska möjligheter för reviderade texter. Men vad händer med att eleverna skall 

lära sig att skriva för hand? Fortfarande är förmågan att skriva förhand en viktig del 

av undervisningen i skolan. Taube poängterar att kursplanen i svenska anger att 

eleverna skall lära sig att skriva för hand och på dator. Att skriva på datorn upplevs 

positivt och mycket motiverande för elever med svårigheter. Lärarens uppgift är att 

stödja elever så de lär sig att använda båda sätten när de skall skriva. 
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Stadler (1998)  nämner att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta är medvetna om 

att de behöver extra stöd. Många har oftast ytliga svårigheter som att skriva för hand, 

hitta rätt bokstav på tangentbordet, stava, använda stor bokstav och sätta ut 

skiljetecken. Dessa saker kan distrahera läsaren från innehållet. När eleven fokuserar 

på skrivandet kan strukturering av innehållet bli lidande. Audrey McAllen (1996) tar 

upp olika sätt om hur elever kan återföras till läsning. Ett exempel är att eleverna får 

en given tid att läsa ett stycke, sedan ska de berätta vad stycket handlar om med ett 

ord, sedan två ord och sedan tre ord. Detta sätt utvecklar barnets tänkande. 

 

3.8 Förbättras studieresultaten med hjälpmedel?  

Föhrer och Magnusson (2003) hävdar att de elever som använt sig av kompenserade 

hjälpmedel erkänner själva att de har klarat av skolan bättre. Man kan bland annat se 

hur beteenden och attityder påverkas på grund av hjälpmedel, eleverna blir mer 

självständiga och studieresultaten påverkas positivt. De individer som har dyslexi 

slutför sina kurser och utbildning i större utsträckning när de har tillgång till 

kompenserade hjälpmedel. Föhrer och Magnusson har med hjälp av studier kunnat se 

att olika hjälpmedel underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter, speciellt i 

kurser som ställer stora krav på skrivande och läsning av olika texter.  

 

3.9 Hur kan man veta vilken metod som är rätt?  

Trampe och Andersson (2005) hävdar att de som ständigt arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter bör ta ställning till både konventionella och mindre konventionella 

åtgärder som hjälper mot läs- och skrivsvårigheter. Alla individer är olika och 

behöver olika åtgärder för att kunna utvecklas och bli bättre. Läsning ses som ett 

inlärt beteende, det är inget som mognar fram med tiden utan det krävs många 

timmars övning.  Metoder och åtgärder kan beskrivas som direkta och indirekta i 

förhållande till läs- skrivförmågan. När de gäller de direkta metoderna hör olika 

pedagogiska läs- och skrivträningsmetoder till. Indirekta åtgärder är bland annat 

vitamintillskott, gymnastik, massage och fleromättade fettsyror. Detta kan vara 

positivt eftersom elever som mår bra och är avslappnade lär sig bättre. Det kan dock 

inte ersätta åtgärder som är specifikt inriktade på läsinlärning vilket också är viktiga i 

olika sammanhang. Inom läs- och skrivsvårigheter används alltså också 

konventionella metoder och åtgärder. Dessa är ögonträning, hjärngympa och massage. 
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Får eleverna en stunds daglig motorisk träning kan läs-och skrivproblem minska. 

 

Pedagoger kan också utgå från beprövad erfarenhet. Det kan till exempel innebära 

fonologisk medvetenhetsträning, med hjälp av rim och ramsor. Att använda sig av 

beprövad erfarenhet innebär att det finns en samlad mängd kunskap inom 

pedagogiken om olika metoders effekter. Här utgår man inte ifrån någon speciell 

metod utan kunskapen kan ha uppkommit spontant exempelvis när en lärare har märkt 

att ett undervisningssätt har fungerat bra (Trampe och Andersson 2005).
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4 Resultat 
Under resultat kommer specialpedagogernas intervjusvar presenteras. 

Specialpedagogerna som intervjuats har tilldelats de fingerade namnen Stina, Karin 

och Vera. Jag har intervjuat tre specialpedagoger som arbetar på tre olika skolor i 

Örebro. Stina från Centralskolan har arbetat som specialpedagog i 13 år och anser att 

det är ett spännande jobb. Karin från Västskolan har jobbat som specialpedagog i 9 år. 

Vera från Östskolan utbildade sig till specialpedagog år 2008, men har jobbat som 

specialpedagog och speciallärare i många år innan det. Karin och Vera arbetar på 

skolor som har årskurs f-9. Stina arbetar med årskurserna 4-6.  

 

4.1 Hur upptäcker man att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

Det finns ungefär 2-4  elever i varje klass som har läs- och skrivsvårigheter i alla tre 

skolorna. Dock är det många som behöver extra stöd, och det definieras inte som läs- 

och skrivsvårigheter utan det kan bland annat handla om att barnen bara behöver extra 

stöd när de läser eller skriver. 

 

Stina berättar hur en elev med läs- och skrivsvårigheter upptäcks: 

 

 Om inte barnet har fått grepp om det grundläggande som språklig medvetenhet 

rim och ramsor så kan man se att det finns svårigheter redan i årskurs ett kollar 

vi på den fonologiska medvetenheten om det finns barn som har svårigheter så 

är det viktigt att göra något åt saken på vår skola jobbar man med 

svårigheterna i helklass för att inte urskilja eleverna läraren anpassar 

undervisningen efter elevernas behov läraren kan tillsammans med eleven 

bestämma vad undervisningen skall innehålla genom att göra en individuell 

kartläggning utifrån kartläggningen bestäms undersvingen ibland skall man 

undvika att ge en diagnos till ett barn om inte den kan förstå betydelsen av den. 
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Stina framför att läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas på olika sätt beroende på vad 

eleven har svårt med. Om inte en elev kan det grundläggande i årskurs ett, kan det 

uppfattas att eleven har svårigheter. Stina menar att pedagogerna gör tidiga insatser 

för att åtgärda svårigheterna och undvika att de skall blir större. Att läraren 

tillsammans med eleven bestämmer vad undervisningen skall innehålla medför att 

eleven blir motiverad. Allt handlar inte om att eleven har en diagnos, en elev kan ha 

svårigheter utan att behöva ha en diagnos. Stina menar att en diagnos kan ha en 

negativ påverkan på en elev om det inte förstår betydelsen av den.   

 

 

Karin menar att elever med läs- och skrivsvårigheter upptäcks genom att:  

 

Det händer inget eleven kan inte läsa eller skriva skrivandet går inte framåt 

detta meddelar klassläraren till mig eftersom jag är en av skolans 

specialpedagog läs- och skrivsvårigheter upptäcks även genom att eleven bara 

stökar får inget gjort undviker att jobba och får inte ihop orden vissa elever 

brukar säga att bokstäverna hoppar och dansar det är för att de inte kan få 

grepp om bokstäverna då kanske man måste kolla upp barnets syn.  

 

Man kan upptäcka läs- och skrivsvårigheter genom elevens beteende samt om barnets 

utveckling inte går framåt, säger Karin. Eftersom vissa elever inte får grepp om 

bokstäverna kan det exempelvis handla om att eleven måste kontrollera sin syn eller 

hörsel. Eleven kan även ha kroppsliga handikapp och det kan vara en orsak.  Karin 

menar att det är viktigt att klassläraren och specialpedagogen har ett samarbete och 

meddelar varandra för att kunna upptäcka elevens svårigheter. Vera har ett liknande 

tankesätt som Karin de vill säga att läs- och skrivsvårigheter upptäcks genom olika 

varningssignaler.   

 

4.2 Hur kan man få en utredning gjord?  

Stina, Karin och Vera berättar att skolan inte får ställa några diagnoser utan får endast 

kartlägga eleven och sedan skicka remiss till logopeden. Det är också viktigt att ha 

tidiga insatser om inte eleven har klarat av de första skolåren. Att eleven har 

svårigheter är inte det viktigaste utan det viktigaste är att åtgärda svårigheterna. 
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Stina berättar hur man kan få en utredning gjord 

 

Alla barn ska få den hjälp som de behöver från årskurs ett men man kan dock 

inte dra slutsatsen om att ett barn har en diagnos när det ännu inte lärt sig 

bokstäverna enligt kursplanen för skolan i ämnet svenska skall eleven kunna 

läsa och skriva i slutet av årskurs tre jag anser att efter årskurs tre kan man se 

om eleven har en diagnos eller större svårighet en utredning görs genom att 

läraren upptäcker att eleven har någon svårighet och sedan pratar man med 

barnets föräldrar för att se om de upptäckt något hemma sedan bestämmer 

föräldrarna om de vill göra en diagnos på barnet hos logopeden skolläkare och 

psykolog kan också blandas in. 

 

Stina menar att en elev måste hunnit lära sig läsa och skriva innan en slutsats dras om 

att barnet har en diagnos. Stina har tidigare nämnt att barnet skall enligt kursplanen 

kunna läsa och skriva i årskurs ett. Det hon menar här är att enligt kursplanen kan 

eleven utveckla sin läs- och skrivförmåga fram till årskurs tre. Efter årskurs tre kan 

man se om eleven har en diagnos eller bara svårigheter. Skillnaden mellan en diagnos 

och en svårighet är att en diagnos är exempelvis om en elev har dyslexi. Om eleven 

bara har en svårighet, kan det handla om att barnet har svenska som andraspråk och 

har svårt med att läsa. 

 

Karin berättar att en utredning görs genom att:  

 

Om läraren uppmärksammar och vill ha en utredning måste de bero på något 

eftersom pedagogen är så villig specialpedagogen går in klassrummet för att se 

hur barnet jobbar och ställer lite frågor specialpedagogen frågar barnet vad 

hen jobbar med frågar om hen kan läsa och skriva lite att upprätthålla en 

relation med barnet är viktigt för att sedan göra ett test det är även viktigt att 

kolla om läraren använder rätt undervisningsmaterial föräldrar måste blandas 

in innan en diagnos kan göras hos logopeden.  

 

Karin menar att en utredning görs endast om läraren misstänker att en elev har stora 

svårigheter. För att känna till barnets svårigheter är det viktigt att skapa en bra relation 

till eleven. Därmed kan Karin även få reda på vilket undervisningsmaterial som är 
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bäst för eleven. Alla tre informanterna hävdar att det är viktigt att ha en bra relation 

med vårdnadshavare när eleven har svårigheter för att tillsammans kunna åtgärda 

dessa. 

 

4.3 Vilka pedagogiska metoder anser du fungerar bäst i undervisningen? 

Stina berättar vilka pedagogiska metoder hon anser fungerar bäst i undervisningen. 

Hon menar att:  

 

Alla pedagoger jobbar olika för att se vad varje barn behöver för att nå målen 

om ett barn inte svarar eller inte tar till sig det läraren lär ut så bör man ändra 

på metoden det finns ingen metod med ett stort M utan det är så olika det 

viktigaste är att ha en verktygslåda som man kan plocka olika delar ifrån och 

prova sig fram vissa lärare jobbar mycket med beprövad erfarenhet det är 

viktigt att läraren har kompetensen för att veta vad hon ska göra men det 

viktigaste är att barnet blir motiverad och tycker att det är kul att läsa och 

skriva. 

 

Det Stina menar är att det inte finns någon tydlig metod som är helt perfekt och bra 

istället måste pedagogen blanda olika metoder. Hon menar att det underlättar om 

läraren har en stor verktygslåda och kompetens.  Om en metod inte passar eleven 

märker pedagogen av det eftersom eleven inte har lärt sig något. 

 

Karin berättar att lärare använder sig av olika metoder i undervisningen:  

 

Läraren måste prova sig fram genom att sitta med eleverna och se om det går 

framåt eller inte det är viktigt att pedagogerna får sina egna svar på vilken 

metod som bör användas det är många pedagoger hos oss som använder 

lässtrategier och det passar inte alla elever man måste lära känna eleven enskilt 

för att veta vilken metod som är bäst med lässtrategier innebär att läraren läser 

texten högt samtidigt har eleverna texten framför sig som de kan kolla på sedan 

sitter eleverna och kollar igenom texten själva för att få en förståelse om vad 

texten handlar om. 
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Karin menar att det är viktigt att skapa en relation till eleven för att tillfredsställa 

elevens behov på bästa sätt.  I början är det svårt att veta vilken metod som passar 

eleven. Pedagogen får prova sig fram eftersom alla tar till sig på olika sätt. Det är 

viktigt för lärare att få sina egna svar om vilken metod som skall användas. Det Karin 

menar är att alla elever behöver olika metoder för att lyckas och därför bör pedagogen 

skapa en relation till eleven för att ta reda på vilken metod som skall användas. 

 

Vera betonar vikten av att blanda olika metoder och få det att bli intressant är det 

viktigaste. Hon har ett liknande tankesätt som de två andra specialpedagogerna. Att 

prova sig fram och att blanda olika metoder är lösningen enligt dessa 

specialpedagoger.  

 

4.4 Vad finns det för hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

I de tre skolorna som specialpedagogerna arbetar på har alla elever rätt till hjälpmedel 

och extra stöd oavsett om de har en diagnos eller inte. Pedagogerna har även berättat 

att det är viktigt att ge elever tid. Elever med svårigheter kämpar under lektionstiden 

men hinner inte med en tredjedel av vad de andra eleverna gör. Ibland räcker inte 

tiden till i skolan för de elever som har svårigheter. Skolan är dock skyldig att ge 

eleverna extra tid, exempelvis vid nationella prov. Det är viktigt att eleverna får 

avsluta något som de arbetat med för att känna stolthet av att de slutfört något. Har 

man elever som behöver extra stöd anpassas undervisningen genom att ha en 

speciallärare i klassrummet vilket leder till att klassen delas upp i två grupper. De 

hjälpmedel som används på de tre skolorna är, datorer, surfplattor med olika appar, 

talsyntes på olika språk, muntliga förhör, videoinspelningar, foton och mp3. 

Specialpedagogerna nämner att det tar tid för barnet att lära känna dessa olika verktyg. 

 

Stina berättar vilka verktyg som finns på Centralskolan och vilka verktyg som saknas 

som barnen är i behov av.  

 

De verktyg som vi saknar här på skolan är behovet av personal för att stötta 

och hjälpa eleven ännu mer det positiva är att barnen får använda sig av 

hjälpmedel resultaten har förbättrats för de barn som har svårigheter ett 

exempel är att om ett barn har dyslexi eller koncentrationsproblem och sitter 

vid en dator så fastnar barnet för ljuset på skärmen. 
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Stina menar att de elever på Centralskolan som har svårigheter får bättre resultat när 

de använder sig av olika hjälpmedel. Läraren hinner inte hjälpa alla elever hela tiden 

därför är det bättre att ha fler pedagoger vilket de har brist på. Tack vare hjälpmedel 

kan vissa elever klara sig på egen hand. 

 

Karin tydliggör vilka hjälpmedel som finns på skolan samt de som saknas. Hon 

hävdar att:  

Personal och speciallärare är något som behövs på vår skola samt kompetens 

utveckling det handlar inte bara om att barnet skall kunna skriva hjälpmedel är 

något som används ofta på vår skola tack vare hjälpmedel har studieresultaten 

blivit bättre eftersom det underlättar för elever med svårigheter barnets 

självförtroende och självkänsla blir mycket bättre. 

 

På Karins skola behövs det också mer personal för att eleverna skall få den hjälp de 

behöver. Karin menar att hjälpmedel har gynnat elever som har svårigheter. Tack vare 

hjälpmedel har elevernas självförtroende och självkänsla blivit bättre. 

 

Vera menar att ett hjälpmedel som datorer gynnar vissa elever men överlag i Sverige 

tror jag att det kommer bli sämre eftersom att man använder sig av förkortningar och 

så vidare. Veras svar skiljer sig något från de två andra pedagogernas svar. Hon 

menar att hjälpmedel som datorer kan påverka negativt i längden eftersom att eleven 

exempelvis använder sig av förkortningar som kan försämra elevens språk. Här kan 

man se att Vera har mer fokus på detaljer än på helheten. Man kan ju fråga sig hur 

viktiga förkortningarna är i relation till att kunna kommunicera via medier. 

 

4.5 Hur samarbetar pedagogerna runt elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Enligt specialpedagogerna behövs fortbildning i skolorna för att lärarna hela tiden 

måste utvecklas. Det är viktigt att notera elevers behov och gå på olika kurser för att 

bli så kompetent som möjligt. 

 

Stina från Centralskolan berättar hur pedagogerna samarbetar runt elever med läs- och 

skrivsvårigheter.   
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Efter att klassläraren upptäckt att eleven har svårigheter kommer 

specialpedagogen in i klassrummet för att se vad det är och vad som skall görs 

åt saken sedan skrivs åtgärdsprogram för att veta vad eleven skall träna på och 

hur undervisningen för denna elev skall läggas upp. 

 

Stina menar att det är klassläraren som upptäcker att en elev har svårigheter eftersom 

det är hon som tillbringar den största tiden med eleven i klassrummet. Pedagogerna 

samarbetar runt elever med läs- och skrivsvårigheter genom att skriva åtgärdsprogram 

för att veta vad eleven behöver träna på för att nå målen. Det blir även lättare att veta 

hur pedagogen skall anpassa undervisningen efter elevens behov. 

 

Karin från Västskolan berättar hur pedagogerna på hennes skola samarbetar runt 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon hävdar att:  

 

Vi gör åtgärdsprogram tillsammans och följer upp man tänker på vad barnet 

behöver träna på för att utvecklas och vad arbetslaget måste göra de barn som 

har svårigheter har även en Ipad hemma genom ett program som heter sprida 

har man tillgång till samma saker som man gör i skolan att fortsätta jobba på 

ett arbete eller att träna på vissa saker. 

 

Karin och pedagogerna på skolan samarbetar också genom att skriva åtgärdsprogram. 

Arbetslaget skriver åtgärdsprogram tillsammans för att komma fram till vad som skall 

göras, alltså sätts eleven i centrum. Karin har tidigare nämnt att klassläraren och 

specialpedagogen samarbetar med varandra.
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4.6 Bakomliggande faktorer till att elever har läs-och skrivsvårigheter. 

Svaren på den sista frågeställningen redovisas översiktligt i tabell 1.  

 

Tabell 1. Bakomliggande faktorer till att elever har läs-och skrivsvårigheter. 

 
Special- 
pedagog 

Ärftliga faktorer 
eller individuella 
orsaker som 
bakomliggande skäl 

Svenska som 
andraspråk som 
orsak 

Påverkan av 

omgivningen. 

(hemma, klassrummet och 

kamrater) 

 

Brist på pedagogiska 
metoder och 
hjälpmedel 

Brist på lärare 
och annan 
personal 

Stina Om barnet har 
svårigheter har den inte 
det grundläggande så 
som språklig 
medvetenhet, rim och 
ramsor. 
 
Läs- och 
skrivsvårigheter kan 
bero på att barnet har 
ärftliga och genetiska 
faktorer. 
 
Eller att individuella 
orsaker som att barnet 
inte har knäckt läs 
koden, är ovan eller 
aldrig lärt sig läsa och 
skriva. Dyslexi och 
hörsel är två andra 
orsaker. 
 

Läs- och 
skrivsvårigheter kan 
också handla om att 
barnet har svenska 
som andra språk. 

Det behöver inte alltid vara fel 
på barnet, kolla vad som 
händer runt omkring. I 
klassrummet, hemmet och med 
kompisar. 

Läraren plocka från olika 
metoder och prova sig fram, 
undervisningen anpassas 
efter elevens behov. 
Hjälpmedel: Datorer, 
surfplattor osv. Dessa 
hjälpmedel har visat 
positiva resultat för de som 
har svårigheter. 

Personal 

Karin  
Svårigheter leder till att 
det inte går framåt. 
Eleven bara stökar får 
inget gjort, undviker att 
jobba och får inte ihop 
orden 
 
Individuella orsaker tas 
endast upp. Barnet har 
inte knäckt läs koden, 
är även ovan eller 
osäker vid skrivning 
och läsning. Det kan 
även handla om synen. 

Svenska är ett nytt 
språk för barnet, har 
aldrig lärt sig läsa 
och skriva innan. 

  Viktigt att lära känna 
eleven för att veta vilken 
metod som är rätt. 
Hjälpmedel: Datorer, 
surfplattor osv. Positiva 
resultat av hjälpmedel för 
elever med svårigheter. 

Personal och 
special-lärare. 

Vera Om eleven har 
svårigheter leder de till 
att hen stökar, får inget 
gjort och stör andra. 
 
Genetiska faktorer kan 
vara en orsak till läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Barnet har inte lärt sig 
grunderna, 
stavningsregler, 
fonologisk 
medvetenhet, eller har 
dyslexi. 
 

 Det kan handla om att barnet är 
orolig i kroppen eftersom hen 
inte har några vänner eller 
ingen bra miljö hemma. 

Blanda olika metoder och 
fånga barnets 
uppmärksamhet 
 
 
Datorer och surfplattor 
används även här men det 
gynnar endast vissa elever. 

Personal 
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I tabell 1 har jag valt att konstruera kategorier som framträder i lärarnas svar. 

Översikten i tabellen visar hur lärare resonerar kring bakomliggande orsaker till 

elevers läs- och skrivsvårigheter. 

 

Att ha läs- och skrivsvårigheter kan bero på ärftliga faktorer, individuella orsaker, att 

ha svenska som andra språk eller att omgivningen påverkar. Till de individuella 

orsakerna kan det räknas att barnet inte har knäckt läskoden, har aldrig lärt sig 

grunderna för att läsa och skriva, har problem med synen eller hörseln, har dyslexi 

eller att språket är helt nytt för barnet. Felet behöver inte alltid ligga hos eleven utan 

omgivningen kan ha en negativ påverkan. Att eleven inte trivs i skolan eller inte har 

en bra miljö hemma spelar stor roll. Eleven kan få kroppsliga symptom vilket gör att 

eleven inte kan koncentrera sig. Att åtgärda dessa problem med hjälpmedel och 

lämpliga pedagogiska metoder är något som läraren själv måste komma fram till. 

Lärarna nämner att alla elever som har svårigheter har tillgång till hjälpmedel som 

datorer och surfplattor. Hjälpmedel finns men det är brist på personal i de tre skolorna 

som specialpedagogerna arbetar på.  

 

Om vi jämför lärarnas svar kan vi se vad lärarna anser att läs- och skrivsvårigheter 

kan bero på. Stina anser att ärftliga faktorer, individuella orsaker samt svenska som 

andraspråk kan bidra till läs- och skrivsvårigheter. Problemet behöver inte alltid ligga 

hos barnet utan bero på påverkan från kompisar och hemmet. Det är viktigt att läraren 

anpassar undervisningen efter elevens behov med rätt metod samt hjälpmedel. Karin 

menar att läs- och skrivsvårigheter kan bero på ärftliga faktorer samt individuella 

orsaker. Även att det svenska språket är nytt för barnet kan vara en orsak. Det är 

viktigt att lära känna barnet för att kunna avgöra vilken metod som skall användas i 

undervisningen. Vera sammanfattar att det kan bero på genetiska faktorer, 

individuella orsaker och att omgivningen kan påverka barnet. För att åtgärda på bästa 

sätt måste olika metoder användas för att fånga barnets uppmärksamhet. 

 

Enligt tabellen förbättras elevernas resultat när de får tillgång till hjälpmedel. Detta 

har jag placerat i kategorin brist på pedagogiska metoder och hjälpmedel eftersom 

skulle eleven inte få hjälpmedel skulle en stor del av svårigheterna kvarstå. Därmed 

kan brist på hjälpmedel anpassade till elevens behov ses som en bidragande orsak till 
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större svårigheter än nödvändigt. Innehållet i denna kategori utgår med andra ord från 

bakomliggande problem som kan åtgärdas med rätt sorts hjälpmedel. Alla tre skolorna 

har brist på extra personal vilket vi kan se i tabellen under kategorin brist på lärare 

och annan personal. Extra personal är något som gynnar eleverna. De skulle då kunna 

få extra stöd och hjälp av fler lärare vilket är mycket bättre än att själva hantera olika 

hjälpmedel vilket kan vara krävande och svårt.
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5 Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mina resultat med utgångspunkt i mina tre 

frågeställningar. 

 

5.1 Hur arbetar pedagogerna för att upptäcka, utreda och åtgärda elever med 

läs- och skrivsvårigheter? 

I intervjuerna och tidigare forskning framgår det tydligt att läs- och skrivsvårigheter 

upptäcks genom att eleven inte har fått grepp om det grundläggande så som rim och 

ramsor. Eleven kanske också stökar, undviker att arbeta och får inte ihop orden samt 

läser långsamt och hackigt. Enligt Taube (2013: 138) har forskning visat att 

språklekar, rim och ramsor innan skolans läs- och skrivinlärning startas kan ha ett 

positivt inflytande på elevernas läs- och skrivlärande i skolan. Det finns också många 

andra sätt att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Det framgår även att det 

är viktigt att tidigt vara observant på elevens fonologiska medvetenhet samt ha tidiga 

insatser om en elev har svårigheter.  

 

Enligt intervjuerna och tidigare forskning framgår det att vissa elever kan ha 

svårigheter utan att en diagnos behöver ställas. Karin hävdar att om en lärare vill ha 

en utredning gjord måste det bero på något eftersom pedagogen är angelägen att göra 

utredningen. Elevens vårdnadshavare behöver godkänna att en utredning skall göras 

samt att skolläkare och psykolog kan konsulteras. Dessa professioner har rätt att 

undersöka eleven vid vårdnadshavarnas tillåtelse för att se vad som ligger bakom 

svårigheterna samt göra en utredning. Specialpedagogerna som intervjuats, precis som 

Stadler (1998), hävdar att det även är viktigt att ha tidiga insatser när en utredning 

skall göras. Att göra något åtgärda är det viktigaste. Skolan är den som kartlägger 

eleven men kan dock inte ställa några diagnoser. Specialpedagogerna hävdar att 

läraren inte bör vänta utan bör anpassa undervisningen efter elevens behov direkt. Att 

ha en diagnos kan ibland ligga i grund för att eleven verkligen skall få de resurser 

eleven är i behov av. 

 

Det finns en hel del hjälpmedel som kan användas för att åtgärda läs-och 

skrivsvårigheter. Utifrån tidigare forskning och intervjuerna med specialpedagogerna 

framgår det att teknik är ett stort hjälpmedel. Datorer och surfplattor har blivit 



 23 

vanligare i skolans värld. Specialpedagogerna anser även att hjälpmedel har förbättrat 

resultaten hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Vera instämmer till en viss del i 

och med att hon anser att det kommer försämras med tiden. Varför Vera påstår detta 

kan bero på att eleverna på Östskolan ofta använder sig av datorer och att hon har 

erfarenhet av att många elever inte tar vara på hjälpmedlet utan istället använder det 

för andra syften. Stina och Karin anser att hjälpmedel gynnar eleverna eftersom de 

tillfredsställer många elevers behov. Enligt Föhrer och Magnusson (2003) blir elever 

med läs- och skrivsvårigheter mer motiverade när de får använda sig av 

kompenserande hjälpmedel. Detta kan leda till att eleverna får bättre självförtroende 

eftersom de lyckas. Enligt intervjuerna framgår det även att tid är något som eleverna 

har rätt till. Enligt Taube (2012) är en bra skrivundervisning att eleverna får den tid de 

behöver för att utveckla sina färdigheter.  

 

5.2  Vilka arbetssätt och hjälpmedel använder pedagogerna och 

specialpedagogerna i sin undervisning för att underlätta undervisningen för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Utifrån tidigare forskning och mina informanters intervjusvar framgår det tydligt att 

alla elever behöver olika åtgärder och arbetssätt för att kunna utvecklas. Därför är det 

viktigt att individanpassa elevens vardag för att eleven exempelvis skall få så bra 

undervisning och material som möjligt. Det blir svårare att lära sig om materialet inte 

är anpassat efter elevens behov. Som pedagog är det svårt att veta vad en elev behöver 

för att lära sig. Man kan säga att det inte finns någon metod med ett stort M utan 

pedagogen får blanda olika metoder och prova sig fram. Karin anser att det är viktigt 

att pedagogen får sina egna svar om vilken metod som bör användas. Därför måste 

man lära känna eleverna för att veta vad de behöver för att kunna utvecklas. Hon 

menar också att det underlättar om pedagogen har en bra relation med eleven för att 

veta hur undervisningen och material skall anpassas. Lärarens största uppgift är att 

motivera eleven eftersom drivkraften ligger hos eleven för att en utveckling skall ske. 

Det är viktigt att eleven känner sig trygg i inlärningssituationen som förekommer. De 

elever som blir positivt bemötta i sitt lärande bevarar och utvecklar sin nyfikenhet 

samt lust att lära. Utifrån specialpedagogernas intervjusvar framgår det tydligt att 

pedagogerna sätter eleverna i centrum för att tillgodose deras behov. 
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Som tidigare nämnts är det viktigt att individanpassa undervisningen men 

specialpedagogerna hävdar att det är svårt att anpassa undervisningen efter varje 

individ. Dock är det inte säkert att det pedagogerna dagligen gör i klassrummet 

gynnar alla elever. Man kan misstänka att det många gånger kan vara så eftersom det 

är svårt att individanpassa undervisningen när klassen är stor och när det är brist på 

resurser. Eftersom det är brist på lärare och annan personal på alla tre skolorna kan 

man även fundera på hur elever med läs- och skrivsvårigheter hade klarat sig utan 

hjälpmedel. Hur lyckas läraren möta och ta hänsyn till elevers behov när eleverna är 

många? Utifrån intervjuerna kan vi se att pedagogerna gör många genomtänkta val 

när det gäller material och arbetssätt. Enligt mig skulle nya dörrar öppnas om 

skolorna hade mer resurser. 

 

5.3 Bakomliggande faktorer till att elever har läs- och skrivsvårigheter 

Specialpedagogerna nämner även att det kan finnas olika orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Under intervjuerna nämner Vera att ärftliga faktorer kan vara orsak 

till att en elev kan ha läs-och skrivsvårigheter medan Stina menar att eleven inte kan 

ha läs- och skrivsvårigheter innan den har lärt sig läsa och skriva. Individuella orsaker 

kan vara att eleven har dyslexi, har inte knäckt läskoden, är ovan eller har aldrig lärt 

sig läsa och skriva, eller har någon form av syn- eller hörselnedsättning. Det kan även 

handla om att eleven har svenska som andraspråk eller att omgivningen som 

exempelvis kompisar och hemmiljö har en påverkan. Om eleven tillbringar mycket tid 

i en miljö där det inte är vanligt att läsa eller skriva är risken att svårigheterna blir 

större. Därför är det viktigt att eleven har en hemmiljö där de har möjlighet att 

samtala och läsa böcker. Om eleven tillbringar mycket tid i en god miljö kan det 

hindra att den lilla initiala svårigheten växer till ett stort hinder.
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6 Metodkritik 

Att använda sig av intervjuer bidrog till en djupare förståelse av pedagogernas 

synvinklar. Jag kunde tydligare jämföra deras intervjusvar med hjälp av att se deras 

likheter och skillnader. Eftersom att jag endast har intervjuat tre specialpedagoger i tre 

olika skolor kan jag inte dra slutsatsen om att det är så i alla skolor i Örebro. Enligt 

Wengelin och Nilholm (2013) finns läs- och skrivsvårigheter i alla klassrum. Jag hade 

dock kunnat intervjua fler personer för att få syn på fler skillnader och likheter. Trots 

att jag endast intervjuade tre personer var det en fördel att välja specialpedagoger från 

olika stadsdelar i staden.  

 

7 Nya frågor 
Specialpedagogen och pedagogerna i skolan samarbetar ständigt för att upptäcka 

elevens svårigheter. Enligt informanternas intervjusvar upptäcks elever med läs- och 

skrivsvårigheter i tidig ålder.  Hur jobbar man med elever som upptäcks ha läs- och 

skrivsvårigheter i skolans senare år? Vad händer med de elever som har svårigheter 

men aldrig upptäcks av läraren?
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