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Abstract: 

This study is to find out how they are working with reading and writing problems i school. In 

the literature it addresses what reading and writing problems are and how to investigate this. 

Furthermore it tells the importance of the work and the signs of reading and writing problems. 

How to work whit it and the support found then follows in the survey. The study was 

conducted through interviews with teachers, where the issues of education, methods, 

operations and support was asked. 

The study result shows that the teachers are working with the students who have reading and 

writing problems in the way that costs the least, and adapt their materials to meet the student 

needs. 
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Sammandrag: 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på hur det arbetas med läs- och 

skrivsvårigheter i skolan. I litteraturgenomgången tas det upp vad läs- och skrivsvårigheter är 

och hur man utreder detta. Vidare tas det upp vilken betydelse arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter har för eleven och vilka tecken eleven kan visa vid eventuella läs- och 

skrivsvårigheter. Hur man arbetar med läs- och skrivsvårigheter i skolan och vilka hjälpmedel 

som finns följer därefter i undersökningen. Undersökningen har gjorts med hjälp av intervjuer 

av lärare där frågor om utbildning, metoder, insatser och hjälpmedel ställs. Arbetets resultat 

visar att man arbetar med de elever som har läs- och skrivsvårigheter på det sätt som kostar 

minst och anpassar sitt material för att tillgodose elevens behov.  
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1. Inledning 

Under utbildningen till lärare i fritidshem har ett intresse växt fram för hur skolan arbetar med 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Lagerström (2011:7) skriver att sju procent av Sveriges 

befolkning har svårigheter att läsa och skriva. Vidare kan man läsa i Skolverkets Läroplan för 

grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011 att ”Skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och 

samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning” (Skolverket 2011:13). 

Fritidshemmet är en del av skolans verksamhet och skall följa skolverkets olika riktlinjer i 

Lgr11, där det bland annat står att alla som arbetar i skolan skall ”uppmärksamma och stödja 

elever i behov av särskilt stöd” (Skolverket 2011:14). Eftersom fritidshemmet är en del av 

skolverksamheten, är det viktigt att även lärare i fritidshem har kunskaper om elever med 

behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. 

Jag har själv erfarenhet av att vara elev med läs- och skrivsvårigheter. Där av finns ett särskilt 

intresse från min sida att undersöka om det har förändrats inom området sedan min tid i 

skolan.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar: 

Syfte i uppsatsen är att se hur arbetet med läs- och skrivsvårigheter kan se ut i skolan. Jag 

kommer använda mig av fem frågeställningar för att uppnå syftet. 

 

1. Vilken utbildning har lärarna om läs- och skrivsvårigheter? 

2. Vilka metoder används för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter? 

3. Vilket material finns för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

4. Vilka särskilda insatser vidtas för elever med en diagnos? 

5. Upplever lärare att det skett någon förändring avseende läs- och skrivsvårigheter?  

 

 



6 
 

2. Litteraturgenomgång 

2.1 Skillnader mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi 

Ofta hör man om begreppen ”läs- och skrivsvårigheter” och ”dyslexi” men vad är det 

egentligen för skillnad mellan dem? För att reda ut begreppen är det nödvändigt att sätta sig in 

i forskningslitteraturen. 

I boken Barn med behov av särskilt stöd reder Asmervik. m.fl ut de två begreppen. De menar 

att dyslexi är en specificerad problematik, där man har problem med skriftspråkliga 

färdigheter och kognitiv funktionsnivå utan att det påverkar personens normala förmågor. 

Läs- och skrivsvårigheter rör sig däremot om en problematik som eventuellt kan påverkas av 

andra faktorer, exempelvis som syn och hörselnedsättning. Men dessa två begrepp har också 

mycket gemensamt och därför kan det kännas förvirrande när dessa begrepp ska redas ut. 

(Asmervik. m.fl 2001:17) 

Även om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter i princip ska röra olika typer av problem som är 

kopplade till diverse orsaksfaktorer, är det svårt att i praktiken komma fram till entydiga gränser 

eller skillnader mellan dem (Asmervik. m.fl 2001:17). 

 

Ericson skriver i boken Utredning av läs- och skrivsvårigheter att det är av stor vikt att man 

preciserar vad dyslexi är och menar i sin förklarning att detta är en språklig 

funktionsnedsättning som påverkar lyssnandet och tolkningen av språket. Vidare kan dyslexi 

leda till svårigheter i att tala, läsa, skriva och stava. Ericson förklarar också att läs- och 

skrivsvårigheter kan bero på miljön. Det kan vara att man levt i en miljö där språket varit 

mycket begränsat eller där ett främmande språk talas. Här nämns det att barn till invandrare 

många gånger visar på denna problematik. Sociala problem, syn och hörselskador är också 

orsaken till många elevers läs- och skrivsvårigheter. Ericson menar att man inte skall förväxla 

dessa svårigheter med dyslexi då de beror på olika orsaker (Ericson 1996:37- 40). 

I den här undersökningen kommer det bredare begreppet läs- och skrivsvårigheter att 

användas, och begreppet dyslexi kommer endast användas då lärarna använder detta 

begreppet. 

2.2 Skolans betydelse för arbetet med läs- och skrivsvårigheter 

I boken Knäck koden en hoppfull bok om dyslexi skriver Lagerström att man tittat på hur det 

ser ut i bland annat Finland, där har man sett att det satsas stort på läs- och skrivundervisning i 

alla skolor, vilket har gett höga 95 procent av elever som redan i tidig ålder kan läsa. Sverige 



7 
 

har dock inga tydliga riktlinjer för detta och upp till 20 procent av eleverna saknar god 

läsförmåga när de går ut nionde klass (Lagerström 2011:25). Samtidigt skriver man i 

Skolverkets läroplan att:  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper (Skolverket 2011:9).   

Lindö (2005:14) menar i sin bok Den meningsfulla språkväven att det är viktigt att skolan tar 

ett allmänt grepp om barns läs- och skrivlärande. Att utarbeta en planering kring arbetet och 

att man i första hand försöker bidra till läslust genom bra material som böcker och rutiner vid 

olika lässituationer. Det måste också finnas tid.  

Lagerström (2011:25) gör en liknelse med att spela rysk roulette om man har dyslexi i 

Sverige. Och menar att den eleven som har den problematiken har tur om den hamnar i en 

skola som har kunskapen att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter. Lagerström menar 

vidare att kunskapen om hur man kan ge dessa elever det stöd som behövs också handlar om 

tur.  

2.3 Tecken på läs- och skrivsvårigheter 

På webbsidan FOB (Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn) kan man läsa om de första 

tecken som kan visas redan i förskolan. Dessa tecken kan vara att man har svårt att förstå rim, 

tala rent, urskilja ljud i ord och så vidare. Man bör också vara uppmärksam när skolan börjar 

på hur eleven hanterar bokstävers ljud, former och ändelser. Eller hur svårt denne har det med 

läsandet, ordningsföljder och omkastande av siffror (fob.se). 

När och i vilket skede man kan se olika tecken hos eleven kan variera menar Fröhrer & 

Magnusson. En elev kan först när det är dags att lära sig läsa och skriva uppvisa sina läs- och 

skrivsvårigheter (Fröhrer & Magnusson 2010:46). Andra visar som Ericson beskriver i boken 

Utredning av läs- och skrivsvårigheter att:  

Lässvaga barn beter sig på olika sätt. En del blir klassens clown. De döljer sina 

tillkortakommanden genom att utveckla en positiv egenskap, förmågan att underhålla. Andra  

slåss och bråkar eller blir tysta och osynliga. Vissa kan kompensera en dålig läsförmåga med att 

vara duktig i t ex idrott. Det finns också elever som försöker hävda sig genom att ljuga, skryta och 

fabulera om saker de varit med om för att imponera och dölja ett dåligt självförtroende. Det är inte 

ovanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter blir mobbade i skolan (Ericson 1996:62). 
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2.4 Hur man arbetar i skolan med läs- och skrivsvårigheter 

För att se vad elevens behov är används olika analyser för att se hur elevens olika 

läsfärdigheter ser ut. Genom att ställa olika former av frågor kan man genom svaren ställa 

samman ett resultat och där igenom utläsa hur elevens avkodnings färdigheter ser ut. I denna 

analys tittas det på om eleven har visuella-, auditiva-, regularisering-, semantiska-, 

avlednings- eller partiella avkodningsfel. Vidare används en annan analys för att se 

färdigheter i skrivning och stavning. Man förklarar vidare att det inte finns någon skillnad på 

hur stavfelen görs, oavsett om man har läs- och skrivsvårigheter eller inte. Det man kan se 

genom den här analysen menar Asmervik m.fl är om felen har ett mönster. De fel som görs 

kan sedan sorteras in i olika grupper där man kan se hur eleven befinner sig i skriftspråket och 

dess utveckling. Skriftspråkets utveckling kan delas in i två olika plan och kallas för 

alfabetiska och ortografiska. Djupare in i de här planen kan man sedan se vad eleven har för 

specifika problem i sitt skrivande respektive stavning (Asmervik m.fl. 2001:56-59). 

Vid arbetet med kartläggning av elevers svårigheter går man vidare och tittar på vilka 

strategier eleven använder sig av, hur dennes resultat ser ut, vilket system eleven använder 

och så vidare. Därefter vidtas åtgärder kopplade till den kartläggning som utförts (Ericson 

1996:84-85).  Även på dyslexiförbundet FMLS hemsida skriver man att skolan bör göra en 

kartläggning och ett åtgärdsprogram som också ska analyseras. (dyslexi.org). 

Ericson (1996:84-85) skriver vidare att åtgärdsprogram skall upprättas efter en kartläggning 

och att alla som har eleven skall vara involverade i detta. Vilket man också kan läsa i 

Skolverkets nya läroplan att: ”Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever 

i behov av särskilt stöd, och samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 

lärande” (Skolverket 2011:14). 

Ericson (1996:86) skriver vidare att arbetet med läs- och skrivsvårigheter kräver mycket 

planläggning, tid och ett ansvar. Detta ansvar och arbete kan vara tungt men stärkande för 

läraren i sitt arbete med läs- och skrivsvårigheter. Samarbetet mellan föräldrar och lärare är av 

stor vikt menar Ericson. 

Ett annat arbetssätt är Nya lusboken -en bok om läsutveckling, denna bok är ett verktyg 

för läraren och genom denna kan läraren följa och stötta elevens läsutveckling (Allard & 

Askeljung 2003:6). Här tittar man på elevens utveckling i olika punkter, om eleven 

befinner sig exempelvis på punkt 13 läser denne ”nästan flytande och fastnar bara 

ibland” och får ut sammanhanget i texten den läst. I punkt 12 saknas detta sammanhang 
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och eleven får läsa om texten för att förstå handlingen i denna. I punkt 13 kan åldern 

vara åtta till nio år och man menar att eleverna här kan göra ett längre avbrott då de kan 

vara i behov av mer läserfarenhet för att fortsätta sin utveckling. Denna läserfarenhet fås 

genom mycket läsande av olika böcker (Allard & Askeljung 2003:16). Meningen med 

den här boken är att den ska fungera som ett hjälpmedel för läraren. Det ska vara lätt att 

se var eleverna befann sig i sin läsutveckling, ett plus är att föräldrar och elev kan vara 

med och ta del av processen skriver Allard & Askeljung (2003:10).   

Något annat som uppmärksammats är att olika slags lek, sång och teater med rollspel 

kan vara till hjälp i elevers läs och skrivutveckling. Men också att studera ett 

främmande språk kan vara positivt menar Hägglund & Fredin (2011:139) i boken 

Dramaboken.  

2.5 Vilka hjälpmedel används i skolan 

På dyslexiförbundets FMLS hemsida kan man läsa följande: ”Om eleven ska få en fungerande 

skolsituation måste skolans planering vara genomtänkt och långsiktig” (dyslexi.org). Här 

skriver man också om olika hjälpmedel som skolan bör ha tillgång till, bland annat för inlästa 

läromedel, Daisy-spelare, fickminne och datorer med ordbehandlingsprogram, 

rättstavningsprogram och talsyntes. Något annat som tas upp här är handlingsplaner, det 

skrivs att många kommuner har utarbetat en sådan för att kunna förebygga, se, lindra och väga 

upp läs och skrivsvårigheterna (dyslexi.org). 

 

På internet finns också en sida som heter elevsajten. Sajten har digitala läromedel för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Den här internetsidan har ett anslutningssystem där man enkelt 

kan skriva in skolans namn för att se om skolan har tillgång till sidan. Om skolan är 

sammankopplad till sajten kan skolan använda de olika läromedlen som finns där. På sajten 

står att sidan vänder sig till både elever och pedagoger där olika produkter finns för att 

motivera och underlätta (elevsajten.se). 

 
Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan ska sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en 

omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de bästa samlade betingelserna 

för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling. Personlig trygghet och självkänsla 

grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll. Varje elev har rätt att i skolan få 

utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg 

och övervinna svårigheter (Skolverket 2011:10). 

 

Lagerström skriver att det finns gott om hjälpmedel som kan hjälpa eleverna som har 
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svårigheter i sitt läsande och skrivande. Ett hjälpmedel som tas upp är att använda sig av 

textmarkör, vilken hjälper läsaren att koncentrera sig på en textrad i taget. Dessa finns i olika 

sorter med olika färger men går också att tillverka själv genom en bit papper. Andra 

hjälpmedel som tas upp är att bland annat att använda överstryckningspenna och post it lappar 

för att markera ut viktiga ord i texter (Lagerström 2011:186).  

Barnens bokklubb har skrivit Boken om läsning, i denna skrivs det om Tomas Tjus som bland 

annat har gjort flera studier på barn med läs- och skrivsvårigheter. Genom dessa studier har 

han sedan tagit fram ett specialanpassat dataprogram som kan hjälpa dessa elever. 

Programmet heter Omega IS och innehåller olika språklekar där eleven får leka med ord, 

meningar och berättelser. Man har sett att dessa elever då de har fått bra hjälp i sitt lärande av 

språkträningsprogrammet (Barnens bokklubb 2006:94). 

Druid Glentow (2006:169) menar i boken Förebygg och åtgärda läs- och skrivsvårigheter att 

lärare underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter genom att ha en väl strukturerad 

undervisning och att man på lektionerna är givmild med tid och försöker stimulera eleven till 

samtal. Vidare skriver man att det är bra att ge eleven material i förväg, läsa det som skrivs på 

tavlan högt och att läraren ger beskrivningar och sammandrag verbalt.  
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3. Metod  

Jag kommer att undersöka ämnet hur man arbetar med läs- och skrivsvårigheter i skolan. I den 

här delen kommer jag att ta upp hur jag har arbetat med min undersökning. Det som kommer 

finnas med är metodval och urval. 

3.1 Metodval 

Undersökningen kommer att utföras i ett par olika skolor i en och samma kommun. Skolorna 

är placerade i västra Svealand. Metoden jag har valt att arbeta med i min undersökning är 

kvalitativa intervjuer. Patel & Davidsson (2003:78) förklarar att syftet med kvalitativa 

intervjuer är att ta reda på hur den intervjuade ser på ett visst fenomen. Vilket innebär att man 

aldrig kan förutspå vilket svar intervjupersonen ger. Både den som intervjuar och den som 

intervjuas är båda deltagare av ett samtal som skapas i en intervju. Vidare skrivs det att den 

intervjuade personen inte direkt har någon fördel av samtalet i sig, däremot har den som 

genomfört intervjuerna förmån av dessa för att belysa de frågeställningar den vill få svar på. 

3.2 Urval och genomförande 

Jag har valt den här kommunen för att jag inte alls har någon erfarenhet av kommunens skolor 

och deras arbetssätt. Detta för att vara så neutral som möjligt i min undersökning. För att hitta 

olika skolor kontaktades den här kommunen som sedan gav informationen om de skolor som 

fanns. Därefter lottades vilka tre skolor som skulle ingå i min undersökning. Jag har valt att 

använda mig av obundet slumpmässigt urval. Vilket innebär att alla skolor som finns i den 

valda kommunen har samma möjligheter att vara med i den här undersökningen (Holme 

Magne & Solvang Krohn 1997:184). Jag kommer att utföra intervjuer med lärare som arbetar 

i lågstadiet. Jag har valt lågstadiet för att det är här man börjar sin lärdom om läsning och 

skrivning.  

Från och med årskurs fyra börjar läsningen bli funktionell för de flesta elever. Det innebär att de 

kan få upplevelser, nya kunskaper och nytt vetande från en text. Den här utvecklingen forsätter för 

fullt under de kommande tre eller fyra skolåren (Dalby m.fl, 1983). I högre årskurser är läsning 

inte längre ett eget ämnesområde på samma sätt som i de första årskurserna (Asmervik m.fl 

2001:47). 

 

Lärarna jobbar olika och två av de som intervjuas undervisar enbart tredje klass den sista och 

tredje läraren undervisar i en sammanslagen klass som består av årskurserna ett till tre. Jag har 

valt dessa tre lärare för att de hade tid för intervjuer och tyckte att det skulle bli kul att få delta 

i min undersökning. Innan dessa tre lärare har jag frågat två andra lärare som har tackat nej, 



12 
 

anledningen var tidsbrist på grund av arbetet med nationella prov. Jag har valt att begränsat 

den här undersökningen till tre intervjuer då det finns tio veckor att tillgå. En planering av 

vilka frågor som ska ställas gjordes och utarbetas. När dessa gjordes var tanken att gå in på 

ämnen som utbildning, metoder, insatser, hjälpmedel och förändringar. Medvetet har jag valt 

att inte dela ut intervjufrågorna innan eller under intervjun, för att jag skulle ha möjlighet att 

utveckla svaren jag fick till frågorna under intervjutillfället. ”I intervjusituationen dyker det 

ofta upp andra idéer eller uppfattningar som ersätter eller fördjupar de punkter vi har i vår 

intervjumanual” (Holme Magne & Solvang Krohn 1997:101). 

I samband med intervjuerna planerades telefonsamtal till de olika skolorna och en 

presentation av mig själv. Jag tog kontakt och presenterat mig som en blivande lärare i 

fritidshem. Jag har också informerat lärarna om att jag gör min sista termin på Karlstads 

Universitet och att jag nu arbetar med mitt examensarbete som handlar om läs- och 

skrivsvårigheter i skolan. Jag informerar vidare om att både lärarna och skolorna kommer att 

vara helt avidentifierade i uppsatsen. Vid intervjuerna användes en diktafon, jag informerar 

och frågade om det gick bra. Eftersom jag tog kontakt med lärarna två gånger informerades de 

igen i det andra mötet om vem jag är och varför jag gör dessa intervjuer. 

Plats och tid varierade för intervjuerna. Den första tog 40 minuter att utföra och gjordes på 

kvällstid hemma hos läraren. De andra två gjordes på cirka 30 minuter per intervju och på 

skolan efter att eleverna gått hem för dagen. Holme Magne & Solvang Krohn (1997:100) 

skriver att kvalitativa intervjuer är en ansträngande metod att använda sig av när man samlar 

in information. Vidare skriver de att varje intervju tidsmässigt kan variera mellan en till tre 

timmar. Intervjufrågorna gick som planerat och lärarna var väldigt ivriga på att dela med sig 

av sina tankar och kunskaper i sina svar. Dock fanns det en av lärarna som inte kände sig 

bekväm med diktafonen och därför valde jag att göra den intervjun utan inspelning vilket gick 

bra. Jag valde istället att anteckna under denna intervju. De övriga två kunde spelas in utan 

problem.  

När intervjuerna var färdiga sammanställdes dessa och jag fick fram ett resultat av 

undersökningen. För att göra detta arbetade jag med det inspelade materialet och anteckningar 

från intervjuerna. Det inspelade materialet kommer att raderas efter att den här 

undersökningen är färdigskriven. 
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer lärarnas svar att presenteras under fem olika rubriker, vilka motsvarar 

uppsatsens fem frågeställningar. Dessa frågor redovisas i bilaga 1. Avslutningsvis redogörs 

det för likheter och olikheter i lärarnas svar. 

4.1 Vilken utbildning har lärarna om läs- och skrivsvårigheter? 

Lärare 1 har en lärarexamen som riktar sig till årskurserna ett till sju, med en inriktning med 

matematik, fysik, teknik, biologi och kemi. I sin utbildning fick hon välja att läsa tio eller fem 

poäng specialpedagogik, resterande poäng skulle placeras i ett examensarbete. Hon valde att 

ta fem poäng, för att vid ett senare tillfälle eventuellt forska vidare inom sitt yrke på 

Universitetet. Läraren har arbetat i skolan i nio år. 

Lärare 2 har en examen som lärare i årskurserna ett till tre med behörighet att undervisa i 

ämnet svenska och bild från årskurs ett till sex. I hennes utbildning ingick fem poäng läs- och 

skrivinlärning, där man som hon beskriver det fick ”nudda” vid ämnet läs- och 

skrivsvårigheter. Läraren har också nyligen tagit del av en fortbildning i specialpedagogik. 

Det var en 15 timmars kurs på kvällstid. Hon säger också att under sina 36 år inom yrket har 

fått ta del av mycket fortbildning, dock inget specifik om just läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare 3 har en lärarexamen för yngre barn 0-12 år och som fritidspedagog. Hon fick ingen 

specialpedagogisk utbildning i den ordinarie utbildningsplanen och sökte därför en 15hp kurs 

i specialpedagogik som gick på distans och kvällar. Under sina sex år i skolan har denne 

läraren inte fått ta del av någon fortbildning. Hon anser däremot att hon lär sig mycket i sina 

samtal med en arbetskollega. 

4.2 Vilka metoder används för att hjälpa elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

Lärare 1 har valt att lägga mycket tyngd på att arbeta med läsning och läsförståelse under sina 

lektioner. Detta för att ge en ”kick” och en träning inför de nationella proven som utförs i 

tredje klass. Detta har givit resultat menar läraren då hon stolt säger att alla elever når de 

nationella provens mål i läsförståelsen. Läraren berättar vidare att det inte finns någon 

speciallärare på skolan på plats. Detta är ett problem som naturligtvis påverkar de barn som 

har dessa svårigheter. Kontakten med specialläraren finns dock hela tiden och man försöker få 

tiden att räcka till alla barn som behöver detta stöd. 
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Lärare 2 berättar att de elever som har läs- och skrivsvårigheter får mer stöd och hjälp på 

lektionerna. Hon arbetar med att överbygga de hinder eleven har och försöker få tid att läsa 

med den eleven lite mer. Man arbetar också med dessa barn genom att ta kontakt med 

specialläraren som sedan arbetar på sitt sätt. Läraren säger sedan att denne inte vet vad 

specialläraren gör och hur den arbetar med eleven, men att det många gånger visar sig ge 

resultat på de övriga lektionerna.  

Lärare 3 menar att hon försöker stötta eleven i de situationer som svårigheter finns, det blir 

lättare för eleven att övervinna dessa hinder om stöttning och hjälp ges säger läraren. Hon 

menar vidare att resultatet och utdelningen efter allt det arbetet med eleven ofta lyckas. Vilket 

hon vidare säger är ett av hennes mål som lärare. Att få eleverna att lyckas inte misslyckas. 

4.3 Vilket material finns för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

Lärare 1 använder sig inte av något speciellt material utan väljer att anpassa efter elevens 

behov istället. Hon väljer att arbeta mycket med stenciler där hon väljer ut det område som är 

särskilt problematiska för att eleven då skall få öva mer på detta. Läsläxan skrivs om på 

datorn i större text för att underlätta för eleven. Läraren menar också att det inte finns så 

mycket material att tillgå, och om detta finns är det för dyrt för den budget som hon har till 

läromedel. 

Lärare 2 säger att man använder ett material som är lättläst och om det behövs så finns det 

material med större text. Problemet är att materialet börjar bli gammalt och att det därför 

skulle behöva revideras. Det är svårt menar läraren då ekonomin för skolan bara blir allt 

sämre. Annars försöker hon anpassa för eleven så att den kan arbeta på samma sätt som den 

övriga klassen berättar lärare 2. 

Lärare 3 menar att anpassning är det som görs, något material som anpassas speciellt för dessa 

elever använder hon inte. Läraren menar att ett särskilt material inte behövs då man kan 

använda andra metoder som underlättar för eleven. Hur man underlättar beror på ämnet, men 

om det är läsning så hjälps eleven med detta genom att texten läses högt för eleven. Ibland 

läser läraren uppgiften högt för hela klassen innan de börjar arbeta självständigt. Hon menar 

att det kan vara bra för alla och att den elev som har läs- och skrivsvårigheter inte behöver 

känna sig utpekad när exempelvis en läsuppgift ska lösas. Läraren berättar vidare att det 

ibland kan vara svårt för eleven att skriva. För att underlätta för eleven skriver hon först, 

därefter skriver eleven av eller fyller i den texten det arbetas med säger lärare 3.  



15 
 

4.4 Vilka särskilda insatser vidtas för elever med en diagnos? 

Lärare 1 säger att hon först upprättar ett åtgärdsprogram om det saknas. Om eleven kommer 

från en annan skola kan det vara bra att titta på hur det har arbetats med eleven på den skolan. 

Kanske har de på den skolan hittat ett bra sätt att jobba på och då tycker lärare 1 att man ska ta 

vara på det och fortsätta arbeta på det sätt som visat sig fungera. Något lärare 1 tycker är 

problematiskt i sin kommun är att det först i 3:e klass görs utredningar och då menar läraren 

att det många gånger är för sent. Elevens behov finns oftast långt före tredje klass menar 

lärare 1. De särskilda insatser som görs för elever med läs- och skrivsvårigheter består till 

största delen av att läraren läser högt för dem. Tyvärr är tidsbrist ett problem då läraren måste 

hinna med att hjälpa resterande elever också. För att lösa detta har läraren ibland läst högt för 

hela klassen för att kunna tillgodose de lässvagas behov. Läraren tar också hjälp av 

specialläraren. Det är mycket enklare att få tid hos denne när eleven har en dyslexidiagnos. 

Eleven har då rätt till hjälp säger hon. ”Man har lite mer på benen och man kan tjata lite om 

dessa rättigheter på ett annat sätt” berättar lärare 1. 

Lärare 2 berättar att man gör ett åtgärdsprogram och att specialläraren kopplas in i detta. 

Läraren menar återigen att hon inte har särskilt mycket på benen om vad eleven gör hos 

specialläraren, men menar att när de sitter och gör utvärdering av åtgärdsprogram att hon får 

en överblick av utvecklingen hos eleven. Vi arbetar som ett lag men lärare 2 säger också att 

det ibland kan vara svårt att få tiden att räcka till. När en elev har en dyslexidiagnos är det 

lättare att få hjälp, men inte helt problemfritt då ekonomi alltid är ett problem i skolan menar 

läraren. 

Lärare 3 berättar om att de elever som har en diagnos har fler rättigheter och kan då få bättre 

anpassad hjälp. När en elev har en diagnos innebär det också ett krav på mig som lärare och 

det ska upprättas ett åtgärdsprogram. Där skrivs vilka åtgärder personal i skolan ska se till att 

eleven får. Hon berättar vidare att utvärdering av åtgärdsprogram sker. I utvärderingen kan 

personalen se om det behövs mer eller mindre åtgärder för att eleven ska nå målen i skolan. 

En annan insats är att specialläraren får ta vid och arbeta på sitt sätt. Lärare 3 menar att 

specialläraren har material och djupare kunskaper som kan hjälpa eleven i sina läs- och 

skrivsvårigheter. 



16 
 

4.5 Upplever lärare att det skett någon förändring avseende läs- och 

skrivsvårigheter?  

Lärare 1 svarar att läs- och skrivsvårigheter har blivit mer vanligt bland elever och att det blir 

mindre tid till speciallärare och resurser inom skolan. Läraren menar vidare att det kommer 

påverka eleverna negativt i längden och önskar att det varit tvärtom. Mer pengar och färre 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare 1 berättar att som det ser ut nu i skolan så känner 

hon sig otillräcklig och stressad. 

Lärare 2 säger att under de senaste 15 år hon arbetat i skolan har ordförståelsen blivit allt 

sämre. Det är en stor skillnad på ordförståelsen och hon menar att det kanske beror på att 

ingen läser hemma, att eleverna har hårt arbetande föräldrar eller att eleverna idag har mycket 

aktiviteter efter skoltid. Läraren uttrycker sin oro tydligt för det här. Läraren vill tillägga att de 

nationella proven är oerhört tidskrävande för både elever och lärare. Vilket gör att arbetet med 

läs- och skrivinlärning läggs åt sidan en stund och det påverkar eleverna negativt tycker lärare 

2. 

Lärare 3 tror och hoppas att människor blivit mer medvetna om hur läs- och skrivsvårigheter 

påverkar eleven och framtiden för eleven om skolan inte ser denna problematik. Läraren säger 

att hon hör mer om ämnet och hoppas att det kommer påverka skolans medel för att hjälpa de 

elever som berörs. Hon tycker vidare att det inte ska behöva vara papper på vilken 

problematik eleven har, utan eleven ska få hjälp oavsett problematik. Idag menar läraren att 

allt ska finnas svart på vit för att få hjälp och tycker inte om den utvecklingen i skolan. 

4.6 Likheter och olikheter 

I intervjuerna har det visat sig att alla tre lärare är utbildade på olika sätt och deras examens år 

skiljer sig åt med cirka 30 år. Lärarna har studerat vid olika Universitet och utbildningen 

skiljer sig med olika ämnen och inriktningar. Det man kan se är att dessa lärare har i sin 

utbildning valt till eller ”nuddat” vid ämnet läs- och skrivsvårigheter. En av anledningarna till 

det har varit att utbildningen inte innefattat kurser om läs- och skrivsvårigheter, utan har 

handlat om läs och skrivutveckling. På det sättet har läs och skrivsvårigheter kommit med 

dock som en lärare beskriver endast ”nuddat” vid det här ämnet.  

Resultatet visar att en av tre lärare tagit del av fortbildning som hör till ämnet 

specialpedagogik. Det fortbildningarna har handlat om har bland annat varit diagnoser som 
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adhd och aspergers. Men ingen av dessa lärarna har deltagit i fortbildning som har anknytning 

till eller som handlar om läs- och skrivsvårigheter.  

Den metod som lärarna säger sig använda är att ge eleverna den extra tid de behöver i sitt 

arbete. Här säger två av de tre lärarna att man också använder specialläraren för att eleven ska 

få tid på sig att arbeta med sin uppgift. Den tredje läraren säger att den inte har någon 

speciallärare på plats vilket kan vara lite problematiskt. Läraren menar att hon inte hinner med 

eleven lika mycket då fler elever behöver hennes hjälp. 

Avseende vilket material som används hävdar samtliga tre lärare att de anpassar det material 

som redan finns i skolan, och att detta används till alla elever. En lärare säger att det finns 

mycket bra material att köpa men att det är en för dyr kostnad. En annan säger att den har 

tillgång till lättläst och större textmaterial men att detta är för gammalt att arbeta med. Dessa 

två trycker på att de inte har ekonomi för att kunna köpa in och använda materialet. Det som 

skiljer sig här är att den tredje läraren menar att sådant material inte behövs då man på andra 

sätt kan underlätta för eleven. 

De särskilda insatser som görs för en elev med diagnos säger alla tre lärare är åtgärdsprogram. 

Likheterna fortsätter och man använder specialläraren som en insats. De elever som har en 

diagnos kan lättare få hjälp och att dessa elever har fler rättigheter på grund av sin diagnos 

menar alla tre lärare. 
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5. Diskussion  

Jag tycker att arbetet har gått bra, det har varit intressant att se hur man arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter i skolan. Det har visat sig i min undersökning att lärarna har olika arbetssätt 

beroende på vad de har för resurser, ekonomi och material. Intressant tycker jag är att alla tre 

lärare har olika slags utbildning inom specialpedagogiken som då innefattar läs- och 

skrivsvårigheter. Jag uppfattade att en av lärarna var lite mer insatt i ämnet än de övriga två. 

Jag kan tycka att det är oroväckande då en lärare tydligt uttrycker sig ha sett en stor 

försämring angående ordförståelsen hos elever. Jag delar uppfattning med Asmervik m.fl i 

boken Barn med behov av särskilt stöd där de skriver att ”Vi kan därför tryggt påstå att 

specialpedagogiken innehåller vissa grundläggande element som även andra pedagoger bör 

vara förtrogna med”(Asmervik m.fl 2001:9). 

Något annat jag reflekterat över är skillnaden på lärarnas examens år och deras utbildning. 

Men också att utvecklingen inom utbildning och skola verkar stå stilla, litteraturen visar att 

utveckling av hjälpmedel är mer aktivt. Vidare kan jag tycka att lärarna fortfarande står stilla 

när det gäller kunskapen av de hjälpmedel som finns. Skillnaden är 30 år mellan den 

nyutexaminerade läraren och den äldsta utbildade läraren. Vilket jag tycker är mycket tid för 

att olika lärarutbildningar under dessa år skulle kunna förändras och utvecklas på. Då menar 

jag att utbildningens innehåll skulle kunna förändras. Genom att lägga in mer föreläsningar 

och fakta om läs- och skrivsvårigheter. Och mer information om hur det kan arbetas med läs- 

och skrivsvårigheter i skolan. ”Något som är betydligt allvarligare är att lärarutbildningar i 

Sverige i många år har examinerat lärare för de yngre åldrarna utan att dessa har fått någon 

utbildning över huvud taget om barns tal- läs- och skrivutveckling” skriver Lindö (2005:8).  

I min undersökning har jag fått reda på att lärarna idag arbetar med olika tillgångar av 

material i skolan. Det beror på vilket material som finns att tillgå i de olika skolorna tror jag. 

Något som visar sig i intervjuerna är att tidsbrist är en viktig förklaring till att elever med läs- 

och skrivinlärningsproblem inte får den hjälp de behöver. Eleverna skulle lättare kunna få den 

hjälp de behöver om det i klassrummet skulle finnas tillgång till mer personal. Jag tror det 

skulle gynna de elever som behöver en djupare förklarning och hjälp i sina frågor att förstå 

uppgifter lättare. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 

möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2011:10). 



19 
 

Det material jag har funnit ute i skolan som är riktat till elever med läs- och skrivsvårigheter 

är inte stort, varför finns det så dåligt med material? Lindö skriver om en undersökning som 

Skolverket har gjort där utvärderingen av den visar att läsförståelsen har försämrats främst hos 

pojkar i årskurs nio. Utvärderingen visar vidare att orsakerna kan vara flera och kan 

härstammar från skolans tidigare år. Bland annat nämns nedskärningar och lärares bristande 

kompetens som en möjlig orsak (Lindö 2005:7).  

Vad händer om eleven inte får det material som den behöver för att kunna utveckla sitt språk 

och lärande? Jag undrar också hur materialet man använder för att lösa den ekonomiska 

frågan påverkar läsandet och skrivandet hos de barn som har läs- och skrivsvårigheter. Skulle 

eleverna lättare lära sig med ett material som är anpassat för elever med läs- och 

skrivsvårigheter eller spelar materialet inte så stor roll? Är lärarnas lösningar lika effektiva 

som det färdiga materialet som finns att köpa? Beroende på hur eleven lär sig så har 

materialet olika stor betydelse för lärandet. Elever lär sig och tar in kunskap på olika sätt, 

exempelvis genom material eller genom läraren.  

Många barn behöver kvalificerad läs- och skrivundervisning under längre tid. Dessa elever skall 

identifieras så tidigt som möjligt så att de kan få adekvat undervisning innan de befäst felaktiga 

strategier. Detta ställer krav på läraren som måste anpassa sin undervisning till varje barns behov 

och utifrån dessa göra sitt metodval (Ericson 1996:64). 

 

Det jag har fått fram i min litteraturgenomgång är att det finns olika sätt att arbeta på. Bland 

annat nämns kartläggning, åtgärdsprogram och Lusboken som några av arbetssätten i 

litteraturgenomgången. Det finns även olika hjälpmedel att tillgå i litteraturgenomgången tar 

jag upp Daisy-spelare, fickminne, ordbehandlingsprogram och så vidare. I intervjuerna kan 

jag se att lärarna använder ett eller liknande sätt att arbeta med läs- och skrivsvårigheter, 

vilket är att stötta och anpassa eleverna vid lektionerna. Det är viktigt att ge eleverna verktyg 

att arbeta med när de behövs, då kan eleven uppfylla de krav skolan har på eleven och läraren 

har då uppfyllt de krav som skolverket har på läraren. ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper” (Skolverket 2011:8). 

Vidare kan jag tycka att det är lite skrämmande när lärare 2 berättar att den inte vet vad 

specialläraren gör med de elever som hon skickar. En tanke som kommer upp hos mig är att 

som lärare borde det finnas ett större vetande om detta. Främst för att kunna hjälpa eleven mer 

på den vanliga lektion och för att ha uppsikt på elevens utveckling. Kanske är det så att den 
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här läraren har mer uppsikt på detta än vad intervjun visar. ”En erfarenhet som kan dras av 

Skolverkets undersökningar är att stödet oftast sätts in för sent. Ett vanligt mönster tycks vara 

att lärare och skolledare under de första 4-5 åren iakttar att barnet har svårigheter, men 

avvaktar” (Skolverket 2011:7). 
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6. Slutsats 

Min slutsats i den här undersökningen är att det arbetas med läs- och skrivsvårigheter i skolan. 

Det görs på det sätt som kostar minst då lärarna menar att ekonomin i skolan är mycket 

begränsad.  Därför väljer lärarna att anpassa det material som redan finns till de elever som 

har problematik med sitt läs- och skrivande.”Ju tidigare stöd sätts in, ju snabbare kan en 

negativ utveckling hejdas och ju mindre insatser krävs i regel” skriver Skolverket i Att arbeta 

med särskilt stöd med hjälp av åtgärdsprogram (Skolverket 2001:7). Mer stöd och hjälp ges 

till de elever som behöver när tid finns vilket lärarna menar kan vara svårt att få. 

Intressant är att Skolverket skriver att de genom undersökningar har sett att lärare och 

skolledare verkar vara medvetna om problematiken men väljer att avvakta. Lärare 1 menar i 

intervjun att hon tycker kommunen låter lärarna utreda elevers problematik för sent och menar 

att något kan göras lång tidigare. Kanske skulle jag ta upp det jag har sett i den här 

undersökningen hos kommunen för att väcka en debatt om bland annat den försämrade 

ordförståelsen och avvaktandet i skolan. Detta är dock endast två lärares syn på skolan och 

elevers förändring men en väldigt viktigt syn tycker jag. 

De svar jag sett i min undersökning visar att lärarnas utbildningar inte gav någon specifik 

utbildning om läs- och skrivsvårigheter, dock har en lärare ”nuddat” vid ämnet läs- och 

skrivsvårigheter. Metoder som användes var att ge elever som har denna problematik ett extra 

stöd om behovet fanns. Vidare visade undersökningen att det material lärarna valde att 

använda var det material som användes till alla elever. Lärarna valde att anpassa det material 

som redan fanns på skolan. De särskilda insatser som görs för elever med läs- och 

skrivsvårigheter säger alla tre lärare är att koppla in specialläraren. Tillsist har dessa lärare sett 

förändringar som sämre ordförståelse, mindre ekonomi inom skola och att man idag pratar 

mer om läs- och skrivsvårigheter. 

Mitt intresse för detta ämne är stort. Vilket gör att jag skulle vilja undersöka ämnet hur det ser 

ut i skolorna och hur det arbetas med läs- och skrivsvårigheter mer och djupare. Att jag enbart 

har gjort tre intervjuer är att jag har varit tvungen att begränsa mitt arbete till dessa veckor vi 

haft att tillgå. Det hade varit intressant att gå djupare in i litteraturen och haft fler intervjuer 

för att få en större syn på läs- och skrivsvårigheter i skolan. 

Det här är en liten undersökning där jag har intervjuat tre lärare, och har därför haft svårt att 

dra några stora slutsatser. Jag anser att de intervjuade lärarna vid intervjutillfället gav 

information om deras arbetsätt på ett mycket trovärdigt och relevant sätt.  Vidare är jag nöjd 
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med min undersökning och jag tycker den gav svar på de frågeställningar jag valt i den här 

undersökningen. 
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Intervju frågor     Bilaga 1  

Inledningsfrågor 

 Kan du berätta lite om skolan? Vilka årskurser har ni? Hur länge har du arbetat i skolan 

som lärare? 

 Hur skulle du beskriva din tjänst? Har du alla ämnen? Delar ni på ansvaret i en klass 

eller är du själv? 

 

Utbildning 

 Vad har du för utbildning? 

  Fick du under din utbildning studera något specifikt om just läs och skrivsvårigheter? 

– i så fall vad?  

 Har du fått någon fortbildning om läs- och skrivsvårigheter efter att du börjat arbeta? 

 

Metoder 

 Hur arbetar du med elever med läs och skrivsvårigheter?  

 Hur skiljer sig den undervisning och hjälp de får jämfört med vad valiga elever får? 

 Finns det något speciellt material som du använder i din undervisning för elever med 

läs- och skrivsvårigheter? Har du hört talats om internetsidan som heter Elevsajten?  

 Hur skiljer sig materialet för dessa elever jämfört med det övriga elever har? 

 

Insatser och Hjälpmedel 

 Vad görs det för särskilda insatser för elever med läs och skrivsvårigheter? 

 Vilken betydelse har fastslagen diagnos för vilka insatser som görs?  

 Använder du dig av några slags hjälpmedel i ditt arbete? Vad? 

 Använder du dig av några slags hjälpmedel som hjälper eleven i sitt lärande? Vad? 

 Har du hört talats om Elevsajten som är en internet sida till för både lärare och elev?   

 

Avslutnings frågor 

 Under dessa år, har du sett någon förändring ske angående läs och skrivsvårigheter? 

Förklara hur? 

 Finns det något som du vill tillägga i denna intervju? 

 Får jag ringa dig igen om jag vid analysen av intervjun - märker att jag glömt fråga 

något eller att jag inte är säker på vad du menar?  


