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Abstract 

 

I have in my examination looked closer on how today’s pedagogues are working in order to 

help the students with difficulties in reading and writing. The pedagogues in the lower stages 

have a big responsibility to teach the students how to read and write. How are the pedagogues 

going to help the students who haven’t yet learned how to read and write in the end of grade 

two? I have decided to interview two pedagogues to see how they are working with 

difficulties in reading and writing. I have also chosen to discuss these problems with some 

students to see what they have to say about reading and writing. 

 

In my paper it’s been clear that the pedagogues are working in a similar way with all their 

students, irrespective of difficulties or not. The education is adjusted for each student and in 

order to help the students the pedagogues used different learning methods. The result of my 

examination shows that all students get the help they need. The students are all thinking that 

they don’t have any problems to read and to write, but the pedagogues do think that the 

problems exist in the classes.  
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Sammanfattning 

 

Jag har i min undersökning tittat närmare på hur pedagoger i dagens skolor arbetar för att 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna i de lägre stadierna har ett stort 

ansvar att lära sina elever läsa och skriva, men hur hjälper pedagogen de elever som inte 

knäcker läskoden innan de slutat årskurs två. Jag har valt att intervjua två pedagoger för att se 

hur de arbetar med läs- och skrivsvårigheter. Jag har också valt att diskutera med några elever 

och höra deras åsikter om att lära sig läsa och skriva. 

 

Jag har kommit fram till att pedagogerna arbetar på liknande sätt med alla elever, oavsett 

svårigheter eller inte. Undervisningen är anpassad till varje individ, pedagogerna använder 

olika inlärningsmetoder för att hjälpa sina elever. Resultatet av min undersökning visar att 

eleverna får den hjälp de behöver. Eleverna tycker själva att de inte har några svårigheter trots 

att pedagogerna anser att det finns i klasserna.  
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1. Inledning 

 

Att lära sig läsa och skriva är en viktig del i dagens undervisning och som pedagoger bör vi 

veta hur vi ska gå tillväga för att lära barnen. Jag har under min utbildning blivit mer och mer 

intresserad av läs- och skrivinlärning. Det är ett viktigt moment i dagens skola. Hela samhället 

bygger på att kunna läsa och skriva. Vad görs för de barn som har läs- och skrivsvårigheter i 

dagens skola? Använder pedagogerna några särskilda inlärningsstrategier för att komma åt 

alla barn i läs- och skrivundervisningen? Intresset för det här har gjort att jag valt att 

undersöka och diskutera läs- och skrivsvårigheter i skolan. Alla barn måste få lära sig läsa och 

skriva. Det tillhör de mänskliga rättigheterna. Har inte eleverna uppnått god läs- och 

skrivförmåga när de går ur trean, så kommer de att få det mycket svårt i resten av 

grundskolan, eftersom allt bygger på att eleverna kan läsa och skriva. Det är ännu värre för de 

elever som går ut hela grundskolan utan att kunna läsa och skriva automatiserat, vilket i sin 

tur kan leda till att vissa elever inte får godkänt i alla kärnämnena. Vad kan det bero på att 

eleven inte lär sig läsa och skriva? Är det han/hon som är dum, lat och ointresserad eller är det 

pedagogen som inte kan lära ut på ett bra sätt? Pedagogen måste hitta en bra strategi för hur 

eleven ska lära sig på bästa sätt. Alla elever har inte samma problem, utan pedagogen måste 

hitta en egen strategi för varje enskild elev. Detta är en mycket stor utmaning för pedagogen. 

Förmågan att läsa och skriva är ett av de viktigaste målen för grundskolan. Hur kan 

pedagogerna lösa de problem som uppstår i och med läs och skrivinlärningen?  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete är att få undersöka hur pedagogerna arbetar med elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Får de den hjälp och de resurser de behöver? Vilka olika 

inlärningsstrategier använder pedagogerna sig av för att få med alla eleverna i klassen? Min 

intention är att sätta mig in i problematiken och få en del tips och idéer om hur man t.ex. kan 

lösa problemen med läs- och skrivsvårigheter, tips och idéer både från pedagoger och elever. 

Framförallt ska det bli intressant att se elevernas sida av problemet. Det är alltid lättare  

att lösa svårigheterna om man vet hur eleverna tänker och tycker själva kring läs- och 

skrivsvårigheter. Min uppsats handlar om: Läs- och skrivsvårigheter - Några effektiva sätt att 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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Mina frågeställningar är: 

o Vad gör pedagogerna för att på bästa sätt hjälp elever med läs- och skrivsvårigheter? 

o Vilka metoder använder pedagogerna sig av när de undervisar elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

o Anser eleverna själva att de får det stöd och den hjälp de behöver i undervisningen?  
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2. Litteraturgenomgång 

 

2.1 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

Många barn har redan stiftat bekantskap med skriftspråket innan de börjar skolan. Många 

förskolor arbetar aktivt med att väcka och utveckla barnens nyfikenhet kring skriftspråket, 

även föräldrarna är delaktiga och inser att det är viktigt att de umgås skriftspråkligt med sina 

barn. Det finns även en stor grupp barn som inte alls har kommit i kontakt med skriftspråket. 

Eventuella problem kan komma upp till ytan när barnen börjar skolan, eftersom man på kort 

tid och i en stor grupp barn med olika bakgrund ska lära ut alla färdigheter som ingår i 

läsandet och skrivandet. Alla barn hänger inte med, vissa behöver mer tid på sig, varierade 

uppgifter, arbeta enskilt med läraren och ytterligare insatser.1 De barn som har svårt att läsa, 

förstå och tolka olika begrepp kan ha en försenad språkutveckling.2 Björk och Liberg menar 

att en elev som inte tar till sig läsandet och skrivandet, kommer att få uppenbara läs- och 

skrivsvårigheter.3  

 

Alla människor behärskar läsning och skrivning olika väl, därför finns det ingen klar gräns för 

vad som räknas till svårigheter eller inte. En vanlig bedömning är att 5-8 procent har 

betydande svårigheter att läsa och skriva. Det är fler pojkar än flickor som har dessa 

svårigheter. Konsekvenserna av att ha svårt att läsa och skriva beror på vilka krav 

omgivningen ställer på en individ. Enligt Karolinska institutet blir handikappet större när 

barnen lever i vår högteknologiska del av världen än om barnen växer upp i ett 

jordbrukssamhälle.4 

 

 

2.2 Teorier om språkinlärningen 

Det finns många olika teorier om hur språkinlärningen går till. Den behavioristiska teorin med 

Skinner (1904-1990) i spetsen, menar att barn lär sig språket genom det sociala samspelet 

med andra och genom imitation. Han anser att stimulans och respons är viktigt vid inlärning.5 

                                                 
1 Björk, Maj & Liberg, Caroline, Vägar in i skriftspråket tillsammans och på egen hand, (Stockholm: Natur & 
kultur, 2004) s. 130 f. 

2 Wallenkrans, Pia, Svårt att läsa och skriva, (Partille: Warne Förlag, 1993) s. 29 
3 Björk & Liberg, s. 131 
4Karolinska institutet, Vad är läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, (12/7 2006) 
http://www.ki.se/dyslexi/definitioner.doc  

5 Svensson, Ann-Katrin, Barnet, språket och miljön, (Lund: Studentlitteratur, 1998) s. 23 
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Skinner anser också att pedagogen bör veta hur han/hon kan ändra elevens motivation på 

bästa sätt, barnet utvecklar motivation genom stimulans. Han menar att människan blir det 

han/hon görs till.6  

 

Vygotskij (1896-1934) menar att språkutvecklingen är beroende både av sociala och 

biologiska faktorer.7 Orlenius menar att eleven lär sig genom att läsa av pedagogen, att se vad 

pedagogen är ute efter. Men ett problem med detta är att eleven ofta tar till sig kunskapen 

kortsiktigt istället för att lära för livet.8 Barnets språk är från början socialt och inriktat på 

kommunikation och språket är ett redskap för tänkandet.9  

 

Piaget (1896-1980) ser läsandet och skrivandet som isolerade färdigheter. Inlärningen lärs inte 

ut naturligt i sociala sammanhang.10 Barnets förmåga att ta till sig kunskap beror på dess 

mognad, kunskap är något som skapas utifrån hans/hennes erfarenheter.11 När eleverna läser 

menar Piaget att de läser utan att tänka efter, vilket kan medföra problem med att förstå 

innehållet i texten, vilket kan leda till att de inte förstår varför de ska lära sig läsa. Detta gör 

att vissa elever med stor sannolikhet kommer att få läs- och skrivsvårigheter.12 

 

 

2.3 Hur barn lär sig läsa.  

Barn lär sig läsa på många olika sätt och vid olika åldrar. En del barn lär sig läsa själva medan 

andra behöver få mycket inspiration och hjälp. Melin anser att en av de främsta 

förutsättningarna till att barn lär sig läsa är att de känner trygghet och får en meningsfull och 

kreativ inlärningsstimulans. Att lära sig läsa är betydligt mer komplicerat än att lära sig tala. 

Det har att göra med de språkliga byggstenarna som finns i skriften, men som inte hörs i 

orden. Barn behöver därför mer stimulans och undervisning i sin läsutveckling än vad de 

behöver för att lära sig tala, enligt Melin och Delberger.13  

 

 
                                                 
6 Orlenius, Kennert, Värdegrunden – finns den?, (Stockholm: Luna, 2001), s. 214 
7 Svensson, s. 32 
8 Orlenius, s. 216 
9 Svensson, s. 32 
10 Liberg, Caroline, Hur barn lär sig läsa och skriva, (Lund: studentlitteratur, 1993) s. 135 
11 Orlenius, s. 215 
12 Liberg, s. 135 
13 Melin, Lars & Delberger, Maud, Lisa lär läsa, läsinlärning och lässtrategier, (Lund: studentlitteratur, 1996), 
    s. 5 
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2.3.1 Metoder  

När vi läser och skriver är det två processer i hjärnan som pågår samtidigt. Den ena kallas 

avkodning. Den andra processen är att förstå innehållet i det vi avkodar.14 

Avkodningsprocessen börjar i regel i tidig förskoleålder med att barn letar efter tecken och 

signaler hos de saker som är viktiga för dem, t.ex. vet de att GB-gubben symboliserar glass, 

utan att läsa bokstäverna. Barnen måste bli medvetna om språkets skriftliga aspekter för att 

förstå hur alfabetet fungerar, att varje bokstav har ett speciellt ljud, fonem. Att lära sig ljuda är 

ett avgörande steg i läsutvecklingen.15  

 

Pedagogen kan använda sig av den syntetiska principen, han/hon utgår från fonem/grafem. 

Pedagogen börjar t.ex. med konsonanter som l, m, r, s och vokaler som a, i, o, ä och sätter 

samman dem till ord. Efterhand utökas bokstäverna tills hela alfabetet är klart.16 Nu kan 

barnen ljuda sig fram när de möter ett nytt ord och komma fram till vad det står. På detta sätt 

blir barnen uppmärksamma på att olika ord har olika uppbyggnad.17 Avkodning är mycket 

svårt om den inte är automatiserad, men detta är något som alla barn måste kunna.18 De ska 

klara att sammanljuda bokstäverna samtidigt som de hela tiden ska hålla läsriktningen från 

vänster till höger. När den här processen fungerar, sker detta automatiskt, utan att de olika 

momenten stör varandra. Ett vanligt problem för den som har läs- och skrivsvårigheter är att 

avkodningen inte fungerar helt automatiskt.19 

 

Pedagogen kan även utgå från hela ord och fraser för att lära barnen läsa. Det kallas den 

analytiska principen. De hela orden bryts ner till ljud och bokstäver. Helordsmetoden hör till 

den analytiska principen. Det lättaste är att utgå från ord som barnen känner igen och som 

finns i deras hemmiljö eller liknande, för att barnen på ett effektiv sätt ska lyckas med 

läsandet och skrivandet.20 De barn som har svårigheter med symboltolkningen, som inte 

förstår vad bokstaven står för eller hur den låter, kan bli hjälpta utav helordsmetoden. 

Pedagogen kan använda bilder eller konkreta saker till orden för att tala om vad de heter och 

                                                 
14 Dyslexi och sensomotoriskt center, 2006: Vad sker när vi läser, (10/7 2006) 
http://www.dyslexiinfo.se/lasning.htm  

15 Evenshaug, Oddbjørn, & Hallen, Dag, Barn- och ungdomspsykolog, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 101 
16 Melin & Delberger, s. 9 f. 
17 Evenshaug & Hallen, s. 101 
18 Melin & Delberger, s. 40 f. 
19 Dyslexi och sensomotoriskt center, 2006: Vad sker när vi läser, (10/7 2006) 
http://www.dyslexiinfo.se/lasning.htm 

20 Melin & Delberger, s. 11 
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hur ordet låter. Att samtidigt få röra vid konkreta saker eller att se en bild på det skrivna ordet 

kan vara till stor hjälp vid bokstavsinlärningen.21  

 

De barn som inte förstår varför de ska lära sig läsa och framför allt hur det går till när man 

läser, de kommer med stor sannolikhet att få läs- och skrivsvårigheter.22 

 

 

2.3.2 När lär sig barn läsa och skriva? 

Pramling Samuelsson och Sheridan påpekar att barn inte lär sig skriva och läsa under en 

speciell fas i sin uppväxt, utan förmågan att läsa och skriva utvecklas under en lång tid och är 

en del i den livslånga språk- och kunskapsutvecklingen. När skriftspråket visar sig i deras lek, 

tankar och intressen är det lämpligt att börja med inlärningen i ett konkret och meningsfullt 

sammanhang. Det viktiga är att pedagogen möter barnens språkliga nyfikenhet när den dyker 

upp. Pedagogerna bör bemöta barnen som skickliga läsare och skrivare och framförallt bör 

barnen själva se sig som läsande och skrivande individer. Barnen ska ha positiva 

förväntningar på sig för att lyckas.23  

 

Barnen måste bli medvetna om att språket är uppbyggt i delar, de måste se sambandet mellan 

fonem (språkljud) och grafem (bokstav). Det handlar också om att kunna dela upp ord i fonem 

och sätta ihop fonem till ord, det vill säga att knäcka skriftspråkskoden. Detta är det 

grundläggande i den första läs- och skrivundervisningen. Det här är mycket svårt för elever 

med läs- och skrivsvårigheter, men att göra dessa elever medvetna om att ett ord är uppbyggt 

av olika fonem kan förebygga svårigheterna. Eleverna bör förstå vad läsning och skrivning är 

för att de inte ska tappa modet redan i inledande fasen av läs- och skrivundervisningen.24 

 

 

2.4 Varför uppstår läs- och skrivsvårigheter? 

De barn som utvecklat en förståelse om språkets olika delar har lärt sig läsa och skriva, de har 

förstått att språket är viktigt. Problemet är de barn som har läs- och skrivsvårigheter. De har 

                                                 
21 Wallenkrans, s. 30 
22 Liberg, s. 15 
23 Pramling Samuelsson, Ingrid & Sheridan, Sonja, Lärandets grogrund, (Lund: Studentlitteratur, 1999), s. 75 ff. 
24 Eriksen Hagtvet, Bente & Pálsdóttír, Herdís, Lek med språket, (Stockholm: Natur och kultur, 1993), s. 160 
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inte förstått sammanhanget,25 läsningen har inte blivit automatiserad.26 Skälen till detta kan 

vara en mängd olika saker. Dessa elever kanske kräver en långsammare inlärningstakt och 

flera repetitioner i varje del av språkets uppbyggnad. Ett allt för högt tempo och för stora krav 

på att eleven på kort tid ska lära sig 29 bokstavstecken och hur bokstäverna ljudas kan göra att 

självförtroendet försvinner, vilket leder till förlorad arbetslust.27 Det första och största 

problemet barn kan uppleva i skolarbetet är att inte komma in i skriftspråket eller att komma 

in på ett ogynnsamt sätt. Det blir inget bra möte mellan elev och skola. Invandrarbarn eller 

barn med föräldrar från andra länder som har ett annat modersmål än svenska, kan få läs- och 

skrivsvårigheter i det svenska språket. För de här barnen uppstår problemen när de växer upp i 

en miljö som inte innehåller några skriftspråkliga verksamheter eller andra aktiviteter inom 

svenska språket som påminner om skolans, ex. frågelekar, pussel och spel. Dessa barn har inte 

fått några läs- och skrivförebilder. De har inte fått erfarenhet av att läsa och skriva och bygga 

upp förståelsen för den lästa och skrivna texten. Många utav dessa barn känner sig helt 

främmande både inför skolan och inför de flesta skolaktiviteter, vilket i sin tur leder till 

problem och/eller stora förseningar i läs- och skrivinlärningen.28 

 

Det finns många barn som har läs- och skrivsvårigheter, men alla har inte den grövsta formen, 

dyslexi, utan svårigheterna kan bero på andra orsaker. En orsak till svårigheterna kan bero på 

synen. Det kan vara att barnet har svårt att ställa om ögonen från att läsa på långt avstånd till 

att läsa det som står i boken framför dem. Det kan också bero på ögonens ställning vertikalt 

och horisontellt, samspelet mellan ögonen m.m. Vid synundersökningar bör man undersöka 

även dessa faktorer. Det barnet som ser bra på långt håll, kanske inte alls har samma förmåga 

att läsa på kort avstånd. Barnet får inte en klar bild av föremål och former på nära håll. Detta 

kan bero på att ögonen inte samspelar med varandra som de ska. Det kan vara svårt att läsa 

bokstäverna då de blir otydliga. Det kan också vara svårt att hitta nästa rad vid radbyte. Detta 

går att åtgärda med hjälp av rätt sorts glasögon och genom ögonträning av olika slag.29  

 

En annan orsak till bristande läs- och skrivförmåga kan vara hörselproblem, då barnet inte 

uppfattar ljuden korrekt. Forskaren Kjeld V. Johansen har i sin forskning konstaterat att 

många av de barn som har inlärningssvårigheter också har haft återkommande 

                                                 
25 Eriksen Hagtvet & Pálsdóttír, Herdís, s. 160 
26 Melin & Delberger, s. 31 
27 Eriksen Hagtvet & Pálsdóttír, s. 160 
28 Björk & Liberg, s. 131 f. 
29 Lindblå läs- och skrivutveckling, 2006: Synproblem, (12/7 2006) http://www.lindbla.se/keystone.htm 
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öroninflammationer i tidig ålder. Hans forskning visar på att dessa barn inte kunnat utveckla 

sin hörsel normalt och inte haft förmågan att urskilja och särskilja språkljud.30  

 

Andra orsaker till att svårigheter uppstår är att eleven är omogen, att han/hon inte förstår hur 

läsningen går till eller varför han/hon måste lära sig läsa och skriva över huvudtaget. För att 

hjälpa dessa elever kan läraren tänkas skjuta upp starten för läs- och skrivinlärningen tills 

eleven känner sig mogen. Pedagogen kan också tänkas välja en annan inlärningsmetod till 

dessa elever eller sätta in lättare övningar för att så småningom börja med läs- och 

skrivinlärningen. En elev som inte ser det slutgiltiga målet med att läsa och skriva riskerar att 

få svårigheter. Detta är naturligtvis olika från elev till elev.31 

 

Några andra problem kan vara:   

� psykiska problem,  

� bristande träning,  

� bristfällig undervisning, 

� sviktande självförtroende 

� pressande hemmiljö och låg kamratstatus 

 

Oavsett vad svårigheterna beror på, har alla barn rätt till hjälp. De flesta barn vill lära sig läsa 

och skriva bara de vet hur de ska göra. Det är här som pedagogen måste vara lyhörd. Inget 

barn mår bra av att få kritik. Det sänker bara deras självförtroende. Alla elever lär sig inte 

genom samma inlärningsstrategi. Det är där de flesta misstagen och missförstånden 

förekommer. Pedagogen måste alternera sina undervisningssätt för att nå ut till alla barn.32 

 

 

2.5 Hur hjälper pedagogen barn med läs- och skrivsvårigheter? 

Innan språkinlärningen påbörjas måste pedagogen lära känna sina elever. Pedagogen måste 

känna till deras förutsättningar inom språket. Inlärningsmetoderna måste anpassas efter 

elevernas behov för att de ska kunna förstå och delta i undervisningen. Pedagogen måste 

skapa trygghet och meningsfulla sammanhang som är anpassade efter varje individ.33 Det är 

                                                 
30 Lindblå läs- och skrivutveckling, 2006: Ljudstimulering, (12/7 2006) http://www.lindbla.se/analys.htm  
31 Liberg, s. 135 f. 
32 Föräldraföreningen för dyslektiska barn, 2006: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, (10/7 2006) 
http://www.fdb.nu/htm/las_skrivs.htm 

33 Liberg, s. 147 f. 
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då viktigt att ha kunskap om hur barn går tillväga när de ska lära sig läsa och vilka problem 

som kan finnas i vägen för inlärningen.34 Lpo 94 förespråkar att pedagogen ska sträva efter att 

varje elev känner trygghet, så han/hon kan utveckla lust och nyfikenhet till att lära.35 Liberg 

menar att pedagogen kan låta barnen använda sig av olika inlärningsmetoder och 

individanpassade aktiviteter för att underlätta barnens svårigheter i inlärningen.36 Detta kan 

vara bra för att pedagogen ska bli uppmärksam och kunna förebygga problemen.37 Pedagogen 

bör även hjälpa och stimulera eleven till att bli bättre läsare och skrivare. Pedagogen måste 

stärka elevens starka sidor och stimulera de svaga sidorna. Ett bra sätt att göra eleven 

medveten om läs- och skrivspråket och dess syfte är att stimulera det med hjälp av språklekar 

t.ex. rim och ramsor.38 

 

Pedagogen bör erbjuda eleven möjligheten till att själv kunna uttrycka sig och reflektera över 

språket.39 För många utav dessa barn handlar det inte bara om att stava och läsa dåligt. Många 

har på grund av svårigheterna även dåligt självförtroende och vill inte bli åsidosatta av 

pedagogerna eller av sina klasskompisar. Dessa barn hamnar i en ond cirkel om pedagogerna 

inte uppmärksammar dem och försöker hjälpa dem på effektivaste sätt. Det gäller för 

pedagogerna att uppmuntra sina elever och ge dem stimulerande och roliga och inte allt för 

svåra uppgifter. Huvudsaken är att de klarar uppgifterna och får ett ökat självförtroende. När 

eleverna känner sig säkra kan pedagogerna efterhand öka svårigheten på uppgifterna.40  

 

I Lpo 94 tas det upp att skolan ansvarar för att varje elev ska behärska det svenska språket, 

eleverna ska kunna lyssna och läsa aktivt och uttrycka tankar och idéer i tal och skrift.41 För 

att barn ska kunna lära sig läsa och skriva, krävs det att de är engagerade och intresserade av 

innehållet. Innehållet måste därför vara meningsfullt. Pedagogen är vägvisaren för barnen i 

deras lärande och bör ta tillvara barnens egna intressen för att göra inlärningen meningsfull.42  

 

                                                 
34 Björk & Liberg, s. 159 
35 Lärarförbundet, Lärarens handbok (Solna: 2002), s. 14 
36 Liberg, s. 141 f. 
37 Björk & Liberg, s. 159 
38 Melin & Delberger, s. 75 
39 Liberg, s. 141 f. 
40 Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, 2006: FMLS historia, (10/7 2006), 
http://www.fmls.nu/start.asp?sida=3827 

41 Lärarförbundet, s. 15 
42 Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 35 
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Läraren ska alltid sätta eleven och dess lärande i centrum, ta ansvar för elevens 

kunskapstillväxt, stödja dess personliga utveckling och skapa goda förutsättningar för elevens 

lärande och utveckling. Pedagogen ska inte bara ta ansvar för att eleven lär sig utan också för 

vad han/hon lär sig. Pedagogen ska även se till att eleven får den hjälp han/hon behöver för att 

klara av skolan.43 Enligt lag är det skolan som har ansvar för att eleven, oavsett kön, får 

möjlighet att utveckla hela sin potential.44 Om en elev har läs- och skrivsvårigheter är det inte 

rätt att lägga hela problemet på eleven, utan ofta är det i inlärningssituationen som något gått 

fel.45 Pedagogen kan då göra en kartläggning över elevens läs- och skrivutveckling, IUP, 

individuella utvecklingsplaner. Detta är ett mycket viktigt moment i pedagogens arbete för att 

kunna planera för fortsatta insatser och åtgärder, dels för föräldrarnas del. Vid 

utvecklingssamtal är det bra om föräldrarna få veta på vilken nivå eleven befinner sig, så att 

de på bästa sätt kan hjälpa sina barn hemma.46   

 

2.5.1 Särskild undervisningsform 

Det finns många barn som behöver få extra hjälp, mer individuellt arbete. Det kan vara i form 

av att en specialutbildad pedagog följer med i klassens arbete och ger de elever som behöver 

ett extra stöd. Den kan också bestå i att dessa elever går ifrån den ordinarie undervisningen 

och ges särskild undervisning. Pedagogen bör då tänka på att det finns vissa risker med 

särskild undervisning. Flera av eleverna tycker att det är mycket skönt att få gå ifrån den 

ordinarie undervisningen och få särskild uppmärksamhet och hjälp. Det finns även elever som 

inte mår lika bra av det. Då vet man inte hur mycket av undervisningen dessa elever 

tillgodogör sig. Nackdelen med särskild undervisning är att eleven bara får arbeta med det 

han/hon är dålig på och det leder ju till dålig självkänsla, vilket inte alls är meningen med 

denna undervisningsform. Dessa elever får också höra allt oftare att de gör misstag och fel.  

 

Denna undervisningsform bör utgå från verkliga läs- och skrivsituationer, bjuda på variation i 

uppgifterna och ge upphov till användning av en mängd olika metoder precis som vanlig 

klassrumsundervisning. Det som är positivt med denna undervisningsform är att eleverna ges 

tillfälle till extra mycket vägledning, förklaringar och diskussioner. Pedagogerna har större 

                                                 
43 Orlenius, s. 122  
44 Svaleryd, Kajsa, Genuspedagogik, (Stockholm: Liber, 2002), s. 44 
45 Liberg, s. 182 
46 Lundberg, Ingvar & Katarina Herrlin, God läsutveckling, kartläggning och övningar, (Stockholm: Natur & 
kultur, 2005), s. 8 
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möjligheter att stödja eleverna, ge dem mer uppmärksamhet och koncentration. Detta bör 

sättas in så tidigt som möjligt för att underlätta för de elever som har svårigheter.47  

 

Läsning och skrivning ska finnas med i alla aktiviteter som barn håller på med. Språket 

används som kommunikation och det har alltid en mening.48 Intresset för språket går ej att 

pressa fram. Pedagogen och föräldrarna måste vänta och locka in eleven på banor som 

han/hon är intresserade av. Föräldrarna kan läsa böcker som handlar om barnets intresse och 

sedan samtala och diskutera om det, vilket också hör till språkinlärning. Till slut kommer 

barnet att inse att det är viktigt att kunna läsa och skriva.49  

 

 

2.6 Föräldrarnas roll i barnens språkinlärning 

Barnet möter språket för första gången tillsammans med en eller flera vuxna, oftast 

föräldrarna. Föräldrar är läsande och skrivande förebilder till barn. När föräldrar och barn gör 

saker tillsammans får barnen stimulans till att själv läsa och skriva.50 Att läsa en bok 

tillsammans kan väcka intresset och lusten för läsandet och skrivandet för resten av livet. Det 

första och vanligaste mötet är sagostunden. När föräldrarna eller läraren ställer frågor om 

bilden och texten i samband med sagostunden, kan barnen relatera det lästa till den värld 

barnen själva lever i. Till att börja med kan den vuxne ställa enkla frågor så barnen vet vad det 

innebär och efterhand utveckla frågorna till det som berör barnens egna värderingar.51 

 

Barn utvecklar sitt språk när vuxna pratar med dem eller läser och berättar för dem.52 

Föräldrar bör stimulera sina barn i tidig ålder till att läsa. Genom läsning får de uppleva saker 

de ej kände till tidigare, de får uppleva glädje, avkoppling, spänning och underhållning. 

Lundberg och Herrlin menar att skälen att stimulera barnens lust till läsning är mycket starka. 

Även barn inspirerar och påverkar varandra till att upptäcka texter som ger lust till fortsatt 

läsning.53 Språkstimulansövningar är meningsfulla inslag i barnets vardag om de ingår i 

                                                 
47 Björk & Liberg, s. 152 f. 
48 Alleklev, Birgitta & Lindvall, Lisbeth, Listiga räven. Läsinlärning genom skönlitteratur. (Falun: En bok för 
alla AB, 2000) s. 14  

49 Liberg, s. 181  
50 A. a, s. 35 
51 A. a, s. 31 ff. 
52 Melin & Delberger, s. 71 
53 Lundberg & Herrlin, s. 17 f. 
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barnets lekar som ett naturligt moment. Det gäller att väcka nyfikenheten hos barnet.54 När 

barnet blir äldre börjar föräldrarna så småningom lära barnet att skriva. Barnet blir medvetet 

om läsandets och skrivandets meningsfullhet. Detta engagerar barnet till att fortsätta att lära 

sig på egen hand, vilket barnet får om det finns läs- och skrivmaterial tillgängligt.55 

Huvudsaken är att den person som hjälper barnet med läsningen ser läsinlärningen som en 

språkhandling och som inspirerar till nya språkupptäckter. Barnet utvecklar sitt språk 

effektivast om det görs på ett lekfullt sätt som är anpassat efter barnets ålder och 

utvecklingsstadium.56  

 

Läsandet och skrivandet växer fram i situationer när barnet själv känner sig motiverat till att 

läsa och skriva. Det är då den vuxne måste hjälpa barnet att komma in i språkets värld.57 

Barnet lär sig språket genom olika slags berättelser, där han/hon själv får vara med och 

bestämma handlingen, med eller utan stöd av pedagogen. Han/hon lär sig läsa och skriva 

tillsammans med den vuxne, läsa sagor, rim och ramsor, skyltar i skolans närmiljö, osv.58 Om 

den vuxne uppmuntrar alla försök som leder barnet framåt i läs- och skrivutveckling kommer 

han/hon så småningom att upptäcka språkets alla oändliga möjligheter.59 Genom att hitta den 

mest effektiva inlärningsmetoden för de elever med läs- och skrivsvårigheter kan man 

förebygga och eventuellt motverka redan uppkomna problem. 60  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 Melin & Delberger, s. 71 
55 Liberg, s. 148 
56 Melin & Delberger, s. 8 f. 
57 Liberg, s. 53 
58 A.a., s. 154 
59 Lindö, Rigmor, Det gränslösa språkrummet, (Lund: Studentlitteratur, 2002), s. 118 
60 Liberg, s. 184 
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3. Metod 

 

3.1 Urval 

För att få svar på hur pedagogen hjälper elever med läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt har 

jag valt att göra intervjuer med pedagoger och elever på en större skola, F-9 skola, i en mindre 

stad i Sverige. Jag har valt att genomföra mina intervjuer med två klassföreståndare, en är 

lärare i årskurs 1 och den andra i årskurs 2. Eleverna som jag valt att genomföra intervjuer 

med går alla i årskurs 2. Intervjuerna har jag spelat in på band.   

 

De två kvinnliga pedagogerna som jag intervjuat i december 2006 är anonyma, jag har valt att 

kalla dem Malin och Eva. Båda pedagogerna har arbetat 30 – 35 år inom skolan och har goda 

erfarenheter kring läs- och skrivsvårigheter. Pedagogerna har lågstadieutbildning i grunden 

och har under sina år som lärare läst olika fortbildningskurser om läs- och skrivsvårigheter, 

dyslexi och dyskalkyli.  

 

Jag har även valt att intervjua elever i årskurs två, de är mellan sju och åtta år. Intervjuerna 

skedde i november 2006. Jag skickade ut en enkät till föräldrarna där jag skrev vem jag var 

och att jag ville intervjua deras barn. De föräldrar som godkände att jag fick intervjua barnen 

fick skriva under enkäten och lämna in den till klassföreståndaren. Utifrån det har jag valt att 

intervjua dem gruppvis. En grupp består av tre pojkar, som jag valt att kalla pojkgruppen, en 

grupp med fyra flickor, flickgruppen och en grupp med två pojkar och två flickor, heterogena 

gruppen. Grupperna har jag i samråd med klassföreståndaren satt samman med tanke på vart i 

läs- och skrivutvecklingen barnen befinner sig, så att det ska bli så relevanta svar som möjligt 

på frågorna. De här tre grupperna tog för sig på olika sätt i intervjuerna. I pojkgruppen var det 

framförallt två som framhävde sig mer i svaren. De diskuterade inte mycket med varandra, 

utan svarade rätt ut vad de tyckte kring frågorna. Flickgruppen var den grupp som diskuterade 

mest med varandra och kom fram till gemensamma beslut. Alla tog för sig lika mycket i 

diskussionerna. Det var ingen som pratade mer än någon annan. I den sista gruppen, 

heterogena gruppen, var det en och samma flicka som pratade hela tiden. Den andra flickan 

och en av pojkarna gjorde något enstaka inlägg under intervjun om de fick tillfälle att få 

komma till tals.   
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De här eleverna var de som jag fick in enkäten från, vilket var långt från alla. De elever som 

pedagogerna anser har allmänna läs- och skrivsvårigheter i klassen skrev inte föräldrarna 

under enkäten, vilket gör att jag senare i resultatdelen inte har elevernas åsikter om läs- och 

skrivsvårigheter.  

Enkäten som jag skickade ut till föräldrarna finns med som bilaga. 

  

 

3.2 Genomförande 

Jag valde att genomföra mina intervjuer på de lägre stadierna då jag tror att problemen är 

lättare att upptäcka och ju tidigare pedagogerna kommer åt problemen desto bättre. Eftersom 

jag själv vill arbeta på de lägre stadierna, har jag större behov av att veta hur pedagogerna går 

tillväga med sina elever och kan använda mig av det när jag börjar arbeta som pedagog. Jag 

valde också de lägre stadierna på grund av att eleverna undervisas av samma pedagog större 

delen av dagen än vad pedagogerna i de högre stadierna gör, och därför lär de känna sina 

elever bättre.  

 

Jag tog själv kontakt med pedagogerna tidigt för att förbereda dem på att jag skulle komma 

och genomföra mina intervjuer med dem och eleverna. Jag har utgått från litteraturen när jag 

gjort mina intervjufrågor. Jag hade planerat att intervjuerna med pedagogerna skulle ta 

omkring 30-45 minuter vilket gjorde att det aldrig kändes stressigt, varken från min eller 

pedagogernas sida. 

 

Eleverna som jag intervjuade är fem pojkar och sex flickor. För att de läs- och skrivsvaga 

eleverna inte skulle känna sig utpekade så intervjuade jag även några av de starka eleverna 

inom läs- och skrivinlärning. Detta för att se hur de svarade på mina frågor, om de hade några 

tankar och idéer kring läs- och skrivsvårigheter. Jag valde att genomföra mina intervjuer med 

de elever som går i årskurs två på grund av att de kommit längre i sin läs- och skrivutveckling 

än eleverna i årskurs ett. Jag tror även att det var en fördel att jag känner barnen sen tidigare, 

då jag tror att de hade lättare att öppna sig inför mig och de kunde säga precis vad de tyckte 

och tänkte. Jag hade planerat att intervjuerna skulle ta en halvtimme och att vi skulle sitta 

ostört. Men de flesta intervjuerna tog mindre tid, då barnen var ivriga och ville fortsätta 

arbeta.  

Alla frågor till elever och pedagoger finns med längst bak i arbetet som bilagor.  
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4. Resultat 

 

Jag kommer här att sammanställa svaren från pedagogernas och elevernas intervjuer i löpande 

text. Jag har framställt intervjuerna på ett sätt som gör att det tydligt ska synas när det är 

pedagogerna åsikter och när det är elevernas åsikter. 

 

 

4.1 Tryggheten i klassrummet 

Trivseln och tryggheten i klassrummen är mycket viktig för att barnen ska lära sig och ta till 

sig kunskap. Pedagogerna tror att de elever de har i klassen trivs mycket bra i skolan. Det 

gäller att skapa trygghet redan från första dagen i skolan. För att skapa denna trygghet i 

klassen gäller det att lära känna sina elever, vilket pedagoger i de lägre stadierna har lättare 

för, då de har sina elever de flesta timmarna under skoldagen. Det gäller att bygga upp en 

relation med var och en av eleverna, att alla blir sedda och hörda varje dag. Malin menar att 

eleverna ska veta vad som förväntas av dem, de ska ha tydliga regler att följa, alla ska vara 

snälla mot varandra, ingen mobbing ska förekomma, alla ska få vara med o.s.v. Reglerna ska 

inte vara det viktigast momentet i undervisningen, men eleverna ska veta när de gör rätt eller 

fel. Eva anser att pedagogen måste vara en person som eleverna kan lita på och anförtro sig åt. 

Pedagogen skapar trygghet genom att vara sig själv, våga bjuda på sig själv och kunna 

erkänna om han/hon gör fel.  

 

Eleverna trivs bra i skolan. Pojkgruppen säger till och med att de älskar att gå till skolan och 

få träffa sina kamrater varje dag. Trivseln i skolan är mycket hög då barnen går i samma hus 

från förskoleklass upp till årskurs två och träffar samma pedagoger varje dag. Alla eleverna är 

överrens om att de trivs i skolan för att de får lära sig nya saker varje dag samtidigt som de 

har roligt. Det som är allra bäst med skolan är att de får nya kamrater och träffa alla bra 

pedagoger.   

 

Eleverna i pojkgruppen och heterogena gruppen känner sig stressade i skolan, men de kan inte 

förklara på vilket sätt, medan flickgruppen tycker att det är kul. Heterogena gruppen tillägger 

också att ett stressmoment i klassrumsundervisningen är att vissa elever är lite långsammare 

än andra och känner då att pedagogen tjatar på dem att skynda sig lite, att jobba på. Eva tror 

att många utav eleverna kan känna stress p.g.a. alla moment som är under dagen, inte själva 
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undervisningen i klassrummet utan av de avbrott som förekommer, raster och matraster. De 

ska ut i korridoren och ta på sig ytterkläder och skor och det kan bli mycket rörigt och 

påfrestande för vissa elever. Eleverna skulle må bättre om man inte hade sån tidspress under 

skoldagen.  

 

 

4.2 Är eleverna med och bestämmer i skolan? 

Det här avsnittet har inte att göra med läs- och skrivsvårigheter, utan det är mer intressant att 

höra om eleverna har något att säga till om i klassrummet. Får eleverna vara med och 

bestämma blir de kanske mer motiverade, vilket ökar tryggheten i klassrummet och det i sin 

tur leder till effektivare läs- och skrivinlärning.  

 

Båda pedagogerna tycker att de låter sina elever vara med och bestämma i skolan. Malin 

tycker inte att man kan släppa in ett gäng sju - åttaåringar i klassrummet och säga att idag får 

ni göra vad ni vill, det klarar de inte. Hon anser att man måste låta dem växa in i den 

medbestämmande rollen, de måste lära sig demokratins grunder. Men båda pedagogerna 

tycker att eleverna ska ges möjlighet att vara med och påverka undervisningen. Låta eleverna 

få komma med idéer om vad som ska göras under vissa lektioner. Oftast blir det som de säger 

och det blir mycket bra, så varför inte låta dem vara med och bestämma mer. Eva påpekar att 

det inte alltid är pedagogen som har de rätta svaren och kommer med lösningen på hur 

uppgifterna ska genomföras. Pedagogerna har blivit bättre på att låta eleverna vara med och 

påverka undervisningen genom åren.  

 

Hos eleverna råder det delade meningar om de får vara med och bestämma eller inte. 

Flickgruppen tycker att de får vara med och bestämma vad de ska göra på idrotten, på fritids 

och på fredagar när det är mystimme. Medan både pojkgruppen och heterogena gruppen 

tycker att de får vara med och påverka svensk timmarna, då eleverna har ”svenska välj”. 

Pedagogen har satt upp en lista på vad eleverna har att välja på under svensktimmarna. 

Eleverna kan välja mellan olika arbetsböcker, skriva brev, göra egna böcker, läsa böcker och 

göra bokprat, skrivstil, forska om olika saker, spela olika pedagogiska spel bl.a. Varje vecka 

får barnen skriva in minst två saker i sina planeringsböcker som de vill göra under veckan. 

Flickgruppen anser att de får vara med och bestämma vad de ska göra, då de har olika saker 

att välja bland och det inte är pedagogen som säger vad de ska göra. Samtidigt menar de att 
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vissa kan tycka att de inte får bestämma vad de ska göra, då alla inte får välja bland alla saker. 

De menar att det beror på att alla kamraterna inte har kommit lika långt sin utveckling.  

 

 

4.3 Eleverna lär sig läsa och skriva. 

När eleverna ska lära sig läsa och skriva har pedagogerna lite olika tillvägagångssätt. Eva 

väljer ut några bokstäver som de en åt gången arbetar tillsammans med, tills alla kan 

bokstaven. Efter dessa bokstäver får eleverna själva individuellt välja vilken bokstav de ska 

arbeta med. Det enda kravet Eva har, är att de ska välja en bokstav som de känner igen och att 

de vet hur de ljudar den. Alla elever arbetar utifrån sina förutsättningar, oavsett om det är 

svenska barn eller barn från andra kulturer, men de ska ljuda, skriva och arbeta med 

bokstaven tills de känner att de kan den. Alla eleverna har samma basmaterial men olika 

tilläggsmaterial utifrån sina egna förutsättningar. Pedagogen har ingen modell på läs- och 

skrivinlärningen, utan hon försöker hitta varje elevs egenskaper, vad de har för 

inlärningsstrategier.  

 

Malin arbetar gemensamt med alla eleverna. De tar varje bokstav för sig, alla elever har 

samma bokstav. Först går de igenom hur bokstaven låter, om de kan något ord som börjar på 

bokstaven, om de kan något ord som innehåller bokstaven. För att de ska veta hur man skriver 

bokstaven får varje barn gå fram till svarta tavlan och måla med vatten både lilla och stora e, 

om det nu är e de arbetar med. När de gjort detta får de en stencil där de ska skriva och måla 

bokstaven, sen får de arbeta i en övningsbok tills de kan bokstaven. När de gått igenom 

bokstaven arbetar även dessa elever individuellt.  

 

För att lära sig läsa och skriva tycker pojkgruppen att man måste öva mycket. Flickgruppen 

tycker att man måste koncentrera sig på det man ska göra. Man behöver tro på sig själv, ha ett 

bra självförtroende och inte bryta ihop, utan fortsätta även om det känns trögt. Alla tre 

grupperna tycker att de övar genom att de får läsläxa varje vecka, att de läser hemma 

tillsammans med föräldrarna och att de läser mycket i skolan. Men för att kunna lära sig läsa 

måste de kunna bokstäverna. När de kan dem så sätter de ihop dem till ord, de ljudar ihop 

dem. Att skriva anser de att de gör på samma sätt. De ljudar ihop orden där med, fast de 

skriver ner bokstäverna på ett papper istället. Alla eleverna tycker att det finns många olika 

sätt i undervisningen där de får träna på att läsa och skriva, både roliga och nyttiga uppgifter. 
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Det är bra att kunna läsa och skriva anser flickgruppen, för att de ska förstå vad som står i 

brev som de får från kamraterna och även när de ska skriva egna brev. En elev i pojkgruppen 

tyckte det var mycket bra att kunna läsa om man tittar på tv. En del program är textade, då kan 

man läsa vad de säger. De flesta eleverna tycker det är bra att kunna läsa och skriva för att 

kunna läsa böcker, skriva brev, räkna rätt i matematikboken, men framförallt för att i 

framtiden få arbete. Eleverna var överens om att den bästa stunden på dagen var fruktstunden, 

då pedagogen läser ur en högläsningsbok. Det är skönt att slappna av och lyssna. Det är 

väldigt mysigt också att sitta på mattan med kamraterna och äta sin frukt samtidigt som 

pedagogen läser.  

 

Pedagogerna tycker att elever som går i årskurs ett ska ha roligt i samband med 

läsinlärningen. Det är när eleverna går ur årskurs två som ska de kunna läsa och skriva. Men 

vad som menas med att läsa råder det delade meningar om eftersom det inte finns några 

tydliga mål för årskurs två. Det är först i femman man mäter det, i och med nationella prov. 

Men Eva poängterar att det i styrdokumenten står att eleverna ska kunna läsa enkla texter som 

är anpassade efter den ålder de är i. Det står inte om de ska kunna läsa med flyt eller ljudning. 

Ledningen på den här skolan tycker att eleverna ska kunna läsa texterna med flyt, helst redan i 

årskurs ett. Men Eva menar att det är lite olika åsikter om detta. Hon menar också att det kan 

bli svårt för en ung oerfaren pedagog som möter en ledning som tycker att eleverna ska kunna 

läsa flytande redan i årskurs ett. Det är väldigt vanligt idag att barn i årskurs ett inte har fått 

flyt i läsningen. Hon menar också att det står klart och tydligt i styrdokumentet att varje barn 

ska utvecklas individuellt utifrån sina egna förutsättningar. Alla elever knäcker inte läskoden 

samma dag, så där gäller det att stå för det man tycker. Som klasslärare ser man eleverna varje 

dag och man känner sina elever så väl att man märker om de utvecklas eller om de stannar i 

sin utveckling. Det är om eleverna stannar i utvecklingen som de behöver hjälp.  

 

 

4.4 Läs- och skrivsvårigheter 

Eleven uppvisar läs- och skrivsvårigheter om han/hon visar mycket stark ovilja till att läsa och 

skriva, enligt pedagogerna. Det går hand i hand, det som är svårt det vill man inte göra och 

vill man inte så kommer man ingenstans med inlärningen. Ingen av eleverna anser att det är 

svårt att hänga med på lektionerna, då de oftast får arbeta i sin egen takt. Men för att hjälpa de 

elever som ändå tycker det är jobbigt måste man traggla och öva med dem. Det finns alltid 
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elever som har svårt att komma igång efter de har fått instruktioner i helklass. Det finns alltid 

barn som behöver en hjälpande hand och behöver höra instruktioner två, tre gånger innan de 

förstår vad de ska göra. Kommer de inte igång då får pedagogerna hjälpa dem igång med 

uppgiften och visa med pennan hur de ska göra.  

 

Eleverna däremot tycker inte det är svårt att följa med på lektionerna och pedagogens 

instruktioner är ganska lätta att förstå, bara de får arbeta i sin egen takt. Men när de trots allt 

inte förstår så är de ändå överens med pedagogerna hur de går tillväga för att få hjälp. 

Eleverna frågar och pedagogen hjälper dem så gott hon hinner, när det är svåra ord de ska 

stava till så får de skriva av ordet som pedagogen skrivit upp på en lapp. Flickgruppen menar 

att pedagogen ibland ger eleverna ledtrådar så att de ska försöka tänka ut själva hur de ska gå 

tillväga för att lösa problemet. Det som eleverna kan tycka är svårt är att förstå vad som står i 

läroböckerna, ofta får de läsa texten flera gånger för att förstå. Även lästalen i 

matematikboken kan vara svåra att förstå, speciellt vad det frågas om i talen. Pedagogen finns 

alltid till hands om det är något som eleverna måste fråga. Hon hjälper dem så gott hon hinner 

eller så finns det någon klasskamrat som kan hjälpa till. 

 

De elever som har svårt med att läsa och skriva ägnar pedagogerna extra tid och 

uppmärksamhet. Pedagogerna försöker att stärka deras självförtroende genom att ge dem 

uppgifter som lockar dem lite mer, att väcka deras intresse är mycket viktigt. Vill inte eleven 

är det väldigt svårt att lära honom/henne att läsa och skriva. Det gäller att hitta något som 

eleven är intresserad av, om någon elev har ett specialintresse får pedagogerna göra material 

och texter själva för att locka in honom/henne i läs- och skrivprocessen. Om detta inte hjälper 

får man be om hjälp och resurs. Pedagogerna tar gärna föräldrarna till hjälp, pratar med eleven 

själv, för att han/hon ska bli medveten om problemet. Pedagogerna är bra på att ta hjälp av 

varandra i arbetslaget om problem uppstår.  

 

Om inte eleven har knäckt läskoden i början av tvåan ska man börja oroa sig, det är båda 

pedagogerna överens om. De tycker att eleverna ska ha förstått hur man gör när man läser och 

skriver, de ska ha hittat en teknik som hjälper dem. De vill gärna påpeka att det inte handlar 

om att läsa flytande utan de får gärna traggla sig igenom bara de har förstått principen. En av 

pedagogerna beskriver läs- och skrivinlärningen som att lära sig gå, de måste öva, öva, öva. 

Övar de inte lär de sig inte att gå, övar de inte lär de sig inte läsa. Det är här pedagogen 

kommer in och väcker elevens intresse.  
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Eva menar att det kan vara svårt att få resurser som kan hjälpa eleven. Klarar inte hon av att 

hjälpa eleven med den erfarenhet och kunskap hon har, måste det vara någon som har mer 

erfarenhet för att hjälpa eleven, som kanske har arbetat längre än vad hon har, en 

förstärkningsresurs, en specialpedagog. Eventuellt måste ett åtgärdsprogram upprättas. Det 

måste vara någon som hittar ett annat sätt att arbeta på med eleven. Resurs får man om eleven 

har det mycket svårt. På den här skolan finns det en speciell avdelning med specialpedagoger 

som eleverna får gå till vid behov. Det finns alltid elever pedagogerna skulle vilja ge extra 

hjälp. Oftast får man öva extra med dem själv, om de inte får hjälp av en specialpedagog, men 

det hinns inte alltid med. Det står i elevens åtgärdsprogram eller IUP hur många timmar i 

veckan eleven ska få specialundervisning, därför kan det skilja mycket på extrahjälpen bland 

eleverna.  Detta beror på vilken svårighet eleven har, men det kan vara allt från en timma upp 

till åtta timmar i veckan. Malin anser att vissa av eleverna tycker det är roligt att gå dit, medan 

andra tycker det är jobbigt och vill vara kvar i klassrummet och arbeta. Pedagogerna upplever 

att dessa elever inte särbehandlas av sina klasskamrater. Framförallt så hoppas pedagogerna 

att kamraterna inte gör det.   

 

 

4.5 Strategier 

Båda pedagogerna har olika strategier för att hjälpa de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Det gäller att ge dem material som passar, att anpassa texter och 

arbetsuppgifter efter den nivå de befinner sig på. Det är naturligtvis olika strategier för olika 

elever. En del elever måste få höra ljuden, bokstäverna, då kan det hjälpa att spela in ljuden på 

band och att ha olika texter inlästa som kan hjälpa dem. Andra elever måste få en visuell bild 

av bokstäverna medan andra måste använda sig av hela kroppen för att ta till sig läsprocessen. 

Pedagogerna menar att de inte kan göra på samma sätt med alla eleverna, eftersom alla lär sig 

på olika sätt. Pedagogerna finns inte alltid till hands när hjälp behövs, då kan klasskamraterna 

hjälpa varandra. Barn lär sig av andra barn.  

 

Eleverna själva tycker det är mycket bra att de får hjälp av sina kamrater och att de själva kan 

hjälpa till vid behov, det stärker deras självförtroende. Hemma försöker föräldrarna hjälpa 

sina barn så gott de kan. Det finns olika läsprojekt som föräldrarna kan hjälpa sina barn med. 

Det som pedagogen Eva anser vara mest effektivt är ett läsprojekt som heter ”fem minuter”. 

Det går ut på att eleven ska läsa fem minuter varje dag, helst samma tid. Föräldrarna sätter 
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äggklockan på fem minuter, barnet läser tills klockan ringer och när klockan ringer slutar 

barnet läsa precis där han/hon befinner sig i texten, om det är mitt i en mening spelar ingen 

roll. Det ska helst vara en text som är lite för lätt för barnet. Att barnet inte får läsa vidare om 

han/hon stannat mitt i en mening brukar motivera barnet att bli bättre läsare. Denna metod har 

hjälpt många barn och föräldrarna är mycket positiva till detta.  

 

Andra metoder som pedagogerna använder är att de brukar läsa alla instruktioner och annan 

viktig text högt för eleverna. De elever som har skrivit egna böcker, behöver inte läsa upp 

dem högt inför hela klassen. Eleverna anser att det är bra att själva få välja utan att bli 

ifrågasatt av sina kamrater. De tycker det är bra att pedagogen läser upp deras böcker istället. 

Men det är samtidigt viktigt att ge eleverna mycket beröm och uppmuntran för att stärka deras 

självförtroende. Detta tycker pedagogerna att de gör, de tycker båda två att ambitionen att 

berömma och uppmuntra eleverna finns där. Vissa elever kan ibland få andra uppgifter, 

böcker och läxor än övriga klassen. Eleverna får ofta olika lång läsläxa, en del får en sida 

medan andra får tre sidor. Flickgruppen tyckte detta var dåligt. De starka läsarna får inte läsa 

så mycket som de vill, medan heterogena gruppen förstod varför det var så olika läxor, att 

vissa kamrater var svagare i läsningen och inte orkade läsa så många sidor.  

 

 

4.6 Flickor och pojkar 

Båda pedagogerna tycker att det är vanligare med pojkar än flickor som har läs- och 

skrivsvårigheter. Pojkar har en tendens att bestämma sig för att de inte vill lära sig, vilket gör 

att det blir svårare för pedagogerna att komma åt dessa elever, medan flickorna vill vara som 

alla andra. De vill inte erkänna att de har svårigheter, vilket kan vara en belastning för dem. 

De vill kunna det som alla de andra kan, de ligger i och arbetar mer och de har större 

självdisciplin. Eva menar att flickor som är lite senare i utvecklingen har lättare att komma 

ikapp sina kamrater än pojkar har. Pedagogerna hoppas att de behandlar pojkar och flickor 

lika, men Malin säger samtidigt att om hon skulle se sig själv undervisa skulle hon nog se att 

hon gör skillnad, även om hon inte vill det. 

 

Att dela på pojkar och flickor i undervisningen anser båda är bra. De har tidigare gjort ett 

försök i andra ämnen än svenska och det var mycket intressant att se. Flickorna blir 

annorlunda, de hävdar sig, de vågar och tar för sig mer och arbetar mer effektivt. Pojkarna blir 
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mer orädda. De tog sig an problemet, de bestämde sig för hur de skulle göra och gjorde så 

även om inte resultatet blev lika bra som flickornas och inte lika välgjort. Pedagogerna tycker 

samtidigt att det är bra med heterogena klasser, för pojkar och flickor lär sig av varandra. 
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5. Diskussion 

 

Syftet med undersökningen var att se hur inlärningen sker med de elever som har läs- och 

skrivsvårigheter. Hur pedagogen på effektivaste sätt kan hjälpa de här eleverna utan att 

särskilja dem för mycket från övriga klassen. Det finns inte ett sätt att lära sig läsa som är rätt. 

Evenshaug och Hallen förespråkar den syntetiska principen, alla barn lär sig genom att lära 

sig ljuda bokstäverna, läsningen måste bli automatiserad.61 Melin och Delberger hävdar 

däremot att den analytiska metoden är den metod som är effektivast vid inlärningen.62 

Pedagogerna hävdar att de använder sig av olika inlärningssätt för att lära eleverna läsa och 

skriva. Enligt föräldraföreningen för dyslektiska barn måste pedagogen vara lyhörd vid 

inlärningen, alla elever lär sig inte genom samma inlärningsmetoder.63 Alla eleverna i klassen 

som jag intervjuade utgår från en och samma metod, men därefter anpassas uppgifterna efter 

varje individ. Detta gör att pedagogerna inte särskiljer de elever med läs- och skrivsvårigheter 

från övriga klassen. Ska pedagogerna lyckas med detta på ett bra och pedagogiskt sätt, är det 

en förutsättning att pedagogerna bygger upp en trygghet i klassrummet. Finns tryggheten vill 

barn ta till sig kunskapen i klassrummet.  

 

Melin och Delberger menar att förutsättningen för att barn ska lära sig läsa är att skapa 

trygghet i klassrummet.64 Inget barn lär sig något om han/hon känner oro och olust inför att 

lära sig nya saker. Pedagogerna som jag intervjuat har skapat denna trygghet hos sina elever 

och framförallt visar det sig i elevernas svar på samma fråga. Pedagogerna har skapat en trygg 

och gemytlig stämning i klassrummet genom att vara sig själva. Det är lättare att skapa 

trygghet i de lägre stadierna. Barnen vill då gå i skolan, de ser upp till sin lärare. Läraren är en 

förebild när barnen går i årskurs ett och två. Ju högre upp i stadierna eleverna kommer desto 

mer pedagoger har de varje dag. Pedagogerna hinner inte bygga upp den tryggheten på de få 

timmar han/hon har eleverna.  

 

Trots att tryggheten finns känner sig eleverna stressade i vissa moment under dagen. Det är 

mycket som ska hinnas med på kort tid. Pedagogerna i skolan brukar ofta säga att vi hinner 

med mycket mindre idag än för bara några år sedan. Vad kan det bero på? En av pedagogerna 

                                                 
61 Evenshaug & Hallen, s. 101 
62 Melin & Delberger, s. 11 
63 Föräldraföreningen för dyslektiska barn, 2006: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, (10/7 2006) 
http://www.fdb.nu/htm/las_skrivs.htm 
64 Melin & Delberger, s. 5 
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anser att de elever som är långsamma känner säkert att de ligger efter övriga kamrater och blir 

stressade. Vad ska pedagogen göra för att avstressa dessa moment? Det här är mycket svårt att 

komma till rätta med. Undervisningen och inlärningen sker i dagens skolor mycket 

individuellt från elev till elev. Eleverna bör egentligen inte känna av stressen om pedagogen 

tydliggör för sina elever att alla är olika och alla arbetar i sin egen takt. Huvudsaken är att 

uppgifterna blir gjorda, inte hur fort de klarar av dem. Det kan också ha att göra med att 

eleven är omotiverad, att han/hon inte är redo att lära sig läsa och skriva än. Liberg menar då 

att pedagogen kan skjuta upp starten för läs- och skrivinlärningen tills eleven känner sig 

mogen och motiverad, eller att locka in eleven genom att göra undervisningen lustfylld.65  

 

De barn som redan har stiftat bekantskap med skriftspråket innan de börjar skolan kommer att 

ha en stor fördel gentemot de barn som inte har det. Enligt Björk och Liberg arbetar många 

förskolor aktivt med att väcka barnens nyfikenhet runt skriftspråket.66 Om man jämför dagens 

förskoleklass med när jag gick i förskoleklass för ca 20 år sedan så har bilden förändrats. Det 

är mer fokus på läs- och skrivprocessen idag. Förskolan och främst förskoleklassen är mer likt 

skolan idag än vad det var för några år sedan. Det är mycket bra att förskolepedagogerna 

börjar i tidig ålder att introducera barnen i skriftspråket. Samtidigt ska barn få vara barn och 

leka när de är i förskolan och inte ha skriftspråksinlärningen som det främsta momentet under 

dagen. 

 

För att lära sig läsa finns det två olika principer som man kan följa. Det är den syntetiska 

principen och den analytiska principen. Jag föredrar den syntetiska principen där barnen får 

ljuda ihop bokstäverna till ord, kanske för att jag har mer förkunskaper om den här principen. 

Men att använda sig av olika delar från den analytiska principen ser jag bara som fördelar. 

Wallenkrans menar att vissa elever tycker det är lättare att komma igång med läsinlärningen 

om de får stöd och hjälp av bilder som föreställer den bokstaven de arbetar med.67 Medan 

andra barn blir hjälpa genom att använda sig av konkreta saker i sin inlärning. För att hjälpa 

barnet i dess utveckling kan pedagogen blanda dessa två metoder. Pedagogen måste känna 

sina elever för att veta hur de på bästa sätt ska ta till sig kunskapen. Därför bör han/hon känna 

till olika inlärningsstrategier för att eleverna ska kunna lära sig läsa och skriva.  

 

                                                 
65 Liberg, s. 135 f. 
66 Björk & Liberg, s. 130 f. 
67 Wallenkrans, s. 30 
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Pedagogerna som jag intervjuade arbetade på lite olika sätt vid inlärning. Båda sätten är 

mycket bra och användbara för att eleverna ska förstå inlärningen och varför de ska lära sig 

läsa och skriva. För den oerfarna pedagogen är det lättare att låta varje elev arbeta med samma 

bokstav, men att de arbetar individuellt med dem. Inlärningen ska anpassas efter varje elev så 

att det passar honom/henne på bästa möjliga sätt.68 Det här arbetssättet underlättar arbetet för 

pedagogen mer än vad det underlättar för eleverna, det är lätt att det blir en tävlan eleverna 

emellan. De arbetar med bokstaven utan att egentligen förstå innebörden av att lära sig, vilket 

missgynnar elever med läs- och skrivsvårigheter.69 Den andra metoden, att eleverna själva får 

välja vilken bokstav de vill arbeta med gynnar eleverna och den mer erfarna pedagogen. I och 

med den här metoden blir det inte lika lätt en tävlan mellan barnen, då de inte arbetar med 

samma bokstav. Det som är positivt med denna metod är att eleven väljer den bokstav 

han/hon känner igen och kan ljuda, vilket gör att han/hon får en positiv känsla inför att lära 

sig även de svåra bokstäverna. Eleven har byggt upp sitt självförtroende genom att välja de 

bokstäver han/hon kan och får en lustfylld inlärning.70  

 

Naturligtvis lär alla elever på olika sätt. De elever med läs- och skrivsvårigheter kräver en 

långsammare arbetstakt och för pedagogen gäller det att hitta den metod som eleven känner 

sig bekväm med och den metod som är anpassad efter varje elev.71 Det viktigaste för eleverna 

är att öva, öva, öva, vilket jag blev glatt överraskad av att höra från eleverna på denna fråga. 

Det känns som de flesta elever har förstått att det är viktigt att kunna skriftspråket för att 

komma vidare i livet. De barn som har svårt att läsa och förstå olika begrepp får en försenad 

språkutveckling.72  

 

Jag har varit i den här klassen tidigare under min utbildning och jag vet att det finns tillgång 

till många olika slags böcker. De lässtarka eleverna läser enormt mycket böcker och Lundberg 

och Herrlin menar att skälen till att stimulera lusten till att läsa är mycket starka,73 men varför 

uppvisar de lässvaga eleverna olust till att läsa. Framförallt så märkte jag att det blev stor 

skillnad när eleverna skulle börja göra bokprat, skriva en liten kort sammanfattning, om varje 

bok de läst. Det kan bero på att de lässvaga eleverna inte läste böckerna utan tittade på 

                                                 
68 Liberg, s. 135 f. 
69 Eriksen Hagtvet & Pálsdóttír 
70 Föräldraföreningen för dyslektiska barn, 2006: Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, (10/7 2006) 
http://www.fdb.nu/htm/las_skrivs.htm 
71 Eriksen Hagtvet & Pálsdóttír, s. 160 
72 Wallenkrans, s. 29 
73 Lundberg & Herrlin, s. 17 f.  
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bilderna och förstod texten utifrån det. Det kan också bero på att de här eleverna inte orkar 

sitta still och koncentrera sig i klassrummet. Det är för mycket som händer runt omkring dem. 

En tredje orsak kan vara brist på självförtroendet, de vet att de är svaga läsare och vill därför 

inte läsa och göra bokprat för att de är rädda för att de ska ha förstått texten fel.  

 

Det är ett vanligt problem att de lässvaga eleverna inte läser så mycket böcker. Vad ska 

pedagogerna då göra med dessa elever? Eleverna behöver beröm och uppmuntran, de behöver 

höra att de är bra och att de lyckas med det de tar för sig. Pedagogerna kan ge eleverna lättare 

och enklare texter för att göra undervisningen lustfylld.74 Pedagogen kan försöka hitta något 

som eleven är intresserad av, något specialintresse att utgå från för att locka eleven till att läsa 

och skriva. Pramling Samuelsson och Sheridan menar att det är viktigt att börja med 

inlärningen när skriftspråket visar sig i barnets lek och intressen. Det är då viktigt att 

pedagogen möter barnet på den nivå han/hon befinner sig.75 Det gäller att hitta passande och 

varierande uppgifter till de här eleverna, att arbeta individuellt med alla elever i klassen för att 

ingen ska känna att de är sämre eller bättre än någon annan av sina kamrater. Hjälper inte 

detta får man ta hjälp av specialpedagoger eller av kollegor i arbetslaget. Man ska aldrig som 

pedagog vara rädd att fråga om hjälp av mer erfarna pedagoger. Det kan hjälpa de här 

eleverna otroligt mycket.  

 

I de flesta skolor idag går det upp till 30 elever i varje klass. Alla barnen ska lära sig 

grunderna i de lägre klasserna, alla ska lära sig läsa, skriva och räkna. Hinner pedagogerna 

med alla elever? Hinner de se och hjälpa de barn som behöver extra hjälp? Det är svårt att 

upptäcka alla de barn som har svårt med att läsa och skriva i stora klasser. Speciellt de elever 

som inte gör så mycket väsen av sig, framför allt flickor som uppvisar att de förstår och 

arbetar flitigt, utan att egentligen veta och förstå vad de gör. Det som kan hjälpa är att idag 

ska varje elev ha en individuell utvecklingsplan, en IUP.76 Pedagogen kan sätta upp nya mål 

och delmål som eleven ska klara av. Det positiva är att eleven själv kan titta i sin IUP och 

själv se att han/hon har utvecklats och vad han/hon utvecklat sig i. Föräldrarna kan också på 

ett enkelt sätt följa sitt barn i läs- och skrivutvecklingen, och de kan hjälpa sitt barn hemma 

med små enkla medel, t.ex. att läsa tillsammans med sitt barn. I dagens samhälle är tiden 

mycket dyrbar, men det ska inte påverka barnets läs- och skrivutveckling, föräldrarna ska ta 

                                                 
74 Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter, 2006: FMLS historia, (10/7 2006), 
http://www.fmls.nu/start.asp?sida=3827  
75 Pramling Samuelsson & Sheridan, s. 75 ff. 
76 Lundberg & Herrlin, s. 8 
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sig tid till att hjälpa sina barn. Det är barnen som ska ta över efter oss, så föräldrarna och 

pedagogerna måste göra dem till självständiga och kunniga individer.  

 

Det har varit många diskussioner om särskild undervisningsform. Är det rätt att vissa elever 

får gå iväg från klassrummet vissa timmar i veckan, eller ska specialpedagogen komma in till 

eleverna i klassrummet? Specialundervisningen bör få finnas kvar. Det är bra för de elever 

som behöver extra hjälp att komma till ett specialpedagogiskt klassrum. Där är det färre barn 

och pedagogen har tid att hjälpa den enskilda eleven mer. Det är en tystare och lugnare miljö 

för dem att arbeta i. Eleverna har tillgång till fler anpassade läromedel och material.77 Jag har 

bara mött positiva reaktioner när jag varit ute i skolorna. Det viktigaste är hur eleverna 

känner. Pedagogerna ska framförallt inte pressa eleverna till att gå iväg om de inte vill. När 

eleven är hos specialpedagogen och arbetar får han/hon mestadels arbeta med det som 

han/hon är svagare på, vilket kan göra att eleven inte vill gå dit och arbeta. För att motverka 

detta bör pedagogen variera uppgifterna.78 Efter att eleven tragglat igenom det som han/hon är 

svag på kan pedagogen låta eleven få göra något som han/hon tycker om att göra och som 

han/hon är bra på för att öka elevens självförtroende. Att ha någon slags belöningssystem för 

att motivera eleven att arbeta med det han/hon har svårigheter med.  

 

Det jag kommit fram till är att pedagogen bör göra läs- och skrivinlärningen lustfylld.79 Barn 

lär sig mycket genom leken med andra barn. Barnen känner förhoppningsvis att inlärningen är 

något som är roligt och lätt om man lägger den på en lustfylld nivå som är anpassade till 

eleverna. Det är viktigt att barnen tidigt känner att de klarar av det. Inlärningen är inget som är 

svårt och tråkigt. Framförallt ska inlärningen vara varierad. Det pedagogerna och även 

föräldrarna ska komma ihåg är att det inte är elevens fel om han/hon har läs- och 

skrivsvårigheter.80 Det är pedagogen som ska hitta en bra inlärningsmetod för att få eleven 

intresserad av att lära sig läsa och skriva. Lägg aldrig skulden på eleven.  

 

 

 

 

                                                 
77 Björk & Liberg, s. 152 f. 
78 A. a. s. 152 f. 
79 Melin & Delberger, s. 8 f. 
80 Liberg, s. 182 
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Bilaga 1 
 
Lärarfrågor!! 

 
• Vad har du för utbildning? 

- Hur många år har du arbetat inom barnomsorgen? 
 

• Trivs de flesta barnen i skolan? Hur gör du för att skapa trygghet i klassen? 
- Känner sig eleverna stressade i skolan? 
- Får eleverna vara med och bestämma i skolan? 
 

• Vad gör ni för att hjälpa de elever som har läs- och skrivsvårigheter? 
- Finns det olika mål de ska nå för att bli godkända? 
- När ska man börja oroa sig för eleven? 
- Hur hjälper ni de här eleverna på bästa sätt? 
 

• Upplever ni att de här eleverna särbehandlas av sina kamrater? 
 
• Finns det elever du skulle vilja ge extra hjälp? 

- Hur mycket extrahjälp kan en elev få? 
 

• Har du någon strategi för att hjälpa dessa elever i den dagliga undervisningen? 
 

• Hur sker läs- och skrivundervisningen med barn från andra kulturer? 
 
• Skrivs det åtgärdsprogram för barn med allmänna läs- och skrivsvårigheter? 
 
• Tycker du att du förstärker elevernas självförtroende i undervisningen? 

 
• När barnen fått instruktionen om vad de ska arbeta med, vilka kommer igång själva 

och vilka söker hjälp? 
 

• Anser du att det är fler pojkar än flickor som har läs- och skrivsvårigheter? 
- Behandlar ni flickor och pojkar lika och rättvist? 
- Är det bra att dela flickor och pojkar i läs- och skrivundervisningen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 
 
Elevfrågor!! 
 

• Trivs ni i skolan? På vilket sätt? 
- Känner ni er stressade i skolan? 
- Får ni vara med och bestämma i skolan? 

 
• Vad behöver ni kunna för att lära er läsa och skriva? 

- Är det bra att kunna läsa och skriva? 
- Vad kan ni göra om ni kan läsa och skriva? 

 
• Kan ni läsa och förstå lärarens instruktioner på tavlan eller på papper? 

- Förstår ni instruktioner i skolans böcker? 
 
 

• Vad gör läraren om ni inte förstår vad som står på tavlan eller i boken? 
- Har ni någon i klassen som hjälper er att läsa instruktioner eller att anteckna? 
- Hinner läraren hjälpa er med svåra uppgifter under lektionen? 

 
• Hjälper någon er att läsa texter ni har i läxa? 

- Får ni olika läsläxor? 
 

• Läser läraren ur en högläsningsbok? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3 
 

Kristinehamn 4/11-06 
 

Hej föräldrar!!  
 
Jag heter Marie Cronesberry och är lärarstudent. Jag har varit i ert barns klass fem veckor 
under hösten, då läste jag kursen ”Data som verktyg i den pedagogiska miljön”. 
Jag är nu inne på min sista termin av tre och ett halvt år. Jag har precis börjat skriva på mitt 
examensarbete. Det handlar om läs- och skrivsvårigheter. Framför allt om vad jag som 
blivande pedagog behöver veta, kunna och tänka på i mitt arbete för att hjälpa barn med läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Jag skall göra en intervju med nn* och jag hoppas även få en intervju med nn*, 
klassföreståndare i år 1.  
För att få en så bra insikt som möjligt skulle det vara intressant att höra elevernas åsikter, 
därför skulle jag vilja intervjua ert barn. Intervjuerna framställs anonymt i uppsatsen, så ingen 
behöver känna sig utpekad. Detta är förstås frivilligt. Om jag får göra en intervju med ert barn 
skulle jag vilja ha er underskrift längst ner på papperet. 
 
Tack på förhand!! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
Marie Cronesberry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
(Föräldrars underskrift) 
 
 
 
 
 
Ps. Om ni har möjlighet skulle det vara bra om jag fick svar så fort som möjligt.  
 
 
 
* Namnen har tagits bort på grund av anonymiteten.  


