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Abstract 
 
The aim of the study was to investigate how teachers, special education teachers and principals 
describe their schools work with children in reading and writing difficulties. How do they reason 
about reading and writing difficulties and the cause of it? This study also investigates what kind of 
support students with these difficulties get in school. Six teachers, two special education teachers 
and two principals were interviewed. The result showed that the schools are aware of reading and 
writing difficulties. Special education teachers, teachers and principals agreed that causes related to 
reading and writing difficulties were educational as well as teaching and heredity. All respondents 
agreed that different interventions are necessary and that early identification and interventions are 
very important, although good core education is what is the most important. Interventions that were 
used at the schools were mainly managed by the teacher in the class and in the classroom. The study 
implicates that special education teachers and special education are needed in the schools.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord:  läsning, specialpedagogiska perspektiv, särskilt stöd, screening, 
interventioner 
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Majistern, språket lyder mig inte. 
Jag skriver ord jag tror jag kan stava 

- inte orden jag behöver. 
 

Bokstäverna vennder sej 
kring sina gömmba axlar 
och vanndrar i egna spår  

som språket inte vill föllja. 
Och när jag läser bölljar raderna 

- är bara sellan parralella. 
 

Böckerna sluter sej 
kring varje mening som jag besegrat. 

Majistern, språket är inte mitt. 
 

(Från Glentow, 2006) 
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Förord 
 
Då vi är två studenter som genomfört denna studie vill vi här beskriva hur vi fördelat 
delarna i arbetet.  
 
Det gemensamt skrivna delarna börjar med  avsnitt 1 och 2.  Lena har sedan utformat del 
3.1 och 3.2 i forskningsbakgrunden, och Sandra 3.3 och 3.4 i samma avsnitt. Avsnitt 4, 
metod, är gemensamt skrivet av Lena och Sandra.   
 
Lena genomförde fem intervjuer på skola A och Sandra genomförde fem intervjuer på 
skola B. Dessa analyserades och diskuterades gemensamt. Resultatet presenteras i del 5 
och 6 där Lena har gjort del 5.1, 5.2, 6.1 och 6.2. Sandra har skrivit del 5.3, 5.4. 6.3 och 
6.4. Arbetet slutar med sammanfattande slutsatser, avsnitt 7, vilket har skrivits 
gemensamt. 
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1      Inledning och bakgrund 

”Ett lotteri för elever som har läs- och skrivsvårigheter” (Abrahamsson, Eriksson, Lund 
och Skogholm, 2013, 8 oktober). Det är rubriken på en debattartikel i Expressen som 
bland andra ordföranden i  Dyslexiförbundet FMLS,  Kjell Åke Eriksson och Vd för 
Inläsningstjänst, Jakob Skogholm skrivit. De har låtit Demoskop genomföra en 
undersökning om det stöd elever med läs- och skrivsvårigheter ges i olika kommuner. I 
artikeln beskriver de att elever med läs- och skrivsvårigheter ges väldigt olika möjligheter 
till stöd. Om en elev får stöd kan det bero på den skola de hamnar på eller den/de lärare 
som eleven möter. Stödet till eleverna varierar mycket mellan kommuner och även mellan 
skolor i samma kommun.  
 
De flesta elever i grundskolan lär sig läsa utan större svårigheter. Vårt arbete handlar om 
de elever som av olika anledningar stöter på problem i sin läs- och skrivinlärning och om 
det stöd dessa elever ges. I vårt yrke som lärare, främst som klasslärare på lågstadiet, 
möter vi många elever som är i behov av specialpedagogiska insatser i någon form. Vår 
upplevelse är att vi inte är ensamma om att känna att det är svårt att räcka till i arbetet 
med att möta elevers olika behov. Den specialpedagogiska verksamheten är viktig och 
specialpedagoger/speciallärare fyller en viktig funktion i det arbetet. 
 
Ericson (2010) framhåller att det svåra som lärare är inte att konstatera om en elev har 
läs- och skrivsvårigheter, utan det är att besvara om det är specifika lässvårigheter 
(dyslexi) eller ospecifika svårigheter (svårigheter av annat slag) som skapar läs- och 
skrivsvårigheter  för eleven. Idag gör kommuner dessutom ofta omfattande, 
kommunövergripande, planer för screening av elevernas förmåga att läsa och skriva. Det 
som vi upplever som en utmaning och som vi funderar över, är vad som sedan görs med 
resultatet. Hur går arbetet vidare med de elever som identifierats med läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
Det står i skolans styrdokument att det är skolans skyldighet att anpassa undervisningen 
efter varje elevs förutsättningar och behov så att den ges möjlighet att utvecklas så långt 
som möjligt (Skolverket, 2011). Skolverket skriver vidare att språk- och 
identitetsutveckling är nära förknippade och att det därför är viktigt att eleverna ges 
möjlighet att utveckla sitt språk, sin läsning och sitt skrivande så långt som möjligt. 
Traditionellt sett har elever i behov av särskilt stöd fått det genom olika former av 
särskiljande lösningar, exempelvis specialundervisning hos specialläraren. Under 2014 
ändrades lagstiftningen gällande särskilt stöd och i de nya allmänna råden är det nu 
tydligare uttryckt att skolan ska anpassa undervisning, material och arbetsformer utifrån 
varje individs förutsättningar och behov (Skolverket, 2014). Enligt Skolverket ska dessa 
anpassningar i första hand ske inom klassens ram och först efter att skolan sett över 
elevens hela skolsituation kan särskilt stöd och enskild undervisning bli aktuell. Vilket 
stöd ges till elever med läs- och skrivsvårigheter på skolan? 
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Genom att intervjua lärare, speciallärare och rektorer på två skolor vill vi ta reda på synsätt 
på läs- och skrivsvårigheter, samt hur upplägget av den specialpedagogiska verksamheten 
för elever med läs- och skrivsvårigheter kan se ut. 
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2    Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare, speciallärare och rektorer beskriver läs- 
och skrivsvårigheter samt hur det specialpedagogiska stödet kan se ut. Utifrån studiens 
syfte formulerades följande frågor: 
 
Vad anser pedagoger och rektorer att läs- och skrivsvårigheter kan vara? 
Vad beror det på att vissa elever hamnar i svårigheter enligt pedagoger och rektorer? 
Hur ser skolans arbete med särskilt stöd och specialpedagogiska insatser ut? 
Hur utformas stödet för elever med läs- och skrivsvårigheter? 
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3 Forskningsbakgrund 
 
I det här avsnittet gör vi en litteraturgenomgång. Den inleds med en beskrivning av läs- 
och skrivsvårigheter och vad svårigheterna kan bero på. Den följs av perspektiv på särskilt 
stöd och specialpedagogiska insatser. Avsnittet avslutas med stödjande arbete för elever 
med läs- och skrivsvårigheter.  

3.1   Läs- och skrivsvårigheter 
Enligt SPSM (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2016) är läs- och skrivsvårigheter 
ett övergripande begrepp där dyslexi utgör en av orsakerna, och begränsningarna visar 
sig i att läsa och skriva. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt 
vanligare än specifika läs- och skrivsvårigheter som dyslexi (Höien & Lundberg, 2013). 
Jacobson (2006) påpekar att gränsen mellan läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är 
oskarp. Glentow (2006) menar att det är bristen på avgränsningar mellan generella och 
specifika läs- och skrivsvårigheter som gör det svårt att uppskatta antalet av den ena och 
den andra typen av svårigheter. Detta medför att det är svårt att helt undvika att nämna 
dyslexi i vår studie, men den har fokus på allmänna/generella läs- och skrivsvårigheter. 
För att kunna delta i samhällslivet krävs en läs- och skrivfärdighet långt utöver det som 
krävdes för några decennier sedan, vilket gör att de som har svårigheter att tillägna sig 
läs- och skrivfärdigheter på en säker och automatiserad nivå får stora problem jämfört 
med andra (Frost, 2009). Forskning om hur läs- och skrivutvecklingen sker för att elever 
ska nå en god läs- och skrivinlärning och hur de som befinner sig i riskzonen 
uppmärksammas och  ges möjlighet att utvecklas på ett önskvärt sätt är gedigen. 
 
För att på bästa sätt kunna stötta elever i skolan måste vi förstå när, hur och varför det kan 
bli svårigheter för en elev i läsning och skrivning och skolan har en allt viktigare uppgift 
att se till att alla dess elever utvecklar läs- och skrivfärdigheter (Frost, 2009). 
 
Enligt Lgr 11 (Skolverket, 2011) ska undervisningen i grundskolan i svenska stimulera 
elevernas intresse för att läsa och skriva, utveckla deras förmåga att skapa och bearbeta 
texter och förmågan att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter. I en 
sammanfattande PISA-rapport (2013) framkommer det att 15-åringar sedan den första 
PISA-studien (Programme for International Student Assessment, 2000) har tappat 
kontinuerligt i resultat när det gäller läsförståelse och enligt PISA 2012 presterar 19 av 
de 34 OECD-länderna (The Organisation for Economic Co-operation and Development) 
ett bättre resultat än Sveriges. Den senaste PISA-undersökningen 2015 visar dock på ett 
trendbrott. Ytterligare en internationell studie PIRLS (Progress in Reading Literacy 
Study) (2013b) som undersöker läsförmågan hos elever i årskurs fyra, visar att svenska 
elevers läsförmåga har försämrats kontinuerligt sedan de tidigare studierna 2001 och 
2006. 
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3.1.1   Läsning 
När vi läser tabeller, letar efter ett ord i en text eller läser dikter och liksom “suger” på 
orden anpassar vi vår läsning. Krav på kunskaper och ordförråd varierar, liksom vanan 
att handskas med olika texter, vilket leder till olika former av läsning (Glentow, 2006).  
 
Stanovich (1986) förklarar Matteuseffekten och menar att elever som har svårt att läsa 
från början, halkar efter över tid i både läsutveckling och motivation, vilket medför 
bristande ordförråd och svårigheter i läsförståelse. Uttrycket härstammar från 
Matteusevangeliet i Bibeln: ”Ty den som har, han ska få, och det i överflöd, men den som 
inte har, från honom ska det tas också det han har” (Bibeln, 2000, Matteusevangeliet 
13:12). Stanovich (2000) beskriver att när elever är i 8-årsålder kan de som läsare delas 
in i två grupper, de som blir bättre för varje gång de läser och de som börjat falla tillbaka 
längre och längre efter sina kamrater.  
 
Enligt läsmodellen Simple view of reading, Läsförståelse = avkodning x språkförståelse,  
är god läsförståelse beroende av att både ordavkodning och språkförståelsen fungerar bra 
(Hoover & Gough, 1990). Läsning är lika med produkten av avkodning och förståelse 
och båda komponenterna måste därför vara större än 0 för att läsningen ska fungera. 
Vidare visar modellen på tre typer av svårigheter, oförmåga att avkoda, oförmåga att 
förstå eller svårigheter med båda (Gough & Tunmer, 1986). Liknande tankegångar har 
Sterner och Lundberg (2002) som menar att läsning är en fråga om avkodning, 
identifiering av skrivna ord, och förståelse. 
 
Frost (2009) ifrågasätter formeln ur ett metodiskt perspektiv och menar att den är en 
förenkling av läsprocessen, där han håller med att modellen visar på ett samspel mellan 
avkodning och förståelse, men där den metodiska utmaningen ligger i komponenternas 
samspel i undervisningen. 
 
Även Höien-Tengesdal (2010) ser en svaghet i att formeln inte inkluderar lästid för att på 
det sättet ge en säkrare bild av läsarens förmåga att avkoda ord och texter. I en 
interventionsstudie undersöker Levlin (2014) sambanden mellan avkodning, läsförståelse 
och hörförståelse utifrån modellen Simple view of reading och använder begreppen 
specifika avkodningssvårigheter (dyslexi), specifika förståelsesvårigheter (både hör- och 
läsförståelse, där hörförståelse bygger på akustiska symboler och läsförståelse bygger på 
grafiska symboler) eller blandade lässvårigheter (svårigheter med både avkodning och 
förståelse). I studien där lässvårigheter i åk 2 studerades, framkom det att elever som har 
svårt med hörförståelse ofta har lässvårigheter.  
 
Kamhi och Catts (2014) hänvisar till en fjärde grupp, en illustrerad fyrfältare baserad på 
The simple view of reading, som visar på fyra olika typer av lässvårigheter. En första 
grupp visar på enbart avkodningssvårigheter (dyslexi), den andra gruppen visar svårighet 
med enbart hörförståelse (specifika förståelsesvårigheter), den tredje gruppen påvisar 
svårigheter med både avkodning och hörförståelse (blandade svårigheter) och den fjärde 
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gruppen visar på god förmåga med avkodning och hörförståelse men svårighet med 
läsförståelse (ospecificerade svårigheter). 

3.1.2    Avkodning 
Det som visar på en god läsare är att personen i fråga är flexibel vad gäller 
avkodningsstrategier. Höien och Lundberg (2013) tar fram tre strategier, den 
logografiska, den fonologiska och den ortografiska strategin då ett ord presenteras 
ensamt, utan ett skriftligt sammanhang. När avkodning består av enstaka ord används inte 
semantiska, syntaktiska och pragmatiska ledtrådar vid textläsning (Ericson, 2010). Den 
logografiska strategin används för att känna igen ett avgränsat antal ord utifrån 
framträdande visuella särdrag, där enkla associationer görs mellan ordets grafiska 
mönster och hur det uttalas (Höien & Lundberg, 2013). Taube (2007) ger som exempel 
på logografisk läsning bokstaven O som är en rund ring i ett ord och att detta läggs på 
minnet, men att bokstävernas ljudmässiga motsvarighet inte används.  
 
Gillon (2004) ger en bild av logografisk läsning ”Learning words visually by rote may 
prove a successful technique in the early stages, but as a texts increases in complexity, 
learning the arbitrary visual shape of a word and attaching it to its meaning (without any 
cues from phonological information to assist memory) becomes unmanageable” (s. 22). 
Den logografiska strategin är inte längre effektiv när det ställs krav på att fler ord ska 
kännas igen och den fonologiska strategin är viktig för att kunna avkoda ett okänt ord. 
Enligt Höien och Lundberg (2013) bidrar den fonologiska strategin till att uttala nya ord, 
men att avkodningen är långsam och belastar arbetsminnet som i sin tur hindrar 
läsförståelsen. Den ortografiska strategin gör det sedan möjligt att känna igen ordet 
snabbt, utan att en fonologisk omkodning av ordens bokstavssekvens görs (Höien & 
Lundberg, 2013). 
 
Det finns två olika avkodningsstrategier i ordavkodningsarbetet, den fonologiska 
(ljudning) strategin och den ortografiska (helord) strategin. När det gäller avkodningen 
bestämmer det fonologiska korttidsminnet eller arbetsminnet hur många ljudsegment som 
kan lagras och bearbetas under syntesprocessen och om det fonologiska korttidsminnet är 
dåligt kan det vara ett tecken på dyslexi (Höien & Lundberg, 2013).  
 
Svårigheter med syntesprocessen kan bero på svaghet i omvandlingen grafem-fonem, 
dålig fonologisk medvetenhet och svårigheter med fonologiskt korttidsminne och 
ljudningsmetoden visar en svaghet på det fonologiska området och i förmågan  att binda 
samman ljud till ord (Höien & Lundberg, 2013). Enligt Ericson (2010) använder den 
skicklige läsaren både ortografiska och fonologiska strategier vid avkodning av enstaka 
ord. Vid ortografisk läsning har ordet etablerats i långtidsminnet. Liknande tankegångar 
har Höien och Lundberg (2013) som menar att just den automatiserade ordavkodningen 
är en förutsättning för att nå läsflyt.  
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Glentow (2006) framhåller att om en elev är verbalt begåvad, med ett bra ordförråd, är 
road av ordlekar, har ett gott ordflöde, men samtidigt har en långsam läsning med 
felläsningar samt rättstavningsproblem går det att anta att det handlar om specifika läs- 
och skrivsvårigheter/dyslexi. 
 

3.1.3    Läsförståelse 
God läsförståelse är beroende av att både ordavkodning och förståelse fungerar, där 
avkodning i läsningen är tidskrävande till exempel ljudning, bokstavering och 
stavelseläsning och det automatiserade icke-resurskrävande igenkännandet, visar på en 
god läsare.  Förståelseprocessen kräver kognitiva resurser som uppmärksamhet och 
eftertanke, för att kunna förstå en läst text eller en uppläst text (Höien & Lundberg, 2013). 
 
Glentow (2006) är tydlig med att en förutsättning för en fullgod läsförståelse kräver 
korrekt och automatiserad avkodningsförmåga, en förtrogenhet med skriftspråkets ordval 
och meningsbyggnad, ett gott ordförråd, kunskaper och erfarenheter att relatera till och 
ett engagemang i det som ska läsas. Även Fraser och Conti-Ramsden (2008) menar att 
breda språkkunskaper (ordförråd, morfologisk-, semantisk-, och syntaktisk färdighet) är 
avgörande för läsförståelse. Levlins interventionsstudie (2014) visar att många elever 
med läsförståelsevårigheter i åk 2 även har svårigheter med hörförståelse på ord-, 
menings- och textnivå. 
 
Kamhi och Catts (2014) framhåller att forskare inom pedagogik, medicin och psykiatri i 
stort är överens om att barn med lässvårigheter kan ha en intelligens som är normal eller 
över medel.  
Taube (2007) varnar dock för att de elever som har svårt med att ”knäcka koden” 
exponeras för mindre mängd text och enklare texter. När avkodningen tar mycket energi 
blir läsningen långsam och påverkar läsförståelsen. Lusten att läsa minskar när läsningen 
blir en svårighet och riskerar att inte bli någon positiv erfarenhet, vilket kan leda till en 
dålig självbild och eleven riskerar att börja tvivla på sin egen förmåga (Taube, 2007).  
 
Jacobson (2006) lyfter fram att barn med invandrarbakgrund ofta kan lära sig avkoda 
enskilda ord helt normalt, men ofta har svårighet med läsförståelsen. Enligt Ericson 
(2010) kan speciellt barn till invandrare i början uppvisa språksvårigheter med läs- och 
skrivproblem utan att vara dyslektiker.  

 
3.1.4    Språklig medvetenhet 
Med språklig medvetenhet menas förmågan att uppmärksamma språkets form och inte 
enbart uppmärksamma innehållet (Ericson, 2010). Språkliga svårigheter påverkar barns 
förmåga att förstå skriftspråket, som är mer komplext med strukturella komponenter som 
till exempel funktionsord och andra regler för till exempel syntax och pragmatik (Catts, 
1997).  
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Enligt Magnusson och Naucler (1993) är det viktigt att inte blanda ihop språklig förmåga 
och språklig medvetenhet, där det första avser hur barnet använder språket och språklig 
medvetenhet är medvetenhet om hur språket är uppbyggt och omfattar olika nivåer, 
fonologisk nivå, morfologisk nivå, syntaktisk nivå, semantisk nivå och ibland pragmatisk 
nivå (Magnusson & Naucler, 1993). 
 
Den fonologiska medvetenheten har stor betydelse vid läs- och skrivinlärningen. Eleven 
behöver veta att ord består av ljud och kunna lyssna i vilken ordning de kommer i ett ord 
för att förstå att bokstäver (grafem) motsvaras av språkljud (fonem). Elever som har 
svårigheter med läsning och skrivning har ofta svårt att identifiera språkljuden i det talade 
språket (Ericson, 2010). Enligt Gillon (2004) visar forskning tydligt att barn med svag 
fonologisk medvetenhet i förskolan och i tidiga skolår, riskerar att få lässvårigheter. 
”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet 
i det fonologiska systemet” (Höien & Lundberg, 2003 s. 21). Den fonologiska läsningen 
domineras av att koppla bokstav till motsvarande ljud, och då är fonologisk medvetenhet 
av avgörande betydelse (Taube, 2007).   
 
Morfologisk medvetenhet innebär att förstå hur ord är uppbyggda och bildas, till exempel 
med stam och ändelser. Det har betydelse vid förståelsen av det som läses och det är 
viktigt för att ett ord ska bli rätt stavat (Ericson, 2010).  
 
Enligt Ericson (2010) innebär semantisk medvetenhet att barnet tar hjälp av sammanhang 
för att förstå vad ord och meningar betyder. En elev som har lässvårigheter försöker 
använda semantiska ledtrådar.  
 
Att vara syntaktiskt medveten är att ha kunskap om hur ord sätts samman till satser, vilka 
regler som finns i språket samt vilken typ av ord som passar i en text.  Elever som inte är 
syntaktiskt medvetna tar inte hjälp av läsningen när de ska ta reda på vilken böjningsform 
ett ord ska ha och de skriver enkla huvudsatser och sällan bisatser (Ericson, 2010). 
 
Med pragmatisk medvetenhet menas att förstå hur språket används. Pragmatisk förmåga 
handlar om att hitta rätt ord och uttryckssätt i en viss situation och kunna använda sitt 
språk socialt tillsammans med andra (Magnusson & Naucler, 1993; Ericson, 2010). 

3.1.5 Ordförråd 
Svårighetsgraden på lästexter stiger när meningslängden ökar, när orden blir längre och 
mer komplexa och när ordförrådet innehåller ord som har ett mera abstrakt innehåll. Frost 
(2009) hävdar att läraren bör fokusera på ord av den svårighetsgrad som eleven behöver 
arbeta med, samtidigt som eleven ska ges möjlighet att pröva på svårare ord. I sin studie 
fann Fraser och Conti-Ramsden (2008) att både fonologiska och bredare språkkunskaper, 
där ordförrådet ingår, påverkar utvecklingen av läsning och stavning.  
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Höien och Lundberg (2013) framhåller att dyslexi handlar om en språklig svaghet, där 
den fonologiska funktionen är drabbad, vilket kan göra att många som har dyslexi även 
kan ha andra språkliga problem, till exempel med korttidsminnet, benämningssvårigheter, 
dålig artikulation och försenad språkutveckling. Benämningsproblem kan hindra 
inlärning av nya ord vilket bidrar till försenad utveckling av ordförrådet som är en viktig 
förutsättning för läsförståelse. Enligt Glentow (2006) finns det elever som har en korrekt 
avkodning men där ordförrådet och kunskaperna inte räcker för att ta till sig innehållet i 
texten. 

3.1.6   Stavning 
 
Att producera en text är en avancerad språklig aktivitet. Man måste först ha en idé om en 
handling, bilda meningar och analysera vilka ord som ingår i meningen och  därefter 
segmentera orden i fonem och för vart och ett välja rätt bokstav/grafem. (Ericson, 2010, s.108). 
 

Ericson (2010) hävdar att förmågan att uppfatta rätt språkljud och översätta dessa 
språkljud till rätt bokstavstecken är en förutsättning för att eleven ska kunna analysera 
och göra en syntes av språkljuden när eleven skriver ord. Enligt Höien och Lundberg 
(2013) använder en skrivare två strategier i stavningen av ord, en lexikal strategi som 
kräver att ordet är tillägnat och lagrat i lexikon och en icke-lexikal strategi som först 
kräver en fonologisk analys av ordet där sedan varje fonem omvandlas till grafem. 
Skillnaden mellan läsning och skrivning är att läsning förutsätter igenkännande av det 
skrivna ordet medan stavning kräver mer exakt kunskap om ordets uppbyggnad (Höien 
& Lundberg, 2013). 
 
Stahl & Murray (1994) genomförde en studie på 52 barn i förskola och 61 barn i åk ett, 
där de undersökte sambandet mellan fonologisk medvetenhet och tidig läsning och 
resultatet visade på ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och stavning. 
 
Liberg (2006) är övertygad om att läsandet och skrivandet växer fram vid tillfällen där 
barnet genom en inre drivkraft vill läsa och skriva och att det är upp till den vuxne att 
skapa sådana situationer. 
 

3.2      Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Höien och Lundberg (2013) kan läs- och skrivsvårigheter bero på bristfällig 
undervisning, för lite övning, koncentrationssvårigheter, annat modersmål eller dyslexi 
och dessutom kan medicinska, språkliga, sociala, emotionella eller begåvningsfaktorer 
påverka. Ericson (2010) konstaterar att de flesta är överens om att det kan finnas flera 
orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår och att dyslexi är en av dem. Detsamma 
menar Tjernberg (2007) när hon betonar att läs- och skrivsvårigheter är ett mycket 
komplext område och faktorer bakom svårigheterna varierar mellan olika individer.  
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Det krävs att läraren är lyhörd och har kunskap om läsning och skrivning och om barns 
läs- och skrivutveckling (Ericson, 2010). I sin intervjustudie och enkätundersökning fann 
Alatalo (2011) att klasslärare och speciallärare/specialpedagoger visade sig ha luckor i 
grundläggande kunskaper i förmågan att identifiera och framgångsrikt undervisa elever 
med läs- och skrivsvårigheter. Av resultatet drar hon slutsatsen att dessa brister kan 
försvåra för lärare att varierat och insiktsfullt hjälpa elever som har dessa svårigheter. 

3.2.1 Jacobssons modell 
Många faktorer påverkar läs- och skrivförmågan. Den här studien undersöker orsaker till 
läs- och skrivsvårigheter delvis utifrån Jacobsons modell (2006) som visar ett urval 
faktorer som anses betydelsefulla för förståelsen av läs- och skrivsvårigheter (se Figur 1), 
men även utifrån annan forskning. 
 
Den yttre rosa cirkeln visar på samhälleliga och pedagogiska faktorer som påverkar hur 
allvarliga läs- och skrivsvårigheter blir för en enskild person och hur dessa problem 
uppfattas. Utifrån den samhälleliga faktorn har kraven på läsförmågan och skriftspråket 
ökat alltmer under 1900-talet. Den pedagogiska faktorn har betydelse när en elev som t 
ex är omogen och nybörjare undervisas av en lärare som är oerfaren och dålig och därmed 
får en bristfällig läs- och skrivundervisning (Jacobson, 2006). De två övergripande 
faktorerna arv och miljö påverkar alla faktorer som beskrivs i den inre figuren. 
Miljöfaktorer som orsak till läs- och skrivsvårigheter kan bero på t ex bråk i familjen, 
skolk och bristande omsorg (Jacobson, 2006).  
 
Modellen symboliserar alla barn och vuxna som har olika former och grader av läs- och 
skrivsvårigheter. Dyslektikerna visas i den inre streckade cirkeln, vilken är streckad 
eftersom det är otydligt vad som är just dyslexi och allmänna läs- och skrivsvårigheter. 
Runt den inre cirkeln finns möjliga faktorer i ett antal rutor som kan kopplas till läs- och 
skrivsvårigheter, språkliga faktorer, begåvning, sociala och emotionella faktorer, mognad 
(hos främst yngre barn), syn och hörselnedsättningar, medicinska faktorer, 
neuropsykiatriska faktorer, för lite övning i läsning och fonologiska faktorer (Jacobson, 
2006). 
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Figur 1. (Jakobsson, 2006) 
 
Modellen visar både på möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter som möjliga 
konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter, vilket de dubbelriktade blå pilarna visar, där 
till exempel elever med fonologiska brister inte utvecklas fullt ut när det handlar om 
språk, begåvning, emotionell och social utveckling och ofta undviker läsning (Jacobson, 
2006). 
 
Enligt Jacobson (2006) kan en elev som inte har fonologiska svårigheter ändå kan ha 
grava läs- och skrivsvårigheter, på grund av en torftig språkbakgrund, låg begåvning, låg 
självbild och sociala problem. Motbilden skulle kunna vara ett barn som har tydliga 
fonologiska svårigheter men som har god språklig förmåga, hög begåvning, ett gott 
självförtroende, stabila sociala hemförhållanden, tidigt mogen för sin ålder, som inte har 
några syn-, hörsel-, medicinska eller neuropsykiatriska problem och som gärna lästränar, 
med stor sannolikhet får ganska lindriga läsproblem. Den röda linjen från fonologiska 
faktorer till dyslexi i den inre cirkeln i figur 1 markerar det direkta sambandet mellan 
fonologiska svårigheter och dyslexi, detsamma som specifika läs- och skrivsvårigheter 
(Jacobson, 2006). 
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3.2.2 Dyslexi 
Dyslexi är som tidigare nämnts i studien en av flera former av läs- och skrivsvårigheter, 
där dyslexi har en språkbiologisk grund och där det även finns bristande förutsättningar 
för språklig utveckling i uppväxtmiljön och/eller i skolan, som bakgrund till läs- och 
skrivsvårigheter (Skolverket, 2003a). 
 
Risken för läs- och skrivsvårigheter är större om det finns dyslexi i släkten, vilket kan 
bidra till att öka sårbarheten för dyslexi (Jacobson, 2006; Höien & Lundberg, 2013). 
Enligt Höien och Lundberg (2013) testades fäder och mödrar till dyslektiska elever i en 
familjeundersökning med omfattande ordtester och fonologiska tester och de visade i stort 
sett samma profil som barnen, men de är noga att tillägga att det behövs framtida 
undersökningar för att fastställa den genetiska betydelsen.  
 
Grundproblemet vid dyslexi gäller svaghet i det fonologiska systemet och just fonologisk 
medvetenhet är helt nödvändigt för läs- och skrivinlärningen (Höien & Lundberg, 2013; 
Stanovich, 2000). Frith (1999) framhåller att miljöfaktorer som både den kognitiva, där 
fonologiska svårigheter är framträdande, och den biologiska nivån som handlar om 
ärftlighet, förklarar dyslexi. Enligt den amerikanska dyslexidefinitionen framkommer det 
att avkodningssvårigheterna hos elever med dyslexi till stor del beror på svårigheter inom 
det fonologiska området. Det finns dock personer som haft stora dyslektiska problem i 
skolan men som genom god specialundervisning, stöd i hemmet och egen träningsinsats 
nått en nästan normal läsnivå (Höien & Lundberg, 2013). 

 
3.2.3    Miljöfaktorer 
Bristande miljöförutsättningar och biologiska förutsättningar samverkar i uppkomsten av 
läs- och skrivsvårigheter (Myrberg, 2003). 
 
Ju större genetisk belastning desto mindre miljöbelastning krävs för att man ska hamna i 
läs- och skrivsvårigheter. Ju mindre genetisk belastning man är drabbad av desto starkare 
miljöbelastning krävs innan man får läs- och skrivsvårigheter. Miljöfaktorer är t ex dålig 
undervisning, språkliga problem, kulturellt utanförskap och stimulansfattig uppväxt 
(Myrberg, 2007). 
 
Hallgren (1950) anser att det finns fler faktorer bakom läs- och skrivsvårigheter än den 
specifika genetiska/dyslexi och nämner fysiska, mentala och miljöfaktorer, vilka han 
benämner ospecifika läs- och skrivsvårigheter. Liknande tankegångar framför Liberg 
(2006) som säger att det inte har varit möjligt att fastställa om det är ett biologiskt arv, ett 
psykologiskt arv, ett socialt arv eller en blandning av dessa som är den utlösande faktorn 
att få läs- och skrivsvårigheter. 
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3.2.4    Fonologisk medvetenhet 
En studie som varade i över ett år och hade som avsikt att mäta effekterna av fonologisk 
medvetenhetsträning hos svaga läsare i åk 4, visade att några elever gjorde stora framsteg 
i sin läsförmåga och andra bara måttligt förbättrade sin läsförmåga.  
Detta trots att alla ökade den fonologiska medvetenheten. De som ökade läsförmågan 
stort, hade både ortografisk (läsa helord) och fonologisk (ljudning) 
ordavkodningsförmåga. Eleverna som inte förbättrade läsförmågan hade endast 
ortografisk ordavkodningsförmåga (Gustafson, Samuelsson och Rönnberg, 2000).  
 
Myrberg (2007) menar att fonologiska svårigheter inte är lätta att upptäcka i vardagstal. 
Det är först när man ska lära sig läsa som formen på språket blir mycket viktig, då kraven 
på fonologisk medvetenhet i de flesta fall dyker upp först när man ska lära sig läsa och 
skriva. Han hävdar att ungefär ett barn av tio har sådana problem med fonologisk 
medvetenhet att det riskerar att leda till läs- och skrivsvårigheter om inget görs före eller 
i samband med starten på läsinlärningen (Myrberg 2007).  

3.2.5    Språkliga faktorer 
Största skillnaden mellan språk och skriftspråk är att språket består av ljud och skrift av 
bokstäver och den största likheten mellan språk och skrift är ordförrådet (Kamhi & Catts, 
2014).  
 
Jacobson (2006) menar att skriftspråket är en vidareutveckling av språket och har ett barn 
en försenad språkutveckling, där ordförråd, syntax och uttalssvårigheter påverkas, så 
riskerar barnet att få läs- och skrivsvårigheter. Enligt Catts (1997) visar forskning och 
praktik att lässvårigheter går att leda till språket och språksvårigheter under åren i 
förskolan kan visa på risker att få läs- och skrivsvårigheter. En delvis egen utformad 
checklista av Catts (1997) som visar olika språksvårigheter associerade till lässvårigheter 
kan användas av lärare, speciallärare och specialpedagog för barn i slutet av förskolan 
och i början av skolstarten.  

3.2.6    Sociala och kognitiva faktorer 
När elever får läs- och skrivsvårigheter kan det bero på sociala faktorer som 
socioekonomisk bakgrund till exempel olika hemmiljöer och det psykosociala klimatet i 
klassrummet som bland annat innefattar kamratrelationer (Tjernberg, 2007). Enligt 
Jacobson (2006) har barn från torftiga miljöer och besvärliga hemförhållanden större risk 
att få läs- och skrivsvårigheter, eftersom de får mindre stöd och uppmuntran från 
föräldrarna.  
 
Barn som har allmänna läs- och skrivsvårigheter för att de övat för lite kommer med stor 
sannolikhet lära sig läsa om de blir tillräckligt motiverade att läsa och skriva (Jacobson, 
2006). Det är dessutom viktigt att läraren har en medkännande attityd till den elev som 
har svårigheter och att läraren på olika sätt tar hänsyn till eleven, för att inte riskera att 
någon känner sig utanför (Jacobson, 2006).  
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Taube (2007) framhåller betydelsen av att den ansvarige för barns läsutveckling har 
kunskaper om hur framgång och misslyckande samspelar med en individs självbild och 
motivation för fortsatt lärande. Ett barn som kommer till skolan med mycket dåligt 
självförtroende kan få svårigheter med bland annat läs- och skrivinlärningen (Jacobson, 
2006). Det är något som också Taube (1988) beskriver då hon menar att en negativ 
självbild hindra barn från att använda sina kognitiva funktioner som till exempel 
resonerande, minne, uppmärksamhet och problemlösning på ett effektivt sätt och/eller att 
aktivt använda relevanta strategier. 
 
Barn som har utvecklingsförsening kan knäcka läskoden, men lär sig senare än andra 
barn. Skillnaden i ”skolmognad” när barn börjar skolan kan vara mycket stor som t ex en 
mogen flicka som är född i januari kan mognadsmässigt vara fyra år före en sent mogen 
pojke som är född i december (Jacobson, 2006). Myrberg och Lange (2006) varnar dock 
för en ”vänta och se” – pedagogik i svenska skolor där bristande skolmognad förklarar 
misslyckad läs- och skrivinlärning vid skolstarten. 

3.2.7    Övriga faktorer 
Hörseln är en naturlig första del för den normala tal- och språkutvecklingen (Moeller, 
Tomblin, Yoshinaga-Itano, Connor & Jerger, 2007). De flesta barn med 
hörselnedsättningar kan lära sig läsa även om läsinlärningen försvåras och döva barn blir 
sällan riktigt goda läsare, vilket har flera orsaker (Jacobson, 2006). För elever med 
synnedsättningar finns kompensatoriskt hjälpmedel som t ex zoom-program för datorn, 
men även om dessa elever använder specialslipade glasögon och hjälpmedel så försvåras 
ofta läsandet och läsinlärningen (Jacobson, 2006). Ericson (2010) lyfter fram att varje 
barn med misstänkta läs- och skrivsvårigheter måste genomgå en grundlig 
synundersökning. 
 
Enligt Jacobson (2006) kan elever som behöver omfattande sjukhusvård och starka 
mediciner på grund av olika anledningar få hög skolfrånvaro, vilket kan påverka 
läsinlärningen negativt och vissa mediciner påverkar även inlärningsförmågan. 
Gemensamt för diagnoser som till exempel ADHD och Aspergers syndrom är att de 
försämrar barns koncentrationsförmåga, vilket påverkar läsningen som kräver 
uppmärksamhet (Jacobson, 2006). Koncentrationssvårigheter är en allvarlig nackdel när 
en elev ska ”knäcka läskoden” och om eleven endast kan samla tankarna korta stunder 
påverkar det lärandet negativt (Taube, 2007).  
 

3.3     Specialpedagogiska insatser och särskilt stöd 
 
Enligt Skolverket handlar specialpedagogik om undervisning och socialisation av barn 
och elever i behov av särskilt stöd och/eller funktionsnedsättning. Specialpedagogiken i 
förskola och skola kan sägas ha två huvudsakliga funktioner: åtgärdande respektive 
förebyggande. Specialpedagogiska åtgärder sätts in när den vanliga undervisningen inte 
bedöms räcka till.  
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Det förebyggande arbetet handlar om att så få barn och elever som möjligt ska bli i behov 
av ett särskilt stöd (Skolverket, 2011b). Särskilt stöd i grundskolan ska ges när eleven 
riskerar att inte nå målen eller av annat skäl behöver särskilt stöd (SFS 2010:800). 

3.3.1   Specialpedagogiska insatser 
Att se i vilken grad skillnader i studieresultat inte bara beror på skillnader i elevers 
förutsättningar, utan också på skolans olika sätt att bemöta olikheter i elevernas 
förutsättningar, bakgrund och miljö utanför skolan är inte lätt. Det är inte heller lätt att se 
pedagogiska eller organisatoriska särdrag som på ett enkelt och entydigt sätt skiljer 
specialundervisning från vanlig undervisning (Giotta & Emanuelsson, 2011). 
Specialpedagogiska åtgärder kan innebära allt från att barn och elever får ett särskilt stöd 
i eller i nära anslutning till den ordinarie verksamheten till att de hänvisas till särskilda 
undervisningsgrupper, särskola eller specialskola. Det särskilda stödet kan också innebära 
att lärarens undervisning och situationen i klassrummet/förskolegruppen förändras för att 
bättre passa eleven/eleverna i behov av särskilt stöd (Skolverket, 2014). 
 
Det har under lång tid funnits två perspektiv som dominerat diskussionen om arbetet med 
elever i behov av särskilt stöd och att hitta förklaringsmodeller. Det så kallade kategoriska 
perspektivet och det relationella perspektivet. I det kategoriska perspektivet har fokus 
legat på den enskilda eleven, på individen och hans eller hennes egenskaper. Bär elever 
med sig svårigheter som skolan har svårt att påverka på ett genomgripande sätt? I det 
relationella perspektivet har tyngdpunkten i stället legat på sociala omständigheter och 
organisatoriska faktorer. Kan det vara skolans arbetssätt som inte förmår hantera dessa 
elevers olika förutsättningar? (Nilholm, Persson, Hjerm & Runesson, 2007). När det 
handlar om svårigheter med läsning och /eller skrivning kan perspektiven innebära; elever 
med läs- och skrivsvårigheter eller elever i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Nilholm et al. (2007) har  i en omfattande enkätundersökning studerat har rektorer 
beskriver bedömningar av förutsättningar för eleverna. Det framgår att det är en tradition 
och ett synsätt att elevers behov av särskilt stöd främst uppfattas som beroende av 
egenskaper hos eleverna. Det som framgår av rektorernas svar är att de sällan anser att 
elevers svårigheter direkt har att göra med skolmiljön. Sällan görs någon koppling till hur 
den vanliga undervisningen bedrivs. Bara en av tio rektorer menar att brister i 
lärarkompetensen eller att vissa klasser fungerar dåligt kan ligga bakom elevers särskilda 
behov. I en liknande studie, Specialpedagogiskt stöd till vem och hur?, har Giotta & 
Emanuelsson (2011) kartlagt hur skolor arbetar med olika policyfrågor kring 
specialpedagogiskt stöd. Rektorer har fått svara på frågor som berör differentiering och 
resurstilldelning, individrelaterade och organisatoriska skäl till elevers behov av särskilt 
stöd, samt åtgärdsprogram. Ambitionen med den presenterade studien var att kunna 
studera skillnader mellan skolmiljöer med avseende på hur man bemöter skolsvårigheter. 
De fann bland annat att praktiskt taget samtliga rektorer för elever i årskurserna 7-9 
uppfattar en elevs behov av särskilt stöd huvudsakligen som individbundet.  
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Det var tämligen ovanligt att uppfatta elevens behov av särskilt stöd som beroende av hur 
undervisningen genomförs eller de vuxnas/skolans förhållningssätt (Giotta & 
Emanuelsson, 2011). 
 
Det finns en tendens i forskningen att individualisera problem i elevernas skolsituation, 
dvs. framhålla att det är eleverna själva som är de enda bärarna av problemen. Ansvaret 
för det egna lärandet och därmed skuldbördan till studiemisslyckanden läggs med andra 
ord på den enskilde individen. Brister i skolans undervisning och hur skolan hanterar 
exempelvis behov av särskilt stöd åberopas i mycket mindre utsträckning som orsaker till 
elevers studiemisslyckanden (Ainscow, 1998). Specialundervisningen har tidigare varit 
inriktad på att hjälpa elever att anpassa sig så de kan hänga med i den vanliga 
klassrumsundervisningen. Vidare har specialpedagogiken styrts av vad som under olika 
tider varit politiskt önskvärt. På 60-talet fanns det i Sverige till exempel ”Läsklasser" för 
normalbegåvade barn med uttalade läs- och skrivsvårigheter. Där var uppgiften att 
avhjälpa de enskilda elevernas läs- och skrivsvårigheter (Hjörne & Säljö, 2013). Idag har 
utvecklingen gått åt ett annat håll. Inkludering som princip ska styra skolans arbete i 
riktning mot målen även om begreppet inkludering inte står i skolans styrdokument. 
Skolverket (2011) har valt att använda termer som likvärdighet, social gemenskap och 
gemensamma erfarenheter samt att elever genom samarbete med andra ska få utveckla 
sitt språk och tänkande. Det skollagen säger (SFS, 2010:800) är att en elev ska få sin 
utbildning i första hand i sin ordinarie grupp eller klass. Detta gör i praktiken att 
Skolverket pekar ut en riktning för skolorna, en riktning mot en inkluderande verksamhet. 
 
Skolan har en stark tradition som är inriktad på att undervisningen organiseras utifrån att 
alla är lika och denna genomsyrar fortfarande undervisningen i hög grad (Giotta & 
Emanuelsson, 2011).  Foughantine (2012) menar att det fattas evidensbaserad kunskap 
och hon pekar på en ideologisk konflikt som en av orsakerna till att utvecklingen inom 
det specialpedagogiska området inte går framåt så som man skulle önska. 
 
Tjernberg och Heimdahl Mattson (2014) har i en studie undersökt hur läs- och 
skrivinlärning kan ske framgångsrikt utan att vara exkluderande. Det kan ske genom 
lärarnas förhållningssätt, lärarnas förmåga att koppla ihop god teoretisk kunskap med 
praktisk samt lärarnas förmåga att hitta elevens nästa utvecklingssteg. Tillsammans med 
utvecklande kollegiala samtal lärare emellan samt en engagerad rektor fann de att det 
skapade en inkluderande skolkultur där alla studenter fick känna att de är kompetenta och 
inte utanför. 

3.3.2  Extra anpassningar och särskilt stöd 
Om det befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, 
ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 
undervisningen (SFS 2010:800). Extra anpassningar är en stödinsats av mindre 
ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal 
inom ramen för den ordinarie undervisningen. Eleven följer klassens undervisning enligt 
läroplanens kursmål. Klassläraren anpassar undervisningen till elevens behov, 
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speciallärare/specialpedagog eller resurslärare ger extra stöd till enskilda elever i 
klassrummet. Även kortvarig lästräning med exempelvis speciallärare kan ses som en 
extra anpassning (Skolverket 2014). Om de extra anpassningarna inte hjälper görs 
anmälan till rektor som utreder behov av särskilt stöd skyndsamt. Visar kartläggning och 
pedagogisk bedömning behov av särskilt stöd så ska åtgärdsprogram utarbetas (SFS 
2010:800).  
 
I den svenska grundskolan får drygt 15 procent av eleverna särskilt stöd vid ett givet 
tillfälle och drygt 40 procent av eleverna får specialpedagogiskt stöd någon gång under 
sin grundskoletid. Särskilt stöd i grundskolan ska ges när eleven riskerar att inte nå målen 
eller av annat skäl behöver särskilt stöd. Stödets omfattning varierar stort från elev till 
elev. En del elever får ett särskilt stöd under en begränsad tid till exempel när hon/han 
ska lära sig läsa medan andra erhåller ett särskilt stöd under många år. Läs- och 
skrivsvårigheter i tidiga årskurser är den vanligaste anledningen till stödinsatser (Giotta 
& Emanuelsson, 2011). 
 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning  av skolsituationen i grundskolan för elever med 
läs- och skrivsvårigheter/dyslexi visar ett trist resultat (Skolinspektionen, 2011). 
Granskningen visade bland annat att hur eleverna uppmärksammades och hur 
svårigheterna utreddes skiftade mellan skolor och det saknades åtgärder kopplade till 
utredningar. Rapporten visar att alla skolor som granskades behöver utveckla 
anpassningen av undervisningen till de enskilda eleverna. Det var upp till ett års väntetid 
för en del elever att få en utredning. Ett flertal av utredningarna saknade helhetsperspektiv 
och fokuserade enbart på elevens svagheter. När det gäller det särskilda stödet fick endast 
elever i 8 av de 21 skolorna särskilt stöd och endast i några ämnen. Sammantaget visade 
rapporten att elever med läs- och skrivsvårigheter /dyslexi hade begränsade möjligheter 
att utveckla sin läs- och skrivförmåga. I hälften av skolorna gavs stödet utanför klassens 
verksamhet (Skolinspektionen, 2011).  
 
När Skolverket (2013) undersökt åtgärdsprogram så visade den att på 13 av 21 undersökta 
skolor fokuserade utredningar endast på individnivå. Anmärkningsvärt är, att av 
åtgärderna så är det endast vid 10 av skolorna som dessa får något genomslag i praktiken. 
Alternativa verktyg användes i begränsad omfattning. De åtgärdsprogram som 
upprättades hade bristande kvalitet.  
 

3.4   Stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter 
Det stödjande arbetet handlar om att först identifiera elever som riskerar att hamna i läs- 
och skrivsvårigheter samt att ta reda  var eleven stöter på hinder i sin läsning och/eller 
skrivning. Utifrån resultaten handlar det sedan om att ge eleven de bästa förutsättningarna 
för en god läs- och skrivutveckling. Det sätt undervisning organiseras på är viktigt för att 
uppnå framsteg ibland annat läsfärdigheten. Enligt Höien & Lundberg (2013) går det dock 
inte att säga något generellt om hur undervisningen för elever i läs- och skrivsvårigheter 
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bör organiseras. I vissa fall kan elever bli hjälpta i helklass, andra fall i mindre grupper 
eller enskilt . 
 
I konsensusprojektet kring dyslexi sammanställde Myrberg (2007) den kunskap som finns 
bland läsforskare i Sverige kring hur undervisning kan se ut för elever med lässvårigheter. 
Några faktorer som betonades av forskarna var: extra tid och omsorg, en-till-en-
undervisning, träning av fonologiska förmågor, de skickligaste lärarna måste hjälpa 
eleverna med störst problem, tidiga insatser, undervisning på den optimala 
utvecklingssnivån samt upprepad läsning för ökat läsflyt. Dessa faktorer överensstämmer 
väl med de riktlinjer för hur ett pedagogiskt arbete för elever med lässvårigheter kan se 
ut enligt Höien och Lundberg (2013). De riktlinjerna är tidig identifiering och tidig hjälp, 
fonologisk grundarbete, explicit undervisning, multisensorisk undervisning, 
överinlärning och automatisering samt en god inlärningsmiljö. 

3.4.1 Kartläggning och screening 
Det är viktigt att identifiera vilka elever som är i behov av särskilt stöd. 1 juli 2016 utkom 
Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk och det är 
obligatoriskt för huvudmän att använda bedömningsstöd i svenska och svenska som 
andraspråk i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan. Bedömningsstödet omfattar läs- 
och skrivutveckling i årskurs 1-3. Syftet är att lärare lättare ska kunna följa upp elevers 
kunskaper och tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter 
inom läs- och skrivutvecklingen (Skolverket, 2016).  
 
Olika kommuner och skolor har sedan tidigare haft olika rutiner, men det har i många 
kommuner och på många skolor genomförts regelbundna screeningar av alla elevers läs- 
och skrivförmåga. Vanligt förekommande är att dessa screeningar mäter elevers 
avkodning, läsförståelse av text och stavning. De flesta skolor som använt screeningar för 
att identifiera elever med behov av stöd genomför dessa screeningar redan i åk 1. Det är 
även vanligt att man screenar elevernas språkliga medvetenhet i förskoleklassen med 
syftet att identifiera elever som har en fonologisk sårbarhet (Levlin, 2014). 
 
Genom att följa med i elevernas läsutveckling och inlärning under arbetet i klassen och 
dessutom regelbundet kartlägga deras läsning och skrivning, får man en god bild av deras 
kunskaper och eventuella behov av stöd. Ericsson (2010) konstaterar att det svåra inte är 
att identifiera elever med läs- och skrivsvårigheter, utan det är att veta vilken sorts 
svårigheter eleven har. 
 
Myrberg och Lange (2006) beskriver att läs- och skrivtester som förekommer i skolan har 
som funktion att identifiera elever som har problem med läsning och skrivning. De 
poängterar de vikten av att testa, göra systematiska bedömningar och kartläggningar för 
att tidigt uppmärksamma elever som riskerar att få läs- och skrivproblem. Det som 
framkommer i testerna måste användas i en pedagogisk process som syftar till att tolka 
och förklara läs- och skrivproblem.  
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Liknande tankegångar återfinns hos Wolff (2010) som menar att det är viktigt att skolan 
tidigt identifierar de elever som är i behov av pedagogiska stödinsatser. Wolff påpekar att 
screening handlar om att uppmärksamma de elever som ligger i riskzonen och att följa 
upp dessa elever med individuella tester. Testerna ska sedan ligga till grund för vilka 
stödinsatser som ska sättas in.  

3.4.2     God undervisning 
Persson och Persson (2013) har utifrån sin forskning lyft fram ett antal betydelsefulla 
aspekter för framgångsrik undervisning. Något de sett är ett tydligt ledarskap präglat av 
värme och support, höga förväntningar, en effektiviserad lektionsplanering, tydlig 
lektionsstruktur, målrelaterad undervisning, variation i arbetsformerna, elevinflytande 
och engagemang (Persson & Persson, 2013).  
 
En framgångsfaktor för elevers läsutveckling är lärare som har kunskap och kompetens 
att följa sina elevers läsutveckling med både formella och informella metoder. Pedagogisk 
skicklighet är den enskilt viktigaste faktorn som skolan förfogar över för att 
läsutvecklingen ska lyckas (Myrberg, 2007; Tjernberg, 2013). I begreppet ryms hur pass 
väl läraren kan hantera alla elevers olika behov och förutsättningar samt hur läraren 
behärskar olika metoder och material. 
 
Ytterligare en framgångsfaktor för elevers läs- och skrivutveckling som lyfts i Tjernbergs 
(2013) avhandling Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande är lärarnas språkliga 
medvetenhet och hur den genomsyrar undervisningen. I studien fokuserar Tjernberg på 
skolans arbete med enskilda elever i risk för läs- och skrivsvårigheter men även 
klassrumsundervisningen och lärarnas egna lärande i fråga om framgångsrik 
undervisning. Kollegialt samarbete, mentorskap och det reflekterande samtalet är några 
viktiga faktorer hon lyfter fram för att utveckla undervisningen. Exempel på 
betydelsefulla inslag i lärandet som hon sett är att inlärningen sker i en språkutvecklande 
kontext där skriftliga och muntliga aktiviteter och presentationer är viktiga och 
betydelsefulla. Muntliga uppgifter har samma status som skriftliga. Kombinationen av 
lärarens tilltro till elevens förmåga att lära sig läsa och skriva och högt ställda 
förväntningar på elevernas insatser är viktigt för elevens prestationer.  
 
Snow, Burns och Griffin (1998) har också studerat vad som är karakteristiskt för lärare 
som är särskilt duktiga och kommit fram till att miljön kännetecknas av en bred och god 
tillgång till material som stimulerar barnets läslust och skrivlust. Det finns en rik tillgång 
på böcker i olika genrer och svårighetsgrader. Lärarnas undervisning kännetecknas av 
tydlighet och att de lägger mycket tid på olika former av läs- och skrivträning som består 
av både individuellt och gemensamt arbete. 
 
I en annan studie har Scanlon, Gelzheiser, Vellutino och Schatschneider (2008) analyserat 
hur effekterna av professionell utveckling hos lärarna påverkar läsförmågan hos elever 
som är i riskzonen för lässvårigheter. De menar att riktad klassrumsundervisning är av 
betydelse för att minska elevers lässvårigheter i den tidiga läsinlärningen: så att eleverna 
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inte utvecklar lässvårigheter. Om lärarna får fortbildning i hur de ska ingripa/lägga upp 
undervisningen för lässvaga elever, minskar antalet barn som behöver specialpedagogiskt 
stöd. Det kan vara lika effektivt eller mer effektivt än interventioner som kompletterar 
klassrumsundervisningen menar de. 

3.4.3   Interventioner 
När elever väl hamnat i svårigheter har kvaliteten på de stödinsatser som görs givetvis 
stor betydelse för elevers möjligheter att nå olika kunskapsmål.  I en nyligen redovisad 
rapport har Almqvist, Malmqvist och Nilholm (2015) sammanställt forskning om vilka 
stödinsatser, interventioner,  som främjar uppfyllelse av kunskapsmål för elever i 
svårigheter.  
 
Stödinsatser inom läs- och skrivområdet förefaller vara mest effektiva för elever i 
svårigheter. En intervention är en insats som görs för att främja, modifiera eller 
kompensera för inlärningssvårigheter. Något som dock är relativt lite undersökt är vilka 
långtgående effekter av olika interventioner som kan ses (Almqvist et al 2015).   
 
Almqvist et al (2015) har studerat olika arbetssätt och pedagogiska undervisningsmetoder 
som leder till uppfyllelse av kunskapsmål för de här eleverna. Ett antal generella 
pedagogiska stödinsatser samt ämnesspecifika pedagogiska stödinsatser inom områdena 
läsning och matematik har identifierats. De konstaterar att det inom området läs- och 
skrivsvårigheter finns många metaanalyser som visar på interventioner som ger goda 
effekter.  Den typ av intervention som visade bäst effekt, även på lite längre sikt, för att 
främja elevers läsförståelse bestod av en kombination av träning i läsförståelse, fonetik 
och fonemisk medvetenhet. Främst verkar eleverna prestera bättre i stavning efter 
intervention, oavsett om interventionen fokuserat på läsförståelse eller fonemisk 
medvetenhet. Även kamratlärande verkar vara en effektiv metod för att främja läsförmåga 
hos elever i svårigheter. Detta gäller särskilt för äldre elever som får undervisa yngre 
elever eller för elever som blir undervisade av en elev i samma ålder. Undervisning i 
metakognitiva strategier visade också på en god effekt för att främja läsförmåga för elever 
i svårigheter, särskilt om interventionen utfördes i mindre elevgrupper. Viss forskning 
stödjer att en kombination av strategisk och explicit undervisning ger högre effekt än när 
dessa arbetssätt används var för sig (Almqvist et al. 2015).   
 
Undervisningens generella kvalitet har stor betydelse för hur många elever som kommer 
att behöva stödinsatser. Det förebyggande arbetet har då särskilt uppmärksammats som 
ett sätt att minska antalet elever i svårigheter (Nilholm et al, 2015). Response-to-
intervention-modellen (RTI) handlar om förebyggande arbete. Man vill så långt som 
möjligt försöka undvika att elever hamnar i svårigheter.  Den har använts framgångsrikt 
vid bland annat tidig läsinlärning.  
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Figur 2. Bild på RTI-modellen 

https://www.spellingcity.com/rti-response-to-intervention.html 
 
Forskning om RTI visar på positiva resultat (Grosche & Volpe, 2013). Ett exempel som 
ges är att andelen elever som diagnosticeras med läs- och skrivsvårigheter minskar från 9 
procent till 1,5 procent om intensivt och specialiserat stöd ges i steg två. Enligt dem så 
stödjer forskningen antagandet att RTI minskar andelen elever som hamnar i svårigheter 
samt hjälper de elever som hamnar i steg 2 och 3 (se figur 2). Modellen brukar 
kontrasteras mot en vanligt förekommande wait-and-see-modell där elever som det inte 
går så bra för får hanka sig fram (Grosche & Volpe, 2013). RTI-modellen har också visat 
sig framgångsrik när det gäller att identifiera de elever som verkligen har läs- och 
skrivsvårigheter och som är  i behov av specifika stödinsatser (Vellutino, Scanlon, Small 
och Fanuele, 2006).  
 
Dougherty Stahl (2016) har studerat skolor som börjat arbeta enligt RTI, men som inte 
deltagit i någon forskningsstudie, inte har speciellt utbildade lärare för ändamålet eller 
fått extra resurser för att implementera RTI. Flertalet skolor som visat på goda resultat 
efter arbetet med RTI har varit del av forskningsprojekt menar hon. Resultatet av hennes 
studie visar att de skolor som implementerat RTI på egen hand och med befintliga resurser 
inte nått samma goda resultat som i de andra skolorna. I de undersökta skolorna arbetade 
klassläraren ofta med insatserna i steg 2, i klassrumsundervisningen på olika sätt. Insatsen 
gav inte i mindre grupp med speciellt utbildade lärare. I steg 2 krävs extra insatser i 
mindre grupp för de läsare som ligger lågt. Eleverna behöver 20-45 minuter fem dagar i 
veckan, något de alltså inte fick. Mindre än hälften av de undersökta skolorna erbjöd de 
intensiva interventioner som krävs i steg tre. Forskning visar, menar hon, att arbetet på 
det sättet inte blir lika effektivt. Hon menar att skolorna tar ”genvägar” som gör att 
elevernas resultat på de här skolorna inte blir lika bra (Dougherty Stahl, 2016). 
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3.4.4     Tidig identifiering och tidiga insatser 
Ett flertal forskare har påvisat vikten av att barn som är i riskzonen för att utveckla läs- 
och skrivsvårigheter upptäcks tidigt och att de får rätt stöd. Interventioner redan i 
förskolan eller förskoleklass kombinerat med insatser i ettan kan förhindra att elever i 
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter gör det (Clark & Duff, 2011; Foorman 
et al. 1997;  Höien & Lundberg, 2013). Höien och Lundberg lyfter fram att för att avhjälpa 
lässvårigheter är det viktigt att hjälpen ges tidigt. Enligt dem visar forskning att om ett 
barn får hjälp att komma över sina lässvårigheter redan i åk 1-3, kan ca 80% av eleverna 
övervinna sina svårigheter, sätts hjälpen in senare i åk 3-5, kommer ca 50% av eleverna 
få samma positiva utbyte av igångsatta pedagogiska åtgärder. Efter femte klass kommer 
10-15% av eleverna att uppnå samma effekt av de åtgärder som sätts in (Höien & 
Lundberg 2013). 
 
Dyslexi genom livet – ett utvecklingsperspektiv på läs- och skrivsvårigheter, är en studie 
som Anna Fouganthine gjort (2012). Hon har undersökt hur personer med dyslexi 
hanterar sina svårigheter under och efter skoltiden. Studien visar bland annat att 
skillnaderna i läsförmåga mellan personer med dyslexi och de utan inte minskar under 
skoltiden, trots specialpedagogiskt stöd, och skillnaderna består även i vuxen ålder.  
Studien visar att de som vuxit upp med dyslexi haft svårt med att få sina problem 
uppmärksammade i skolan. De har även fått ett bristfälligt specialpedagogiskt stöd. Hon 
har även funnit att det som är allra viktigast för hur väl läs- och skrivinlärningen lyckas 
är elevernas förutsättningar vid skolstarten. De lokala resurserna skulle behöva 
organiseras så att man redan från start beräknar att 20 procent av eleverna behöver stöd 
av ett eller annat slag samt att förebyggande åtgärder sätts in redan i förskolan, anser  hon 
(Fouganthine, 2012). 

3.4.5  Arbete i helklass, mindre grupp eller en-till en? 
Det finns olika sätt att organisera undervisningen för elever med svårigheter; insats i 
helklass, i mindre grupp eller enskild undervisning (en-till-en). Skolverket, 
Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten har alla kommit fram till att 
segregerande lösningar för elever i behov av särskilt stöd har ökat i Sverige (Skolverket, 
2009). Samtidigt finns det flera internationella studier som visar att elever uppnår ett 
bättre studieresultat i inkluderade lärmiljöer än i segregerade lösningar (Freeman and 
Alkin 2000; Tremblay, 2013). Tjernberg (2013) menar att det är möjligt att hjälpa elever 
som har svårigheter när det gäller läs- och skrivinlärningen, och att det är möjligt att göra 
detta inom den ordinarie klassrumsundervisningen. Att arbeta med tydligt innehåll, lärare 
som visar tillit till elevernas förmåga, att arrangera pedagogiska situationer som är 
varierande, att ha ett tydligt undervisningsfokus, att lektionen har ett syfte, att ha 
genomtänkta gruppsammansättningar, att klassrumsklimatet och miljön är god, att läraren 
anpassar sin undervisning och läromedel. Även Fouganthine anser att det är viktigt att 
eleverna inte går ifrån vanliga lektioner och att man följer upp dem varje år. I hennes 
studie berättar flera respondenter om att det inte känts bra att ”missa” andra lektioner för 
att gå iväg och träna sin läsning (Fouganthine, 2012). 
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I en studie där en skolas förändringsarbete beskrivs, ville man inte leta orsaker till dåliga 
skolresultat i omgivningen, utan istället tittade man på hur skolan kunde få alla elever att 
lyckas (Persson & Persson, 2013). Innan förändringsarbetet startades fick många elever 
enskild undervisning eller undervisning i särskild grupp av specialpedagog. Denna typ av 
undervisning upphörde under studiens gång och specialpedagogerna deltog istället 
stödjande i klassrumsundervisningen. I studien beskrivs att skolan antog en ny tankestil i 
och med att förändringsarbetet påbörjades. Elevers olikheter sågs inte längre som ett 
problem. Förväntningarna på eleverna höjdes. Det naturliga blev att alla elevers 
undervisning skedde i klassrummet. 
 
Ett annat sätt att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter kan vara i form av 
intensiv en-till-en-träning. Det är en strukturerad form av undervisning som visat sig vara 
effektiv för den som har specifika läs- och skrivsvårigheter (Snow, Burns & Griffin, 1998; 
Høien & Lundberg, 2013;  Snowling & Hulme, 2011). Denna undervisning beskrivs som 
teoribunden, individinriktad och lustfylld och det sker också kontinuerligt återkoppling.  
 
Liknande möjligheter visar Fälth (2013) på i sin forskning. Enligt den interventionsstudie 
i grundskolans tidigare år som hon genomfört, så är intensiv och individualiserad 
undervisning som fokuserar på fonologiska färdigheter och precision vid läsning något 
som ger positiva effekter på elevers läsning. Fälth har studerat olika modeller som till stor 
del bygger på RTI. I hennes studie delades elever med lässvårigheter in i fyra olika 
grupper och de fick olika övningar för att förbättra sin läsningen. All undervisning skedde 
en-till-en och eleverna övade 15-20 min under 25 pass. Elever i en grupp fick fonologisk 
träning och avkodningsträning. Elever i en annan grupp fick öva på läsförståelse. En 
tredje grupp elever fick varva övningar läsförståelse och avkodning.  
En fjärde grupp elever fick traditionell specialundervisning. Den fjärde gruppen 
presterade inte lika bra som de övriga grupperna (Fälth, 2013). 
 
Möjligheter med en-till-en-undervisning som Fälth nämner  är bland annat att eleven får 
förutsättningar för att lära sig i en lugn och trygg miljö och tid med en kompetent pedagog 
som kan ”visa vägen” . När exempelvis en speciallärare arbetar en-till-en med elever som 
behöver stöd i sin läsutveckling och speciellt med den lästekniska träningen så sker en 
viktig kommunikation mellan lärare och elev. Fälth menar dock att det finns både risker 
och möjligheter med en-till-en undervisning. En risk är att eleven kan uppleva sig utanför 
den sociala gemenskapen, missa delar av den ordinarie undervisningen och/eller känna 
sig utpekad på ett negativt sätt. Dessutom behöver skolan resurser i form av exempelvis 
speciallärare, för att kunna bedriva framgångsrik en-till-en-undervisning eller 
undervisning i mindre grupp för elever i läs- och skrivsvårigheter under vissa begränsade 
tidsperioder (Fälth, 2013). 
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4      Metod 
 

Här beskriver vi vårt val av undersökningsmetod, de etiska ställningstaganden vi gjort 
samt hur vi gått tillväga för att genomföra vår studie. En värdering av studiens 
tillförlitlighet och giltighet presenteras också.   

 

4.1 Kvalitativa intervjuer 
Studiens syfte är att undersöka och beskriva hur lärare, speciallärare och rektorer 
uppfattar läs- och skrivsvårigheter samt hur insatser för dessa elever kan utformas. För 
att få svar på våra forskningsfrågor har datainsamling skett genom kvalitativa 
intervjuer  med verksamma lärare, speciallärare samt rektorer på två skolor. Kvale och 
Brinkmann (2014) menar att utmärkande för en kvalitativ forskningsintervju är att den 
har samtalets form där forskaren bland annat intresserar sig för att ta reda på deltagarnas 
uppfattningar, erfarenheter, upplevelser, attityder eller åsikter.  
 
Genom intervjuer vill studien få fram deltagarnas beskrivningar av läs- och 
skrivsvårigheter, arbetet med särskilt stöd/specialpedagogiskt stöd samt hur stödet för 
elever med läs- och skrivsvårigheter ser ut.  

4.2     Urvalsgrupp 
Kontakt togs med rektorer på två F-6 skolor med liknande socioekonomisk bakgrund och 
liknande elevantal. Rektor medgav skolans deltagande och förmedlade kontaktuppgifter 
till skolans pedagoger. Lärare och speciallärare på varje skola tillfrågades om att delta.  
 
Fem personer på varje skola fick förfrågan om att delta; tre lärare, en speciallärare samt 
rektor. För att få en något bredare syn på området så valdes en rektor som har det 
övergripande ansvaret, samt speciallärare som är utbildad inom specialpedagogik och 
lärare som arbetar på skolorna och som möter elever med läs- och skrivsvårigheter 
dagligen. Fördelningen mellan antal lärare och speciallärare föll sig naturligt eftersom det 
endast finns en speciallärare på varje skola. I studien intervjuades totalt sex lärare, två 
speciallärare och två rektorer, verksamma på grundskolor i två olika kommuner i 
Mellansverige. Vi benämner dem skola A och skola B. På skola A återfinns lärare 1-3 
(L1, L2, L3) speciallärare 1 (S1) samt rektor 1 (R1). På skola B återfinns lärare 4-6 (L4, 
L5, L6), speciallärare 2 (S2 ) samt rektor 2 (R2). Vi valde att inrikta studien mot två skolor 
i två olika kommuner av praktiska skäl.  
 

4.3   Genomförande 
Stukát (2011) menar att platsen för genomförandet av intervjun är av vikt för intervjuns 
resultat. Han lyfter att det ska vara en plats där respondenten känner sig trygg och miljön 
ska vara så lugn som möjligt. Respondenterna på varje skola intervjuades var för sig och 
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varje intervju tog 30-40 minuter. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt rum på den skola 
där respondenterna arbetar. Vi genomförde totalt tio intervjuer, fem intervjuer var på 
varsin skola. 
 
Under intervjuerna användes en intervjuguide där våra frågeställningar avhandlades. För 
att testa intervjufrågorna till intervjuguiden så genomfördes två pilotintervjuer. Bryman 
(2011) framhåller att det är ett bra sätt att se hur frågorna uppfattas, vilka risker för 
missförstånd som finns och  vilka frågor som eventuellt kan besvaras likartat. Under 
respektive område fanns förutbestämda frågor, men även några frågor/formuleringar som 
kunde anpassas till det som kom upp under intervjun. Intervjuerna var semistrukturerade. 
Kvale och Brinkman (20014) menar att den semistrukturerade intervjun kräver ett aktivt 
lyssnande där intervjuaren är uppmärksam på vad som sägs och hur det sägs. Samtidigt 
som intervjuaren också är öppen för det som framkommer och  kan då välja att skapa nya 
frågor. Intervjufrågor bifogas i bilaga 1.  

4.4 Analys av data 
Intervjuerna spelades in och transkriberades ordagrant. Transkriberingarna utgjorde det 
material som blev stoffet för analys. Forskningsprocessen har varit induktiv, dvs. 
förklaring och tolkning har gjorts utifrån de svar intervjupersonerna angett.  
En tematisk analys (Bryman 2011) gjordes i fyra teman som rör; läs- och skrivsvårigheter, 
orsaker till dessa, särskilt stöd/specialpedagogiska insatser samt hur stödet utformas för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Utifrån dessa teman sökte vi i intervjuerna efter 
nyckelord. Dessa färgkodades och delades sedan in i undergrupper/teman som kopplades 
till lärare, speciallärare eller rektors beskrivningar och tankar.  
 

4.5 Etiska överväganden 
Hänsyn har tagits till de forskningsetiska principerna. Kraven är: informations-, 
samtyckes-, konfidentialitets-, samt nyttjandekrav (Vetenskapsrådet, 2011). Rektorer och 
pedagoger informerades före intervjun om syftet med studien. Ett informationsbrev 
skickades ut (se bilaga 2). Där framgick det även att studien var för forskning. Uppgifter 
som namn och platser som kan härröra till respondenternas identitet skulle inte tas upp. 
Dessutom var vi noga med att försäkra oss om att deltagandet var helt frivilligt samt att 
de när som helst kunde välja att avbryta intervjun och att inspelningarna skulle raderas 
efteråt.  
 

4.6     Studiens tillförlitlighet och trovärdighet  
Eftersom studiens syfte är att förstå hur rektorer och pedagoger tänker och beskriver 
snarare än att ge en generell kunskap om en företeelse finns det ingen anledning att sträva 
efter representativitet. Den kvalitativa forskningsintervjun, som Kvale och Brinkman 
(2014) beskriver den, syftar till att nå kunskap men utan att sträva efter generaliserbarhet 
eller kvantifiering. Vår urvalsgrupp är liten och den kan inte ses som representativ för 
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grupperna lärare, speciallärare och rektorer generellt. speciallärare och rektorer. Hade 
någon annan intervjuat andra eller ett annat antal respondenter så hade resultatet kunnat 
bli annorlunda. Det skulle kunna vara så att liknande uppfattningar och formuleringar 
skulle kunna förekomma, men det är inget som man kan vara säker på. Vi var intresserade 
av tre yrkesgrupper för att det skulle kunna ge fler variationer av uppfattningar. Vi 
upplever att vi får en variation av uppfattningar från studiens urvalsgrupp.  
 
Studien får anses ha låg reliabilitet eftersom intervjuaren inte har mycket erfarenhet och 
kan ha ställt följdfrågor på olika sätt. Genomförs studien av någon annan så kanske hen 
ställer andra följdfrågor och det kan ge ett annat resultat. När det gäller studiens 
trovärdighet (validitet) får den anses som hög. Eftersom pilotintervjuer genomförts har 
intervjuarna fått fram frågor som fungerar bra. Utifrån studiens syfte har vi fångat upp 
lärarnas beskrivningar av såväl läs- och skrivsvårigheter samt hur arbetet med dessa 
elever utformas. För att öka studiens validitet har vi analyserat och kategoriserat 
varandras fem intervjuer och diskuterat tillsammans. 
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5 Resultatredovisning och analys 
 
Utifrån syfte och frågeställningar har resultaten delats in i följande teman: läs- och 
skrivsvårigheter, orsaker till läs- och skrivsvårigheter, skolans arbete med särskilt 
stöd/specialpedagogiska insatser samt stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter. I 
studien undersöks lärares, speciallärares och rektorers tankar kring elever i läs- och 
skrivsvårigheter och det stöd dessa elever kan få på skolan.  
Vi är intresserade av de uppfattningar som framkommer vid intervjuerna men lägger inte 
någon vikt vid vem i varje yrkesgrupp som säger vad. Det är inte viktigt vilken lärare, 
speciallärare eller rektor som ger sin uppfattning, vi undersöker totaliteten. Vi väljer dock 
att behandla yrkesgrupperna var för sig för att kunna jämföra de olika yrkesgruppernas 
syn på arbetet med dessa elever.  
 

5.1  Läs- och skrivsvårigheter 
I resultatet som beskriver vad respondenterna anser att läs- och skrivsvårigheter är 
framträder flera områden: tid, avkodning, dyslexi, förståelse, skrivning och övrigt.  

5.1.1 Tid 
Fem lärare ger uttryck för tidsaspekten för att beskriva vad läs- och skrivsvårigheter är. 
En lärare beskriver: 
 

Det är ju att man inte lär sig läsa och skriva lika fort som det ”vanliga” barnet, om man 
uttrycker det så. Man märker att det tar tid. Men det är lite grann med tiden, att det tar 
olika tid för barn att lära sig. Det får man med sig, att alla inte är lika snabba men om 
det hänger kvar länge tycker jag att det är läs- och skrivsvårigheter. (L 2) 

 
En speciallärare beskriver läs- och skrivsvårigheter: 
 

Du är ett barn som gör sitt bästa i skolan, hela tiden försöker, och man ser att det inte 
funkar, helt enkelt. Utvecklas inte i den takt som du förväntas göra. (S 1) 

5.1.2 Avkodning 
Alla lärare och en speciallärare beskriver avkodningssvårigheter av olika slag, när de talar 
om vad läs- och skrivsvårigheter är. Två lärare anser att läs- och skrivsvårigheter är när 
läshastigheten och ljudning är långsam eller som en lärare lyfter fram, när eleven inte kan 
ljuda ihop. Två lärare tar upp svårigheten med att knäcka läskoden och två andra lärare 
anser att det är när det är jobbigare att läsa. Att eleven inte kan ta sig igenom en text och 
inte får till det överhuvudtaget och en beskriver att svårigheterna hör ihop med kopplingen 
grafem och fonem: 

Förstår inte hur ljud och bokstav hänger ihop. (L 1) 
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5.1.3 Dyslexi 
En speciallärare och rektorerna för fram dyslexi när läs- och skrivsvårigheter beskrivs. 
Specialläraren är noga med att skilja på specifika lässvårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter. En rektor beskriver att dyslexi det är ett medicinskt begrepp och den 
andra ger uttryck för att läs- och skrivsvårigheter är ett komplext begrepp. 

 
5.1.4 Förståelse 
Endast två lärare resonerar om förståelsens betydelse vid läs- och skrivsvårigheter. De 
anser att en elev har läs- och skrivsvårigheter när det är svårt för eleven att förstå och 
tolka en text. En lärare säger att det kan vara ett barn som läser bra men inte förstår. Den 
andra läraren beskriver: 
 

Att man inte förstår helt enkelt. Jag vet inte om det ingår i läs- och 
skrivsvårigheter att man inte förstår det man läser, alltså att man avkodar väldigt bra 
men man har inte läsförståelsen. (L 2) 

5.1.5 Skrivning 
Lärare och en rektor nämner skrivandet när de talar om läs- och skrivsvårigheter. En lärare 
anser att det är läs- och skrivsvårigheter när en elev har svårt med konsonantkluster i tal 
och skrift och en nämner att det är när handstilen och stavning är dålig och en lärare tar 
fram att det är skrivsvårigheter när eleven har svårt att forma bokstäver och sätta ihop en 
korrekt mening. En annan lärare förklarar så här: 
 

Det kan vara en elev som tappar bokstäver när de läser eller skriver, mitt i ett ord till 
exempel. Framförallt i skrivandet kan de tappa till exempel vokaler eller så. (L 5) 

 
Fler tankar från lärarna är att läs- och skrivsvårigheter är när delarna läsa, tala och skriva 
inte riktigt går hand i hand och en lärare uttrycker att hjärnan tar omvägar. Hon menar 
från det att eleven läser till eleven registrerar det lästa. 
 
En rektor nämner att det är läs- och skrivsvårigheter mer generellt när en elev hindras i 
sin kunskapsutveckling för att eleven har svårigheter med läsning eller med att formulera 
sig i text och samma rektor tar fram att det är läs- och skrivsvårigheter när eleven har 
svårigheter att se text på tavlan och sedan skriva ner det.   

 
5.1.6 Övrigt 
Läs- och skrivsvårigheter kan visa sig på en elevs koncentrationsförmåga. Den nämns av 
hälften av lärarna och en speciallärare. De anser sig uppmärksamma svårigheter när det 
gäller hur eleven vid läs- och skrivsvårigheter kan fokusera. En speciallärare tycker att 
det går att se på att eleven inte har ro i kroppen. Två lärare tar fram att elever visar att 
läsning och skrivning är fysiskt ansträngande, där en förklarar: 
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Att det är fysiskt ansträngande. Man ser att många börjar vrida på sig, eller att dom 
börjar gäspa. (L 4) 
 

Läs och skrivsvårigheter hos en elev kan visa sig i elevens motivation. En lärare och en 
speciallärare menar att eleven visar på ovilja att läsa, att det är jobbigt och att eleven inte 
vill. En speciallärare och en rektor lyfter också fram motivationen. Specialläraren menar 
att man ska vara observant på om yngre barn inte är ett dugg intresserade av att titta i 
böcker och bli läst för. 
 
En speciallärare tar upp att läs- och skrivsvårigheter kan synas på självförtroendet och en 
rektor menar att det går att se på självkänslan. 

 
5.2    Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
Resultatet från respondenternas svar delas in i följande orsaksfaktorer: pedagogiska 
faktorer, arv, fonologiska orsaker samt sociala orsaker, syn, motorik, neuropsykiatriska 
faktorer och för lite övning.  

5.2.1 Pedagogiska faktorer 
Pedagogiska faktorer nämns av alla de tre yrkesgrupperna. Två lärare lyfter fram låga 
förväntningar, en lärare menar att eleven inte fått stöd och hjälp i skolan, en lärare menar 
att eleven inte blivit sedd i god tid. Två lärare, båda speciallärarna samt en rektor lyfter 
fram dålig undervisning och dålig metod som orsak till läs- och skrivsvårigheter.  
 
En lärare menar att texterna är för svåra för en del elever. Läs- och skrivsvårigheter beror 
enligt en lärare på att eleven inte har förstått varför man ska kunna läsa och skriva. 
Båda speciallärarna nämner pedagogiken, där en uttrycker dålig undervisning, dålig 
metod, ingen uppföljning i skolan och inte tillräckligt med resurser, medan den andra 
uttrycker att skolan inte tillhandahåller elevens intresse.  

5.2.2 Arv 
Läs- och skrivsvårigheter anses av flertalet lärare, båda speciallärarna och rektorerna bero 
på ärftlighet. Arv som en orsak till läs- och skrivsvårigheter nämns av fem lärare med ord 
som, ”genetiskt betingat”, ”genetiskt” och ”ärftlig” faktor. En lärare beskriver: 
 

Jag är ganska säker på att det finns någon ärftlig faktor. Ofta hör man vid 
utvecklingssamtal, att det tog lång tid för mig också och jag har alltid varit dålig på att 
stava, att man hör det av föräldrarna. (L 2). 
 

Speciallärarna tar båda upp den ärftliga faktorn, varav en lyfter fram att specifika 
svårigheter kan vara arv. Båda rektorerna tar också upp den ärftliga faktorn, varav en 
rektor framhäver sambandet ärftlig faktor och dyslexi. 



 36 

5.2.3    Fonologiska  samt sociala orsaker 
Två lärare tar upp att en orsak till läs- och skrivsvårigheter, kan bero på svag språklig 
medvetenhet.  
 
Hälften av lärarna menar att läs- och skrivsvårigheter beror på torftigt språk. En av 
rektorerna tar fram en torftig miljö och menar då hemmet, som en orsak till läs- och 
skrivsvårigheter. En lärare nämner att stödet och hjälpen behövs från hemmet och två 
lärare tar fram att föräldrarna läser och skriver inte för de hade svårt för det själva. 
Mognad som orsaksfaktor till läs- och skrivsvårigheter nämns av två lärare och en av 
rektorerna. En lärare beskriver:  
 

Jag tror ju också att det är en mognad en del har inte lekt klart, man förstår  
inte riktigt varför man ska träna och varför man ska kunna det här. (L 2) 

5.2.4    Syn 
Två lärare nämner synen som orsak till läs- och skrivsvårigheter, där en menar att läs- 
och skrivsvårigheter beror på problem i ”synket” hjärna och öga och den andra lyfter en 
elevs synnedsättning och som blir hjälpta av glasögon: 
 

Helt plötsligt står raderna stilla, orden hoppar inte och det blir inte blindpunkter mitt i 
orden. (L 1) 

 
En speciallärare tar fram att en orsak kan vara att en elev har stor skillnad mellan sin 
visuella och auditiva förmåga där eleven har ett stort ordförråd med en motvilja att läsa 
och specialläraren ser då utifrån kartläggningar typiska problem som visar på specifika 
läs- och skrivsvårigheter och säger att i ett samtal med föräldrarna visade det sig vara 
brytningsfel i ögonen som var orsaken. 

5.2.5 Motorik 
En lärare gör en koppling mellan läs- och skrivsvårigheter och motoriska svårigheter: 
 

Skrivsvårigheter kan ju också hänga ihop med motoriken, tänker jag. (L 3) 
 

5.2.6 Neuropsykiatriska faktorer 
Neuropsykiatriska faktorer nämns som orsak av alla yrkesgrupperna. Hälften av lärarna 
tar fram att det är någonting i hjärnan, som är orsak till läs- och skrivsvårigheter. En 
speciallärare tar fram funktionshinder som en orsak. Båda rektorerna hänvisar till 
forskning. Den ena rektorn säger: 
 

Det vet man ju att forskningen visar att det kan bero på medicinska faktorer. (R1) 
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Den andra rektorn menar: 
 

Joo, det finns ju forskning som säger att det kan finnas en neurologisk, biologisk förklaring.        
(R 2) 

5.2.7 För lite övning  
För lite övning som en orsaksfaktor nämns av alla yrkesgrupperna. Två lärare tar fram för 
lite samtal och litteratur. Två lärare menar att eleven har luckor i yngre åldrar och en 
lärare lyfter betydelsen av tidigt övande: 
 

Tror mycket på det tidiga övandet. Det behöver inte ha med det att göra men barn  
som får stöd och hjälp genom hela vägen både i hemmet och på skolan alltså från 
början och att man visar barnet att det är viktigt att man gör det här har en större 
förutsättning att klara läsningen. (L 1) 
 

En speciallärare och en rektor uttrycker att eleven inte fått tillräcklig, eller för lite, 
språklig stimulans. 
 

5.3   Skolans arbete med särskilt stöd/ specialpedagogiska insatser 
Enligt respondenterna är det första steget i skolornas arbete att upptäcka elever med läs- 
och skrivsvårigheter, att identifiera dem. Sedan behöver läraren göra extra anpassningar, 
eventuellt skriva ett åtgärdsprogram och samarbeta med speciallärare eller 
specialpedagog. Specialläraren har en spetskompetens och viktig roll i arbetet säger 
respondenterna. 

5.3.1   Att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos elever 
Resultatet visar att respondenterna är överens om att det främst är i undervisningen på 
olika sätt samt genom olika kartläggningar som elever med läs- och skrivsvårigheter 
identifieras. 
 
Fem lärare uttrycker att de ser läs- och skrivsvårigheter hos en elev i undervisningen med 
eleverna. De tar upp att det är genom att lyssna på eleven som svårigheterna identifieras. 
En lärare menar att läs- och skrivsvårigheter framgår av att eleven lägger till ändelser på 
orden, en uttrycker att eleven byter ändelser. En annan lärare tar fram att det tar lång tid 
för eleven att formulera ord och meningar: 
 

Vid prat säger den kanske inte mycket, det går långsamt, långsamt. Ljud och bokstav 
tar lång tid att plocka fram, kanske inte kan alfabetet riktigt. (L 1) 

 
Lärarna ger exempel på hur de uppmärksammar skrivsvårigheter utifrån det eleverna 
presterar. Två lärare tar upp att det går att se på att eleven har svårt med meningsbyggnad, 
punkt och stor bokstav och en lärare lyfter” röd tråd” i skrivandet. Två lärare tar fram att 
eleven har svårt med stavning.  
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En lärare anser att eleven tappar bokstäver och ord och en lärare lyfter fram att eleven 
skriver dåligt för hand. Både lärare och en rektor ser att en elev har svårigheter med 
skrivning när eleven har finmotoriska svårigheter. En lärare förklarar det så här: 
 

Å med skrivsvårigheterna ser jag att de har jobbigt med det här med att man ska kunna, 
kanske det rent fysiska, just det här...vad heter det nu då...finmotoriken, att forma 
bokstäverna och göra dem snygga. (L 2) 

 
Samtliga lärare nämner också olika tester, screening och kartläggningsmaterial, såsom 
Läskedjor, H4-test, Vilken bild är rätt? (läsförståelse), LUS, Skolverkets bedömningsmall 
och Språket lyfter. Två lärare tar upp att de diskuterar med kollegor. Två lärare menar att 
om en elev har svårigheter i andra ämnen också så kan det indikera på läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Speciallärarna är överens om att en elev identifieras genom kartläggningar och en av 
respondenterna ger även exempel på tester som Provia och Logos. En av speciallärarna 
menar att läraren frågar henne om hjälp  för att på så sätt se om eleven har svårigheter 
och samma respondent tar upp att det är genom intervjuer med elev och med föräldrar 
som svårigheterna i läsning och skrivning identifieras. 
 
Rektorerna är båda överens om att det är kartläggningsmaterialet som identifierar en elev 
med läs- och skrivsvårigheter. En rektor ger exempel på tester, såsom Bornholmstest för 
F-klass, Fonolek och båda rektorerna lyfter fram Skolverkets bedömningsstöd (2016).  

5.3.2      Särskilt stöd  
Det som avgör om en elev är i behov av särskilt stöd är i hög grad lärarens bedömning 
samt låga resultat på kartläggningar och tester. Samtliga respondenter anser att läraren är 
den största tillgången när det gäller att bedöma om en elev har behov av något särskilt 
stöd. Lärarna anser att de är bra på att upptäcka dessa elever. 
 
Häften av lärarna säger att eleven måste ”lyftas” i elevhälsoteamet också innan mer 
omfattande insatser påbörjas.  Elevhälsoteamet är det forum där specialläraren deltar och 
där elever lyfts och där bedöms (utifrån lärarens underlag; kan vara tester och det läraren 
ser) om de behöver särskilt stöd. Ingen av de två skolorna har, vad lärarna vet, några 
uttalade kriterier eller krav som måste uppfyllas för att stöd ska ges. 
 
Diagnoser spelar ingen roll menar en av lärarna och specialläraren. De elever som 
behöver stöttning måste ges det säger specialläraren. Men hon säger även: 
 

Det beror även på hur mycket tid jag har till förfogande. Jaa.. tyvärr är det så det är. 
(S 1) 
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Rektorerna säger att skolan är skyldig att ge eleverna det stöd de behöver. En diagnos 
eller utredning är inte avgörande. En rektor betonar att det inte alltid innebär att en elev 
behöver undervisning av speciallärare eller arbete en-till-en, utan hon betonar 
klasslärarens del i det arbetet. 

5.3.3      Extra anpassningar och åtgärdsprogram  
Något som samtliga respondenter ger uttryck för är en tydlig medvetenhet om att det är 
lärarens ansvar att utarbeta och genomföra de extra anpassningarna. Fem lärare ger dock 
uttryck för en viss osäkerhet i arbetet med extra anpassningar. Enligt dem är extra 
anpassningar något ständigt pågående och därför svårt att avgöra om det är en extra 
anpassning eller inte: 
 

Alltså (skratt), vi kanske inte tänker extra anpassning, vi diskuterar det väldigt 
mycket. Men gud va bra! Vilken struktur! Vi tänker att vi gör så här för den och den 
eleven. Men alltså… Det har blivit ett bra arbetssätt med många grejer. Som är bra 
för många menar jag. (L 6) 
 

Samma lärare berättar att arbetslaget precis nu diskuterar mycket kring extra anpassningar 
och att de nog gör lite olika med dessa. De nämner bland annat tydlig struktur över dagen 
och ett strukturerat lektionsinnehåll. En lärare beskriver att hon är dålig på att göra dem, 
eller att dokumentera dem rättar hon sig sedan. En annan lärare säger att det finns hjälp 
att få från elevhälsoteamet eller specialpedagog/speciallärare. 
 
Speciallärarna säger att de samarbetar med lärarna och är bollplank. I den ena kommunen 
finns ett centralt specialpedagogiskt team att ta hjälp av. En speciallärare säger: 

 
Det är inte jag som ska komma in och göra någon frisk, så var det i början när jag 
arbetade tycker jag. (S 2) 
 

Hon betonar att lärarens ansvar blivit tydligare nu.  Specialläraren påminner lärarna om 
extra anpassningar och hon upplever att hon ibland får ”tjata” på lärarna att skriva ner det 
som de faktiskt gör.  En av rektorerna berättar att skolan inte kommit så långt som den 
borde i arbetet med extra anpassningar och att det nog är läge för en till genomgång av 
vad det innebär och hur de kan tänka kring dessa på skolan. 
 
De vanligaste extra anpassningarna som nämns är: var man sitter i klassrummet 
(placering), arbete i mindre grupp eller extraträning i exempelvis läsning. En lärare 
nämner digitala hjälpmedel till träning. Speciallärarna berättar om att de bistår med 
kompensatoriska hjälpmedel som t ex. datorer med talsyntes, rättstavningsprogram som 
Stava Rex, andra pedagogiska program och Inläsningstjänst. 
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Skolans elevhälsoteam är det forum där elever som ska ha ett åtgärdsprogram ”lyfts”. Här 
är samtliga respondenter samstämmiga. En av lärarna berättar att en förutsättning för detta 
är att extra anpassningar redan genomförts. Det är viktigt att läraren vet elevens 
problematik resonerar en lärare. Hon upplever att specialläraren är ett stort stöd i det 
arbetet.  
 
Båda speciallärarna säger att de är delaktiga i processen med ett åtgärdsprogram. Den ena 
är också med i själva skrivandet, medan den andra inte är delaktig i den fasen. En uppgift 
för specialläraren är att tillsammans med läraren utarbeta ett underlag för åtgärdsprogram 
säger specialläraren. Speciallärarna betonar att det är viktigt att få med alla nivåer i ett 
åtgärdsprogram; individ-, grupp- och organisationsnivå. En speciallärare menar att det är 
här hon kan bidra mycket. En rektor betonar vikten av att läraren är ansvarig för 
åtgärdsprogrammet. Hon säger: 
 

Det finns en risk att läraren inte äger arbetet om det hamnar i knät på någon annan. 
(R1) 
 

En rektor visar ett dokument där skolans rutiner finns nedskrivna. Åtgärdsprogram ska gå 
via elevhälsan och ska alltid skrivas i samarbete med hemmet. Rektorn nämner att extra 
anpassningar är något som läraren skall ha gjort före det. 

5.3.4   Speciallärarens roll  
Alla respondenter beskriver att en speciallärare kan genomföra kartläggningar och tester. 
Specialläraren har en spetskompetens inom området, kan anpassa material till eleven och 
kan arbeta enskilt med elev. Det är de tre huvudområden som framkommer under 
intervjuerna. 
 
Det viktigaste en speciallärare kan bidra med enligt samtliga lärare är tid att arbeta med 
en enskild elev. Det kan ge en kontinuitet i träningen som annars blir sårbar när läraren 
själv ska få till den. Det är så lätt att det ”dyker upp” en massa saker hela 
tiden.  Specialläraren kan göra utredningar och kartläggningar på elever som har läs- och 
skrivsvårigheter och de har möjlighet att analysera dessa på djupet.  Hälften av lärarna 
säger att specialläraren hjälper till med material och vid behov anpassar material för 
eleven som den kan använda i klassrummet. 
 
Att specialläraren har en spetskompetens och en djupare kunskap om exempelvis läs- och 
skrivsvårigheter och utifrån den kan se vilken hjälp eleven behöver, är också något 
samtliga respondenter beskriver. De har kunskapen och möjligheten att titta på minsta 
detalj, på vad som är specifikt. Den kunskap en speciallärare har om svårigheter och 
arbetsmetoder kan hjälpa eleven framåt i sin läs- och skrivutveckling menar rektorerna. 
 
En speciallärare menar att genom att hon ser från ett annat perspektiv än klassläraren (mer 
utifrån) så har hon möjlighet att se vad som kan göras på alla nivåer i skolan för att på så 
sätt bättre hjälpa individen.  
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Annat som båda speciallärarna säger är att de kan komma med förslag till hur eleven kan 
stimuleras i klassrummet. Det säger också en rektor. Speciallärarna säger att de även 
stöttar och handleder personal och det är det också några lärare som talar om.  En rektor 
säger: 
 

Det bästa är nog ändå att lärarna tycker att de får stöd av speciallärare och 
specialpedagog! (R 2) 
 

5.4 Stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter 
För att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att få en god läs- och skrivutveckling 
behöver skolan tillräckligt med resurser, undervisningen måste hålla en hög kvalitet, 
elever bör tidigt identifieras och det ska finnas tillgång till utbildade lärare och 
speciallärare säger respondenterna.   

5.4.1   Utbildade lärare  
Både lärare och speciallärare anser att det måste finnas nödvändiga resurser i skolan. Det 
innefattar bland annat tillgång till speciallärare eller specialpedagog som också kan arbeta 
med eleverna. Resurser är inget som rektorerna nämner, däremot talar även de om att  det 
behövs skickliga lärare med rätt kompetens. Det är något som lärarna i stor utsträckning 
också säger. 

5.4.2   God undervisning  
Att arbeta mycket med språket och att ha ett språkutvecklande arbetssätt gynnar alla 
elever, men främst de elever som har läs- och skrivsvårigheter säger fyra lärare. De ger 
exempel på att de gör det genom att de i klassen arbetar gemensamt med begrepp och ord, 
undervisar i läsförståelsestrategier och bearbetar texter gemensamt.  Två lärare berättar 
om att de alltid arbetar med en begreppsvägg, där de samlar begrepp inom ett 
arbetsområde. De gör många övningar med dessa begrepp, eleverna får träna sig på att 
använda dessa i egna meningar, berätta om dem med andra ord osv. En av dem berättar 
så här: 

Jag känner att man märker att av de som har läs- och skrivsvårigheter, så är 
det många undervisningssituationer de ändå är med bra i. Med Venn-
diagram, VÖL å massa sånt i andra ämnen är de fortfarande med. (L 5) 
 

Fyra lärare berättar också att de ser till att eleverna ges tillgång till mycket olika litteratur 
som håller elevernas intresse vid liv. Tillgång till skolbibliotek är viktigt säger en av 
rektorerna. Lärarna berättar att de ofta har gemensamma textsamtal.  Vikten av tid till 
läsning berättar både lärare och speciallärarna om. Läsning i grupper, par samt enskilt är 
det som dominerar läsningen på skolorna. Det kan vara framgångsrikt att arbeta med 
exempelvis Bravkod eller Rydaholm under en period om en elev har problem med 
avkodning och läsflyt. 
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Även rektorerna anser att det är viktigt att undervisningen är tydlig, bred och varierad. En 
rektor menar att ASL är ett bra sätt att arbeta och att det kan hjälpa elever från att hamna 
i svårigheter. ASL ( Att Skriva sig till Läsning) innebär att eleverna lär sig läsa genom 
skrivandet och skrivandet görs med dator. En lärare och en av rektorerna betonar att även 
samarbetet med hemmet är en viktigt del för en positiv läs- och skrivutveckling hos 
eleven.  Att eleven får behålla en god självkänsla är något en av rektorerna återkommer 
till flera gånger under intervjun.  

5.4.3    Tidig identifiering 
Fem lärare pratar om att tidig identifiering och tidiga insatser är något av det viktigaste 
för att hjälpa eleven till en god läs- och skrivutveckling. En lärare berättar att det finns en 
fara i att vänta och se, det är viktigt att man direkt tar tag i problemet. En annan lärare 
resonerar på ett liknande sätt men säger att det också är svårt. När en elev går i åk 1 kan 
det även handla om mognad och ibland behöver man vänta lite: 
 

Med de treor jag har idag kan jag säga att jag såg de med svårigheter redan i ettan. 
Man vill inte vänta för länge, samtidigt så… Jaa… man vill ju ge dem en möjlighet 
liksom. Det kan ju komma efter ett tag. (L 4) 

 
Det som speciallärarna och en rektor  talar om är också vikten av tidig identifiering. 

5.4.4   Insatser vid läs- och skrivsvårigheter 
Stöd till en elev med läs- och skrivsvårigheter ges enligt respondenterna genom anpassad 
klassrumsundervisning eller enskilt till en elev. Det förekommer även att en elev ges 
insats i mindre grupp eller i helklass (i den ordinarie undervisningen). Lästräning är en 
vanlig specialpedagogisk åtgärd. Digitala hjälpmedel kan vara en del i  elevens stöd. 
 
Fem lärare menar att det vanligaste är att det är de själva som ger stödet till eleven. Det 
ges då i klassen eller enskilt med eleven i grupprum i anslutning till klassrummet. Ofta är 
det en insats för en mindre grupp med elever med liknande ”problematik”.  På individnivå 
kan det vara läsinsatser som tex Rydaholm. Det förekommer en-till-en undervisning 
något/några tillfälle i veckan. I de fall en elev får enskild undervisning med exempelvis 
speciallärare är det i avkodningsträning och liknande uppgifter. Det är dock det minst 
vanligt förekommande enligt lärarna. Samtliga lärare berättar att de själva återkommande 
gett individuell lästräning med enskilda elever. Det händer att några av lärarna gör det 
efter elevens ordinarie tid i skolan. Även lästräning och läsning i mindre grupper samt 
parvis är något som lyfts fram av fyra av lärarna. En speciallärare för fram just parläsning 
som ett framgångsrikt sätt att arbeta med lästräning. 
 
Lärarna önskar att mer speciallärartid skall finnas till elever med läs- och skrivsvårigheter, 
framför allt till avkodningsträning. Främst för att få kontinuitet och lugn och ro vid 
lästräningen. Å andra sidan beskriver hälften av lärarna att de inte vill särskilja och plocka 
ut de här eleverna. En rektor säger så här: 
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Stöd kan ges utanför grupp eller inom gruppen. Ett tag var det nästan ”fult” att 
plocka ut elever och särskilja dem, det var bara inkludering som gällde. Men så ser 
inte jag på det. Det behövs olika former. (R 2) 
 

På gruppnivå kan stödet innebära läsning i mindre grupp men det kan även ges till lärare 
genom diskussioner om hur undervisningen för hela gruppen planeras och genomförs. 
Båda speciallärarna är ibland med i klassen och stöttar. Det går att göra mycket på 
gruppnivå säger båda rektorerna. 
 
Två av lärarna berättar att hela arbetslaget tillsammans för ett resonemang om vilka elever 
som behöver stöd just nu och hur de i arbetslaget kan fördela sig och andra resurser för 
att hjälpa dessa elever. Det kan innebära att en resursperson från exempelvis fritids är i 
klassen och läraren arbetar med en enskild elev eller mindre grupp. 
 
Speciallärarna och båda rektorerna pratar mycket om digitala hjälpmedel och vad de kan 
tillföra eleven. Digitala hjälpmedel är det bara ett fåtal lärare som nämner som en 
stödinsats. Speciallärarna talar om vikten av en inbjudande språklig miljö och tillgång till 
olika kompensatoriska hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter. De finns idag 
men används inte alls i den utsträckning de borde, säger en av dem. Endast lärare 
resonerar om vikten av föräldrakontakt. 
 
En rektor berättar att på den skolan är två lärare i klassrummet så den personal som har 
bäst kunskap om läs- och skrivsvårigheter ger stödet till eleven. Hon nämner även ASL 
som ett arbetssätt som gynnar elever med skrivsvårigheter. I alla fall de som har svårt 
motoriskt. 

5.4.5   Utvärdering av insatser 
Det stöd som eleven ges bidrar framför allt till att stärka elevens självkänsla och motivera 
samt att göra eleven till en bättre läsare. Det synliggör även problem som finns säger 
respondenterna. 
 
Stödet gör att eleven trots sina svårigheter kan känna en delaktighet i det arbete som de 
andra eleverna i klassen gör. En lärare som talar om vikten av att inte särskilja dessa 
elever säger: 
 

Det är det jag tror att dom får styrkan i också. Att de är med i den ordinarie 
undervisningen i alla fall. (L 2) 
 

När eleven får stöd och det blir lättare med exempelvis läsningen så stärks framför allt 
deras självkänsla och motivation. De känner att de kan och tycker det är kul. Alla 
respondenter betonar att det är det viktigaste för att eleven ska lyckas med sin läsning och 
skrivning. Det är mycket viktigt att eleverna får känna det och att de inte får dålig 
självkänsla.  



 44 

Att låta eleven får se sina framsteg vid exempelvis lästräning är ett bra sätt att arbeta säger 
en speciallärare. Det kan till exempel vara att måla staplar efter hur många ord de hinner 
läsa på en viss tid osv.  Glädjen hos en elev som lyckas är fantastisk att uppleva fortsätter 
hon.   
 
En lärare berättar att en elev som annars bara kan ”bli sittande” får mer arbete gjort. Fem 
av lärarna berättar om den positiva effekt stödinsatser har för en elevs läsning. En pedagog 
nämner särskilt Rydaholm som en framgångsrik metod. De talar inte i nämnvärd 
utsträckning om insatserna vid skrivning.  När en elev ges stöd får också föräldrar 
information om det och det öppnar ögonen och gör dem och eleven medveten om att det 
finns ett problem. 
 
Häften av lärarna nämner att ”omtestning” vid läsning efter exempelvis en läsinsats är ett 
sätt att utvärdera insatser som gjorts. Har eleven inte ökat sin läshastighet (om det varit 
avkodningsträning hen haft en period) så är det viktigt att uppmärksamma. Två lärare 
säger att insatser inte brukar utvärderas nämnvärt och om de gör det så är det mer 
osystematiskt, medan fyra säger att det gör de hela tiden, efter de arbetspass och 
arbetsområden som varit. 
 
I samtal med andra lärare förekommer det också att utvärderingar görs. Här kan 
specialläraren äga ansvaret tillsammans med läraren säger en rektor. Kommunen har en 
kvalitetsredovisning som är en slags utvärdering säger en speciallärarna. 
Kvalitetsredovisningen hänvisar även båda rektorerna till. Den ska bidra till högre 
måluppfyllelse och leda till att förbättra undervisningen för alla elever.     
 
De specialpedagogiska insatserna utvärderas alltid när det skrivits ett åtgärdsprogram. 
Det säger flera lärare, speciallärarna och rektorerna. Även insatser det beslutats om i 
Elevhälsoteamet (EHT) utvärderas i det forumet sedan. Speciallärarna och rektorerna 
berättar att utvärdering av insatser sker fortlöpande i EHT.  
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6 Resultatdiskussion 
 
Studiens syfte är att undersöka pedagogers och rektorers sätt att beskriva läs- och 
skrivsvårigheter samt hur arbetet med särskilt stöd/specialpedagogiska insatser för dessa 
elever utformas. Utifrån våra fyra forskningsfrågor diskuterar vi resultatet och kopplar 
det till tidigare forskning inom området. Diskussionen delas in i samma teman som 
resultatredovisningen: beskrivning av läs- och skrivsvårigheter, orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter, skolans arbete med särskilt stöd - specialpedagogiska insatser samt 
stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter. Avsnittet avslutas med en 
metoddiskussion. 
 

6.1  Läs- och skrivsvårigheter 
Studiens första frågeställning handlar om vad pedagoger och rektorer anser att läs- och 
skrivsvårigheter är.  
 
Skollagen (2010:800) är tydlig med att ”Alla barn och elever ska ges den ledning och 
stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling för att de utifrån 
sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 
mål”. 
 
I utfallet i intervjuerna framkommer det att flertalet lärare anser att det är läs- och 
skrivsvårigheter när läsningen tar tid. Höien-Tengesdal (2010) framhåller brister i 
modellen Simple view of reading, Läsning = Avkodning x Förståelse, eftersom den inte 
mäter elevens lästid, vilket behövs för att få en korrekt bild av läsarens färdigheter. 
Pedagogerna uttrycker på olika sätt en svaghet i avkodningsförmågan, som de kopplar till 
läs- och skrivsvårigheter, där avkodningen tar tid, läshastigheten och ljudning är långsam. 
En av speciallärarna säger i sammanhanget ordet avkodningssvårigheter. Enligt Höien 
och Lundberg (2013) är avkodningen läsningens tekniska sida, som omfattas av ljudning, 
bokstavering och stavelseläsning, vilka är tidskrävande. Myrberg (2007) hävdar att elever 
som får svårigheter i läsinlärningen undviker svårigheterna, läser mindre och väljer lättare 
texter.  Pedagogerna uttrycker även detta i hur de uppmärksammar elevers läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Det var något oväntat att så få av de intervjuade, endast två lärare nämner läsförståelse 
när de beskriver läs- och skrivsvårigheter och de som nämner förståelsen visar på en viss 
osäkerhet om att koppla förståelse till läs- och skrivsvårigheter. Dock berättar flera 
pedagoger att de arbetar medvetet med läsförståelsestrategier i sin undervisning.  
 
Rektorerna nämner dyslexi, när de beskriver läs- och skrivsvårigheter. Enligt Jacobsson 
(2006) beror dyslexi på läs- och skrivsvårigheter, men han framhåller även att gränsen 
dem emellan är oskarp. Ett av huvudkännetecknen vid dyslexi är svårigheter att läsa ord 
snabbt och korrekt (Höien & Lundberg, 2013).  En rektor nämner att det är läs- och 
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skrivsvårigheter när kunskapsutvecklingen hindras. Läs- och skrivsvaga upplever sig ha 
svårigheter med allt i skolan, eftersom läs- och skrivsvårigheter också påverkar 
kunskapsutvecklingen i andra ämnen (Ericson, 2010). 
 
Lärarna anser sig uppmärksamma elevers läs- och skrivsvårigheter på deras brist på 
koncentration. Enligt Ericson (2010) är uppmärksamhet kopplad till 
koncentrationsförmåga och påvisar att en utredning måste ta reda på om barnet har 
generella koncentrationssvårigheter som visar sig vid flera tillfällen under skoldagen eller 
om barnets okoncentration går att härleda till när barnet ska läsa och skriva.   
 
Taube (2007) beskriver att bilden av den egna förmågan att läsa, som hon kallar 
lässjälvbilden påverkar motivationen och uthålligheten vid lärandet. Rektorerna och 
speciallärarna lyfter fram att de ser läs- och skrivsvårigheternas inverkan på elevens 
motivation och självförtroende. Detsamma menar Stanovich (1986) när han tar fram att 
elever som har svårt med läsningen, kommer efter i läsutveckling och motivation, får 
bristande ordförråd och läsförståelsesvårigheter.  
 
I vår studie nämner lärarna svårigheter i skrivandet. Höien och Lundberg (2013) betonar 
att skrivandet ger en viktig diagnostiskt underlag för pedagogen, eftersom elevens stavfel 
och sätt att skriva ger värdefull information om hur långt eleven kommit i sin 
skrivutveckling. Enligt Ericson (2010) har en elev som är osäker på segmenteringen 
ofta  svårt att uppfatta ordningsföljden av enskilda språkljud och att det visar sig när 
eleven skriver. 
 

6.2 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 
Den andra frågeställningen behandlar orsaksfaktorer till läs- och skrivsvårigheter och 
pedagogerna och rektorerna är överens om ärftlighetsfaktorn när de tänker på orsaker till 
läs- och skrivsvårigheter.  
 
Brister inom arv och miljö samverkar för att läs- och skrivsvårigheter ska uppkomma 
(Jacobson 2006; Myrberg 2003). Det framkommer i resultatet språkliga, sociala, 
emotionella, mognad, synnedsättning, fonologiska och neuropsykiatriska orsaker till läs- 
och skrivsvårigheter. 
 
Rektorerna nämner dyslexi och en av speciallärarna specifika läs- och skrivsvårigheter. 
Enligt Höien och Lundberg (2013) är det viktigt att precisera att det inte är dyslexin sig 
själv som går i arv utan generna som går i arv. Generna bestämmer våra förmågor och 
anlag och inverkar på hur vi reagerar på inverkan på miljön. Läsningen i sin tur är 
kulturellt betingad och kan inte direkt påverkas av generna (Höien & Lundberg, 2013). 
Enligt Ericson (2010) blir följden att en elev som har misslyckats lära sig läsa bra, 
undviker läsning och motivationen för att ta itu med en text blir låg. Lärare säger i 
intervjuerna att de bland annat uppmärksammar läs- och skrivsvårigheter på att elever på 
olika sätt försöker undvika att läsa. 
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Pedagoger och rektorer är överens om att pedagogiska orsaker och  undervisningens 
betydelse som de anser har stor betydelse för att elever får läs- och skrivsvårigheter och 
nämner att undervisningen på olika sätt är undermålig. Enligt Höien och Lundberg (2013) 
är undervisning i läsning och skrivning är en av skolans viktigaste uppgifter.  
 
Hälften av lärarna anser att en elevs “torftiga” språk påverkar läs- och skrivförmågan 
negativt. De nämner ”torftigt språk”, som orsak till läs- och skrivsvårigheter. Taube 
(2007) menar att innehåller en text alltför många ord som läsaren inte förstår påverkar det 
förståelsen av texten negativt.  
 
Pedagoger tar upp synförmågan som en orsak till läs- och skrivsvårigheter och 
specialläraren tar upp skillnad i visuell och auditiv förmåga. Ericson (2010) beskriver att 
med auditiv perception menas förmågan att uppfatta, bearbeta och tolka det vi hör, vilket 
är en viktig förmåga i flera delar av läs– och skrivprocessen. Förmågan att bearbeta och 
tolka visuell stimuli benämns visuell perception, vilket har betydelse för att kunna 
särskilja och minnas bokstävernas utseende. Det viktigt med syn- och 
hörselundersökningar, som en del i att kartlägga svårigheterna. En lärare nämner just 
synnedsättning som en orsak till läs- och skrivsvårigheter (Ericson, 2010).  
 
Alla yrkesgrupperna nämner neuropsykologiska orsaker till läs- och skrivsvårigheter. 
Enligt Ericson (2010) kan orsakerna på ett djupare plan ligga bakom möjliga orsaker till 
läs- och skrivsvårigheter, då flera områden finns i neuropsykologisk utredning som 
minne, logisk, verbal och perceptuell förmåga och funktioner som uppmärksamhet, 
koncentrationsförmåga och informationsbehandling (Ericson, 2010). Hälften av lärarna 
nämner just bristen i att kunna koncentrera sig i hur de ser läs- och skrivsvårigheter. 
 

6.3 Särskilt stöd och specialpedagogiska insatser 
Den tredje forskningsfrågan är inriktad på att se hur rektorer och pedagoger beskriver att 
skolan arbetar med särskilt stöd och specialpedagogiska insatser.  
 
Nilholm et al (2015) beskriver att specialpedagogiken i skolan har två huvudsakliga 
funktioner: att vara förebyggande respektive åtgärdande. I vår studie framkommer det 
tydligt att lärarna och  rektorerna betonar det förebyggande arbetet. Genom att göra 
regelbundna tester, analysera resultatet och även använda förskoleklassens resultat så kan 
man, genom tidiga insatser,  förebygga att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter. I vår 
studie beskriver samtliga respondenter att specialläraren har spetskunskaper och bland 
annat kan genomföra och analysera tester mer ”på djupet”.  
 
Det förebyggande arbetet handlar om en undervisning av god kvalitet. Om det redovisas 
mer ingående i nästa avsnitt. RTI-modellen anses vara inriktad på förebyggande arbete 
vid bland annat läsinlärning. Det gör att färre elever hamnar i svårigheter (Grosche & 
Volpe 2013). Samtidigt visar studien av Dougherty Stahl (2016) att resultatet inte blir lika 
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när RTI inte implementeras på rätt sätt. Hon såg att insatser i steg två och tre oftast 
genomfördes av klassläraren, i den vanliga undervisningen och inte som extra insats för 
mindre grupp. Resultatet i vår studie visar att det nästan utelsutande är klassläraren som 
genomför insatser för en elev. Lärarna berättar att det kan vara sårbart och att det inte 
alltid blir den kontinuitet som behövs i träningen.  
 
Det har funnits en syn att elevers behov av särskilt stöd beror på elevens egenskaper och 
att svårigheter inte direkt har att göra med skolmiljön (Ainscow, 1998). Enligt Nilholm 
et al (2007) så var det i deras undersökning endast en av tio rektorer som tog upp att en 
elevs svårigheter kan bero på lärarens kompetens. Rektorerna i vår undersökning lyfte 
snarare fram lärarnas kompetens. Både som bristfällig kompetens som en orsak till att 
elever hamnar i svårigheter men även kompetens som en viktig framgångsfaktor i läs- 
och skrivinlärning. Kan det vara så att det under de senaste åren fokuserats mer på lärares 
kompetens och att det lett till en ökad medvetenheten om dess betydelse? 
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter riskerar att inte få det stöd de behöver enligt 
Skolverket (2011). På skolorna i vår studie förefaller det utifrån respondenternas 
beskrivningar vara så att eleverna ges det stöd de behöver. Dock förefaller det ibland skört 
beroende på att exempelvis klassläraren själv ska ge eleven stödet. Är det exempelvis 
avkodningsträning kanske den inte alltid blir av som planerat. Lärarna i studien berättar 
att mycket dyker upp och det kan hända mycket oförutsett under en dag så det är sårbart. 
 
Vår studie visar på en osäkerhet hos lärarna i arbetet med extra anpassningar. Det 
bekräftas även av en rektor. Det som tydligt framgår av samtliga respondenter är 
klasslärarens ansvar. Både att skriva ner och framför allt genomföra dessa. Skolverket 
(2014) beskriver ett antal extra anpassningar och flera av dessa nämner respondenterna. 
De är bland annat att klassläraren anpassar  undervisningen till elevens behov och extra 
stöd i klassrummet av speciallärare eller resurslärare. Alla respondenter berättar att en av 
många fördelar med speciallärare på skolan, är att hen kan arbeta enskilt med en elev med 
exempelvis lästräning. Det ligger i linje med Skolverkets beskrivning av vad extra 
anpassning kan vara (Skolverket, 2014). 
 
Pedagogerna i vår studie berättar att åtgärdsprogram utarbetas när extra anpassningar inte 
räcker till. Det sker i samarbete med specialläraren/specialpedagogen. När Skolverket 
granskat åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2013) så 
fann de bristande kvalitet i dessa och fokus i åtgärdsprogrammen har legat på individnivå. 
Speciallärarna berättar att det är de som lyfter fram att alla nivåer; individ-, grupp- och 
organisationsnivå är viktiga delar när åtgärder ska vidtas. Ingen av lärarna eller rektorerna 
talar om detta. Arbetslaget är delaktiga i upprättandet av åtgärdsprogram och de görs i 
samarbete med specialläraren beskriver lärarna. Det bekräftas också i intervjuerna med 
speciallärarna. Det borde innebära att de åtgärdsprogram som skrivs på dessa skolor är av 
god kvalitet. 
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6.4 Stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter 
Vår fjärde forskningsfråga handlar om det stödjande arbetet med läs- och 
skrivsvårigheter. För en lyckad läsutveckling är pedagogisk skicklighet den viktigaste 
faktorn menar flera forskare (Snow, Burns & Griffin 1998; Myrberg 2007 och Tjernberg 
2013). Lärarnas kompetens och kunskaper är något som rektorerna återkommer mycket 
till. Lärarna betonar inte det lika starkt.  Det som lärarna betonar är att de ständigt anpassar 
och planerar sin undervisning så att elever med läs- och skrivsvårigheter kan delta, behålla 
motivationen och samtidigt lära sig läsa och skriva bättre. För att klara att genomföra det 
i praktiken så krävs det  skickliga lärare. 
 
Almqvist et al. (2015) redogör för ett antal stödinsatser som är allmänna, generella 
pedagogiska stödinsatser, för elever i svårigheter. Att medvetet och strukturerat arbeta 
med alla språklig förmågor är en sådan insats. Hälften av lärarna säger att de, genom att 
ha ett språkutvecklande arbetssätt där de arbetar mycket gemensamt med texter och 
läsförståelsestrategier når alla elever, även de med svårigheter. De berättar också att de 
lägger mycket tid på olika former av läs- och skrivträning. Träningen består både av 
individuellt och gemensamt arbete. 
 
I den nya studien konstaterar Almqvist et al (2015) även att det inom området läs- och 
skrivsvårigheter finns interventioner som ger goda effekter. Den visar bland annat att 
kamratlärande verkar vara en effektiv metod för att främja läsförståelse hos elever i 
svårigheter. Flera av lärarna och en speciallärare upplever att just parläsning eller läsning 
i mindre grupp är ett framgångsrikt sätt att träna läsning. Vår studie visar att det ibland 
förekommer att elever får lästräning en-till-en utanför klassrummet. Det är dock vanligast 
att elever med läs- och skrivsvårigheter ges stöd i klassen. Det är en en skillnad mot vad 
Skolverkets tidigare rapport visat (Skolverket, 2009).  
 
De vanligaste specialpedagogiska insatserna har getts utanför klassrummet i segregerande 
lösningar, elever har ”plockats ut” och att de getts enskild träning. De intervjuade lärarna 
i vår studie talar inte om inkludering. Att eleverna ges stöd i gruppen förefaller främst 
vara utifrån att det är det som är praktiskt genomförbart för läraren, snarare än ideologiska 
orsaker.  
 
Det finns flera studier som visar att elever lyckas bättre i inkluderande lärmiljöer 
(Tjernberg & Heimdahl Mattson 2014; Persson & Persson, 2013). Elever kan känna sig 
utanför den sociala gemenskapen och missa delar av den ordinarie undervisningen om de 
plockas ut. Samtidigt visar studier att det för elever med läs- och skrivsvårigheter kan 
vara framgångsrikt att arbeta en till en, framför allt med avkodningsträning. En till en-
undervisning är en strukturerad form av undervisning som visat sig vara en effektiv metod 
för elever med specifika läs- och skrivsvårigheter (Snowling & Hulme 2005; Höien & 
Lundberg 2013). Flertalet av lärarna önskar att specialläraren hade mer tid till lästräning 
enskilt med elev, för att få en bättre kontinuitet och mer lugn och ro vid lästräningen. Att 
arbeta efter RTI-modellen visar på goda resultat enligt Grosche & Volpe (2014).  
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Den handlar om att nå alla elever genom en läs- och skrivundervisning som bygger på 
vetenskapligt beprövade metoder. Samtidigt som den anses främja inkludering så innebär 
modellen att det i steg två och tre nästan uteslutande är en särskiljande lösning för 
eleverna. Det är dock viktigt att vara medveten om att exempel med RTI är hämtade från 
ett helt annat skolsystem (det amerikanska) och det kan därför vara svårt att försöka 
generalisera resultat från ett skolsystem till ett annat. 
 
Samtliga lärare i vår studie anser att något av det viktigaste för elever som ändå hamnat i 
läs- och skrivsvårigheter, är att deras svårigheter upptäcks tidigt och att insatser sätts in 
då. Fouganthine (2012) framhåller att förebyggande åtgärder bör sättas in i förskolan 
redan och att man redan från start utgår från att 20% av eleverna behöver stöd. Även 
Höien och Lundberg (2013) betonar vikten av tidiga insatser.  
 
Rektorer och speciallärare lägger störst vikt vid att det är viktigt att eleven får behålla sin 
självkänsla och motivation. Det är något som några lärare också säger. Ges tidiga insatser 
så borde fler elever behålla motivationen och självkänslan. Det förefaller vara så att 
insatser ganska ofta utvärderas på de undersökta skolorna och det är viktigt så att eleven 
inte får göra mer av det som inte visar sig fungera utan att det i sådant fall är  någon annan 
sorts insats som görs.   
 

6.5 Metoddiskussion 
Det finns en medvetenhet och förförståelse hos oss, i vår roll som lärare, när vi tolkar 
svaren från intervjuerna. Vi har dock under dessa försökt vara objektiva och goda lyssnare 
för att inte påverka resultatet. Vi märkte samtidigt att just vår kunskap och förståelse i 
ämnet öppnade nya infallsvinklar för den vi intervjuade.  
 
En forskare behöver öva på det hantverk som det innebär att intervjua, skriver Kvale 
och Brinkman (2014). Vi har båda begränsad erfarenhet av det sedan tidigare så det gör 
att vi kan ha brustit i intervjusituationen och/eller när resultatet skulle analyseras. I 
studien undersöks lärares, speciallärares och rektorers tankar kring elever i läs- och 
skrivsvårigheter och det stöd dessa elever kan få på skolan. Vi ser att det skulle kunna 
finnas en fördel med att urvalsgruppen består av en yrkesgrupp istället för flera då man 
på så vis kan få djupare kännedom om en yrkesgrupps uppfattningar om fenomenet.  
 

6.6 Framtida forskning 
Det vore intressant att utöka studien genom att intervjua lärare, speciallärare och rektorer 
på flera andra skolor för att se om liknande uppfattningar framkommer då eller om vi får 
andra beskrivningar. Det vore även intressant att genomföra observationer på dessa två 
skolor för att se och på plats uppleva hur arbetet på de två skolorna går till. Vi har fått 
beskrivningar men tror att observationer kan vara ett bra komplement. 
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Från och med den 1 juli 2014 har bestämmelserna om stödinsatser i skolan ändrats. Med 
anledning av detta har Skolverket reviderat de allmänna råden. Studien visar på en viss 
osäkerhet hos lärarna i arbetet med extra anpassningar. Något som en rektor också berättar 
om. Mot bakgrund av det så vore det ett intressant område att forska vidare i. Hur arbetar 
skolor med extra anpassningar? Vilka förutsättningar har lärare att genomföra de extra 
anpassningarna? 
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7    Sammanfattande slutsatser 
 
Det finns en medvetenhet om läs- och skrivsvårigheter hos pedagoger och rektorer på de 
två skolorna. Det finns många likheter i lärarnas, speciallärarnas och 
rektorernas  beskrivningar av läs- och skrivsvårigheter, orsaker till dessa samt hur det 
stödjande arbetet med elever med läs- och skrivsvårigheter kan se ut. 
 
Syftet med undersökningen var att beskriva pedagogers och rektorers perspektiv på vad 
läs- och skrivsvårigheter är. Pedagogerna nämner till skillnad från rektorerna elevers 
svårigheter i avkodningsförmågan när de beskriver vad läs- och skrivsvårigheter är till 
exempel nämner de läskoden, läshastigheten, ljudning, avkodningssvårigheter och att 
läsningen tar tid. Det skulle kunna ha att göra med deras profession i undervisningen. 
Studien indikerar en osäkerhet, sambandet läsförståelse och läs- och skrivsvårigheter, 
vilket kan ha att göra med att förståelsens betydelse vid läsning är något som skolan 
börjat  fokusera på de senaste åren och mer aktivt arbeta med. Utifrån rektors perspektiv 
kan läs- och skrivsvårigheter hindra kunskapsutveckling. 
 
Resultatet visar på en osäkerhet bland lärarna på skillnaden mellan läs- och 
skrivsvårigheter och specifika läs- och skrivsvårigheter. Även forskning visar på denna 
komplexitet. 
 
Lärarna i studien anser att de kan se att en elev som har läs- och skrivsvårigheter ofta har 
svårigheter med att fokusera. Speciallärarna och rektorerna uppmärksammar hur läs- och 
skrivsvårigheter inverkar på en elevs motivation och självförtroende. Forskning visar att 
det är viktigt att kartlägga vad okoncentrationen kan bero på. Det finns en risk att en elev 
med läs- och skrivsvårigheter undviker läsning, vilket lärare beskriver och inte heller 
utvecklas maximalt när det gäller språk, begåvning, emotionell och social utveckling.  
 
Screeeningar och olika tester är bra verktyg för att identifiera elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Vår studie visar på att dessa används, samt att en viktig del i 
identifieringen också är det som läraren ser och uppmärksammar i undervisningen av 
eleverna. För att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter är samtliga respondenter 
överens om att olika insatser behövs och att det i grunden krävs en undervisning av god 
kvalitet: en undervisning, vilken gör att färre elever hamnar i svårigheter. När elever 
hamnar i svårigheter är det viktigt med tidig identifiering och tidiga insatser. Arbetet bör 
läggas upp utifrån de svårigheter eleverna har. När det gäller insatser för läsning i tex 
avkodning kan det framgångsrikt ske enskilt för en eleven medan andra insatser kan ges 
i klassrummet. Det måste få se olika ut beroende på elevens läs- och skrivsvårigheter, 
men även utifrån elevens styrkor och motivation. 
 
Vi har fått bekräftat att den specialpedagogiska verksamheten är viktig på skolorna. 
Speciallärarna bidrar till genomförande och analys vid kartläggning, är ett stöd i 
klassrumssituationen samt ett stöd till rektor, utifrån sin kompetens. Med sin 
spetskompetens vidgar specialläraren förståelsen för elever med läs- och skrivsvårigheter 
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på skolan.  Den ökade kunskap vi tillägnat oss genom att arbeta med denna studie tar vi 
med oss i vårt  kommande yrke som speciallärare. Vi har fått fördjupade kunskaper om 
läs- och skrivsvårigheter och dess orsaker. Även en ökad förståelse för hur vi 
framgångsrikt kan arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. Förhoppningsvis kan 
våra kunskaper och erfarenheter bidra till att fler elever får en god läs- och 
skrivutveckling. 
                                                    
Vår förhoppning är att alla elever med läs- och skrivsvårigheter på alla skolor i landet 
ska ges det stöd de behöver. Alla elever ska ges förutsättningar för en god läs- och 
skrivutveckling.  Det ska självklart inte vara ett lotteri! 
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide Lena Berglin & Sandra Pettersson 
 
”Uppvärmningsfrågor” 
Vilken utbildning har du och hur länge har du arbetat?  
Vilken klass undervisar du i nu? (Rektor; vilken enhet ansvarar du för?) 
 

Beskrivning av läs- och skrivsvårigheter hos elever 
Berätta vad läs- och skrivsvårigheter är för dig? 
Vad tror du att läs- och skrivsvårigheter kan bero på? 
På vilket sätt kan du se att en elev har svårigheter med läsning och skrivning? 
 

Specialpedagogiskt stöd – särskilt stöd 
På vilket sätt identifieras elever med läs- och skrivsvårigheter?  
Vilka kriterier har er skola för att elever med läs och skrivsvårigheter ska få 
specialpedagogiskt stöd?  
Hur arbetar skolan med extra anpassningar?  
Hur arbetar skolan med åtgärdsprogram? 
 
Stödjande arbete med läs- och skrivsvårigheter  
På vilket sätt kan skolan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter att få en god läs- 
och skrivutveckling?  
Vad kan en speciallärare/specialpedagog tillföra dessa elever?  
Hur är stödet utformat för elever med läs- och skrivsvårigheter?  
På vilket sätt bidrar stödet till elevernas läs- och skrivutveckling? 
Hur utvärderas den specialpedagogiska verksamheten? 
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Bilaga 2 

Hej! 
 
Vi heter Sandra Pettersson och Lena Berglin och vi går sista terminen på 
speciallärarprogrammet i Umeå, med inriktning mot läs-, skriv-, och språkutveckling. I 
vårt examensarbete har vi valt att fördjupa oss i läs- och skrivsvårigheter och hur 
stödinsatser utformas. 
 
Syftet med undersökningen är att beskriva och undersöka hur rektor, 
specialpedagog/speciallärare och lärare uppfattar läs- och skrivsvårigheter och hur 
stödinsatser kan se ut på två skolor.  
 
Studien kommer att genomföras med intervjuer under oktober/november 2016. Varje 
intervju beräknas ta max 45 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i en ostörd miljö, 
på en tid och plats som Du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut. Vi 
kan komma att kontakta dig igen om vi behöver komplettera någon fråga. Vi kontaktar 
Dig för att bestämma dag, tid och plats för intervjun. 
 
Den information som Du lämnar kommer att behandlas säkert och förvaras så att ingen 
obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att 
ingen individ kan identifieras och det finns möjlighet för deltagande skola att ta del av 
resultatet. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer det att finnas i en databas 
vid Umeå universitet. Inspelningarna och den utskrivna texten kommer att förstöras när 
examensarbetet är godkänt.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
närmare motivering. Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till: 
 

Lena Berglin                                                         Sandra Pettersson  
Student                Student  
lena.b2@                                                               sandra.pettersson@ 
Mobil: 070-XXX XX XX                                    Mobil: 070-XXX XX XX 
 

         
                 Vänliga hälsningar Lena & Sandra 

 
 
 
 
 
 
 


