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Abstract 

  

The aim of the study is to examine the one-to-one interventions and methods used by special education 

teachers for pupils with reading disabilities. The study highlights how special education teachers plan, 

implement and evaluate the interventions, based on analysis of qualitative interviews. The survey consists 

of eleven special education teachers active in eleven different schools. The study shows that the special 

education teachers consider early, intense interventions and a combination of evidence-based methods and 

materials as a means for good results. A majority of the teachers emphasize high competence and use 

current research in planning, implementation and evaluation of reading interventions. The special education 

teachers are unanimous in that cooperation between different competences and with guardians is a necessity 

to best support pupils with reading difficulties. All special education teachers emphasize that a respectful 

relationship with the pupil must permeate the individual reading interventions. In summary, the special 

education teachers express the need of more time for early intense interventions regarding pupils with 

reading disabilities. A question that arises is why those responsible in the municipality, in spite of thorough 

screening and research, do not sufficiently prioritize early intense interventions. 

 

 

 

Nyckelord: specialundervisning, intensivperioder, enskild undervisning, tidiga insatser, 

screening. 

 

  



 

 

 

 

  



 

Förord 

 

Detta examensarbete har skrivits i nära samarbete mellan Helena Eriksson och 

Christina Lindhe. Avsnitten inledning, syfte, metod, resultat och diskussion har 

skrivits av författarna gemensamt. Huvudansvaret för delar i bakgrunden har delats 

upp mellan författarna. Christina har ansvarat för avsnitten 3.1 – 3.5. Helena har 

ansvarat för avsnitten 3.6 – 3.10. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ingmarie Mellenius som uppmuntrat oss och gett oss 

värdefullt stöd under skrivprocessen. Dessutom vill vi tacka våra respondenter som 

frikostigt delat med sig av sina erfarenheter och tankar. Utan er hade studien inte 

kunnat genomföras.  

 

Matfors, januari 2019 

 

Helena Eriksson och Christina Lindhe 
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1 Inledning 

 

En speciallärare skall enligt examensförordningen bland annat uppvisa ”fördjupad 

förmåga till ett individanpassat arbetssätt för barn och elever i behov av särskilt stöd” 

(SFS 2011:688 s.11). För specialiseringen mot språk-, skriv- och läsutveckling ska också 

studenten kunna ”kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och elevers 

språk-, skriv- och läsutveckling” (SFS 2011:688 s.10). Detta individanpassade arbetssätt 

behöver dock klargöras och fastslås då det saknas forskning om den nutida speciallärarens 

uppdrag och arbetsuppgifter (Byström, 2018a). Det fattas även relevant forskning som 

stöttar den specialpedagogiska verksamheten i skolan då de specialpedagogiska studier 

som hittills gjorts har till största delen varit kritiska. De har pekat på brister och problem 

istället för att utveckla metoder och arbetssätt (Westling Allodi, 2016). 

 

Att ha en god läs- och skrivförmåga är grunden för att en elev ska nå kunskapskraven i 

samtliga skolämnen. Dagens samhälle fordrar en god läsförmåga. Skolan lyckas dock inte 

stötta alla elever till goda resultat i läsning. Att ha läs- och skrivsvårigheter kan innebära 

ett utanförskap både i privat-, samhälls- och yrkeslivet. Ett kvalificerat 

specialpedagogiskt stöd för elever i lässvårigheter är därför ett viktigt komplement till 

den ordinarie undervisningen (Myrberg, 2001). Studier visar att tidiga insatser och en-

till-en-undervisning kan vara en framgångsfaktor för dessa elever (Alatalo, 2011; Hattie, 

2014; Høien & Lundberg, 2013; Snowling & Hulme, 2005). 

 

Huvudmannen i den undersökta kommunen vill på ett proaktivt sätt förebygga och tidigt 

identifiera läs- och skrivsvårigheter hos eleverna. Detta görs på alla skolor med en 

gemensam och obligatorisk screeningplan från förskoleklass till årskurs nio. Screeningen 

syftar till att uppmärksamma elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd.  

 

Det finns många interventioner som enligt forskningen är framgångsrika för elever i 

lässvårigheter. Flera av dem passar bäst som en-till-en-undervisning för eleverna. Vad 

som dock är den största avgörande faktorn för en lyckad läsutveckling är skickliga lärare 

och speciallärare med tilltro till eleven och kunskap om hur förutsättningar skapas 

(Alatalo, 2011; Fouganthine, 2012; Myrberg, 2007; Tjernberg, 2013). En av dessa 

förutsättningar kan vara speciallärarens förmåga att skapa en god relation till sin elev 

(Hattie, 2014). Att visa intresse för och respektera eleven bortom lässvårigheten kan 

påverka elevens motivation och mående positivt. Det är viktigt att vara medveten om att 

lässvårigheter och specialpedagogiska insatser kan inverka på självkänslan (Alatalo, 

2011; Taube, 2010). 

 

Under vår utbildning till speciallärare har tyngdpunkten ofta legat på ett proaktivt och ett 

inkluderande förhållningssätt till elever i lässvårigheter. I utbildningen har läsutveckling 

och utredning av läs- och skrivsvårigheter haft stort fokus. Vi instämmer i att 

förebyggande av lässvårigheter, anpassningar i lärmiljö och utredning av bakgrunden till 

lässvårigheter alltid bör göras innan individuella läsinsatser sätts in. Som speciallärare 

kommer vårt arbete att vara såväl främjande och förebyggande som åtgärdande. Därför 

är en kombination av såväl ett inkluderande arbetssätt som individuella stödinsatser 

nödvändig när det gäller elever i lässvårigheter.  
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Det finns inte några självklara eller ultimata undervisningslösningar som passar alla 

elever i lässvårigheter. Alla elever är unika och därför behöver bemötandet och stödet till 

dem individanpassas. Av dessa anledningar finns behovet av att undersöka och belysa 

speciallärares hantverk och beprövade erfarenhet när det gäller individuell undervisning.  

Genom intervjuer lyfter studien fram vilka åtgärder och metoder som används i den 

dagliga praktiken när det gäller en-till-en-undervisning av elever i lässvårigheter. Studien 

kan ge en inblick i individuella läsinsatser och komma att bli värdefull för andra 

speciallärarstuderande och nyblivna speciallärare. 

1.1 Avgränsande av forskningsområde 

Läs- och skrivsvårigheter är två begrepp som hör ihop. Studien är avgränsad till att beröra 

specialpedagogiska insatser gällande lässvårigheter, främst med avseende på avkodning 

och läsflyt. Studien riktar sig mot det arbete speciallärare utför. Det består av 

respondenternas berättelser och därmed deras subjektiva syn på sitt arbete. I studien 

används genomgående begreppet speciallärare, som här innefattar utbildade speciallärare, 

specialpedagoger samt andra erfarna och legitimerade lärare med liknande uppdrag.  

 

Studien belyser vilka metoder och material som speciallärare använder vid individuella 

insatser för elever från förskoleklass till årskurs 6. Studien inriktas på de åtgärder som 

stöttar elever i lässvårigheter. Därmed fördjupas studien inte i utredningar av 

lässvårigheter eller de främjande och förebyggande insatser som annars skall genomsyra 

verksamheten och ofta genomförs i helklass. Studien fördjupas inte heller i de digitala 

program och appar som används i arbetet med eleverna. 

 

Lässvårigheter kan ses på olika sätt. Ses eleverna med svårigheter eller i svårigheter? 

Begreppet elever i lässvårigheter har valts utifrån ett dilemmaperspektiv, då 

lässvårigheter kan ha flera orsaker grundade i både arv och miljö. Därför bör stödet alltid 

individanpassas. Enligt Nilholm (2007) saknas enkla lösningar på vilken undervisning 

som bäst tillgodoser elevers varierande behov. Avvägningen mellan en-till-en-

undervisning och att vara delaktig i klassgemenskapen skapar detta dilemma.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med studien är att belysa vilka individuella insatser och metoder ett antal 

speciallärare använder sig av i sitt dagliga arbete med elever i lässvårigheter.  

 

De frågeställningar som valts att fokusera på i studien är: 

 

 Hur beskriver speciallärare sin planering av individuella insatser? 

 

 Hur beskriver speciallärare sitt genomförande av individuella insatser? 

 

 Hur beskriver speciallärare sin utvärdering av individuella insatser? 

  



8 

3 Bakgrund 

Avsnittet inleds med att begreppet läsning analyseras och modellen The Simple View of 

Reading förklaras. Därpå beskrivs typisk läsutveckling, följt av orsaker till och 

identifiering av lässvårigheter samt deras koppling till metoder och arbetssätt för elever i 

lässvårigheter. Vidare presenteras de styrdokument som speciallärare har att förhålla sig 

till i yrkesutövandet. Sedan diskuteras specialpedagogiska perspektiv och balansgången 

mellan individuell undervisning och klassgemenskap. Därpå redogörs för vad man vet 

om hur speciallärare faktiskt arbetar. Det följs av en sammanställning av de faktorer som 

kan påverka effekten av specialundervisning. Kapitlet avslutas med en redogörelse över 

framgångsrika metoder och arbetssätt i arbetet med elever i lässvårigheter.  

3.1 Vad är läsning? 

Som speciallärare är det viktigt att känna till komplexiteten i att bli en god läsare. Att 

behärska kunskapsområdet gör att orsaker till elevers lässvårigheter kan ringas in och 

utifrån det kan anpassade insatser för eleven genomföras. 

 

Läsning är att förstå innehållet i en skriven text, enligt Elbro (2004). För att kunna det 

måste läsaren för det första kunna avkoda, det vill säga koppla fonem (språkljud) till 

grafem (bokstav). Förmågan måste övas så den blir automatiserad. Det innebär att orden 

då kan läsas som ortografiska helheter (ordbilder). För det andra krävs språkförståelse, 

alltså att läsaren har kunskap om ordens betydelse och i vilka sammanhang de kan 

användas. Vidare behövs också kännedom om grammatik, särskilt syntax (satslära), 

semantik (betydelselära) och pragmatik (situationsanpassning och användning av 

språket). Men läsaren måste också vara insatt i ämnet samt ha omvärldskunskap för att 

textens budskap ska kunna skapa mening (Elbro, 2004; Fredriksson & Taube, 2012).  

 

Läsning förklaras av många forskare som en språklig aktivitet där två beståndsdelar 

ingår: avkodning och språkförståelse. I modellen The Simple View of Reading, (SVR) 

(Figur 1) förklaras läsförståelse utifrån formeln läsförståelse = avkodning x 

språkförståelse (Hoover & Gough, 1990; Tunmer & Greaney, 2010). Med begreppet 

avkodning avses processer som både är syntetiska (bottom up) och analytiska (top down). 

Med bottom up menas att läsinlärningen går från kopplingen ljud-bokstav till ord. Med 

top down utgår läsinlärningen från ord som ses som ordbilder. Top-down-processer 

inbegriper också en förförståelse från de idéer läsaren har om hur texten ska fortsätta. 

Begreppet språkförståelse handlar om att förstå och tolka innebörden av ord och 

meningar. Båda förmågorna är beroende av varandra för att läsförståelse ska uppstå. Om 

en av förmågorna är nedsatt påverkar det läsförståelsen negativt.  

 

Kritik mot SVR-modellen har lyfts fram då den anses vara förenklad genom att den 

endast innehåller två delar, avkodning och språkförståelse eftersom läsning är en 

komplex kognitiv aktivitet där flera processer samspelar (Kamhi & Catts, 2012). Høien-

Tengesdal (2010) tar upp lästid som en aspekt som borde finnas med i SVR-modellen för 

att ge en klarare bild av läsförmågan.  
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Figur 1 The Simple View of Reading (Levlin, 2014 s.16 efter Tunmer & Greaney, 2010) 

 

SVR-modellen kan vara ett verktyg för specialläraren i arbetet med att identifiera de 

elever som inte har en typisk läsutveckling. I modellen finns en indelning av läsförmågan 

i fyra typer. Dessa förklaras här översiktligt för att skapa en förståelse för olika eller 

blandade svårigheter som kan visa sig i samband med läsning.  

Typisk läsutveckling  

Elever med typisk läsutveckling kan bearbeta fonologisk information och därmed lära sig 

att avkoda och automatisera ord. De har även språkförståelse som bland annat inbegriper 

ordförråd, grammatik, bakgrundskunskap, att kunna lyssna, att kunna svara på frågor 

samt att återberätta en händelse. Eleverna har avkodningsförmåga och språkförståelse 

som ger god läsförståelse där de kan reflektera och göra inferenser (Høien & Lundberg, 

2013).  

Blandade lässvårigheter  

Att ha svårigheter både med avkodning och med språkförståelse innebär begränsad 

läsförståelse. Det medför att den fonologiska informationen inte bearbetas på grund av 

exempelvis svårigheter med korttidsminnet. När det gäller hörförståelsen kan brister i 

ordkunskap, grammatik, eller svårigheter med att göra inferenser vara bakomliggande 

orsaker. I denna grupp återfinns elever som uppfyller kriterier för språkstörning men 

också dyslexi (Kamhi & Catts, 2012; Tunmer & Greaney, 2010). 

Specifika förståelsesvårigheter 

Enligt Høien och Lundberg (2013) har elever med specifika förståelsesvårigheter normal 

avkodningsförmåga, även vid läsning av nonsensord. Svårigheterna med att förstå det 

lästa kan bero på ett litet ordförråd, bristfällig meningsbyggnad, svårigheter att kunna 

återberätta, svara på frågor eller bristande hörförståelse. Eleverna kan också ha en liten 

bakgrundskunskap och därmed svårt för att göra inferenser. Forskningen visar vidare att 

dessa elever har svårigheter med sitt kort- och långtidsminne. I vissa fall kan barn med 

specifika förståelsesvårigheter även uppfylla kriterier för språkstörning (Nation, Clarke, 

Marshall & Durand, 2004).  
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Specifika avkodningssvårigheter 

Specifika avkodningssvårigheter innebär begränsningar i att kunna bearbeta fonologisk 

information. Elever med detta problem får svårigheter med att avkoda ord och även att 

automatisera dem. Dock kan de ofta kompensera detta med god hör- och läsförståelse. 

Att ha en språklig förmåga som är god kompenserar också för svårigheterna med 

avkodningen (Bishop & Snowling 2004). I den här gruppen återfinns elever med dyslexi 

(Høien & Lundberg, 2013). 

3.2 Läsutvecklingen faser 

För de flesta elever är läsinlärning något som sker relativt friktionsfritt. I 

specialläraruppdraget ingår att arbeta proaktivt för att förebygga lässvårigheter, därför 

kan kunskaper om typisk läsutveckling fungera som en måttstock för att se var en elev 

befinner sig i sin läsutveckling. Om en elev inte utvecklas som förväntat i sin läsinlärning 

bör detta uppmärksammas och kartläggas av specialläraren. Utveckling av avkodning kan 

enligt Høien och Lundberg (2013) delas in i fyra olika faser: pseudoläsning, det 

logografiska, det fonologiska samt det ortografiska stadiet. 

Pseudoläsning 

I den första fasen kan barnet ännu inte läsa. Däremot kan barnet med hjälp av 

omgivningen och sammanhanget runt ordet, förstå vad som står på välkända skyltar, 

förpackningar och böcker (Høien & Lundberg, 2013). 

Logografisk fas  

I denna fas har barnet ännu inte knäckt den alfabetiska koden, det vill säga kunskapen om 

sambandet mellan fonem-grafem. Ord känns i det här stadiet igen som bilder utifrån hur 

det ser ut, exempelvis bilden av det egna namnet (Høien & Lundberg, 2013). 

Fonologisk fas 

Därpå följer den alfabetiska fonologiska läsningen där barnet kan höra och särskilja 

fonem i ord, rimma, dela in ord i stavelser eller räkna ord i en mening. En stor mängd 

forskning visar att fonologisk medvetenhet är viktigt för läs- och skrivinlärning. Särskilt 

viktig har fonemisk medvetenhet visat sig vara (Lundberg & Herrlin, 2014; Snow & Juel, 

2005). Fonemisk medvetenhet innebär en högre nivå av fonologisk medvetenhet. Att 

kunna manipulera med fonem i ord, ta bort fonem, lägga till fonem eller identifiera om 

ett fonem är i början, mitten eller i slutet av ett ord är exempel på fonemisk medvetenhet 

(Lundberg & Herrlin, 2014). Forskning visar att barn som är fonologiskt medvetna och 

förstår att ord är uppbyggda av fonem som kan representera grafem har goda 

förutsättningar att lära sig hur skrivtecken används vid läsning och skrivning. Fonologisk 

medvetenhet kan förutsäga senare läsförmåga (Wolff  & Gustavsson, 2015). När barnet 

sedan känner igen bokstäverna till dess namn och form är den alfabetiska koden knäckt. 

Barnet kan genom att dela upp orden i grafem nu tyda ord och är redo för läsning. Till en 

början går läsningen osäkert och långsamt. Texten avkodas genom ljudning och barnet 

försöker förstå sin lästa text. För att avkodningen ska bli automatiserad krävs kontinuerlig 

övning, så att en ortografisk bild kan skapas i långtidsminnet (Myrberg, 2007). 

Ortografisk fas 

I den sista fasen, ortografisk läsning, har barnets läsning automatiserats och orden 

avkodas direkt och omedvetet som ordbilder. Nu behöver barnet inte längre lägga all 

energi på att ljuda orden, utan kan istället koncentrera sig på att förstå textens innehåll. 
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Barnet blir nu också morfologiskt medvetet och har kunskaper om hur ord kan böjas och 

sättas samman (Høien & Lundberg, 2013). 

3.2.1 Läsflyt 

För att sedan uppnå läsflyt krävs att barnet kan växla mellan fonologiska och ortografiska 

strategier. Kännetecknande för goda läsare är att de växlar mellan strategierna (Høien & 

Lundberg, 2013). Vid möte med ett okänt ord måste läsaren frångå den ortografiska 

strategin och i stället använda den fonologiska. Läsflyt handlar förutom om en 

automatiserad läsning även om att läsa med rätt hastighet och med inlevelse. Flyt i 

läsningen hänger också samman med läsförståelse (Lundberg & Herrlin, 2014). 

3.2.2 Läsförståelse 

Det räcker således inte att ha läsflyt för att bli en god läsare. Barnet måste också förstå 

vad de lästa orden betyder. Forskning visar ett tydligt samband mellan ordförråd och 

läsutveckling. Storleken på ett barns ordförråd påverkar läsinlärningen eftersom 

ordförrådet har betydelse för både avkodningsförmåga och läsförståelse. För att uppnå en 

god läsförståelse krävs också bakgrundskunskap och en förmåga att kunna reflektera och 

göra inferenser (Alatalo, 2011; Elwér, 2014).  

3.2.3 Intresse och motivation 

En annan viktig faktor för läsutveckling är intresse och motivation. En god läsförmåga 

hör samman med hur mycket eleven läser. Lundberg och Herrlin (2014) framhåller att 

läsning till stora delar är en färdighet. För att utveckla läsflyt krävs mycket övning, minst 

5000 timmar om läsningen ska bli riktigt bra. Dilemmat är att skolans tid inte räcker. Det 

innebär att läsning måste ske även utanför skoltid vilket kräver att eleven är intresserad 

av att läsa.  Matteuseffekten relaterad till läsutveckling beskrivs av Stanovich (1986). Han 

menar att de elever som får kämpa med sin inledande läsning läser mindre än sina 

kamrater utan lässvårigheter. Detta ger mindre lästräning och leder till att de halkar efter 

kamraterna i både läsutveckling och läsmotivation. De starka läsarna däremot blir 

motiverade av sina framgångar och utvecklar både språk och läsförmåga allt snabbare. 

En negativ spiral skapas då elever som möter stora hinder i sin läsinlärning tappar sin 

läslust, undviker läsning och försöker dölja detta. Det ger effekter på skolprestationer, 

självförtroende och självkänsla (Myrberg, 2007; Taube, 2010).  

3.3 Orsaker till lässvårigheter 

En del i en speciallärares mångfacetterade uppdrag är att identifiera elever i 

lässvårigheter. Goda kunskaper om bakomliggande orsaker till lässvårigheter är 

avgörande för att speciallärare ska kunna stötta och ge rätt insatser på rätt nivå. 

Speciallärare behöver även dessa kunskaper för att kunna samarbeta med annan expertis 

på området exempelvis logoped, psykolog och läkare. 

 

Lässvårigheter är ett komplext område där genetiska förutsättningar och olika 

miljöfaktorer påverkar den enskilda individen (Jacobson 2006; Myrberg 2007; Tjernberg, 

2013). I Jacobsons (2006) modell, (Figur 2) påvisas tänkbara orsaker till och 

konsekvenser av läs- och skrivsvårigheter. Modellen visar hur samhället och pedagogik 

kan inverka på de olika faktorerna. Den ger förståelse för hur olika faktorer kan samverka, 

påverka och leda till läs- och skrivsvårigheter.  
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Arv och miljö genomsyrar och påverkar alla övriga faktorer. De inåtgående pilarna i 

modellen visar på möjliga förklaringar till läs- och skrivsvårigheter. Kombinationerna av 

dem kan varieras på en mängd sätt och dessa faktorer kan inverka positivt likväl som 

negativt. De utåtgående pilarna visar på möjliga konsekvenser eller komplikationer av 

läs- och skrivsvårigheter. Dessa effekter har möjlighet att minimeras om skolan 

uppmärksammar elevens svårigheter och vad dessa kan leda till (Jacobsson, 2006; 

Myrberg, 2007). 

 

Figur 2 Jacobssons modell av läs- och skrivsvårigheter i kontext (efter Jacobsson, 2006, s. 2).  
 

Språkliga faktorer 

Ett barns språkutveckling har betydelse för dess läs- och skrivinlärning. Språkliga 

faktorer som försenad språkutveckling och gravare uttalssvårigheter kan få till följd att 

elevens ordförråd och syntax är bristfälliga. Att ha en annan språkbakgrund kan innebära 

svårigheter med läsförståelsen på grund av ett för litet ordförråd och eventuella 

kulturkrockar (Jacobsson, 2006; Nettelbladt, 2013).  

Begåvningsfaktorer 

Begåvningsfaktorer påverkar elevens inlärning. Nedsatt intellektuell förmåga kan leda till 

allmänna läs- och skrivsvårigheter. Personer med läs- och skrivsvårigheter har i studier 

visat sig ha sämre arbetsminne än normalläsare. Om en elev har nedsatt 

arbetsminnesförmåga kan det visa sig genom att eleven har svårigheter att hålla fokus på 

uppgiften samt att förstå längre instruktioner. För omgivningen kan eleven uppfattas ha 

koncentrationssvårigheter (Bergman-Nutley & Klingberg, 2014). Elever med hög 

begåvning kan kompensera exempelvis sin dyslexi genom att använda olika 

inlärningsstrategier (Høien & Lundberg, 2013; Jacobsson, 2006).  

Sociala faktorer  

Sociala faktorer som hemförhållanden med brister i språklig kommunikation eller otryggt 

klassrumsklimat samt svårigheter i samspel med kamrater har också visat sig ha betydelse 

för att riskera att få läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006; Myrberg, 2007). 
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Emotionella faktorer  

Emotionella faktorer kan vara ett hinder vid inlärning av något nytt. En elev som har låg 

självbild har svårare att utmana sig själv vid inlärning (Stanovich, 1986). Jacobsson 

(2006) poängterar att i den första läsinlärningen kan det ibland vara viktigare med en 

positiv självbild än en hög begåvning.   

Hörsel och syn   

Hörsel och syn är två viktiga sinnen vid all inlärning. Är hörsel och syn nedsatta så kan 

det påverka läsinlärningen. Det ska dock noteras att elever med dessa funktionshinder 

ofta lär sig läsa. Hur pass bra de lär sig läsa beror på omfattningen av nedsättningen 

(Jacobsson, 2006; Johnsen, 2010).  

Medicinska faktorer  

Olika sjukdomstillstånd kan medföra skolfrånvaro. De mediciner som ges till barn kan 

påverka dem, både i vakenhetsgrad och i uthållighet. Det kan innebära att läsinlärningen 

störs eftersom den kräver energi och koncentrationsförmåga (Jacobsson, 2006; Ors, 

2009). 

Neuropsykiatriska faktorer 

Koncentrationssvårigheter är den gemensamma nämnaren för elever med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Dessa påverkar eleven när den ska lära 

sig att läsa och i synnerhet förstå innehållet. Att sammanfatta och dra slutsatser kräver 

koncentration (Ors, 2009; Taube, 2007).  

Mognadsfaktorer 

I samma årskurs kan det finnas en stor skillnad bland elevers mognadsnivå. En flicka som 

är tidigt född på året kan mognadsmässigt vara fyra år före en pojke som fyller sent på 

året. Detta kan medföra att elever, i synnerhet omogna pojkar, tidigt ger upp försöken att 

lära sig läsa. Även uthålligheten kan vara kortare hos ett omoget barn därför är det viktigt 

att pedagogiken anpassas (Jacobsson, 2006; Lundberg & Herrlin, 2014). 

För lite övning 

Det är allmänt känt att övning ger färdighet. Anledningarna till varför elever övar för lite 

kan vara sjukdom, skolk eller omognad (Jacobsson, 2006). Men det kan också vara 

svårigheter vid läsinlärningen som skapar en ond cirkel. Elever som känner motstånd 

undviker att träna läsning och får därigenom för lite övning (Fischbein, 2009; Stanovich, 

1986). 

Fonologiska faktorer  

De fonologiska faktorerna är centrala vid läsinlärning. Sambandet är starkt mellan att ha 

brist på fonemisk medvetenhet och att utveckla dyslexi (Høien & Lundberg, 2013; 

Lundberg & Herrlin 2014; Snow & Juel 2005; Wolff  & Gustavsson, 2015). 

3.4 Att identifiera lässvårigheter  

För speciallärare är tester och diagnoser ett arbetsredskap för att ringa in lässvårigheter. 

Det är viktigt att stödundervisning har sin utgångspunkt i ett grundligt 

diagnostiseringsarbete. Ett av syftena vid kartläggning är att ta reda på vilka styrkor och 

svagheter eleven har. Resultatet ger vägledning om vilka åtgärder som bör sättas in för 

att stötta elever i lässvårigheter. Det finns inget upplägg som passar alla, utan 
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undervisningen bör utformas av kunniga lärare som anpassar stödet till den enskilda 

eleven (Høien & Lundberg, 2013).  

3.4.1 Screeningtest 

Screeningtest är utformade så att de kan användas till alla elever i en klass. Testen ger en 

överblick över elevernas kunskaper och kan ge information om vilka elever som behöver 

insatser eller behöver kartläggas ytterligare (Jacobsson, 2010). Samstämmig forskning 

framhåller att låga testresultat inom områdena fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom och Rapid Automatized Naming (RAN) kan förutsäga om en elev 

riskerar att utveckla avkodningssvårigheter (SBU, 2014). I förskoleklass kan exempelvis 

screeningmaterialen Fonolek (Kimga HB, 2018) och Bornholmsmodellen (Lundberg, 

Rydkvist & Strid, 2018) användas.  Från och med 1 juli 2019 är screeningmaterialet Hitta 

språket obligatoriskt för förskoleklass (Skolverket, 2018a). För årskurs 1-3 finns 

Skolverkets bedömningstöd som är obligatoriskt (Skolverket, 2018d).  

3.4.2 Kartläggning  

De elever som uppvisar låga resultat på screeningtest bör uppmärksammas. Genom en 

läs- och skrivkartläggning kan fördjupad kunskap om elevens olika förmågor tydliggöras 

(Carlström, 2010). Att testa elevens avkodningsförmåga, språkförståelse, stavning, 

ordförråd, läshastighet, minne, begåvning med mera kan ge förståelse för bakomliggande 

orsaker till lässvårigheter (Jacobsson, 2010). Enligt Carlström (2010) bör en kartläggning 

ge svar på frågor som elevens styrkor och svagheter, vilka strategier eleven använder sig 

av, hur läs- och skrivförmågan ser ut, om kompletteringar måste göras utifrån resultat och 

hur resultaten ska omvandlas till insatser. Insatserna bör vara kopplade till teori och 

forskning.  

3.4.3 Bedömning årskurs 3, 6 och 9 

För bedömning av uppnådda kunskapskrav i årskurs 3 finns det obligatoriska nationella 

ämnesprovet i svenska. Som stöd för en likvärdig och rättvis betygssättning av en elevs 

kunskaper i årskurs 6 och 9 finns ett nationellt ämnesprov i svenska. Proven ger en 

summativ bedömning av den enskilda elevens kunskaper men även en bild av klassens 

kunskapsnivå. Om en elev uppvisar låga resultat skall skolan göra vidare utredningar. För 

de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå dessa krav har skolan ett tydligt 

ansvar. ”Alla som arbetar i skolan har ansvar att uppmärksamma och stödja elever i behov 

av extra anpassningar eller särskilt stöd” (Skolverket, 2018c, s. 12).  

3.5 Styrdokument gällande läsförmåga  

En av skolans viktigaste uppdrag är att främja utvecklingen av elevers läsförmåga. I 

Läroplanen för grundskolan finns målet att eleven efter grundskolans utbildning ”kan 

använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt” (Skolverket, 

2018c, s.11).  

Grundskolan i Sverige styrs och regleras av Skollagen (SFS 2010:800), Läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2018c) och kommunernas egna planer. Rektor på varje enskild 

skola har ansvar för att eleverna får det stöd de har rätt till för att nå kunskapsmålen och 

Skollagen fastslår att det på varje skola ska finnas en elevhälsa. Bland annat skall den 

inrymma ”tillgång till personal med sådan kompetens att elevernas behov av 

specialpedagogiska insatser kan tillgodoses” (Skollag 2010:800, kap. 2, § 25). Skollagen 
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ställer dock inga krav på specialpedagog- eller speciallärarlegitimation och deras 

uppgifter varken klarläggs eller särskiljs i Skollagen (SFS 2010:800).  

 

Under senare år har tydliga skärpningar tillkommit i skolans styrdokument, i synnerhet 

mot förskolan och de lägre årskurserna i grundskolan. Från och med 2018 blev det 

obligatoriskt att gå i förskoleklass från sex års ålder. En ny läroplan för förskolan kommer 

att gälla från 1 juli 2019. Där står det att:  

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för skriftspråk samt 

förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap. (Skolverket, 

2018b, s. 9) 

Vid samma tidpunkt kommer det att bli obligatoriskt i förskoleklass att kartlägga, bedöma 

och dokumentera elevers språkutveckling med materialet Hitta språket (Skolverket, 

2018a). Detta är anpassat till Nationellt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som 

är obligatoriskt för årskurs 1. Syftet är att tidigt kunna identifiera och synliggöra de elever 

som befinner sig i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter (Skolverket, 2018d). I 

Läroplanen för grundskolan finns kunskapskravet för godtagbara kunskaper i 

läsförståelse i slutet av årskurs 1. Där står: 

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt. Genom att 

kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt 

visar eleven begynnande läsförståelse. (Skolverket, 2018c, s. 263) 

De kunskapskrav som finns för elever i slutet av årskurs tre visar på ett tydligt krav på 

progression. Det står att elever ”kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att 

använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt” (Skolverket, 2018c s. 263).   

 

För elever i lässvårigheter har skolan ett tydligt ansvar. Skollagen (SFS 2010:800) säger 

att eleven skyndsamt skall ges stöd om det befaras att målen inte uppnås:  

Om det inom ramen för undervisningen eller genom resultatet på ett nationellt prov, 

uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs vårdnadshavare eller 

på annat sätt framkommer att det kan 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 3 kap 

5a§)  

Extra anpassningar kan både ges i och utanför klassrummet och behöver inte föregås av 

utredningar. De kan exempelvis innebära lästräning med speciallärare under en 

intensivperiod (Skolverket, 2014).  

 

Forskning visar att skolor har svårt att identifiera och följa upp elevers behov när det 

gäller extra anpassningar (Skolinspektionen, 2016). En anledning som påtalas är att 

skolor fortfarande håller på att utveckla arbetssätt och former för extra anpassningar då 

endast åtgärdsprogram tidigare har använts. Om de extra anpassningarna inte är 

tillräckliga för elevens fortsatta utveckling mot kunskapsmålen är det rektors ansvar att 

starta en utredning (SFS 2010:800). Utredningen kan delegeras till exempelvis en 

speciallärare. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd utformas ett 
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åtgärdsprogram för eleven (Skolverket, 2014). I behörighetsförordningen för 

speciallärarexamen (SFS 2016:592) fastställs att ”undervisa som speciallärare är 

detsamma som att bedriva undervisning som avser särskilt stöd” (Skolverket, 2016, s 8).  

Att lyssna till elevens tankar kring sin egen utbildning betonas i Skollagen. För att 

tillvarata elevens rättigheter bör skolan tillsammans med eleven utvärdera stödinsatserna 

(SFS 2010:800; Skolverket, 2018c).  

3.5.1. Kommunens screeningplan 

Huvudmannen i kommunen där denna studie genomförts poängterar vikten av att alla 

elever ska få möjligheten att klara av sina mål i skolan. Detta vill de styrande möjliggöra 

genom ett proaktivt arbete där elevers läs- och skrivutveckling står i fokus. Kommunen 

har nyligen beslutat att alla skolor ska använda en gemensam screeningplan från 

förskoleklass till årskurs nio. Screeningplanen innehåller Skolverkets nationella 

obligatoriska bedömningsstöd, de nationella proven men också andra screeningmaterial 

så som Nya Språket lyfter och diagnostiskt material för analys av läs- och skrivförmåga 

(DLS)1. 

3.6 Specialpedagogiska perspektiv på lässvårigheter  

Hur stödet utformas vid exempelvis lässvårigheter kan bero på skolans och 

speciallärarens synsätt. Ses eleverna med svårigheter eller i svårigheter? Nilholm (2007a) 

beskriver två perspektiv som länge dominerat diskussionen om elever i behov av stöd; 

det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. Ett tredje perspektiv, 

dilemmaperspektivet, beskrivs även av Nilholm (2007b). 

 

I det kategoriska perspektivet, ibland kallat bristperspektivet, ses eleven som bäraren av 

skolproblem. Där talas om elever med svårigheter. Att identifiera och diagnostisera elever 

med svårigheter ses som en nödvändighet för att kunna ge stöd. Med detta synsätt ges 

ofta stöd enskilt och utanför klassrummet Nilholm (2007a).  

 

I det kritiskt, relationella perspektivet läggs i stället skolsvårigheter utanför eleven. 

Företrädare för perspektivet talar om elever i svårigheter och ifrågasätter värdet av 

diagnoser. Elevens svårigheter bör relateras till organisatoriska faktorer och sociala 

relationer. Inkludering och en skola för alla är ledord i det kritiska perspektivet (Nilholm, 

2007a). 

 

Nilholm (2007b) anser att ett tredje perspektiv, dilemmaperspektivet, behövs. Han menar 

att skolan har en rad dilemman att handskas med. Det finns, enligt honom, inte något 

enkelt svar på hur undervisning bäst anpassas för en elev och den anpassning som görs 

kommer att medföra nya problem. Exempelvis hur en elevs rätt att närvara i klassrummet 

och vara delaktig, ska vägas mot behovet av att få enskilt stöd. Individuella insatser kan, 

sett ur dilemmaperspektivet, innebära både risker och möjligheter. En negativ effekt av 

att undervisas enskilt kan vara en känsla av utanförskap och misslyckande. På samma 

gång kan enskild undervisning i lugn miljö innebära stora möjligheter till både direkt och 

formativt stöd (Nilholm, 2007b).  

                                                 
1 För referenser till material, se Litteraturlista samt Bilaga 3. 
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3.7 Synen på inkludering och individuella insatser  

Att skickligt kunna balansera mellan inkludering och individuella insatser kräver 

kompetens på området och en fingertoppskänsla för elevens behov och mående. ”Tiden 

är förbi då det enda som förväntades av specialläraren var att arbeta med en elev i taget, 

isolerad från klassens arbete” menar Byström och Bruce (2018, s.23). Författarna 

fortsätter med att de inte alls förkastar arbetssättet utan ser det som en av flera viktiga 

beståndsdelar i specialläraruppdraget. De pekar även på nödvändigheten i att speciallärare 

och klasslärare samarbetar för att koppla specialpedagogiska insatser för enskilda elever 

till hela klassens arbete, för att alla elever ska nå så långt som möjligt och må så bra som 

möjligt.  
 

Westling Allodi (2016) menar att det faktum att vi i skolan så tydligt skiljer mellan det 

kategoriska och det relationella perspektivet kan ha skapat ett motstånd mot att identifiera 

elever i stödbehov. Detta på grund av att skolan i största mån vill undvika att elever 

kategoriseras och stämplas. Westling Allodi pekar på att skolorna har goda intentioner att 

skapa en inkluderande skola när de undersöker om en elevs svårigheter uppstår i 

skolmiljön. Men det är inte tillräckligt för att stötta eleven. En inkluderande skola enligt 

författaren ”kräver goda undervisningspraktiker, och också ett erkännande av elevernas 

olika behov och användningen av förebyggande insatser och ändamålsenliga former av 

stöd” (Westling Allodi, 2016, s. 21). 

3.7.1 Inkludering  

Ett inkluderande arbetssätt är ett centralt begrepp i skolans värld och specialpedagogiskt 

stöd till elever bör sträva efter att vara inkluderande och bedömas utifrån både individ-, 

grupp- och organisationsnivå (Skolverket, 2018c). Men begreppet inkludering nämns inte 

i skolans styrdokument påpekar Nilholm (2007). I stället står i styrdokumenten att 

undervisningen ska ges inom ramarna för ordinarie undervisning, om det inte handlar om 

särskilt stöd (SFS 2010:800). 

 

Westling Allodi (2016) menar att skolan ännu inte blivit tillräckligt inkluderande. Ett steg 

mot detta mål skulle kunna vara att identifiera stödbehov genom att vara förberedd och 

proaktiv istället för att vänta och se och åtgärda de problem som uppstår. Westling Allodi 

anser att det är viktigt att vara medveten om att anpassningar i lärmiljön bör prövas innan 

insatser på individnivå erbjuds.  

 

Att inkludering ger ökad måluppfyllelse, motivation och trivsel visar bland andra Persson 

och Persson (2012). Eleverna i deras studie presterade bättre då skolorna inkluderat alla i 

ordinarie klassrumsundervisning istället för att ge elever i svårigheter 

specialundervisning i små grupper. Det finns dock många olika nivåer och sätt en 

inkluderande undervisning kan organiseras på menar Nilholm och Göransson (2013). En 

elev kan vara inkluderad fysiskt i klassrummet men ändå vara exkluderad då eleven inte 

kan ta till sig undervisningen. Att arbeta med elevers olika förutsättningar utmanar 

speciallärare och lärare att anpassa undervisningen efter individuella behov.  

3.7.2 Individuella insatser 

Hur undervisning för elever i lässvårigheter bäst bör organiseras går inte att generellt 

svara på menar Høien och Lundberg (2013). Lokala förhållanden och lyhördhet inför 

elevens önskemål måste få avgöra. ”I en del fall kan man hjälpa eleverna i helklass, i 
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andra fall blir hjälpen mest effektiv ifall den ges i små grupper eller i form av enskild 

undervisning” (Nilholm & Göransson, 2013, s. 263).  

 

Många forskare är eniga i att individuella anpassade insatser är framgångsfaktorer för 

elever i lässvårigheter (Høien & Lundberg, 2013; Nilholm, 2007; Tjernberg, 2013). ”En-

till-en-interventioner kan leda till förbättrade läsresultat för många elever som annars 

riskerar att få lässvårigheter och misslyckas i skolan” menar Taube, Fredriksson & 

Olofsson (2015, s.6). Høien och Lundberg (2013) påpekar dessutom att enskild 

undervisning är den enklaste modellen för att individanpassa undervisning och 

återkoppling. Att individuell undervisning kan vara den mest effektiva 

undervisningsformen för elever i lässvårigheter håller även Druid-Glentow (2006) med 

om, eftersom den kan främja elevens koncentration och motivation.  

3.7.3 Elevers uppfattningar av specialpedagogiska åtgärder  

Som speciallärare är det viktigt att ta hänsyn till hur den enskilde eleven uppfattar och 

påverkas av specialpedagogiskt stöd. Det är av största vikt att vara medveten om att både 

specialundervisning och särskiljande lösningar kan påverka eleven inte bara 

kunskapsmässigt utan även känslomässigt. Att få specialundervisning kan inverka på 

elevens syn på sig själv och sitt värde (Goffman, 1963; Groth, 2007; Nilholm, 2007). I 

självbiografin ”Jag är Zlatan” beskriver Zlatan Ibrahimovic sina negativa upplevelser av 

att vara skild från klassgemenskapen.   

En speciallärare bara för mig! Jag blir galen på det. Visst, jag kanske inte var värsta 

ordningsmannen. Men man får inte skilja ut barn på det viset! Man får inte! … Den 

där särbehandlingen sitter kvar i mig. Jag mådde inte bra av det. (Ibrahimovic & 

Lagercrantz, 2011, s. 93) 

Groth (2007) har studerat hur elever uppfattar de specialpedagogiska åtgärder som skolan 

ger dem. Resultatet överensstämmer med Zlatans uppfattning och tyder på att 

specialpedagogiska åtgärder påverkar elevernas självbild och självvärdering. Eleverna i 

studien är å ena sidan positiva till de stödinsatser de får och sina skolprestationer. Men å 

andra sidan uttrycks också en känsla av att vara avvikande, något som författaren menar 

kan påverka elevernas allmänna självbild och självvärde negativt. Asp-Onsjö (2006) 

pekar på samma dilemma. Att få undervisning utanför klassrummet kan uppfattas både 

som positivt och negativt. Groth (2007) menar också att elevernas syn på sin egen 

inlärningsförmåga kan påverkas negativt genom att speciallärarens individinriktade syn 

på svårigheter överförs till eleven. I motsats till ovan nämnda resultat visar Westling 

Allodi (2002) att specialpedagogisk undervisning som bedrivs av utbildade och erfarna 

pedagoger inte tycks inverka negativt på elevens självuppfattning.  

3.7.4 Behov av en förändrad syn på svårigheter 

Speciallärare behöver bli medvetna om att elevers lässvårigheter och specialpedagogiska 

insatser kan komma att påverka självkänslan (Goffman, 1963; Groth, 2007; Nilholm, 

2007). I Lgr11 står att läsa: ”Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika 

anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen 

aldrig utformas lika för alla” (Skolverket, 2018c, s. 6). Det kan vara en svår balansgång 

och ett dilemma för speciallärare att bedriva en inkluderande specialundervisning när 

individuell undervisning kanske anses som det bästa alternativet.  
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Brodin och Lindstrand (2010) menar att vi i strävan mot en skola för alla måste sluta 
diskutera vad som anses normalt eller avvikande. De anser att skolan istället behöver 
arbeta för att värdesätta olikheter. Det kan vara så att det är synen på vad som värderas 

negativt som bör förändras och inte själva specialpedagogiken (Alatalo 2011; Brodin & 

Lindstrand 2010; Groth, 2007).  I en intervju i Skolporten (Lovén, 2007, 26 februari) ger 

Groth exempel på detta:  

Varför uppfattas det som negativt att gå i väg till en resursgrupp - tänker vi på 

samma sätt om att gå i väg till en fiollektion eller en gitarrlektion? Det kanske inte i 

första hand är specialpedagogiken i sig som är negativ för de elever som är föremål 

för de här åtgärderna, utan snarare omgivningens negativa värdering av den. (Lovén, 

2007, 26 februari) 

Alatalo (2011), Fouganthine (2012) och Tjernberg (2013) menar att lärare aktivt måste 

arbeta för ett tillåtande klassrumsklimat som uppmärksammar elevers olikheter på ett 

naturligt och positivt sätt. Elever i specialundervisning skall inte behöva känna sig 

avvikande eller exkluderade. En väg mot en lösning skulle kunna vara att lärare i större 

utsträckning talar om lässvårigheter med hela klassen för att skapa en förståelse (Alatalo, 

2011). Författaren menar också att elever i lässvårigheter även själva behöver få mer 

kunskap om sina svårigheter och lära sig olika strategier för att kunna hantera dem.  

 

Ett annat sätt att mildra känslan av att vara avvikande skulle enligt Groth (2007) kunna 

vara att inte behålla skolans klassystem under så lång tid. Eleverna skulle kunna arbeta i 

mindre grupper, flexibla över tid och anpassade utifrån arbetsområde. Ett annat förslag är 

att inte kalla speciallärare för just special, utan bara för lärare då det är ett neutralt ord för 

eleverna (Groth, 2007).  

3.8 Vad vet man om hur speciallärare faktiskt arbetar?  

Byström (2018b) har undersökt vad som ingår speciallärarens uppdrag. Utifrån 

examensordningen (SFS 2011: 688) kan uppdragen delas upp i de tre delarna 

undervisning, utredning och utveckling. De flesta speciallärarna i studien uppger att de 

önskar mer tid till den enskilde eleven, utvecklingsarbete och handledning. ”Om lärarna 

får mer kunskap kan de förbättra sin undervisning, bemötande och miljön kring eleverna 

i behov och då behövs inte vi i lika utsträckning för undervisning” (Byström, 2018b, s. 

22).  

  

När det gäller hur beslut fattas kring uppdragen visar studien att det kan ske på flera sätt. 

Det kan skifta, allt från att specialläraren själv beslutar till att besluten tas i elevhälsan 

tillsammans med lärare eller att det är rektor som fördelar uppdragen. I de fall där 

specialläraren själv tar besluten indelas arbetet oftast i perioder, som ägnas åt exempelvis 

enskilda insatser, screening och utredningar. I stort sett samtliga speciallärare i studien 

uppger att de bedriver en-till-en-undervisning men också undervisning i mindre 

elevgrupper. Att lyssna på den enskilde elevens behov är det som har störst påverkan på 

undervisningens upplägg anser samtliga speciallärare i studien. Stort inflytande har även 

elevgruppens behov (Byström, 2018b). 

 

Den enskilda undervisningen läggs ofta upp i perioder med korta, intensiva arbetspass. 

Exempelvis tre till fem gånger per vecka under sex veckor. Speciallärarna i studien 
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uppger att de ger eleverna träning i språklig medvetenhet, avkodning, läsflyt, 

läsförståelsestrategier och skrivande. Metoder och material som nämns i studien är 

exempelvis Bravkod och modellerna Bornholm, Rydaholm och Wendick (Byström, 

2018b). 

3.9 Faktorer som kan påverka specialundervisningens effekter  

Forskningen har kommit fram till att en positiv läsutveckling i hög grad påverkas av bland 

annat tidiga insatser, specialpedagogiskt stöd, goda relationer, kompetenta lärare och 

utmaningar på lagom nivå. För speciallärare är det viktigt att hålla sig uppdaterad inom 

aktuell forskning och att kunna presentera ny kunskap om elevers läsutveckling på 

skolorna.  

3.9.1 Tidiga insatser 

För att undvika att elever i lässvårigheter hamnar i onda cirklar och tappar tilltron till sin 

läsförmåga är det viktigt att hjälpen ges tidigt. Att tidiga, intensiva insatser för elever i 

lässvårigheter ger effekt är obestridligt menar Myrberg (2007). Specialpedagogiskt stöd 

bör ges till elever i risk för lässvårigheter redan i årskurs ett. Han får medhåll av många 

forskare som betonar vikten av tidigt, välplanerat specialpedagogiskt stöd och faran med 

att vänta och se (Alatalo, 2011; Ingvar, 2008; Tjernberg, 2013). Även ekonomiskt kan 

vinster göras i skolsystemet eftersom tidiga insatser minskar elevers behov av senare 

stödinsatser (Høien & Lundberg, 2013). National Reading Panels (2000) metastudie visar 

att för elever i lässvårigheter är klassrumsundervisning inte tillräckligt. De behöver tidigt 

stöd, mycket tid och direkt vägledning riktad mot deras individuella lässvårigheter.  

Som en internationell jämförelse kan Finland nämnas. Där används tidiga insatser 

konsekvent för att förebygga lässvårigheter. Det kan vara en av förklaringarna till finska 

elevers framgångar i skolan menar Westling Allodi (2016). En annan förklaring kan också 

vara ett tätt samarbete mellan förskola och skola där information och erfarenheter 

gällande elevers läsutveckling förmedlas. Begreppen allmänt, intensifierat och särskilt 

stöd används i Finland. Alla elever ges vid behov allmänt stöd. När det stödet visar sig 

otillräckligt ges övriga stödinsatser (Westling Allodi, 2016). 

3.9.2 Sambandet mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse 

Studier visar att väl utformade, skickligt genomförda en-till-en-interventioner kan bidra 

till förbättrad läsutveckling för elever i risk för lässvårigheter (Elbaum, Vaughn, Tejero 

Hughes & Watson Moody, 2000). Giota och Lundborg (2007) påvisar dock ett negativt 

samband mellan specialpedagogiskt stöd och måluppfyllelse. De elever som fått 

specialpedagogiskt stöd uppvisar lägre måluppfyllelse än de elever som inte fått detta 

stöd. Författarna poängterar emellertid att detta negativa samband inte ska tolkas som att 

det är det specialpedagogiska stödet som orsakar den sämre måluppfyllelsen. Resultatet 

pekar istället mot att eleverna i studien har sämre kognitiva förutsättningar för 

måluppfyllelse. De specialpedagogiska insatserna kan ha påverkat studieresultaten i 

positiv riktning men kanske inte fullt ut kunnat uppväga elevernas sämre förutsättningar.  

3.9.3 Kompetenta lärare 

I Sverige finns många skickliga speciallärare. Det går dock inte komma ifrån att det finns 

vissa som lyckas bättre än andra. Inom pedagogiken är kompetenta lärare det som är av 
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störst betydelse för att barns läs- och skrivutveckling ska utvecklas positivt (Myrberg & 

Lange, 2006). ”Specialpedagogiskt stöd bör ges av kvalificerade läsinlärningsspecialister 

och ge ett kvalitativt annorlunda tillskott utöver den reguljära undervisningen” fastslår 

Myrberg (2001, s. 57). Hatties (2014) metaanalys visar att goda elevresultat inte har sitt 

ursprung i styrdokument, små klasser eller vackra lokaler. Skickliga lärare är det som har 

störst inverkan på elevers resultat. Bland de viktigaste läraregenskaperna, menar Hattie, 

finns förmågan att lyhört anpassa undervisningen efter elevens behov och strävan efter 

att stötta elevens utveckling. Alatalo (2011) visar på brister i lärares kunskaper då det 

gäller grundläggande läsinlärning. Lärares grundutbildning, fortbildning och erfarenhet 

inverkar på elevernas måluppfyllelse. Alatalo fastslår därför att det är viktigt att lärare 

kontinuerligt fortbildar sig och tar del av aktuell forskning. 

3.9.4 Samarbete inom skolan 

En elevs läsutveckling sker under hela skoltiden. Därför är den alla lärares ansvar. 

Skolans styrdokument är tydliga med att samarbete och samverkan är ett gemensamt 

ansvar lärare emellan. Verksamheten måste ständigt prövas, resultaten behöver följas upp 

och utvärderas (Skolverket, 2018c). Kollegialt samarbete mellan speciallärare, 

specialpedagoger, lärare, logopeder och annan skolpersonal är en framgångsfaktor menar 

också Tjernberg (2013). Olika kompetenser kan stimulera tänkande i nya spår. 

Speciallärare kan bidra med spetskompetens och stöd och handledning när det gäller 

elever i lässvårigheter. Samarbete är vidare en förutsättning för att undervisningen ska 

utvecklas. Lärare som samverkar på ett organiserat sätt växer i pedagogisk skicklighet. 

Det görs genom att tillsammans granska, diskutera och finna lösningar på gemensamma 

problem menar Langelotz (2014). 

3.9.5 Relationen till eleven 

En av de viktigaste egenskaperna en lärare måste ha enligt Hattie (2014) är förmågan till 

att skapa en förtroendefull relation till sin elev. En framgångsfaktor kan vara att lärare är 

trygga i sina roller och har lätt för att bygga goda relationer till sina elever (Fridolfsson, 

2008; Nielsen, 2011; Taube, 2007). Nielsen (2011) menar att lärare bör bemöta och ta 

hänsyn till hela eleven och inte bara lässvårigheten. Enligt Lindqvist (2015) behöver 

eleven få veta att läraren bryr sig om henne eller honom. För att läraren ska kunna bygga 

pålitliga relationer krävs att läraren vågar vara personlig så att eleven också tillåts lära 

känna läraren. 

3.9.6 Samarbete med vårdnadshavare 

Elever i lässvårigheter behöver extra stöd i sin läsutveckling, både i skolan och hemmet. 

Som lärare är det viktigt att involvera och engagera vårdnadshavarna eftersom en positivt 

inställd förälder ökar möjligheten för en elevs positiva läsutveckling (Myrberg & Lange, 

2006). Kimber (2008) menar att elevernas vårdnadshavare är lärarens viktigaste 

samarbetspartner. Om skolan lyckas vinna vårdnadshavarnas förtroende och tillit så 

inverkar det positivt på elevernas måluppfyllelse. Ett gott samarbete mellan skola och 

vårdnadshavare samt en gemensam samsyn kring skolarbetet ger eleven trygghet, 

motivation och studiero.  
3.9.7 Lagom utmaning 

Alla elever bör utmanas i sitt lärande, oavsett nivå anser Tjernberg (2013). Elevernas 

uppgifter bör ligga precis på gränsen till vad de klarar av. Men, betonar hon, de behöver 
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också få stöttning för att lösa dem. Elevens styrkor behöver också uppmärksammas och 

tas tillvara (Fouganthine, 2012; Goldberg, 2017). ”Problem är en gåva: skapa 

kämparvilja” uppmanar Goldberg (2017, s. 39) och menar att om elever ska utvecklas till 

goda läsare krävs att de undervisas i att kunskaper och framgång kommer genom att träna 

och anstränga sig. Bästa sätt för lärare att stötta detta är att fokusera mer på ansträngning 

än resultat.  

3.9.8 Utvärdering och uppföljning 

Att utvärdera och följa upp insatserna är centrala delar av undervisningen av elever i 

lässvårigheter. Specialundervisning bör utvärderas kontinuerligt för att se om den är 

effektiv (Alatalo, 2011; Myrberg, 2001; Tjernberg, 2013). Tjernberg (2013) menar att 

framgångsrika skolor har system för att tidigt identifiera hinder och övervaka viktiga 

moment i elevernas läsutveckling. Lässvårigheter bör utredas tidigt så att lämpligt stöd 

kan ges. Westling Allodi (2016) pekar på brister i det svenska skolsystemet och 

konstaterar att Sverige jämfört med andra länder inte registrerar antal elever i stödinsatser, 

vilka som ger stödet, kostnader för stödinsatser samt vad som ger goda effekter på 

lärandet. Goldberg (2017) varnar dock för att endast granska brister vid utvärdering av 

elevens kunskaper. Hon menar att lärare i högre grad bör utgå från vad eleven kan. Hon 

menar att vårt sätt att tänka styrs av vårt eget språk och fokuserar vi på elevens brister kan 

det avspeglas i det stöd och den återkoppling vi ger eleven.  

3.9.9 Fysisk lärmiljö 

Förutom goda kunskaper om metoder bör speciallärare också ha kunskaper om de faktorer 

som kan inverka på metoden. En sådan faktor kan vara lärmiljön. Utformningen av en 

lokal kan också spegla hur vi värderar det som sker där och de personer som vistas i den. 

Den fysiska miljön är viktig för att elever ska utvecklas till framgångsrika läsare. I 

synnerhet för barn i lässvårigheter är en lugn och strukturerad arbetsmiljö betydelsefull 

(Frykholm, 2007; Myrberg, 2007). Den fysiska skolmiljön ska ge stöd till elevens behov 

vid inlärning. Hur ett rum är utformat kan påverka elevens interaktion och mående. 

Arbetsmiljölagen reglerar hur skollokaler ska vara utformade för att få god luftkvalitet, 

bra belysning och akustik som dämpar buller. Lagen gäller både elever och personal i 

skolan (Arbetsmiljöverket, 2011).  

3.10 Metoder och arbetssätt för måluppfyllelse 

När lässvårigheter uppmärksammats och analyserats hos en elev bör lämpliga 

pedagogiska åtgärder sättas in. Det finns mängder av metoder och arbetssätt för elever i 

läs- och skrivsvårigheter. Men alla metoder ger inte samma effekt på alla typer av läs- 

och skrivsvårigheter. Som speciallärare är det väldigt betydelsefullt att kompetent kunna 

avgöra varför, när och framförallt på vilket sätt en viss undervisningsmetod ska användas 

(Høien & Lundberg, 2013; Kamhi, 2012; Wolff, 2005).  

3.10.1 Variation och kombination 

Det är riskabelt om undervisning bara består av en eller ett fåtal metoder. Forskning visar 

att läsundervisning bäst stöttas när olika metoder kombineras. (Alatalo, 2011; Fälth, 2013; 

Høien & Lundberg, 2013). Fälth (2013) visar i sin avhandling att en intervention där 

fonologisk övning kombineras med läsförståelseträning är signifikant mer framgångsrik 
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än ordinarie specialundervisning. Kombinationen visar sig också vara mer effektiv än 

träningsprogrammen fristående från varandra.  

3.10.2 Fonologisk och fonemisk medvetenhet 

Forskare är eniga om ett tydligt samband mellan barns fonologiska förmåga och deras 

läsutveckling (National Reading Panel, 2000). Medveten, skicklig och strukturerad 

undervisning av fonologisk medvetenhet ger positiva effekter på alla elevers 

läsutveckling och i synnerhet för barn i risk för lässvårigheter. Träning i fonologisk 

medvetenhet ger störst effekt när fokus ligger på fonemisk nivå (Taube, Fredriksson, & 

Olofsson, 2015). Att strukturerat öva kopplingarna mellan fonem och grafem, har i 

forskning visat sig vara den mest effektiva metoden för att undervisa i avkodning 

(Lundberg & Herrlin, 2014; Snow & Juel, 2005). Ljudmetoden ger eleverna bäst lön för 

mödan (National Reading Panel, 2000). 

3.10.3 Ominlärning  

Ominlärning är en metod som används när en elev av olika skäl inte har knäckt läskoden, 

det vill säga förstått kopplingen mellan fonem och grafem. Vid ominlärning utgår läraren 

ifrån de fonem och grafem eleven behärskar och bygger därifrån vidare. Stor vikt läggs 

vid att ge eleven förvissning om att den ska lyckas vid varje delmoment. Avkodningen är 

det centrala vid ominlärning. Läsförståelse är underordnat till dess att eleven behärskar 

avkodning tillfredsställande (Hedstöm, 2009). 

3.10.4 Intensivläsning 

Om specialpedagogiskt stöd ska ge god effekt för elever i lässvårigheter krävs intensitet 

och kvalitet i undervisningen (Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007). 

Specialundervisning utspritt i små doser, över lång tid ger inte alls lika positiva effekter. 

Elever i lässvårigheter som får lästräning under en intensivperiod gör rejäla framsteg i sin 

läsutveckling visar Wolff (2011). Men hon varnar också för att se intensivperioden som 

en snabb och enkel lösning. Dessa elever behöver ofta fortsatt, kontinuerlig 

specialundervisning. 

3.10.5 Mängdträning 

När en elev väl knäckt läskoden, behövs mycket övning för att uppnå läsförståelse. Att 

kunna läsa med flyt är en förutsättning för att sedan kunna förstå det lästa. Skicklig 

läsning innebär alltså att kunna läsa mer än på ordnivå och utvecklas bäst genom 

kontinuerlig läsning av sammanhängande text (National Reading Panel, 2000). 

3.10.6 Upprepad läsning  

Forskningsresultat visar att metoden upprepad läsning av läslistor eller samma text är 

effektivt för att förbättra elevers läsflyt. Den syftar till ökad läshastighet allt eftersom 

eleven börjar kunna texten. Den förbättrar läsflytet för elever både med och utan 

inlärningssvårigheter. Texten som eleven läser bör läsas tre till fyra gånger för att ge bäst 

effekt. Det är dock nödvändigt för eleven att ha en vuxen lyssnare. Det är så mycket som 

tre gånger mer effektivt än att läsa för en kamrat (National Reading Panel, 2000). Den 

vuxne som lyssnar på den upprepade läsningen bör ge konstruktiv återkoppling. 

Upprepad läsning för en vuxen är överlägset tyst läsning utan återkoppling (National 

Reading Panel, 2000). Forskning visar dessutom att upprepad läsning av samma stycke 
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kan leda till förbättrad läsning även av nya texter (Høien & Lundberg, 2013; National 

Reading Panel, 2000).  

3.10.7 Läsförståelse  

Det finns vetenskapligt stöd för ett stort antal undervisningsstrategier som förbättrar 

elevers läsförståelse. Även kombinationer av dessa strategier ger god effekt. Reciprok 

undervisning bygger på att läraren först modellerar och eleven sedan, i samarbete med 

andra, uppfattar textens budskap och handling, gör jämförelser med tidigare erfarenheter, 

ställer frågor samt sammanfattar texten (Kamhi, 2012). Vid transaktionell undervisning 

uppmuntras eleven att söka efter ledtrådar och tänka högt om sina strategier. Eleven får 

frågor på och under ytan, frågor som kräver läsning mellan raderna samt frågor där eleven 

redogör för sin egen uppfattning. Att göra inferenser i läsandet och att dra paralleller 

mellan läsningen och tidigare erfarenheter leder till djupare läsförståelse (Muijselaar, 

Swart, Steenbeek-Planting, Droop, Verhoeven & de Jong, 2017; Tengberg, Olin-Scheller 

& Lindholm, 2015). Begreppsorienterad undervisning tillvaratar elevens motivation och 

faktabegrepp befästs innan nya områden studeras. Förförståelse är en avgörande faktor 

för motivation och texterna bör anpassas efter elevens förmåga (Alatalo, 2011; 

Fouganthine, 2012). Forskning visar att undervisning i lässtrategier får störst effekt när 

de på ett naturligt sätt integreras i ordinarie ämnesundervisning. Undervisning i 

läsförståelsestrategier får dock aldrig vara ett syfte i sig.  Metoderna bör tränas in så att 

de kan användas automatiskt av elever i verkliga lärsituationer (Bråten, 2008; Kamhi, 

2012) ”Too much focus on strategy use sometimes take the focus away from meaning 

construction” anser Kamhi (2012, s. 159).  

3.10.8 Ordkunskap 

Undervisning i ordkunskap ger goda effekter på läsförståelse, speciellt hos barn i 

lässvårigheter. Ordförrådet är den viktigaste bakomliggande faktorn till läsförståelse 

(Snowling & Hulme, 2005; Westerlund, 2009). För att bygga upp ordförråd framhålls 

metoder som lyssnande på högläsning och enskild läsning med gemensamma textsamtal. 

Inlärning av nya ord görs mest framgångsrikt i äkta sammanhang, både metodiska och 

spontana (Myrberg, 2001). Kunskap om ords morfologiska struktur har också visat sig ha 

betydelse för elevers läs- och skrivutveckling. Genom att undersöka ordets 

betydelsebärande delar kan en elev dra slutsatser om betydelse, uttal och stavning av fler 

ord än de fått undervisning om (Goodwin & Ahn, 2013). Ett sätt att öka elevers kunskaper 

om ords betydelse är att undervisa om rotmorfem, prefix och suffix. Arbetssättet kan 

stötta särskilt flerspråkiga elever, som på detta sätt kan känna igen ordens delar och 

betydelser från sitt modersmål (Mountain, 2015). 

3.10.9 Läslust  

Många elever upplever inte läsning som något lustfyllt. Gambrell (2011) understryker hur 

viktigt det är att speciallärare aktivt arbetar med att ge eleverna läslust och inte bara 

undervisar i avkodning och läsförståelse. För att öka elevers inre motivation för läslust 

krävs att litteraturen och läsaktiviteterna upplevs som relevanta för eleven. Att kunna 

relatera till det lästa leder till ett större engagemang. Motivationen stärks om elever får 

tillgång till ett stort och varierat utbud av texter. Att erbjuda ett generöst urval av genrer, 

internetmaterial och tidningar visar på att läsning är givande och värdefullt (Gambrell 

2011; Høien & Lundberg 2013). Gambrell (2011) anser också att om eleverna ges gott 

om tid för läsning ger det goda effekter på läslusten. Elever blir även enligt henne mer 
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motiverade till att läsa om de får valfrihet när det gäller texter på lagom utmanande nivå. 

Motivationen stärks också av att eleverna ges möjligheter till att interagera med andra 

kring texter de läser. Som speciallärare är det viktigt att hitta texter på rätt nivå för att 

undvika att läsaren antingen ger upp på grund av för svåra texter eller blir uttråkad av för 

lätta (Gambrell, 2011). 

3.10.10 Skrivande och digitala lärverktyg  

Forskning visar att undervisning i skrivande har en positiv effekt inte bara på skrivandet 

i sig utan även på läsning och lärande i andra skolämnen. Möjligen kan detta gälla främst 

äldre elever. När det gäller användning av datorer i läs- och skrivundervisningen visar 

studier att det ger positiva men jämförelsevis små effekter. Effekterna visar sig vara större 

för skrivutveckling än för läsutveckling (Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Enligt 

Taube et al (2015) finns ett behov av mer forskning kring skrivning bland yngre elever.  

Agélii Genlott och Grönlund (2013) har studerat elever som lärt sig läsa och skriva med 

hjälp av lärplattor. Studien visar att eleverna i årskurs tre fick bättre resultat på de 

nationella proven i svenska än elever som fått traditionell undervisning. Allra sämst 

resultat fick de elever som undervisats med digitala verktyg utan strukturerad pedagogik. 

Resultaten visar också att metoden gav störst effekt på elevernas skrivfärdigheter. Studien 

är liten men resultatet tyder på att användandet av digitala lärverktyg bör ske genomtänkt.   

I undervisningen av elever i lässvårigheter kan digitala lärverktyg såsom datorer eller 

lärplattor innebära både ett pedagogiskt hjälpmedel och en kompensation. Lundberg 

(2010) varnar för en övertro på att skrivande på datorer ger goda effekter på elevers läs- 

och skrivutveckling. Han anser att arbetssättet inte är tillräckligt beforskat. Forskningen 

har en stor utmaning inom detta område då tekniken utvecklas snabbt. Många av de 

artiklar som finns publicerade visar på forskningsresultat där datorprogrammen redan 

blivit föråldrade.  

Forskningen tyder dock på att de eventuella effekter datorer och läsplattor kan ge på 

läsutvecklingen till störst del beror på hur digitala verktyg används. Elever i 

lässvårigheter behöver ofta stöd vid användningen. Ensamt arbete med en dator eller 

läsplatta är inte tillräckligt (Archer, Savage & Sanghera-Sidhu, 2014). Lindeblad, 

Nilsson, Gustafson och Svensson (2017) har studerat om användandet av appar i 

specialundervisningen kan påverka elevers läsförmåga. Eleverna fick enskilt tillsammans 

med speciallärare använda åtta appar fyra gånger i veckan under fem veckor. Resultatet 

visar på små förbättringar i läsförmåga hos elever med brister i avkodningsförmåga. 

Vidare tyder resultaten också på att användning av appar kan stötta elever till ökad 

motivation, till ökad exponering för skriftspråket och till att bli mer självständiga gällande 

läsning och skrivning.  

3.10.11 Multisensorisk undervisning  

Multisensorisk undervisning innebär att flera sinnen engageras i undervisningen. 

Exempel på detta kan vara metoder som bygger på interaktion mellan taktila, kinestetiska, 

visuella och auditiva kanaler. Det taktila sinnet stimuleras av känseln som exempelvis vid 

läsning av blindskrift. Det kinestetiska sinnet stimuleras av kroppsliga rörelser. Det 

visuella sinnet stimuleras av synintryck och det auditiva sinnet av hörseln. Forskning 
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visar att träningsmetoder där man säger, ser, läser och känner på ord är framgångsrika för 

elever i lässvårigheter (Høien & Lundberg, 2013; Torgesen, 2005). 

3.10.12 Mål och belöning 

Det är också viktigt att sätta upp mål för läsningen visar forskning. Det är fyra gånger 

mer effektivt att försöka klara ett antal korrekta ord per minut eller att hinna en text på 

kortare tid, än att i förväg bestämma ett visst antal läsningar (National Reading Panel, 

2000). Belöningar relaterade till läsning har också visat sig öka elevers motivation till att 

läsa (Gambrell, 2011).  Det kan exempelvis röra sig om att få ett klistermärke, spela på 

lärplatta eller att spela memory efter lästräningen.  
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4 Metod  

Studien är kvalitativ med en pragmatisk ansats. Enligt Säljö (2010) börjar lärandet i 

frågan. Pragmatismen innebär att kunskap ska ge konsekvenser för livet. Bekräftandet av 

kunskapens giltighet är att den ska fungera praktiskt. Huvudsyftet i kvalitativa studier 

enligt Stukát (2011) är inte att generalisera utan att tolka och förstå de resultat som 

uppkommer.  

4.1 Val av metod 

För att besvara syfte och frågeställningar användes kvalitativa halvstrukturerade 

intervjuer som metod. Motivet till intervjuer var att möjliggöra förståelse av speciallärares 

faktiska pedagogiska praktik. För att nå syftet var därför djupgående samtal en 

förutsättning. Kvalitativa halvstrukturerade intervjuer syftar till att beskriva eller gestalta 

egenskaper eller framträdande drag hos ett fenomen. Genom dessa ges en god grund för 

att förstå skeenden på ett konkret sätt. Vidare kan halvstrukturerade kvalitativa intervjuer 

dra fram specifika beskrivningar av särskilda situationer, konkreta innebörder och 

handlingar i stället för respondentens allmänna åsikter. Det är också ett tillvägagångssätt 

som beskrivs av Kvale och Brinkmann (2014). Studiens fokus låg på den intervjuade som 

uppmuntrades att utveckla beskrivningarna av individuella insatser för elever i 

lässvårigheter.  

 

Intervjuerna användes på ett indirekt sätt för att förstå speciallärares arbete. Intentionen 

var att belysa vad som händer vid individuella insatser. Observation ansågs dock medföra 

ett alltför stort intrång på elevernas integritet. Observationer skulle också ha tagit för 

mycket tid i anspråk och därför varit svåra att genomföra inom studiens tidsramar. Andra 

skäl till metodvalet var att få reda på information som inte kunde observeras direkt som 

exempelvis respondenternas uppfattningar. Fördelen med intervjuer var också att de var 

anpassningsbara då följdfrågor kunde ställas och svar på så sätt kunde fördjupas. Denna 

fördel påvisas även av Kvale och Brinkmann (2014).  

4.2 Urval 

Den centrala elevhälsan i kommunen kontaktades för att nå intervjupersoner. Därifrån 

erhölls listor med anställda som hade specialläraruppdrag. Kontakt togs först personligen 

via mail med ett stort antal presumtiva deltagare från dessa listor. Urvalskriterierna var 

att speciallärarna, specialpedagogerna och lärarna var legitimerade, arbetade i grundskola 

med elever i årskurs ett till sex och hade god erfarenhet av individuellt arbete med elever 

i lässvårigheter. Urvalet av respondenter var medvetet. Enligt Denscombe (2018) gjordes 

ett subjektivt urval där lärare tillfrågades utifrån förmodan att de kunde bidra till studien. 

Studiens syfte motiverade en bredd av olika kompetenser då undersökningen gick ut på 

att visa hur verksamheten faktiskt såg ut och bedrevs på skolorna. Urvalet var även ett 

bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) då respondenterna blev de elva personer som 

tackade ja till medverkan under den aktuella tidsperioden. Det visade sig senare att en av 

deltagarna påbörjat en tjänst i en närliggande kommun. Den specialläraren utgick från 

sina erfarenheter i den undersökta kommunen och skiljdes därför inte ut i denna 

undersökning. 
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4.2.1 Deltagare 

Studien genomfördes i en medelstor svensk kommun på elva skolor. Skolorna var olika 

stora, hade olika socioekonomiska elevsammansättningar och låg både i stad och på 

landsbygd. Samtliga respondenter i studien var legitimerade lärare. Alla arbetade med 

specialundervisning för elever i läs- och skrivsvårigheter. Fem av dem var 

specialpedagoger, fyra var speciallärare och två av dem var lärare. Samtliga respondenter 

benämns genom hela studien som speciallärare. För att värna om respondenternas 

anonymitet uppges inte i studien kön, ålder, grundutbildning, vidareutbildning, eller 

examensår. 

 

Den första intervjun genomfördes som en pilotintervju. Urvalet av respondent var 

medvetet och föll på en lärare med stor erfarenhet av individuellt arbete med elever i 

lässvårigheter.  

4.3 Intervjuernas genomförande 

Inför intervjuerna fick varje respondent ett missivbrev (Bilaga 1) via mail. Brevet gav 

detaljerad information om studiens syfte och etiska aspekter.  

 

Litteratur och aktuell forskning studerades för att skapa en intervjuguide (Bilaga 2) som 

stöd för de halvstrukturerade intervjuerna. Intervjuguiden utgick från forskningsfrågornas 

tre teman planera, genomföra och utvärdera och innehöll öppna följdfrågor. Enligt Kvale 

och Brinkmann (2014) blir intervjun på så sätt flexibel och ger fördelen att forskaren kan 

följa upp svaren, be om förtydliganden och få mer information. Intervjuerna föregicks av 

en pilotintervju där båda forskarna deltog. Syftet med pilotintervjun var att undersöka 

huruvida frågorna i intervjuguiden kunde besvara forskningsfrågorna. Pilotintervjun 

spelades in och genomlyssnades i syfte att förbättra såväl intervjuteknik som 

intervjuguide och därmed bättre nå studiens syfte. Syftet var också att intervjuerna skulle 

bli så likartade som möjligt då de övriga tio intervjuerna delades upp mellan de två 

forskarna.  

 

Alla intervjuerna genomfördes under oktober 2018. De skedde på respondenternas 

respektive arbetsplats i deras egna arbetsrum för att respondenterna på ett så avspänt sätt 

som möjligt skulle kunna berätta och visa sina material, arbetsmetoder och sin 

arbetsmiljö. Samtliga intervjuer utom en genomfördes i en lugn miljö. En intervju 

sammanföll med reparation utanför speciallärarens arbetsrum vilket ledde till störande 

buller. Varje intervju tog mellan 50 och 70 minuter. Innan intervjuerna tillfrågades 

respondenterna om tillåtelse att spela in samtalen. Samtliga respondenter accepterade 

detta. Mobiltelefoner med god ljudupptagning användes för ändamålet vilket, som också 

Kvale och Brinkmann (2014) påpekar, gav forskarna möjligheter att koncentrera sig på 

vad som sades istället för att anteckna. Med inspelningar undveks också risken att 

antecknandet distraherade och störde flödet i samtalet. 

 

Under intervjuerna intogs en hänsynsfull, intresserad och nyfiken roll. Avsikten var att 

intervjupersonerna skulle känna sig bekväma, avslappnade och inte bedömda när de 

berättade om sitt arbete. Detta gjordes för att undvika att forskarnas nyvunna 

speciallärarkunskaper skulle spela in och göra respondenterna osäkra och obekväma 
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(något som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som ”medveten naivitet” (s.48) från 

forskarens sida).  

 

Frågorna som ställdes var öppna av typen ”berätta hur” och mycket uppmuntran gavs till 

respondenterna att själva utveckla sina svar. Intervjuguiden användes under intervjuerna 

som ett stöd för forskarna men ordningsföljden på frågorna var flexibel. Enligt Repstad 

(2007) bör inte en forskare tycka att det är ett problem om respondenten vid fråga tre 

kommer in på fråga elva. För att ge ett avspänt och naturligt samtal gavs därför 

respondenterna möjligheter att tala utförligt om ämnet samt att utveckla sina 

beskrivningar fritt. Intervjuguiden gav också forskarna utrymme att ställa uppföljande 

frågor som exempelvis "hur menar du då?".  

4.4 Bearbetning och analys  

Enligt Marshall och Rossman (2011, refererad i Denscombe, 2016) kan analysprocessen 

vara en gedigen utmaning för kvalitativa forskare. De beskriver det som en ”trasslig, 

tvetydig, tidskrävande, kreativ och fascinerande process som inte fortskrider på något 

linjärt sätt: den är inte snygg och prydlig” (s.406). Något som forskarna kan instämma i. 

Enligt Bryman (2011) finns vid bearbetning av intervjuer inga färdiga modeller eller 

självklara metoder att använda sig av. Varje studie fordrar därför en unik metod.  

 

Intervjuerna som spelades in i denna studie överfördes från mobiltelefoner till datorer 

direkt efter intervjutillfället. Av anonymitetsskäl gavs respondenterna genast fingerade 

namn, såsom Liv, Saga, Maj, Axel och Dag. Ingen hänsyn eller koppling gjordes till 

respondenternas riktiga namn eller kön. Lottdragning fick avgöra om respondenten gavs 

ett kvinno- eller ett mansnamn. Bearbetningen av intervjumaterialet skedde genom att 

inspelningarna lyssnades igenom tillsammans av forskarna flera gånger. De uttalanden 

som ansågs användbara nedtecknades genom meningskoncentrering (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Metoden innebär att intervjumaterialet sammanfattas och 

omformuleras med färre ord än vid en transkribering. Även Repstad (2007) och 

Denscombe (2018)  beskriver liknande metoder där forskaren selektivt och ordagrant 

skriver ut intressanta delar och citat och komprimerar övriga delar.  

 

Studiens analysmetod kan beskrivas som tematisk. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

finns olika metoder för hur en kvalitativ intervju kan analyseras. Koncentrering och 

kategorisering är de metoder som valts ut för analys av denna studies empiri. Målet var 

att kunna upptäcka, synliggöra och jämföra respondenternas svar inom de olika temana. 

Genom att lyssna och anteckna tillsammans kunde forskarna kontinuerligt diskutera och 

bli samstämda i att respondenternas yttranden uppfattades likadant. Respondenternas 

uttalanden skrevs in i samband med avlyssningen under respektive intervjufråga i 

intervjuguiden och sorterades på så sätt direkt under studiens övergripande teman planera, 

genomföra och utvärdera. Fördelar med tillvägagångssättet är enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) att materialet blir översiktligt genom att det kan struktureras. Metoden 

innebar att jämförelser kunde göras och skillnader kunde påvisas i respondenternas 

beskrivningar. Intervjumaterialet analyserades tills så mycket relevant information som 

möjligt lyfts fram, det vill säga att teoretisk mättnad har uppnåtts (Bryman, 2011). De 

intervjuade erbjöds att läsa igenom sin del av det sammanfattade intervjumaterialet, för 

att misstag på så sätt skulle kunna elimineras och korrigeras. Dock avböjde samtliga 

erbjudandet. Parallellt med lyssnandet och antecknandet gjordes en förberedande analys 
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av materialet. Idéer och uppslag till resultatdel och diskussion antecknandes med röd färg 

i dokumentet under respektive intervjufråga.  

 

I resultatredovisningen användes kvasikvantifiering då studiens syfte var att belysa 

speciallärares beskrivningar av sitt arbete. Bryman (2011) beskriver kvasikvantifiering 

som en metod där termer som några, sällan, och flertalet används för att redovisa 

forskningsresultat i kvalitativa studier. Kvasikvantifiering i denna studie syftar till att 

påvisa drag av gemensamma nämnare och skillnader i speciallärarnas beskrivningar av 

sitt arbete och inte till att kvantifiera datan. Att räkna eller redovisa det exakta antal 

speciallärare som har en viss uppfattning var inte studiens syfte. Som ett exempel används 

i studien termer som de flesta eller ett fåtal istället för att ange det exakta antalet 

speciallärare.   

4.5 Etiska överväganden 

I kvalitativa studier kan etiska aspekter vara speciellt viktiga eftersom antalet 

respondenter är få och dessa så öppet delar med sig av sig själva. Enligt Vetenskapsrådet 

(2002) är det viktigt i vetenskapliga studier att ta hänsyn till grundläggande 

forskningsetik. De fyra huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet uppfylldes i studien i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. 

 

Informationskravet bemöttes genom att intervjupersonerna i förväg via ett missivbrev 

(Bilaga1) informerades om studiens syfte, sin uppgift i studien och om villkoren för 

deltagandet. Denna information repeterades även vid intervjutillfällena. 

Intervjupersonerna gavs då även tillfälle att fråga om de etiska aspekterna av sitt 

deltagande. Ytterligare information som gavs var att studien var ett examensarbete inom 

ramen för speciallärarutbildningen i Umeå. 

 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att deltagarna gavs rätten att själva bestämma över 

sin medverkan. Samtliga intervjupersoner svarade via mail att de ställde sig positiva till 

medverkan i studien. 

 

Konfidentialitetskravet bemöttes genom att ta hänsyn till deltagarnas anonymitet. 

Intervjupersonernas namn fingerades i materialet direkt efter intervjuerna och ingen 

hänsyn togs till deras kön vid fingeringen. Inspelat och nedskrivet material från 

intervjuerna hanterades och lagrades säkert i lösenordskyddade datorer. Detta säkerställde 

att obehöriga inte kunde ta del av materialet. Inspelningarna raderades efter avslutat 

arbete. För att säkerställa konfidentialiteten gavs intervjupersonerna möjlighet att läsa 

igenom och godkänna det transkriberade materialet. Anonymitet säkerställdes också 

genom att varken kön, ålder, grundutbildning, vidareutbildning eller examensår nämndes 

i studien. 

 

Nyttjandekravet innebär att insamlad information om enskilda personer endast får 

användas i enlighet med forskningens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie 

innebar det att insamlat material enbart nyttjades i studien och inte i några andra 

sammanhang. 
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4.6 Studiens trovärdighet, tillförlitlighet och giltighet 

Värdet av vetenskapliga studier beror på hur väl forskaren kan bevisa trovärdigheten i sitt 

resultat. Tillförlitligheten (reliabiliteten) och giltigheten (validiteten) är förutsättningar 

för att trovärdigheten skall kunna bevisas. Validitet och reliabilitet i kvalitativa studier 

handlar om att forskaren måste kunna beskriva att materialet har samlats in och bearbetats 

på ett metodiskt och ärligt sätt (Eklund, 2011). 

 

Tillförlitlighet är ett mått på hur tillförlitligt mätinstrumentet är. För att en studie ska vara 

tillförlitlig måste forskaren noggrant beskriva, redovisa och diskutera sina metoder på ett 

tydligt och pålitligt sätt (Stukát, 2011). I denna studie kan tillförlitligheten anses vara hög. 

Förloppet vid intervjusituationerna har varit så likartat som möjligt. Intervjuguiden som 

användes vid intervjuerna var genomgående densamma. Frågorna var formulerade på ett 

noga övervägt sätt och vid eventuella missförstånd kunde de förtydligas och förklaras. 

Enligt Bryman (2011) stärktes också tillförlitligheten av att intervjupersonerna 

uppmuntrades att tala fritt och att forskarna kunde ställa följdfrågor eller be om 

förtydliganden. Studiens tillförlitlighet stärktes även av att pilotintervjun genomfördes 

gemensamt. Detta bidrog till en revidering av intervjufrågorna i intervjuguiden. 

Diskussioner om intervjutekniken bidrog sannolikt också till en större samstämmighet 

om hur frågorna ställdes. Tillförlitligheten i denna studie förstärktes vidare av att 

forskarna genom samarbete och diskussioner analyserade det insamlade materialet.  

 

Giltigheten handlar om huruvida studien undersökte det som avsågs att undersöka och 

ifall resultatet gav en sann bild. Tillförlitligheten är en förutsättning för detta (Bryman, 

2011). Enligt Stukát (2011) kännetecknas en studie med hög giltighet av att resultatet 

överensstämmer med respondenternas berättelser. Att samtliga intervjuer var inspelade 

och genomlyssnades flera gånger av forskarna gemensamt kan ha bidragit till att höja 

studiens giltighet. Ytterligare en fördel för giltigheten i studien är också att forskarna 

själva var insatta i ämnet. Det bidrog till en djupare förståelse för speciallärares praktik. 

Giltigheten stärktes också av att forskarna haft möjlighet att i efterhand komplettera 

intervjuerna.  

4.7 Generaliserbarhet 

En vanlig fråga vid intervjustudier är om resultatet är generaliserbart. Ett vanligt svar är 

att antalet intervjupersoner är för få för att resultatet ska kunna generaliseras (Kvale & 

Brinkmann, 2014). ”Varför ska man generalisera?” frågar sig Kvale och Brinkmann 

(2014, s. 310) och menar att all vetenskaplig kunskap inte är giltig för alla människor, på 

alla platser och genom alla tider. Invändningen stämmer väl med studiens syfte som inte 

var att generalisera utan att på djupet förstå och belysa några speciallärares arbete ur ett 

specifikt fenomenologiskt perspektiv. Eklund (2011) har också synpunkter på 

generaliserbarheten i kvalitativa studier. Enligt honom är det upp till läsaren att bedöma 

generaliserbarheten. Forskaren behöver endast redogöra för metoden och sina resultat 

(Eklund, 2011). Resultatet i denna studie är endast representativt för dess deltagare.   
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5 Resultat 

Studiens övergripande syfte är att beskriva hur speciallärare arbetar individuellt med 

elever i lässvårigheter. Frågeställningarna behandlar hur speciallärare planerar, genomför 

och utvärderar individuella insatser. I denna del redovisas det empiriska material som 

samlats in för studien. Materialet utgörs av de elva intervjuer som genomförts med 

speciallärare. Resultatet redovisas med de tre forskningsfrågornas teman som 

huvudrubriker. Varje huvudrubrik kompletteras med underrubriker som påminner om 

frågor ur intervjuguiden. Respondenterna medverkar med sina uttalanden och citat 

används för att tydliggöra och exemplifiera resultatet. 

5.1 Hur speciallärare beskriver sin planering av individuella insatser 

5.1.1 Vem som beslutar vilka elever som får individuella insatser 

Samstämmigheten är stor bland speciallärarna då det gäller vem som fattar beslut. Nästan 

samtliga anser sig ha stort inflytande över besluten, dock sker det ofta i samråd med 

personal i skolans övriga elevhälsa samt med klasslärare. Tova anser att klasslärares 

åsikter ofta väger tungt i besluten. Sten sammanfattar vad de flesta speciallärare berättar: 

Rektor beslutar formellt, men jag har mycket att säga till om. I praktiken bestämmer 

jag tillsammans med lärarna vilka elever som behöver stöd.  

Lina och Sagas berättelser är de som skiljer sig från de övriga. Deras rektorer är inte 

delaktiga i beslutsprocessen. Lina berättar att hon efter screening själv avgör vilka elever 

som ska få inledande individuellt stöd: ”Vem som ska få läs- och skrivträning lägger sig 

inte rektor i. Det litar han på att jag kan”. När det gäller prioriteringar bland eleverna 

och andra tunga beslut uppger samtliga speciallärare att det är rektor som tar besluten. 

Dessa prioriteringar rör ofta skolans ekonomi eller speciallärares arbetsbelastning.  

5.1.2 Vad avgör vilka elever som får individuella insatser 

Samtliga speciallärare i studien berättar att de använder Skolverkets bedömningsstöd och 

kommunens screeningplan för att identifiera elever i behov av individuella läsinsatser. 

Flertalet av speciallärarna påpekar dock att det inte är screeningresultaten i sig som avgör 

vilka elever som får individuellt stöd. Det viktiga är att analysera resultaten i samarbete 

med klasslärare och skolans övriga elevhälsa. Screeningresultaten kan ge en vägledning 

om att en djupare analys behöver göras.  

 

Studiens speciallärare har olika uppfattningar om Skolverkets bedömningstöd. Materialet 

anses av vissa som heltäckande och att det ger en god bild av elevens läsförmåga, 

eventuella lässvårigheter och behov av insatser. Andra anser att kompletteringar bör göras 

om en elev uppvisar låga resultat. De brukar då lägga till andra tester, exempelvis 

Fonolek, DLS bas, Testbatteriet, Läsa eller lyssna och Duvan. Två av speciallärarna är 

kritiska till att Skolverkets bedömningsstöd inte är normerat. Saga påpekar att tester som 

inte är normerade ställer krav på de undervisande lärarna: ”Det innebär att du som lärare 

måste ha kunskaper och vara professionell i ditt arbete”. Hon uttrycker en oro över att 

alla lärare inte är tillräckligt kunniga i att uppmärksamma elevers lässvårigheter. När Lina 

upptäcker låga elevresultat i bedömningsstödet brukar hon behöva komplettera dem med 

normerade tester. Hon tycker att de testerna är tydligare: ”De ger kalla siffror som inte 
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går att diskutera”. Samtliga speciallärare är eniga i att ett stanineresultat på tre eller lägre 

alltid bör uppmärksammas. Stanine ett till två leder direkt till individuella insatser på de 

flesta av skolorna. Vid stanine tre däremot skiljer sig skolorna åt, på några skolor får 

eleven då undervisning i grupp medan andra skolor håller eleven under uppsikt och 

anpassar lärmiljön. Liv konstaterar att många av de elever som behöver stöd faktiskt inte 

får det: ”Ibland glömmer vi bort de som är svaga, på gränsen, de med stanine tre”. Axel, 

Saga och Maj resonerar att elever i årskurs ett, trots låga screeningresultat, inte 

inledningsvis bör ges individuellt stöd. De vill att eleven först skall utsättas för 

undervisning. Axel beskriver sina tankar kring detta: 

Vi ger inga insatser från början på grund av inskolningen. Relationer mellan 

klasslärare och klasskamrater måste först få etableras. Det är viktigt att de får traggla 

på en stund med klassen.  

På Linas skola resoneras det annorlunda. Där finns en plan för elever som riskerar 

lässvårigheter. Om screening av elever tidigt i årskurs ett visar låga resultat ges 

individuellt stöd direkt. 

 

När speciallärare beskriver sitt och skolans arbetssätt, då det gäller att avgöra vilka elever 

som får individuellt stöd, finns många likheter mellan skolorna. Maj beskriver hur arbetet 

på hennes skola går till. Skolans elevhälsa går igenom alla elever och analyserar vilka 

behov som finns bland eleverna. Behoven kategoriseras därefter i olika nivåer. Elever 

med åtgärdsprogram är den mest prioriterade gruppen när det gäller att få individuella 

insatser. Därefter prioriteras elever med extra anpassningar på individnivå. Till sist 

uppmärksammas de elever som har risk för att utveckla lässvårigheter.  

 

Tova berättar att på hennes skola har elevhälsan valt att efter screening inte fördjupa sig 

alltför mycket i ytterligare utredningar. De anser att det är väldigt resurskrävande och tar 

tid från elevers specialundervisning. På Iris skola är man noga med att även utreda elevens 

lärmiljö och material innan läsinsatser ges för att utesluta att det inte är dessa som orsakar 

lässvårigheterna.  

5.1.3 Hur eleverna motiveras inför insatserna 

Huvuddelen av speciallärarna anser att de inte brukar behöva motivera eleverna till 

individuella insatser. Speciellt yngre elever vill komma till specialläraren och tycker det 

är väldigt roligt. Tova berättar spontant vad en elev sa till henne dagen innan: ”Vart var 

du i går? Det blev ju en värdelös dag när jag inte fick komma till dig”. Många 

speciallärare tror att förklaringen till att eleverna tycker om att få individuella insatser är 

att de känner att det är lugnt och skönt. De får egen tid med en lyhörd vuxen och blir 

bekräftade. Två av speciallärarna tycker dock att det är svårt att förklara för yngre elever 

varför de behöver stöd. De förstår inte alltid vad insatsen ska leda till. Äldre elever 

däremot har kännedom om sina svårigheter och är ofta motiverade till stödinsatsen 

eftersom de vet att de ska få betyg. Lina påtalar att:  

Är det några som vill ha hjälp så är det de här eleverna. De är väl medvetna om att de 

behöver hjälp och tar tacksamt emot hjälp. 

Vad som är en gemensam nämnare för speciallärarna är att de medvetet och tidigt försöker 

etablera positiva kontakter med alla elever genom att presentera sig och sitt uppdrag, vara 
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med i klassrum och korridorer. Detta för att specialläraren ska finnas med som en naturlig 

del i skolvardagen. Lina, Saga och Bo börjar redan i förskoleklass med att screena 

samtliga elever. Det gör de dels för att kartlägga var eleverna befinner sig 

utvecklingsmässigt men också för att redan där börja bygga en relation till alla elever. 

Dessutom lär de sig elevernas namn. Saga träffar också alla elever tidigt och har liknande 

tankar:  

Det blir mer avdramatiserat då alla elever någon gång får komma till specialläraren 

under kartläggningarna… Någonstans tror jag att gå ut med en speciallärare har 

blivit mer lustbetonat nu än det var förut.  

5.1.4 Hur tidsåtgången för insatserna planeras  

Det som förenar speciallärarna när de planerar tidsåtgången för en insats är att det beror 

på vilken insats som skall göras, vilken metod och vilket material som ska användas. De 

flesta periodiserar intensivläsningen till mellan sex till fjorton veckor. Under veckorna 

ses elev och speciallärare vanligtvis mellan tre till fem gånger. Stens elever får enskild 

intensivläsning vid fem tillfällen i veckan. Han anser att: ”Dutta två gånger i veckan inte 

ger resultat enligt forskningen. Intensivträning är bäst”. Saga skulle också vilja ge 

insatser varje dag men i realiteten kan hon endast erbjuda tre gånger i veckan vid 

ominlärning.  När det gäller elever med åtgärdsprogram berättar flera speciallärare att det 

kan innebära att eleven regelbundet får en-till-en-undervisning under hela läsåret. Vidare 

nämner några speciallärare att det förekommer att elever bara får individuella insatser ett 

fåtal gånger för att träna exempelvis läsförståelsestrategier. Lina menar att tiden för 

insatsen aldrig får vara statisk. ”Den måste kunna ändras utifrån elevens dagsform och 

hur det fungerar på skolan”. Saga pekar även hon på att det är viktigt att vara flexibel. 

Det kan vara svårt att detaljplanera en insats både i tid och innehållsmässigt anser Saga:  

Jag planerar aldrig lektionsinnehållet långsiktigt, utan jag stämmer av efter varje 

pass. Man vet aldrig hur långt de kommer. 

Lärtillfällets längd varierar mellan 15-40 minuter hos samtliga speciallärare. Många av 

speciallärarna anser att yngre elever orkar kortare pass än äldre elever. Dock är det 

elevens individuella ork som avgör lektionens längd. Bo säger: ”Man ser hur mycket 

barnet orkar, man får känna av. Man kan ju inte klocka barnet”. 

5.1.5 Hur speciallärare avgör vilka metoder och material som skall användas 

Många speciallärare poängterar att det är viktigt att vara kompetent och kunnig i att utreda 

vilken svårighet och vilket behov eleven har innan metoder väljs. Flertalet av dem redogör 

för olika metoder som de varierar emellan. Max och Axel tror inte på att bara använda en 

metod utan menar att kombinationer eller modifieringar av material kan ge bättre effekt. 

De flesta speciallärarna försöker använda sig av forskningsbaserade metoder i arbetet 

med elever i lässvårigheter. Flera av dem framhåller att de är väldigt intresserade och har 

intentionen att hålla sig uppdaterade på aktuell forskning.  Bo framhåller: ”Det är viktigt 

att gå i bräschen för forskning”. Saga menar också att det är viktigt att ha goda kunskaper 

om hur material är tänkt att användas för att en god effekt ska uppnås. Dag uppger att han 

har lärt sig mycket av en erfaren speciallärare både när det gäller metoder och material. 

Axel tar också upp kunskap och erfarenhet som en viktig aspekt när han väljer metoder: 

”Man samlar ju på sig i verktygslådan under årens lopp”. 
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Samtliga speciallärare understryker att det är individens behov som styr val av metod, 

men också elevens kunskapsutveckling. Saga betonar: 

Kvittot är ju barnet! Använder man fel metod går det inte framåt. Om ett barn inte lär 

sig har man inte hittat rätt sätt att lära ut på. 

Att känna lust är också viktigt när eleven ska lära sig något som är svårt. Det framhåller 

samtliga speciallärare. Därför avslutas ofta lärtillfället med något mer lustbetonat 

exempelvis memory eller ett spel på dator eller lärplatta. Liv erkänner att hennes egen 

lust också spelar in på valet av material: ”Det blir tråkigt att hålla på med samma 

material, så jag provar nya ibland”. Val av metod kan också påverkas av 

vårdnadshavarnas möjligheter till att stötta sitt barn hemma. Liv väljer bort metoder där 

läsläxa ingår om hon ser att vårdnadshavarna inte kan hjälpa sitt barn. Detta kan vara 

fallet exempelvis om familjen har ett annat modersmål än svenska. En övervägande del 

av speciallärarna tar också upp att eleven har ett visst inflytande på undervisningen. Det 

kan vara i form av att själv få välja bland skönlitterära böcker eller att specialläraren utgår 

från elevens intresse när material väljs.  

 

Flera av speciallärarna berättar också att de känner ett stort förtroende för kommunens 

centrala elevhälsa där de kan få råd och stöd gällande metod- och materialval för elever i 

lässvårigheter.  

5.2 Hur speciallärare beskriver sitt genomförande av individuella 
insatser 

5.2.1 Hur lärtillfällen läggs upp 

Några speciallärare lyfter vikten av att förbereda eleven inför varje lärtillfälle. Speciellt 

elever med NPF-problematik kan behöva denna omsorg. Det kan exempelvis ske genom 

att specialläraren söker upp eleven på morgonen för att berätta att de ska ses senare under 

dagen. Det kan också ske när elev och speciallärare ses på skolgården. Tova menar att: 

”eleverna blir trygga när de vet hur dagen kommer att se ut”. En majoritet av 

speciallärarna beskriver att de förbereder elevens arbetspass genom att i förväg lägga fram 

det material som ska användas. Sten har också den ambitionen men når inte alltid dit:   

Visionen är att det ska vara planerat och förberett. Men så är tyvärr inte alltid fallet 

utan då får jag rycka något ur hyllan.  

Efter framplockning av material hämtar i stort sett alla speciallärare sin elev i 

klassrummet. Många har erfarenhet som klasslärare och minns hur svårt det är att komma 

ihåg alla elevers individuella tider. Speciallärarna ser flera vinster med att själv hämta 

eleverna. En är att de hinner småprata med eleven på vägen till arbetsrummet och på så 

sätt få ledtrådar om elevens mående, intressen och situation. Sten uttrycker: ”Det gäller 

att skapa relationer och förtroende för att kunna komma vidare med eleven”. Småpratet 

på vägen till rummet innebär också att de kan sätta igång direkt med arbetet eftersom 

tiden ofta är knapp. En annan vinst är att eleven inte kan ”försvinna” på vägen, känna sig 

otrygg eller behöva stå och vänta i onödan om tillfället blivit inställt eller om 

specialläraren försenats.  
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Det som förenar samtliga speciallärare är att de betonar respekten för eleven. Saga drar 

slutsatsen: ”Går du i klinch med eleven så har den inget ut av tillfället”. Många av dem 

understryker att de behöver en fingertoppskänsla för att veta hur de bäst ska lägga upp 

arbetet för varje enskild elev.  

 

Flertalet av speciallärarna framhåller att rutiner är viktiga. Att känna till hur lärtillfällets 

olika moment ser ut skapar en trygghet hos eleven men gör också att lärtillfället blir 

effektivt eftersom eleven lär sig lektionens upplägg och innehåll. Bo tycker att 

strukturerade lektioner hjälper honom att hålla sig inom det tidspann som finns till 

förfogande för eleven. Tova brukar göra ett schema med bildstöd för att eleven ska få veta 

vad som ska hända under passet. Samtliga speciallärare framhåller att det är ett intensivt 

pass och det är viktigt att effektivisera den korta tid som de har med varje elev. Saga 

beskriver:  

Under lektionen har jag eleven i ett skruvstäd. Då kan han inte komma undan som 

han kanske kan i klassrummet. Det gäller att lura, locka, pocka.  

Maj och Tova framhåller att en timer är ett bra hjälpmedel för att få ut det mesta möjliga 

av tiden. Det kan också hjälpa eleven att fokusera på arbetet. Ett flertal av speciallärarna 

beskriver att de brukar dela upp lärtillfället i olika delmoment. I och med det, blir det små 

mikropauser, då eleven kan hämta andan. Det brukar vara tillräckligt för att eleven ska 

kunna bibehålla koncentrationen. Maj och Sten låter elever med koncentrations-

svårigheter få röra sig under passen och erbjuder också stressbollar för att eleven ska 

kunna behålla fokus bättre. Liv lägger in övningar med korsrörelser och menar att det kan 

väcka barnets hjärna. 

 

I stort sett alla betonar också vikten av ett lustfyllt lärande. För att nå dit lägger 

speciallärarna ofta in en liten roligare aktivitet i slutet av arbetspassen som en motivation 

eller belöning för elevens hårda slit. Belöningen kan vara en stunds bingo, hänga gubbe, 

memoryspel eller ett spel på lärplatta. En fördel med att avsluta lustfyllt är att eleven 

lämnar lärtillfället med en positiv upplevelse. Det poängterar många speciallärare som 

viktigt. Spel och appar som flera speciallärare räknar upp är ABC-klubben (Natur och 

Kultur, 2018), ABC-raketen (Sveriges Utbildningsradio, 2018), Fonomix 1 och 2 

(Löwenbrand Jansson, 2018) och Bornholmslek (Bornholmlek, 2018). Några 

speciallärare använder även Ljuda med Boo (Bildligt talat AB, 2018), Letterschool 

(Letterschool Enabling Learning B.V., 2018), Färger och fordon (Språka Mera, 2018) 

samt Ljudlek (Branja AB, 2018).  

5.2.2 Hur samarbetet med eleverna ser ut 

Samtliga speciallärare framhåller att relationen till eleven är jätteviktig. Med det tycks de 

anse att utan en god relation kommer undervisningen ge sämre effekt. En god relation är 

också en förutsättning för att motivera eleven att arbeta med sin lässvårighet. Axel menar:  

Trygghet är A och O. En trygg elev vågar göra fel och säga till om något inte känns 

bra. Är man spänd och nervös och rädd lär man sig ingenting.  

Många speciallärare utgår från elevens individuella behov och intressen när de försöker 

lära känna sina elever. Axel beskriver att han gör det genom att prata om exempelvis 
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elevens fritid och familj. Maj tycker att det är svårare nu som speciallärare än det var som 

klasslärare att skapa en varm relation till eleverna. Hon berättar:  

Man träffar dem mer sällan. Därför är det svårare att få en avslappnad relation … 

Barnen måste känna att man tycker om dem. Då får de förtroende för mig och vi kan 

prata om det som är svårt.  

Axel skapar förtroende genom att bjuda på sig själv och berätta om sina egna erfarenheter 

och sin dotters lässvårigheter. Med det vill han visa att lässvårigheter är vanligt 

förekommande och inget att skämmas över. Han anser att: ”Lässvårigheter sätter sig hårt 

i barn i dag. Självkänsla och självförtroende påverkas negativt”.  

 

Dag arbetar för att till varje pris motverka låg självkänsla och precis som övriga 

speciallärare vill han bygga på elevens starka sidor. Han har upplevt att:  

Elever kan säga så här: ”Jag behöver ju komma till dig och läsa, jag är ju dum jag, 

jag är ju jättedålig på att läsa…” Därför måste jag visa på vad eleven kan och bygga 

därifrån. Det är viktigt att prata om det vi gör här i positiva ordalag. 

Maj betonar också vikten av att uppmuntra eleverna och inge framtidstro: ”Fasen vad 

bra det här går, det ger effekt. Det kommer bli bra det här ska du se”.  

 

Lina upplever att äldre elever är medvetna om sina svårigheter. De tar ofta egna initiativ 

och ansvar för sitt lärande: ”De flesta här suger en vuxen när de behöver hjälp eller när 

det har kört ihop sig ”. Hon påpekar att äldre elever ofta är duktiga på att berätta hur de 

vill ha det. Att då låta eleverna välja ordning på uppgifterna eller material är ett sätt att 

samarbeta. Då det gäller elevinflytande varnar dock Saga: ”Man får akta sig så man inte 

hamnar i en fälla så att det är barnet som styr”. 

 

Tova talar om samarbetet med elever med NPF-utmaningar. Hon beskriver att 

dagsformen för dessa elever avgör hur ett lärtillfälle blir. Fingertoppskänsla och 

flexibilitet är avgörande. Hon framhåller: 

Det går inte att lirka och tvinga de här barnen… om eleven en dag vill vara kvar i 

klassrummet, då blir det så och vi stannar där.  

Flera speciallärare brukar till exempel motivera eleverna att fokusera genom att få tävla 

mot sig själva. Det kan vara att räkna antal lästa sidor eller ta tid på hur länge eleven kan 

fokusera på uppgiften. Andra knep för att locka eleven att arbeta kan vara att erbjuda en 

belöning i slutet av lärtillfället. Det kan vara ett spel, ett klistermärke eller till och med 

ett kex. Alla speciallärare framhåller vikten av att insatserna måste upplevas lustfyllda för 

eleven. Ibland låter de eleverna ta med en kompis för att tillmötesgå elevernas önskemål.  

5.2.3 Hur samarbetet med klasslärare och vårdnadshavare ser ut 

Det finns en samstämmighet bland speciallärarna att ett nära samarbete med klasslärare 

är en nödvändighet i första hand för elevens kunskapsutveckling men också för det 

praktiska och organisatoriska arbetet. Ett samarbete med vårdnadshavare är också viktigt. 

Studien visar att det ofta sker indirekt genom klasslärarens försorg. 
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Samtliga speciallärare beskriver att de tillsammans med klasslärarna kartlägger och 

analyserar elevernas kunskapsutveckling. Ofta är det specialläraren som genomför de 

individuella momenten av kartläggningen medan klassläraren gör screeningar i helklass. 

Utifrån screeningresultaten samråder ofta speciallärare och klasslärare i möten om vilka 

elever som är i behov av individuella insatser. Detta kan också ske både med arbetslag 

och tillsammans med skolans övriga elevhälsa. Flera av speciallärarna vittnar också om 

att samarbetet med klasslärarna ofta sker spontant. Det blir mycket prat i farten om hur 

det går för eleven just nu både hos specialläraren och i klassrummet. Lina uttrycker det 

som att: ”lärarna ständigt vill stöta och blöta” kring elevernas behov. Sten skulle vilja 

utveckla sitt samarbete med klasslärarna mer när det gäller undervisningen. Men han 

påpekar:  

Tiden finns inte. Jag skulle vilja ge klasslärare tips och råd om exempelvis 

mängdträning och dataprogram.  

De flesta speciallärarna tycker att schemaläggning av individuella insatser är besvärligt 

och tidskrävande. Samtliga vill lägga dem på förmiddagarna. Det råder enighet om att 

eleven är piggare då och mer mottaglig för inlärning. Speciallärarna samråder alltid med 

klassläraren om när det passar att eleven plockas ut från klassundervisningen. Iris anser: 

Man måste ha en fingertoppskänsla så att man inte plockar ut eleven då det händer 

något roligt i klassrummet.  

Övningsämnena slöjd, bild, musik och idrott är fredade på alla speciallärarnas skolor. 

Anledningen till detta uppges vara att dessa ämnen är svåra avbryta och dessutom ofta 

hör till elevers favoritämnen. Dock medger flera speciallärare att det förs en diskussion 

om varför individuella insatser inte får ske på just dessa lektioner.  

 

Tova och Sten har många elever med annat modersmål än svenska. De tar upp dilemmat 

att det blir lite klassrumsundervisning kvar för dessa elever. De behöver dels 

specialundervisning men också undervisning i svenska som andraspråk, modersmål och 

studiehandledning.  Speciallärarna beskriver att individuella insatser ofta måste planeras 

utifrån deras egna scheman och insatser kan därför läggas såväl på elevens 

svensklektioner som på exempelvis de samhällsorienterande ämnena. Maj lägger 

uteslutande sina individuella insatser på svensklektioner eftersom det är svenskämnet som 

tränas. Saga däremot resonerar annorlunda:  

Det finns en styrka i att eleven jobbar på andra lektioner än på svenskan. Då får 

eleven träna dubbelt.  

När det gäller kontakt med vårdnadshavare uttrycker nästan alla speciallärare att det är 

viktigt att klassläraren ansvarar för den kontakten. Oftast är det klassläraren som vid ett 

utvecklingssamtal informerar vårdnadshavare om barnets svårigheter och skolans 

erbjudande om individuella insatser. Bo menar att:  

Klasslärarna är linje ett och jag är linje två... klasslärare är duktiga på att själva 

förklara varför eleven behöver stöd.  

På Tovas skola har rektor beslutat att information om individuell intensivläsning är en 

naturlig del av den ordinarie verksamheten och bör avdramatiseras. Därför ger 
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klassläraren information via veckobrevet att några elever i klassen får intensivträning. 

Eleverna namnges inte i veckobrevet, berättar Tova. Saga anser att individuella insatser 

inte är något val för vårdnadshavare utan skolans uppdrag är att sätta in åtgärder när så 

behövs. Trots det har det hänt vid något tillfälle att vårdnadshavare avsagt sig stöd till sitt 

barn.   

 

Många speciallärare berättar att de vid behov och önskemål deltar i samtal med 

vårdnadshavare. Axel menar att hans närvaro kan ge tyngd åt ett möte när det gäller att 

förklara elevens svårigheter och behov. Max tycker sig märka att vårdnadshavare kan ha 

en övertro på att insatser ska göra underverk eller bota barnets lässvårighet. Därför brukar 

Max ibland vara med på möten för att förklara att svårigheten troligtvis kommer att bestå 

och att skolan därför erbjuder både lästräning och kompensatoriska hjälpmedel till eleven.  

 

Några speciallärare understryker att vårdnadshavares inställning till individuella insatser 

har stor betydelse för elevens läsutveckling. Dag poängterar:  

Peppar föräldrarna hemma går det bättre här också. Det hjälper ju inte barnet framåt 

om föräldrarna har inställningen att specialundervisningen är någonting fult. 

Lina och Saga är med vid samtal exempelvis då skolan vill att hemmet också ska stötta 

insatsen. Saga säger: 

Ibland når man aldrig en full förståelse från föräldrarna för barnets svårigheter och 

vad barnet behöver stöd med hemma. Vårdnadshavare tror att de slipper stötta sitt 

barn hemmavid när en intensivperiod sätts igång, och det är helt fel. Då får jag tala 

om att ni också måste lägga tid hemma. 

Dag, Saga och Lina reflekterar över läsningens låga status i samhället och hur 

vårdnadshavare prioriterar sin tid med barnen. De uttrycker en oro över att många 

vårdnadshavare inte läser sagor för sina barn och försöker påtala vikten av detta vid 

mötena. Saga tror att färre elever skulle få behov av läsinsatser om föräldrarna läste mer 

hemma och tillsammans med sina barn diskuterade böckers innehåll.  

 

Både Bo och Max berättar att de gärna handleder klasslärare inför svåra möten med 

vårdnadshavare. Max understryker: ”Jag tycker att det är viktigare med handledning av 

lärare än att sitta i möten med föräldrar”. Han beskriver sitt samarbete på följande sätt:  

Jag har jättemycket samarbete med klasslärarna. Klassläraren är den som har kontakt 

med vårdnadshavarna. Jag går alltid via klasslärarna, de är basen. Om eleven till 

exempel inte gör de läxor som är överenskomna då pratar jag med klassläraren som 

påminner föräldrarna. Jag gör det för att klassläraren ska känna att hon är den som 

fortfarande har ansvaret för eleven. Klassläraren måste förstå att eleven inte är färdig 

bara för att den har gått hos mig i tolv veckor. Det här är ingen quick fix.  

Lina är den som skiljer sig från de övriga speciallärarna. Hon vill inte överlåta kontakten 

med vårdnadshavare enbart till klassläraren. Hon vill också ha en nära kontakt med dem 

under den tid deras barn får individuella insatser. Hon uppger att en tät, ärlig och rak 

kommunikation gynnar elevens inlärning.   
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5.2.4 Metoder och material som används 

Den övervägande delen av speciallärarna använder sig av en kombination av flera 

metoder och material vid individuella insatser för elever i lässvårigheter. Den modell 

speciallärarna framhåller är intensivläsning. Ominlärning är en annan intensiv metod för 

elever som inte knäckt läskoden. Den ges oftast till elever på vårterminen i årskurs ett. En 

annan intensiv metod är upprepad läsning av texter eller listor av ord. Den ges ofta till 

elever i årskurs två eller tre för att öva upp både avkodning och läshastighet.  

 

Här redogörs, i alfabetisk ordning, för de material som studiens speciallärare använder 

sig av (se även Bilaga 3 och för full referens se Litteraturlista).  

 

Bornholmsmodellen 

Många speciallärare tycker om materialet och använder det i första hand till yngre åldrar 

för att förbereda eleven för kommande läsinlärning. En av speciallärarna berättar att den 

används för att öva upp den fonologiska medvetenheten i ökande svårighetsgrad så att 

fonemisk medvetenhet uppnås. 

 

Bravkod  

Bravkod används av några speciallärare för intensivläsning i första hand för elever i 

årskurs två. Liv berättar att hon screenar elevens läshastighet med testet H4 före och efter 

insatsen på cirka åtta veckor. Hon tycker om att materialet är strukturerat med ökande 

svårighetsgrad och använder diagram för att stämma av var eleverna befinner sig i sin 

läsinlärning.  

 

Fonomix  

Fonomix används av ett par av speciallärarna. Liv berättar att materialet är bra speciellt 

för nyanlända elever när de ska upptäcka och öva in svenskans vokalljud. Hon anser att 

speglar och munbilder gör att det blir tydligt för barnen och lättare för dem att kunna 

forma exempelvis bokstavsljuden u och y. Tova använder materialet, främst appen, till en 

elev med språkstörning. 

 

Kjell Staffans  

Valda delar ur Kjell Staffans omfattande och digra läsinlärningsmaterial från nätet 

används av speciallärarna vid enstaka tillfällen för elever i alla åldrar. Det görs ofta för 

att komplettera andra material. 

 

Läsinlärning i sju steg  

Materialet används av flera speciallärare för ominlärning i årskurs ett till tre. Bo 

framhåller att både han och hans elever tycker om materialet som följer samma ordning 

varje gång. Det är varierat och strukturerat med en tydlig handledning och arbetsgång. 

Att materialet behandlar sju moment varje lektion gör att lärtillfället blir omväxlande och 

inte tråkigt. Ibland involveras hemmet genom att barnet dagligen får med sig en läsläxa.   

 

Läståget  

Ett par av speciallärarna använder Läståget för elever i årskurs ett vid ominlärning. De 

upplever att eleverna tycker om materialet då det är lekfullt, färgglatt och tilltalande för 

yngre elever. Saga berättar att eleverna får en uppmuntrande biljett som belöning när det 

klarat av läsdiagnosen i slutet av varje kapitel. Hon ger även eleven läsläxor från 
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materialet. En nackdel hon ser med materialet är det kräver mycket förberedelse i form 

av klippa isär och hålla reda på lösa bokstäver, ord och bilder.  

 

Mappia 

Materialet används av en speciallärare. Hon berättar att Mappia ger en form av 

minnesträning där språkljuden representeras av bilder. Exempelvis d-ljudet symboliseras 

av docka och n- ljudet av en näsa.  

 

Praxis  

Några speciallärare i studien använder sig av Praxis till de elever som har stora svårigheter 

att förstå kopplingen mellan fonem och grafem. Iris berättar att ljudet representeras av 

både bokstaven och en bild. Skillnaden mot traditionella bokstavsplanscher är här att 

illustrationerna visar hur föremål, djur eller personer låter i olika situationer. Exempelvis 

b-ljudet representeras av ett spöke som säger ”b” och s-ljudet illustreras av en orm som 

väser ”sss”.  

 

Rydaholmsmetoden  

För individuell intensivläsning i årskurs två till fyra avvänder flera av speciallärarna 

Rydaholmsmetoden som bygger på läslistor. De uppskattar det tydliga upplägget och 

anser att materialet ger snabb effekt för elever med avkodningssvårigheter. Max plockar 

valda delar ur materialet och tycker att speciellt nonsensorden är bra för de elever som 

gissningsläser.  

 

Språkbiten 

Språkbiten används av några speciallärare som ett komplement till andra material. Det 

bygger på stavelseträning i olika svårighetsgrader. Det upplevs som ett användbart men 

lite tråkigt material. 

 

Teach Reading Using Games (Trugs)  

Hälften av speciallärarna nämner att de använder Trugs. De flesta använder kortspelen 

som ett komplement till övriga material och som en belöning i slutet av lärtillfällena. Då 

spelen har ökande svårighetsgrad kan det användas för barn i lässvårigheter. Många elever 

tycker att det är roligt att spela Trugs enligt speciallärarna.  

 

Tidig Intensiv Läsning (TIL)  

TIL används av några av speciallärarna vid ominlärning. Materialet är tänkt att användas 

dagligen i 12 veckor vid en-till-en-undervisning. Diagnoser görs kontinuerligt. 

Speciallärarna berättar att det innehåller varierande uppgifter som följs strikt. Exempel 

på detta är att eleven läser, skriver och leker med ord. Arbetet sker i nära samarbete med 

hemmet då barnet får en daglig läsläxa. Liv berättar: 

Jag tycker TIL är jättebra. Det har en tydlig lärarhandledning. Men samarbetet med 

hemmet är ett krav… här skriver man ett kontrakt med föräldrarna. Om föräldrarna 

mäktar med och klarar språket då fungerar detta material bra. Om föräldrarna inte 

kan stötta hemma gör vi en variant där fritids kopplas in och lästränar med barnet. 

Vingböcker 

Många av speciallärarna använder Vingböcker vid upprepad högläsning. Böckerna 

används i de lägre åldrarna. Max med flera framhåller att fördelen med böckerna är att 
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barnen kan få välja bok. Det finns sextio böcker fördelade på tolv olika svårighetsgrader 

och fem böcker på varje nivå. Barnen tilltalas av de färgglada och humoristiska 

berättelserna enligt speciallärarna. 

Wendickmodellen 

Materialets läslistor används vid intensivläsning av speciallärarna för att eleverna ska 

utveckla en automatiserad avkodning. Sten använder materialets test ”ord per minut” både 

för att veta var eleven befinner innan insatsen och även för att kunna utvärdera insatsen. 

Han dokumenterar elevens läsutveckling i ett diagram. Att se framgång svart på vitt kan 

sporra eleven, tycker han. Vidare berättar han vad eleverna tycker om Wendick:  

Det är lite olika hur eleverna gillar Wendickmetoden. Man börjar ju med bokstäver 

tills de är säkra på dem… tre gånger ska listan läsas felfritt, har de läst fel är det 

samma läslista nästa gång. Många elever kan se mönster men det kan bli lite kämpigt 

med as, av, af. 

Wolff intensivprogram (WIP)  

Flera av speciallärarna har höga tankar om intensivläsningsmaterialet WIP som används 

för elever i åldrarna nio till tolv år. De berättar att insatserna varierar mellan tio till fjorton 

veckor där eleven undervisas trettio minuter varje dag. Sten beskriver mångfalden i 

materialet:  

WIP använder jag vid avkodningssvårigheter och vid upprepad högläsning. Det är 

strukturerat och materialet består av en mycket bra lärarhandledning, elevdiagram, 

arbetsblad, läsförståelsekort, lärarhäften och elevhäften, laborativa övningar med 

instruktioner, spel, munkort och bokstavskort.  

Han fortsätter med att lovorda WIP: 

Det är så skönt att slippa uppfinna hjulet själv, det är bra att det finns en manual med 

färdiga lektioner. WIP är en riktig tidsbesparing för mig. 

Samtliga speciallärare i studien uppger att de ansvarar för sin egen budget och köper in 

de material som de vill använda till elever i lässvårigheter.  Max påpekar dock: ”Det 

optimala materialet finns inte. Man måste ju plocka delar och göra det till sitt eget”. 

Flertalet speciallärare uppger att de vill ha utbildning kring materialen. Ett par av dem 

anser att det i kommunen saknas en likvärdighet. De önskar en central plan över vilka 

fortbildningar, handledningstillfällen och vilka material som det ska satsas på.  

5.2.5 Datorprogram och appar som används 

Speciallärarna använder datorer och lärplattor i olika utsträckning i arbetet med elever i 

lässvårigheter. Tillgången på digitala lärverktyg varierar på skolorna. Några tycker att 

skolans ekonomi begränsar tillgången på lärverktyg. Elever i behov får inte alltid egna 

lärplattor utan måste dela med klasskamraterna.  

 

Det vanligaste dataprogrammet som används är Lexia Provia (Gunnilstam & Mårtens, 

2018). Det är ett databaserat program som används av samtliga speciallärare för elever i 

alla åldrar. De berättar att eleven först genomgår tester i Provia som visar på vilka 

personligt anpassade övningar som sedan skall ska tränas i Lexia. Många speciallärare 

beskriver att träningen även kan göras hemma men den görs vanligtvis i klassrummet 



43 

under eller efter en individuell insats. De berättar att Lexia kan användas schemalagt för 

att inkludera alla elever i klasserna. Elever i lässvårigheter arbetar då med sina 

individuellt anpassade övningar medan övriga klassen arbetar efter ett gemensamt 

upplägg. Flera speciallärare anser dock att det kan vara svårt att få till Lexiastunden då 

klasslärarna ofta prioriterar annat. Iris anser att:  

Det är viktigt att sitta tillsammans med barnen, annars är risken stor att de bara 

chansar och trycker. Lexia i klassrummet rinner ofta ut i sanden. När ska eleven sitta 

och göra övningen? 

Då det gäller användningen av digitala lärverktyg berättar några speciallärare att de 

hjälper och lär elever att använda dessa. På andra skolor är det klassläraren själv eller 

pedagoger från den centrala elevhälsan som undervisar eleven om digitala lärverktyg. 

Lärverktygen syftar till att underlätta skolarbetet så att lässvårigheten kringgås. 

Speciallärarna framhåller att eleven med hjälp av digitala lärverktyg kan tillgodogöra sig 

texter, skriva texter och redovisa dem trots sin lässvårighet. Digitala verktyg som nämns 

av studiens speciallärare är Claroread (ClaroSoftware, 2018), Stava Rex (OribiSoftware, 

2018), Symwriter (Symbolbruket Hargdata, 2018) och Clarospeak (ClaroSoftware, 2018) 

samt Prizmo Go (Creaceed SPRL, 2018).  

5.3 Hur speciallärare beskriver sin utvärdering av individuella insatser 

Samtliga speciallärare framhåller vikten av att kompetent och medvetet utvärdera insatser 

för elever i lässvårigheter. Hur ofta utvärdering sker, i vilken form den görs och vad den 

ger för konsekvenser är olika på skolorna.  

5.3.1 Hur insatser utvärderas 

Många talar om den dagliga utvärdering som sker både under och efter varje lektionspass. 

Några speciallärare beskriver att de ritar elevens progression i läsning i form av ett 

diagram eller en trappa. Eleverna brukar uppskatta att se sina framsteg visuellt. Den 

löpande utvärderingen dokumenteras också ofta i form av anteckningar över elevens 

arbete och framsteg. Dessa används även för att planera nivån på nästa lektionspass.  

 

I stort sett alla speciallärare beskriver att de utvärderar en insatsperiod med samma test 

som gjordes innan insatsen. Exempel på sådana test är H4 (Lindahl, 1954) och DLS 

(Järpsten, 2004). Dessutom kan Skolverkets bedömningsstöd (Skolverket, 2018d) 

användas för att visa och mäta en elevs läsutveckling. Speciallärarna berättar att många 

av de material som de använder har egna inbyggda tester. Dessa används före, under och 

efter de individuella läsinsatserna. Flera av speciallärarna reflekterar över resultaten som 

de får vid utvärderingarna. Sten tror att skolan behöver utveckla sina rutiner kring 

utvärdering. Han säger:  

Vi är dåliga i skolan på att utvärdera. Jag tror att många duttar och kör på år efter år 

utan att utvärdera… Man måste våga se sig själv i spegeln, inte bara köra på.  Vad är 

det som inte gått bra? Är det för lite tid eller är det upplägget som inte har funkat? 

Behövs en ny intensivläsningsperiod med nya material?  

Maj tycker att resultaten är svåra att analysera:  
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Det är så otroligt svårt att mäta vad som har haft effekt. Är det på grund av vad jag 

har gjort? Eller läraren i klassrummet? Eller har eleven själv fått sina bitar på plats? 

Eller är det något felaktigt som jag har gjort så eleven inte gått fram lika mycket i 

läsning som den borde ha gjort? 

Flertalet av speciallärarna tycker också att det är viktigt att utvärdera en läsinsats 

tillsammans med eleven. En del gör det genom ett samtal. Tova har utformat ett formulär 

där eleven får rita sina upplevelser i form av glada eller ledsna gubbar. Dessutom låter 

Tova klasslärarna utvärdera insatsen med en enkät. Maj påtalar att hon skulle vilja 

engagera vårdnadshavarna mer i elevens läsinsats. Att få en återkoppling om hur de 

upplevt insatsen vore värdefullt, enligt Maj.  

5.3.2 Vad som görs om insatser bedöms som tillräckliga 

När en insats har bedömts vara tillräcklig för elevens läsutveckling avslutas den genom 

att eleven återgår till ordinarie klassrumsundervisning. De flesta speciallärarna redogör 

då för eleven för vilka framsteg den har gjort. Saga betonar dock vikten av att vara tydlig 

med eleven och vårdnadshavarna: ”Eleven är inte färdig bara för att insatsen är avslutad. 

Hon måste fortsätta träna sin läsning”. Samtliga speciallärare brukar berätta att efter en 

insats görs en paus eftersom få läsinsatser avslutas för gott. Saga uttrycker sig vidare: 

Jag säger till eleven att vi gör ett uppehåll så får vi se om det blir permanent. Och 

visar det sig att det inte höll, tar jag tillbaka eleven igen och gör en ny insats. Men 

oftast brukar jag hålla i och hålla ut så att jag ser att det bär för eleven. 

När den individuella insatsen är avslutad brukar Liv ändå vilja hålla kontakt med eleven:  

Jag håller kvar eleverna i små läsgrupper för att så småningom kanske släppa dem. 

Man bygger ju upp en sån stark relation. Fortsättningen blir att man har kontakt när 

man ses i korridoren. Då brukar jag fråga: Hur går det för dig nu med läsningen? 

5.3.3 Vad som görs om insatser inte bedöms som tillräckliga 

Om den individuella insatsen bedöms som otillräcklig anser samtliga speciallärare att en 

vidare utvärdering behövs. Lina reflekterar och säger: 

Vi måste analysera varför? Kan det vara metoden? Materialet? Behövs ett 

åtgärdsprogram? Kan det vara något annat som stör läsinlärningen? Ibland tar vi 

hjälp av logoped, skolläkare, skolpsykolog eller centrala elevhälsan.  

På Iris skola erbjuds eleven en ny läsinsats. Hon anser, precis som studiens övriga 

speciallärare, att eleven behöver en paus på några veckor innan den nya perioden 

påbörjas. Ett par av speciallärarna uttrycker att det är viktigt att låta eleven få landa i sina 

nya kunskaper. Under pausen görs ofta en analys tillsammans med skolans övriga 

elevhälsa och klasslärare. Bo hänvisar till forskningen och påpekar: 

Att plocka ut elever kontinuerlig år efter år har ju visat sig inte öka måluppfyllelsen i 

årskurs nio. Den största utmaningen är att utmana specialpedagogiken. Vad gör vi 

för något och varför? 

Axel bekänner att elevens paus även kan bero på resursbrist:  
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Ofta vill klassläraren ha en till intensivläsningsperiod direkt för sin elev, men jag har 

ju andra elever med behov. Man räcker ju inte till för alla.  

Några speciallärare beskriver att de bland annat under elevens paus ger handledning till 

lärare. De kan fungera som bollplank och ge stöd om hur lärmiljön bäst kan utformas för 

eleven och dess lässvårigheter. Axel önskar:  

Lärarna borde i större utsträckning individanpassa eller hitta strategier och tillfällen 

att själva stötta elever i lässvårigheter: Det är så lätt att det blir helklassaktiviteter. 

Istället borde klassläraren läsa med några få elever. Under tiden kunde resten av 

klassen exempelvis läsa själva eller lyssna på en ljudbok.  

5.3.4 Hur eleverna upplever att plockas ut från klassrummen enligt speciallärarna  

Samtliga speciallärare i studien är samstämmiga i att viss specialundervisning såsom 

intensivläsning och ominlärning kräver en-till-en-undervisning. De individuella 

insatserna görs företrädesvis på lågstadiet hos studiens speciallärare. Det som förenar 

samtliga speciallärare är att de upplever att yngre elever trivs, är glada och tacksamma 

för att få egentid med en uppmärksam vuxen. Dessutom blir de hjälpta med sina 

svårigheter. Saga beskriver sin åsikt på följande sätt:  

Jag tror att en-till-en behövs, exempelvis vid ominlärning. Jag tror inte att de kan ta 

till sig i klassrummet. De är splittrade och har behov av ett skruvstäd. Jag tror aldrig 

att man kommer ifrån det helt att plocka ut elever… Det här med inkludering är 

svårt. Man kan vara mer exkluderad än inkluderad i klassrummet. Man kan bli mer 

sårbar i en grupp genom att man själv märker att man är annorlunda. 

Sten redogör för sitt perspektiv:  

Jag är skolad i inkluderingstänket. Men i praktiken är det jättesvårt att intensivträna 

läsning med en elev i klassrummet med stim och stoj. Vi behöver lugn och ro. Jag är 

allergisk mot skrubbtantstänket, men det här är ju egentligen det fast på ett annat sätt, 

mer intensivt. 

Lina berättar att man på hennes skola har arbetat mycket förebyggande med synen på 

elevernas olika svårigheter och behov. Hon tror inte att elever tycker att det är skamligt 

att gå till henne. Hon anser att specialundervisning inte blir något märkvärdigt för eleven 

om inte skolan eller vårdnadshavare gör något märkvärdigt av det. Även Sten anser att 

skolan inte bör göra en sådan stor sak av specialundervisning eller hjälpmedel i 

klassrummet. Han menar att yngre elever sällan tycker det är konstigt med 

specialundervisning. Elever i sexan och uppåt är mer känsliga för att utmärka sig. Sten 

resonerar:  

Vad är inkludering egentligen? Är det det fysiska att sitta i samma rum? … det är 

inte det man menar från forskarhåll. Jag menar detta, här i mitt rum, kan ju också 

vara inkludering om eleven känner sig inkluderad när den får extra träning. Det har 

varit mycket fokus på den fysiska inkluderingen. Alla är inte stöpta till att plugga i 

klassrummet på det sättet. 

Max anser dock att han måste vara vaken och lyhörd för hur eleven upplever det att 

plockas ut. Det är viktigt att eleven vågar berätta om den hellre vill vara kvar i 

klassrummet. Max tänker sig för innan han genomför en individuell insats:  
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I första hand vill jag inte plocka ut eleven för att riskera självkänslan. Ledord är att få 

känna att man lyckas och basen är det sociala sammanhanget. Motorvägen är 

klassrummet och jag är en grusväg man kan behöva åka ut på ibland… Många gör ju 

också slut med sin speciallärare i femman eller sexan, man vill inte sticka ut. Då 

hoppas jag att man får sin kompensation i klassrummet. Eleven själv ska kunna 

använda sina hjälpmedel med stöd av klassläraren.  

Några speciallärare framhåller att det på mellanstadiet kan vara svårt att genomföra 

individuella insatser. Dels för att eleverna redan har fått läsinsatser på lågstadiet, dels för 

att eleverna inte vill skilja sig från mängden. Iris påpekar att äldre elever tycker att de 

missar saker som klassen gör. Eleverna på deras skolor får, från och med årskurs fyra, i 

stället kompensatoriska hjälpmedel i form av digitala lärverktyg. Bara i undantagsfall ges 

då individuella insatser. Ett par av speciallärarna berättar att när de hämtar sina elever 

försöker de göra det utan att övriga klassen ska märka det. Maj beskriver: 

Jag har sett den negativa sidan då elever inte har velat gå iväg till speciallärare och 

det ligger kvar hos mig. Om jag hämtar eleven försöker jag göra det så subtilt som 

möjligt. Det kan vara känsligt för eleven att bli utpekad.  

5.3.5 Speciallärares reflektioner kring individuella insatser 

Majoriteten av studiens speciallärare beskriver att de vid utvärdering av läsinsatser ofta 

har en känsla av otillräcklighet. Det kan gälla både för de elever som ges insatser men 

även de elever som inte får insatser. Stens uttalande är representativt för vad många 

speciallärare känner och tycker:   

Vi har en jättebra screeningplan men vi gör inte alltid verkstad av den. Vi räcker inte 

till och där har vi ett utvecklingsområde. Jag skulle vilja ge insatserna tidigare, inte 

släcka bränder i sexan! Forskningen säger att vi ska jobba på vissa sätt men det är 

svårt att få till på grund av resursbrist och ekonomi. Många elever skulle må bra av 

en-till-en-undervisning, men vi är för få. Vi hinner inte undervisa alla samtidigt… Ja, 

jag önskar bättre kontinuitet, mycket faller bort. Mina lektioner ställs in av olika 

anledningar, till exempel möten. Elevens tid trappas ner fastän det inte är meningen. 

Jag skulle vilja att ledningen fredade mitt arbete med eleverna. Jag är ju ensam 

speciallärare här.  

Flera av studiens respondenter är specialpedagoger och saknar speciallärarutbildning i 

språk- skriv- och läsutveckling. Många av dem har både speciallärar- och 

specialpedagoguppdragen i sitt dagliga arbete. Sten funderar över specialpedagogens 

egentliga roll:  

Jag har aldrig hållit på med läsinlärning. Detta kan man vara lite fundersam kring… 

att jag som specialpedagog som har sämsta utbildningen inom läsinlärning ska sitta 

med läsinsatser. Jag har ju ingen speciallärarutbildning. Det blir så uppenbart att 

rektorerna inte särskiljer rollerna. Att jobba tillsammans med speciallärare hade varit 

min dröm. 

Han och i stort sett samtliga speciallärare framhåller att kommunens centrala elevhälsa är 

ett mycket bra stöd vid bland annat utvärderingar av individuella insatser. De beskrivs 

som kompetenta och ett bra bollplank när gäller funderingar kring insatser för elever i 

lässvårigheter.  Dag tycker att arbetet är utmanande och tar vid behov också hjälp av den 
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centrala elevhälsan. Han framhåller dock att när han utvärderar och summerar elevers 

läsinsatser så känner han ofta glädje och tillfredställelse:  

Det är ett roligt jobb. Det är intensivt med många elevkontakter. Men det ger så 

mycket att få se eleverna lyckas med läsningen, att det går bra, att de blir glada. Det 

är ju därför man jobbar med det. Man hinner se eleverna här inne på ett annat sätt än 

som klasslärare. 
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6 Diskussion  

Studien syftar till att beskriva och belysa speciallärares insatser och metoder när det gäller 

individuell undervisning för elever i lässvårigheter. Utifrån syfte och de tre 

forskningsfrågornas teman planera, genomföra och utvärdera diskuteras studiens resultat 

i relation till tidigare forskning. Precis som i resultatdelen kompletteras varje huvudrubrik 

med underrubriker som påminner om intervjuguidens frågor. Vidare diskuteras studiens 

relevans för speciallärares yrkesroll. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion och 

förslag på framtida forskning ges. 

6.1 Planering  

Speciallärarna i studien upplever att de ges stort inflytande över vilka elever som ska ges 

individuella insatser och i vilken form dessa insatser skall ges. Individuella intensiva 

insatser periodiseras och ges företrädesvis till de elever som uppvisar låga resultat vid 

obligatoriska screeningar. Kompetens, att hålla sig à jour med aktuell forskning och 

kollegialt samarbete framhålls som viktiga faktorer för att identifiera elever i behov av 

läsinsatser. Speciallärarna är samstämmiga i att goda relationer med elever och en 

kombination av beforskade metoder och material är en förutsättning för måluppfyllelse. 

6.1.1 Beslut om individuella insatser 

Resultaten visar att studiens speciallärare anser att de har mycket att säga till om då det 

gäller beslut om vilka elever som ska ges individuella insatser. Besluten delegeras ofta av 

rektor till specialläraren men tas vanligen i ett nära samarbete med klasslärare och övrig 

elevhälsa. Samtliga speciallärare framhåller dock rektors ansvar för formella beslut kring 

specialpedagogiska insatser. Detta stöds av skolans styrdokument där det fastslås att 

rektor har det yttersta ansvaret för att eleven skyndsamt ska ges stöd om den befaras att 

inte nå kunskapskraven (SFS 2010:800). Av detta görs reflektionen att speciallärare har 

stort inflytande, inte bara hur undervisningen bedrivs med elever i lässvårigheter, utan 

också hur urvalet av dessa elever sker. 

6.1.2 De elever som får individuella insatser 

Det som förenar studiens speciallärare är att de aktivt arbetar för att tidigt identifiera 

elever i lässvårigheter. Detta framhålls från forskarhåll som viktigt för förståelse av 

orsaker till lässvårigheter och planering av vilken insats som bör ges (Carlström, 2010; 

Jacobsson, 2010). Samtliga speciallärare uppger att de följer Skollagen och använder sig 

av Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd samt nationella prov. Dessutom används 

genomgående kommunens egna screeningplan där dels ovan nämnda screeningar ingår 

samt andra screeningmaterial. Angående Skolverkets bedömningstöd har studiens 

speciallärare något skilda uppfattningar. Några speciallärare anser att det är heltäckande, 

tydligt och ger en god fingervisning om vilka insatser en elev i lässvårigheter kan behöva. 

Medan andra inte tycker att det räcker som analysmaterial och kompletterar därför med 

normerade tester. Kritik av Skolverkets bedömningstöd framförs av ett par speciallärare 

då det inte är normerat. De anser att det kan vara svåra att analysera för både klasslärare 

och speciallärare då materialet kräver stor kompetens kring både normal läsutveckling 

och lässvårigheter. Av detta kan slutsatsen dras att en risk finns att elever i lässvårigheter 

inte upptäcks i tid eller ges rätt insatser trots goda intentioner med tidiga och omfattande 

screeningar. Inom forskningen finns en stor samstämmighet om att lärarskicklighet är den 
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främsta faktorn för att identifiera elever i lässvårigheter och för att främja en god 

läsutveckling (Hattie, 2014; Myrberg & Lange, 2006).  

 

Majoriteten av speciallärarna betonar kollegialt samarbete då det gäller att identifiera 

elever i behov av individuella läsinsatser. Det skulle i viss mån kunna uppväga risken för 

att elever i lässvårigheter inte får rätt stöd. I skolans styrdokument fastslås lärares 

gemensamma ansvar för samarbete (Skolverket, 2018c). Att samverkan mellan olika 

kompetenser är en framgångsfaktor för att nå elevers måluppfyllelse påvisas av bland 

andra Byström och Bruce (2018), Langelotz (2014) och Tjernberg (2013). 

6.1.3 Motiverade elever  

Majoriteten av speciallärarna i studien upplever att deras elever är motiverade till 

individuella insatser. De mönster som framträder i studien är att samtliga speciallärare 

berättar att de lägger stor vikt vid att etablera trygghet för, vara lyhörda för och skapa 

goda relationer till eleverna. Några speciallärare beskriver att de tar särskild hänsyn till 

att motivera elever med NPF-utmaningar. Denna omsorg kan vara en förklaring till att 

speciallärarna uppger att deras elever är positivt inställda till insatserna. Forskningen och 

speciallärarna är samstämmiga i att goda relationer mellan lärare och elev är en 

framgångsfaktor för måluppfyllelse (Fridolfsson, 2008; Hattie, 2014; Nielsen, 2011; 

Taube, 2007).  

6.1.4 Tidsåtgång för insatser 

Det som förenar speciallärarna är att de flesta periodiserar individuella intensiva insatser 

för elever i lässvårigheter. Längden på insatserna, intensiteten och passens längd varierar. 

Detta förklaras genom att många speciallärare påtalar vikten av individanpassning och 

fingertoppskänsla. Några speciallärare beskriver dock att de skulle vilja ge eleven fler 

lärtillfällen men inte kan, då skolans resurser inte alltid är tillräckliga och speciallärares 

arbetstid ibland inte fredas. Høien och Lundberg (2013), Myrberg (2007) och Wolff 

(2011) påvisar att elever i lässvårigheter fordrar både intensitet och kvalité i sin 

specialundervisning om god effekt ska uppnås. Specialundervisning med få tillfällen per 

vecka, utspritt över lång tid har inte visat sig ge samma effekt. Sammantaget tyder studien 

på att speciallärarna är väl insatta i den forskning som visar att intensiva insatser ger bäst 

effekt på läsutvecklingen för elever i lässvårigheter. Deras kompetens och målinriktade 

arbete verkar lovande för elevernas läsutveckling och förhoppningen är att speciallärarna 

ges större möjlighet att ge eleverna det stöd som lagen föreskriver. 

6.1.5 Metoder och material  

Studien visar att de flesta speciallärare använder sig av en kombination av metoder och 

material vid individuella insatser. De anser, precis som forskningen påtalar, att detta kan 

öka måluppfyllelsen (Alatalo, 2011; Fälth, 2013; Høien & Lundberg, 2013). Många 

speciallärare framhåller att det är viktigt att kompetent kunna utreda elevens svårigheter 

och dennes behov innan metoder väljs. Det bekräftas av Carlström (2010). Flertalet av 

speciallärarna i studien uppger att de håller sig à jour med aktuell forskning om 

läsinlärningsmetoder. När speciallärarna behöver stöd i sin undervisning vad gäller 

metoder och material uppger de flesta att de har stort förtroende för och får god 

vägledning av kommunens centrala elevhälsa. För elever i lässvårigheter kan detta bidra 

till ökad måluppfyllelse då forskning visar att lärarskicklighet och förmågan att anpassa 
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undervisningen utifrån individuella behov är det som har störst inverkan på elevens 

läsutveckling (Alatalo, 2011; Fouganthine, 2012; Myrberg, 2007; Tjernberg, 2013). 

Samtliga speciallärare i studien framhåller elevens lust till läsinsatsen som viktig för 

måluppfyllelsen. Att lyssna på elevens åsikter och låta eleven påverka val av texter anses 

bidra till dennes motivation och läslust. Dessa forskningsresultat är samstämmiga med 

Gambrell (2011). 

 

Flera av speciallärarna nämner även att språkliga brister eller sociala faktorer hos 

vårdnadshavare kan påverka val av metod och material. Ett exempel kan vara vid 

vårdnadshavarens svårighet att stötta vid läxläsning. Skolan kan då välja ett annat material 

eller kompensera genom att eleven får läxstöd i skolan. Jacobsson (2006) visar i sin 

modell att elevers lässvårigheter kan påverkas av både hemförhållanden och arv. De 

negativa effekterna kan minimeras om skolan uppmärksammar och kompenserar för 

dessa. Denna studie tyder på att speciallärarna är väl medvetna om skolans ansvar i detta 

avseende och visar detta genom att göra individuella lösningar för de elever och familjer 

som behöver denna omsorg. 

6.2 Genomförande  

Studiens speciallärare är eniga i att ett bra lärtillfälle skapas genom faktorer som fasta 

rutiner, respekt, trygghet och lyhördhet för eleven. För att motivera eleven och göra 

lärtillfällena lustfyllda betonar speciallärarna att innehållet bör anpassas med 

fingertoppskänsla utifrån elevens behov och intressen. Klasslärare sköter ofta kontakten 

med elevens vårdnadshavare. De metoder och material som studiens speciallärare 

använder baseras på aktuell forskning.  

6.2.1 Lärtillfällets upplägg 

Majoriteten av speciallärarna betonar respekten för eleven. Den visar de genom att 

exempelvis förbereda eleven för lärtillfället, skapa trygghet genom rutiner och att själva 

vara väl förberedda. Speciallärarna berättar att de ofta hämtar sin elev i klassrummet. 

Fördelar med det är att de hinner småprata på vägen till arbetsrummet och kan sätta igång 

med arbetet direkt. Detta sparar tid, samtidigt som relationen stärks och specialläraren får 

värdefull information om elevens mående. Tidigare forskning visar att ett bra lärtillfälle 

grundläggs av speciallärarens genuina omsorg och intresse för eleven (Fridolfsson, 2008; 

Hattie, 2014; Lindqvist, 2015; Nielsen, 2011; Taube, 2007). Detta är något som blivande 

speciallärare bör ta fasta på för att skapa goda lärtillfällen och därigenom nå högre 

måluppfyllelse hos eleverna.  

6.2.2 Samarbete med elever  

Resultatet pekar mot att samtliga speciallärare försöker vara lyhörda för elevens 

upplevelse av den individuella insatsen. De anser att det gör eleven motiverad för 

läsinsatsen. Denna studie bekräftar tidigare forskningsresultat inom området. Enligt 

Hattie (2014) är lyhördhet en av de läraregenskaper som bäst stöttar elevens utveckling. 

Speciallärarna betonar även vikten av att läsinlärning ska vara lustfyllt. Därför tas hänsyn 

till elevens dagsform och lust. Eleven ges ibland möjlighet att påverka lärtillfällets 

upplägg. Det kan ske genom att få välja bland böcker eller datorspel. Gambrell (2011) 

betonar läslust som en viktig komponent i specialundervisningen. Enligt henne bör 

litteraturen och läsaktiviteten kännas viktig och användbar för att eleven ska känna 
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engagemang. För att påvisa framsteg brukar flera av speciallärarna låta eleven sätta upp 

mål och tävla mot sig själv. Några av speciallärarna ger också eleven små belöningar för 

att uppmuntra arbetsinsatsen. Resultaten från denna studie tycks överensstämma med 

National Reading Panel (2000) som funnit att mål och belöningar kan motivera eleven till 

att arbeta med sina lässvårigheter.  

 

Studien visar att speciallärarna anser att den övervägande delen av deras elever trivs, är 

tacksamma för och mår bra under individuella insatser. Flera speciallärare uppger likafullt 

att de är medvetna om att lässvårigheter och särskiljande specialundervisning kan påverka 

självkänslan negativt hos eleven, vilket också stöds av tidigare forskning (Asp-Onsjö, 

2006; Groth, 2007). Westling Allodi (2002) framför dock i motsats till detta att 

specialundervisning som utförs av erfarna och kompetenta lärare inte tycks påverka 

elevens självuppfattning negativt. Samtliga speciallärare uppger att de försöker motverka 

negativ självkänsla hos eleven genom att framhålla dennes starka sidor, uppmuntra, ge 

lagom stora utmaningar och därigenom inge framtidstro. Många beskriver även att de 

arbetar förebyggande för att förändra den negativa synen på att få specialundervisning. 

Det görs genom att bland annat vistas bland alla elever för att på så sätt bli ett naturligt 

inslag i skolans vardag. Dessa resultat belyser möjliga sätt att avdramatisera och 

normalisera specialundervisningen och överensstämmer med forskning, där det framhålls 

lösningar som att skolor aktivt bör arbeta för en omvärderad syn på lässvårigheter och 

specialundervisning (Alatalo 2011; Brodin & Lindstrand 2010; Groth, 2007).   

6.2.3 Samarbete med klasslärare och vårdnadshavare 

En majoritet av speciallärarna anser att ett nära samarbete med och handledning av 

klasslärare är viktigt för att ge elever rätt stöd vid lässvårigheter. Samarbetet behövs också 

för det praktiska och organisatoriska arbetet, exempelvis vid schemaläggning och 

resonemang kring när eleven ska ges individuella insatser. En intressant aspekt som 

kommit upp är varför övningsämnenas lektionstid så gott som alltid tycks fredas från 

specialundervisning. Ingen av speciallärarna kan ge ett klart svar på frågan. En reflektion 

kan vara att skolan av tradition alltid gjort på detta sätt. En annan kan vara den förutfattade 

meningen att dessa ämnen skattas högt av alla elever. Bör skolan lyssna till elevens åsikt 

i denna fråga? 

 

Ett samarbete med vårdnadshavare anses också viktigt visar studien. Dock poängterar 

flertalet av speciallärarna att det bör ske indirekt genom klasslärarens försorg då denne 

har huvudansvaret för eleven. Studien visar att speciallärare ofta handleder klasslärare 

inför möten med föräldrar men inte själva deltar i dem. Detta stöds av Langelotz (2014) 

som visar att speciallärares spetskompetens och handledning kan vara ett stort stöd för 

klasslärare bland annat i föräldrakontakter. Resultaten från denna studie tycks också 

överensstämma med annan forskning som funnit att ett gott samarbete mellan skola och 

vårdnadshavare och en gemensam samsyn kring skolarbetet kan bidra till ökad 

måluppfyllelse för eleven (Kimber, 2008; Myrberg & Lange, 2006). 

 

Några speciallärare framhåller att vårdnadshavares inställning till individuella läsinsatser 

kan påverka elevens motivation och läsutveckling. Detta resultat styrker Kimber (2008) 

som visar att om vårdnadshavare är positivt inställda till specialundervisning gynnas 

elevens måluppfyllelse. Studien visar även att det finns en oro bland speciallärarna kring 

läsningens låga status i samhället idag. De menar att vårdnadshavare som inte prioriterar 
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att läsa för sina barn kan bidra till elevens lässvårigheter. Oron är befogad då bland andra 

Jacobsson (2006) och Myrberg (2007) visar på att exempelvis brister i hemmiljön eller 

för lite övning kan orsaka lässvårigheter. En reflektion som görs är att elevers behov av 

individuella insatser kan komma att öka om läsningen i hemmen fortsätter sjunka. Skulle 

ett framtida uppdrag för speciallärare även kunna bli att informera och handleda 

vårdnadshavare om språk- och läsutveckling? 

6.2.4 Speciallärares metoder och material  

Det som förenar speciallärarna är att de framhåller att en kombination av metoder och 

material som framgångsrikt vid individuella insatser för elever i lässvårigheter. Forskning 

på området styrker det speciallärarna anser. Läsundervisning stöttas bäst av olika metoder 

i kombination med varandra (Alatalo, 2011; Fälth, 2013; Høien & Lundberg, 2013). Inför 

och efter en intensivinsats uppger flera speciallärare att de testar elevernas läshastighet, 

ofta med testet H4 (Lindahl, 1954), för att kunna mäta elevens läsutveckling. Studien 

visar att speciallärarna framhåller att intensivperioder ger störst effekt för elever i 

lässvårigheter. Det överensstämmer med vad bland andra Wolff (2011) påvisat. Elever 

som erhåller intensiva insatser utvecklas ordentligt i sin läsning.  

 

Ominlärning är en metod som används av flertalet speciallärare i studien för de elever 

som inte knäckt läskoden. Materialen som studiens speciallärare värdesätter har ofta 

tydlig handledning och arbetsgång vilket ger stöd och upplevs som en tidsbesparing. De 

innehåller varierande moment och omväxlande uppgifter, som ger både fonologisk 

övning och grundläggande läsförståelseträning. Detta uppskattas av såväl elever som 

speciallärare. Forskningen visar att fonologisk övning kombinerad med 

läsförståelseträning ger större effekt än att träna olika moment var för sig (Fälth, 2013). 

Material som nämns av speciallärarna för ominlärning vid yngre åldrar är TIL, Läståget 

samt Läsinlärning i sju steg.  För elever i åldrarna nio till tolv år används ofta WIP.   

 

Upprepad läsning är en annan metod som speciallärarna beskriver att de använder sig av. 

Materialen kan bestå av läslistor ur exempelvis Wendickmodellen eller fristående texter 

ur exempelvis Vingböckerna. Denna metod kan enligt speciallärarna upplevas som lite 

enformig. Dock visar forskning att upprepad läsning är en effektiv metod för att förbättra 

elevers läsflyt (Høien & Lundberg, 2013; National Reading Panel, 2000). 

 

Studien visar på att speciallärarna också plockar delar ur vissa material som komplement. 

När elever har svårigheter med språkljuden används exempelvis Bornholmsmodellen, 

Fonomix, Praxis och Mappia. För att ge eleven mängdträning beskriver samtliga 

speciallärare att Lexia Provia används. Kompensatoriska lärverktyg som speciallärarna 

uppger att de ofta erbjuder och lär de något äldre eleverna är exempelvis Claroread, Stava 

Rex och Symwriter.  

 

Høien och Lundberg (2013), Kamhi (2012) samt Wolff (2005) understryker betydelsen 

av att speciallärare kompetent måste kunna avgöra när, hur och varför en viss läsmetod 

bör användas då alla metoder inte ger samma effekt. Studiens resultat tyder på att de 

intervjuade speciallärarna är ambitiösa och väl insatta i aktuell forskning när gäller 

framgångsrika metoder och material. En fundering som uppstår till följd av detta är om 
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huvudmannen prioriterar fortbildning kring aktuell forskning och om speciallärarna på 

arbetstid ges möjligheter att förkovra sig? 

6.3 Utvärdering  

Resultaten av studien visar att speciallärarna utvärderar de individuella insatserna både 

på daglig basis och långsiktigt. De framhåller värdet av utvärderingar dels som ett mått 

på elevens läsutveckling och dels som ett verktyg för att analysera och utveckla sin egen 

undervisning. Speciallärarna upplever att de flesta elever trivs och uppskattar individuella 

insatser. Dock framhålls att särskiljande undervisning kan påverka elevens självkänsla 

och vad som är den bästa lösningen för varje enskild elev bör individanpassas. 

6.3.1 Insatsernas utvärdering  

Den löpande och dagliga utvärderingen görs av speciallärarna för att planera nästa steg i 

insatsen och för att ge eleven utmaning på rätt nivå. Resultatet stöds av Tjernberg (2013) 

som visar att elever behöver utmanas på lagom nivå i sitt lärande. Flertalet av 

speciallärarna berättar att de visar elevens egna dagliga resultat i diagram, som en 

motivation för att få eleven att anstränga sig ytterligare. Detta styrks också i forskning då 

det har visat sig att resultatinriktad tävling mot sig själv ger högre effekt än traditionell 

träning utan mål (National Reading Panel, 2000). Goldberg (2017) framhåller dock att 

det är elevens ansträngning i sig som bör utvärderas och premieras för att eleven ska förstå 

att framgång kommer genom hårt arbete. Detta ger ytterligare stöd för hur viktigt det är 

att lyhört lyssna på elevens individuella behov när det gäller självkänsla och 

måluppfyllelse. 

 

Långsiktig utvärdering görs ofta av speciallärarna med ett likadant test som gjordes innan 

insatsen för att analysera om insatsen varit effektiv. Studien visar att några speciallärare 

anser att det kan vara svårt att analysera resultat från de testmaterial som inte är 

normerade. En speciallärare tycker att skolor generellt är dåliga på att utvärdera och följa 

upp insatser. Han anser att skolorna behöver utveckla sina rutiner kring utvärdering. 

Erfarenheten bekräftas av Skolinspektionen (2016). Uttalandet är dock inte representativt 

för majoriteten av speciallärarna i denna studie som redogör för tydliga rutiner gällande 

utvärdering. En möjlig tolkning av resultatet kan vara att skolorna har tagit till sig kritiken 

från Skolinspektionen och utvecklat sitt utvärderings- och uppföljningsarbete. 

6.3.2 Tillräckliga insatser 

Om insatsen har haft önskad effekt visar studien att många speciallärare likafullt behåller 

eleven under uppsikt. En möjlig förklaring till detta kan vara att eleven trots intensiv 

läsinsats ändå inte når upp till samma läsnivå som sina klasskamrater. Wolff (2011) 

bekräftar detta och varnar för att se intensivperioden som en snabb lösning på 

lässvårigheter. Eleverna behöver ofta fortlöpande specialundervisning. Giota och 

Lundborg (2007) påvisar att stora specialpedagogiska insatser och positiva resultat ibland 

inte uppväger fullt ut för elever med sämre kognitiva förutsättningar. Jacobsson (2006) 

visar att lässvårigheter kan bero på en mängd olika faktorer som exempelvis 

begåvningsmässiga, sociala eller neuropsykiatriska. Därför behövs en grundlig analys av 

en elevs lässvårigheter innan insatser påbörjas. Dessutom bör insatsen utvärderas 

kontinuerligt för att se om den ger effekt (Alatalo, 2011; Myrberg, 2001; Tjernberg, 

2013).  
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6.3.3 Otillräckliga insatser 

I de fall där en individuell insats har varit otillräcklig visar studien att speciallärare ofta 

ger eleven en paus på några veckor innan en ny insats tar vid. Detta motiveras med att 

eleven behöver smälta sina nya kunskaper. Dock tyder studien på att skälen till dessa 

uppehåll i insatserna även kan vara ekonomiska eller organisatoriska, då antalet 

speciallärare på skolorna är få och många elever behöver insatser. Denna bild bekräftas 

av speciallärarnas egna beskrivningar av att inte räcka till för alla elever i lässvårigheter.  

6.3.4 Elevens upplevelser av specialundervisning enligt speciallärarna  

De flesta speciallärarna anser att det är viktigt att elevens åsikter om läsinsatsen får 

komma fram. I intervjuerna framkommer att framförallt yngre elever men även många 

äldre elever tycks trivas med och mår bra under individuella insatser. En stor anledning 

verkar vara speciallärares förmåga till att kunna skapa respektfulla relationer till eleverna. 

En annan anledning kan vara att speciallärarna visar eleven ett positivt och genuint 

intresse. Några speciallärare i studien uppger dock att elever på mellanstadiet ibland kan 

känna sig avvikande och utpekade av individuella insatser. Speciallärarna funderar ofta 

kring begreppet inkludering. Några menar att särskiljande en-till-en-läsundervisning kan 

vara inkluderande om det stärker elevens självkänsla och förmåga att ta till sig 

klassrumsundervisning. Precis som helklassundervisning kan vara exkluderande för en 

elev i lässvårigheter som inte kan tillgodogöra sig undervisningen. En slutsats som dras 

av studien är att det inte finns några enkla lösningar på var och hur insatser för elever i 

lässvårigheter bäst genomförs. Detta understryker även Høien och Lundberg (2013). 

Individuell undervisning kan påverka elevens självkänsla negativt visar Persson och 

Persson (2012) men kan också vara en framgångsfaktor för elever i lässvårigheter (Taube, 

Fredriksson & Olofsson, 2015).  

 

Ett tillåtande klassrumsklimat och en acceptans för olikheter kan bidra till att normalisera 

synen på individuella insatser. Det kan enligt Alatalo (2011) ske genom att lärare 

avdramatiserar lässvårigheter och specialundervisning för att skapa en förståelse i 

klassen. Här har också samhälle och vårdnadshavare en stor uppgift att fylla (Alatalo, 

2011). Av detta dras slutsatsen att skolans och samhällets syn på specialundervisning och 

de elever som får det behöver förändras. Kan detta förändringsarbete komma att bli ett 

framtida uppdrag för speciallärare?  

6.4 Metoddiskussion 

Studien syftade till att belysa vilka individuella insatser och metoder ett antal speciallärare 

använde sig av för elever i lässvårigheter. Valet av intervju som metod grundades på att 

få fram dessa speciallärares personliga erfarenheter och subjektiva syn på sitt arbete. 

Observationer som metod valdes bort då dessa inte ansågs kunna besvara 

forskningsfrågorna. Studien handlade om speciallärares arbete. I studiens 

upptagningsområde utfördes detta arbete av såväl speciallärare som specialpedagoger och 

lärare med andra kompetenser. För att få en rättvis bild av hur arbetet faktiskt bedrevs på 

skolorna motiverades därför valet av respondenter med olika lärarutbildningar. 

 

Intervjuerna som var väl förberedda och genomtänkta genomfördes utan större 

komplikationer. En risk finns dock att resultatet kan ha påverkats av den så kallade 

intervjuareffekten. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) kan den intervjuade ha uttryckt 
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sig på det sätt som anses korrekt och önskvärt inom området. Risk finns också att 

forskarnas kunskaper inom det studerade området kan ha färgat samtalet och påverkat 

resultatet.  

 

Resultatet som framkom i denna studie är endast representativt för de intervjuade 

speciallärarna. Det är inte generaliserbart då det subjektiva urvalet av respondenter 

baserades på de som själva ville delta i studien. Det kan vara så att endast de som kände 

sig kompetenta ville och vågade bidra med sina kunskaper inom området. Det gav ett 

resultat som tyder på mycket ambitiösa, skickliga och pålästa speciallärare.  

 

Kvalitativa forskare måste ”mycket snabbt acceptera det faktum att de inte kan presentera 

alla sina data” anser Denscombe (2018 s. 407). För att minska ner det insamlade 

materialet valde forskarna selektivt ut delar av sin empiri. Något som kan ha lett till att 

vissa delar av respondenternas uttalanden oavsiktligen utelämnats och därför påverkat 

resultatet.  
 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) handlar giltigheten inom kvalitativa studier om hur 

trovärdigt resultatet är. Studien kan anses trovärdig då den baseras på en rik mängd citat 

från de medverkande speciallärarna. Det innebär att den som läser studien själv kan göra 

sin egen tolkning och bedöma trovärdigheten.  

 

En begräsning i studien är att det saknas bredd i den aktuella svenska forskningen om 

speciallärares arbetssätt och metoder.  

 

Denscombe (2018) tar upp forskarens litterära färdighet som en viktig aspekt då det gäller 

studiens trovärdighet. Forskarnas ringa erfarenhet på detta område kan ha bidragit till 

brister i redogörelsen för studien. Även studiens tidsramar kan ha påverkat studiens 

kvalitet.  

6.5 Avslutande reflektioner 

Speciallärarna i studien och forskare är samstämmiga i att individuella tidiga läsinsatser 

kan vara en framgångsfaktor för elever i lässvårigheter. Att vänta och se om eleven 

mognar kan vara ödesdigert (Alatalo, 2011; Ingvar, 2008; Myrberg, 2007; Tjernberg, 

2013). Ett steg mot en inkluderande skola skulle enligt Westling Allodi (2016) kunna vara 

att skolan är förberedd på lässvårigheter och arbetar proaktivt istället för att åtgärda de 

problem som visar sig senare. Samtliga av studiens speciallärare arbetar för att redan i 

förskoleklass identifiera elever i lässvårigheter. Huvudmannens intention tycks vara ett 

proaktivt arbete. Dock tar några av studiens speciallärare upp frågeställningen varför 

dessa tidiga upptäckter inte leder till ännu fler tidiga läsinsatser. Sten uppger att han inte 

vill ”släcka bränder i sexan”. Han undrar också varför han som egentligen är utbildad 

specialpedagog och saknar formell utbildning i läsundervisning och identifiering av 

lässvårigheter ändå är den som har uppdraget att bedriva läsinsatser på sin skola.  

 

Kan det vara så att huvudmannen behöver bli mer insatt i det komplexa arbetet som krävs 

för att bedriva en god läsundervisning, förebygga lässvårigheter samt stötta elever i 

lässvårigheter? Har huvudmannen sett över tillgången av på speciallärare med djupare 

läs- och skrivutbildning? Är huvudmannen insatt i skillnaden mellan speciallärares och 

specialpedagogers olika kunskapsområden?  
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En annan frågeställning som uppkommer till följd av detta är varför huvudmannen trots 

ambitiösa och omfattande screeningplaner av elevers läsutveckling inte i tillräcklig 

omfattning tycks prioritera tidiga individuella insatser. Detta när de enligt forskningen 

kan ge bäst effekt, kostnaden blir minst och yngre elevers självkänsla inte tycks påverkas 

negativt. Studien tyder på att speciallärare har en viktig uppgift att fylla när det gäller att 

påvisa för huvudmannen att tidiga läsinsatser ger högre måluppfyllelse.  

6.6 Studiens relevans för speciallärarutbildningen 

I speciallärarutbildningen ligger stort fokus på ett proaktivt och ett inkluderande 

förhållningssätt till elever i lässvårigheter. Specialläraruppdraget består dock av många 

delar, såväl främjande, förebyggande som åtgärdande. Denna studie behandlar framförallt 

åtgärdande individuella insatser då blivande speciallärare även behöver kunskaper inom 

detta område.  

 

Det saknas forskning om den moderna speciallärarens arbete (Byström, 2018a). Westling 

Allodi (2016) anser också att det saknas specialpedagogisk forskning som utvecklar 

metoder och arbetssätt. Denna studie belyser en del av speciallärares mångfacetterade 

uppdrag och arbetsuppgifter, det individuella arbetet med elever i lässvårigheter. Utfallet 

av studien får anses vara gott. De intervjuade beskrev sitt arbete frikostigt och engagerat 

och det gav ett rikt och nyanserat material att analysera. Förhoppningen är att studien ska 

ge en insyn i det arbete speciallärare utför individuellt med elever i lässvårigheter och 

vara ett litet bidrag till forskningen om speciallärares arbetsuppgifter.  

6.7 Framtida forskning  

Denna studie handlar om speciallärares uppfattningar om sin roll och sitt arbete vid 

individuella insatser. För att ytterligare bredda perspektivet vore det intressant att 

undersöka hur elever och vårdnadshavare upplever och skulle vilja att individuella 

insatser bedrivs. Dessutom vore det intressant att kunna göra jämförelser mellan skolans, 

elevens och vårdnadshavarnas perspektiv. Ny kunskap skulle därigenom kunna bidra till 

att utveckla både förhållningssätt till och synsätt på lässvårigheter. Det skulle också kunna 

medverka till att bättre anpassa metoder och material för elever i lässvårigheter.  
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Bilagor 

Missivbrev      Bilaga1 

 

Hej!      13/9-2018 

 

Vi studerar till speciallärare i svenska vid Umeå universitet. Nu har vi kommit till vårt 

examensarbete. Det kommer att handla om hur speciallärare arbetar individuellt med 

elever i lässvårigheter. I vår utbildning till speciallärare har fokus mest legat på ett 

proaktivt och ett inkluderande förhållningssätt till eleverna. Emellertid finns det många 

framgångsrika metoder som passar bäst som en-till-en-undervisning för eleverna. 

Däremot finns väldigt få studier om hur speciallärare egentligen gör. Dina erfarenheter 

och metoder skulle vi vilja veta mer om. Vi tror att de är värdefulla för oss som blivande 

speciallärare.  

 

För att kunna genomföra studien behöver vi ta del av speciallärares erfarenheter och 

tankar inom detta område och därför undrar vi om du skulle vilja ställa upp på en intervju? 

Vi önskar genomföra intervjun i ditt egna rum för att du ska få möjlighet att visa och 

berätta för oss om dina arbetsmetoder och de material du använder. Vår roll kommer att 

vara öppen och nyfiken. Vi vill att du ska känna dig bekväm och vårt syfte är inte att 

bedöma och värdera dina arbetsmetoder. Vi vill helt enkelt lära oss mer om denna del av 

yrket.  

 

Intervjun kommer att spelas in för att ge oss möjlighet att koncentrera oss på själva 

samtalet istället för på att anteckna det som sägs. Vi planerar att intervjun kommer att ta 

cirka en timme. 

 

Vid intervjun tas hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Det innebär att 

ditt deltagande är frivilligt och det står dig fritt att när som helst avbryta intervjun och din 

medverkan. De svar som du ger behandlas konfidentiellt. Din anonymitet garanteras då 

namn, arbetsplats och annan information utelämnas. Insamlade data kommer endast att 

användas i denna studie och vi är de enda som har tillgång till dessa intervjuer. Möjlighet 

kommer att ges till dig att läsa igenom och godkänna de transkriberade intervjuerna. 

Insamlade data förvaras tryggt och förstörs när studien är färdig. 

 

Vi skulle vara tacksamma om du är villig att medverka i denna studie. Har du några frågor 

eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Christina Lindhe och Helena Eriksson, speciallärarstudenter vid Umeå universitet  

 

Handledare: Ingmarie Mellenius 

  



 

 

Intervjuguide    Bilaga 2 

 

A. PLANERA 

Hur beskriver speciallärare sin planering av individuella insatser? 

 

1. Vem beslutar vilka elever som får individuella insatser? 

2. Vad avgör vilka elever som får individuella insatser? 

3. Hur motiveras eleverna inför insatserna? 

4. Hur planeras tidsåtgången för insatserna? 

5. Hur avgörs vilka metoder och material som skall användas? 

 

 

B.  GENOMFÖRA 

Hur beskriver speciallärare sitt genomförande av individuella insatser? 

 

1. Hur läggs lärtillfällena upp?  

2. Hur effektiviseras insatserna tidsmässigt? 

3. Hur sker samarbetet med eleverna?  

4. Hur sker samarbetet med klasslärarna och vårdnadshavarna? 

5. Vilka metoder och material används? 

6. Vilka datorprogram och appar används? 

 

 

C.  UTVÄRDERA 

Hur beskriver speciallärare sin utvärdering av individuella insatser?  

 

1. Hur utvärderas insatserna?   

2. Vad görs om insatserna bedöms som tillräckliga? 

3. Vad görs om insatserna inte bedöms som tillräckliga? 

4. Saknas material för elever i lässvårigheter?  

5. Hur tror du eleverna upplever att plockas ut från klassrummen?  

6. Hur tror du att eleverna upplever insatserna? 

7. Vilka egna reflektioner görs när det gäller individuella insatser? 

 

 

 

 

 



 

Läromedel för elever i lässvårigheter   Bilaga 3 
 

Dessa material användes av speciallärarna och specialpedagogerna i studien. De 

presenteras i alfabetisk ordning. 

 

Bornholmsmodellen, Språklekar i förskoleklass är ett material utarbetat av Ingvar 

Lundberg, Maria Rydkvist och Anna Strid (2018). Materialet är tänkt att förbereda barnet 

för den kommande läsinlärningen. Den tar upp språklig medvetenhet (fonemisk 

medvetenhet, bokstavskunskap, koppling fonem-grafem, ordförråd). Det kan också 

användas i en-till-en-undervisning. Webbsida: http://www.bornholmsmodellen.se 

 

Bravkod (bra avkodning) är ett material som författats av Bodil Jönsson (2014) i 

samarbete med Ronny Karlsson. Det är ett träningsmaterial för elever i årskurs 2 som 

behöver träna att automatisera sin avkodning vid läsning. Materialet innehåller 

strukturerade lästräningsövningar på olika nivåer, diagnosmaterial och diagram där 

läraren kan stämma av var eleverna befinner sig i sin läsinlärning. Metoden avser en-till-

en- undervisning med minst två pass i veckan à 20 minuter. Webbsida: 

https://www.studentlitteratur.se/#9789144098760/BRAVKOD-UTBILDNING 

 

Fonomix munmetoden är ett strukturerat och systematiskt material skapat av Gullan 

Löwenbrand-Jansson (2009). Materialet är avsett för förskoleklass. Det tränar fonologisk 

medvetenhet med hjälp av bilder på munnars gester. Eleverna använder speglar för att 

själva kunna jämföra med bildernas gester. Metodiken går ut på att börja med de 

konsonantljud som kan hållas ut exempelvis r, l, s. Därefter introduceras vokalljuden med 

de tydligaste kontrasterna. Allt eftersom stegras svårighetsgraden. Det finns även 

Fonomix-material för äldre elever. Webbsida: https://www.fonomix.se/fonomix-sats-

foumlr-foumlrskoleklass.html 

 

Kjell Staffans Läs- och skrivinlärning består av ett allsidigt material utarbetat av Kjell 

Staffans (2014). Det innehåller kartläggning, protokoll, talträning och olika slags 

övningar som främjar elevers utveckling i läs- och skrivinlärning. Det är avsett för elever 

från årskurs 1 till årskurs sex. Webbsida: http://www.kjellstaffans.fi/ 

 

Lexia Provia har arbetats fram av Olle Gunnilstam, Martti Mårtens och Stiftelsen Stora 

Sköndal. Den nya versionen har skapats i samarbete med Sanoma Utbildning och med 

stöd av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Materialet riktar sig till elever i 

förskoleklass till årskurs 9 som har dyslexi eller andra läs- och skrivsvårigheter. Genom 

Provia kan läraren planera arbetet för varje enskild elev. Eleven kan arbeta med 

språkförstärkande övningar både i skolan och hemma. Webbsida: 

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitalt/lexiaprovia/ 

 

Läsinlärning i sju steg är utarbetat av Maj J. Örtendal (2011). Läs- och 

skrivinlärningsmetoden är multisensorisk där träning av fonologisk medvetenhet och 

läsinlärning sker parallellt. Materialet vänder sig till yngre elever som har fonologiska 

svårigheter. Webbsida: https://meutaoseytricmil.firebaseapp.com/318814140782204.pdf 

 

Läståget är ett läsinlärningmaterial skrivet av Torgerd Adolphsson i samarbete med Ann-

Chatrine Jonsson (2003). Läsinlärningen är strukturerad och läsläran innehåller laborativt 

http://www.bornholmsmodellen.se/bornholmsmodellen/
https://www.studentlitteratur.se/#9789144098760/BRAVKOD-UTBILDNING
https://www.fonomix.se/fonomix-sats-foumlr-foumlrskoleklass.html
https://www.fonomix.se/fonomix-sats-foumlr-foumlrskoleklass.html
http://www.kjellstaffans.fi/
https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/digitalt/lexiaprovia/
https://meutaoseytricmil.firebaseapp.com/318814140782204.pdf


 

material. Det är avsett för den första läsinlärningen och yngre elever. Webbsida: 

www.läståget.se 

 

Mappia 

Mappia har skapats av Carina Söe-Knudsen, Lisa de Verdier och Helena Borges (2015).  

Materialet är utformat för att underlätta för hjärnan att automatisera avkodning. Materialet 

består av svenskans 41 språkljud med en representativ bild till varje språkljud. 

Exempelvis uttrycks n-ljudet med en näsa och t-ljudet med ett tåg. För att automatisera 

språkljuden behövs kort, återkommande och strukturerad övning. Webbsida: 

https://www.mappia.se/sv-SE 

 

Praxis är ett material som utarbetats av logopeder vid The Nuffield Centre i London. Det 

har översatts av Britt Hellqvist. Anpassningar har gjorts till svenska språket. 

Träningsprogrammet är strukturerat och logiskt. Det vänder sig till elever som har 

svårigheter med att artikulera och kunna styra munnen viljemässigt. Träningen består av 

visualisering av viktiga språkljud och fonem. Bokstav och en bild representerar ljudet. 

Exempelvis bokstaven r symboliseras av ett lejon som ryter ”rrr”. Tje-ljud och sje-ljud 

representeras av fonetisk skrift.  

Webbsida:https://sprakutvecklarna.wordpress.com/2014/01/26/praxis-visualiserar-och-

tranar-sprakljuden/ 

 

Rydaholmsmetoden är ett material utarbetat av Carl-Erik Pettersson (2010). Det bygger 

på läslistor. Varje intensivt elevpass är mellan 10-15 minuter och sker som en-till-en 

undervisning. Materialet är utformat för elever som har avkodningssvårigheter och som 

inte automatiserat sin läsavkodning ännu. Materialet är inte riktat till en viss ålder. Eleven 

bör få minst två pass i veckan. Webbsida: www.rydaholmsmetoden.se 

 

Språkbiten är utarbetat av Susanne Weiner Ahlström (2001). Det är ett 

läsinlärningsmaterial som bygger på stavelseträning, så kallade ljudpaket, med ökande 

svårighetsgrad. I materialet ingår även diagnoser med protokoll. Genom stavelser lär sig 

elever läsa och skriva. Det är ett strukturerat material som vänder sig till elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Undervisningen bör ske en-till-en. Webbsida: 

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/sprakbitenbygga-ord-upplaga-1-

S3174201/ 

 

Tidig Intensiv Läsning (TIL) har skapats av Monica Dahlin (2006). Det riktar sig till 

elever i årskurs 2 som inte knäckt läskoden. Under 12 veckor sker en-till-en undervisning 

i 30 minuter varje dag. Under passet sker läsning, diktering, skrivning och laboration. Ett 

krav är samarbete med hemmet. Varje dag skickas hemläxa som redovisas nästa dag. 

Webbsida: https://www.nok.se/titlar/laromedel-b1/til---tidig-intensiv-lastraning/# 

 

Trugs betyder "teach reading using games" och är anpassat till svenska språket av Ingrid 

Häggström och Astrid Frylmark (2008). Materialet består av lässpel som kan användas i 

alla åldrar. Det vänder sig till elever som har bristfällig läsförmåga. Spelen är indelade i 

tio nivåer. I låda1 (nivå 1-5) finns material för nybörjare. I låda2 (6-10) finns exempelvis 

dubbla konsonanter och förstavelser. Till materialet finns ett kartläggnings- och 

instruktionshäfte och ett läshäfte. Läshäftet innehåller texter med olika svårighetsgrader 

http://www.läståget.se/
https://www.mappia.se/sv-SE
https://sprakutvecklarna.wordpress.com/2014/01/26/praxis-visualiserar-och-tranar-sprakljuden/
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som är kopplade till nivåerna och dess ord. Webbsida: https://ordaf.se/7-15-ar/139-

svenska-trugs.html  

 

Vingböckerna är skrivna av Josephine Croser, Nigel Croser, Jill McDougall och 

översatta av Görel Hydén (2012). Materialet omfattar böcker i 12 läsnivåer med fem 

böcker på varje nivå. Materialet Böckerna riktar sig till nybörjarläsaren för att skapa 

läsintresse och kan användas för repeterad läsning.  

Webbsida: https://www.adlibris.com/se/bok/vingbockerna-steg-5-fem-olika-bocker-

9789144081137 

 

Wendickmodellen är ett material utarbetat av Gunnel Wendick (2012). Materialet består 

av läslistor som ska användas vid intensiv lästräning i 6-12 veckor. Materialet kan 

användas för träning av fonologisk och ortografisk lässtrategi, för automatiserad 

avkodning, språklig medvetenhet samt strukturerad stavning. Daglig undervisning à 10-

15 minuter individuellt, som parläsning eller som körläsning i helklass rekommenderas. 

Webbsida: https://www.wendick.se 

 

Wolff intensivprogram (WIP) är ett multikomponent lästräningsprogram utarbetat av 

Ulrika Wolff (2015). Materialet tränar koppling fonem-grafem, läsflyt och 

läsförståelsestrategier. Det riktar sig till elever mellan 9-12 år men kan anpassas till äldre 

åldrar. Undervisningen bör ske en-till-en 30 minuter varje dag under 12 veckor.  

Webbsida:http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-

matematikdiagnostik/Individuella-diagnoser/WIP/  
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