
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elever med läs- och 
skrivsvårigheter 
– En kvalitativ studie om metoder och åtgärder i 

klassrummet 

Södertörns högskola | Institutionen för livsvetenskaper 

Examensarbete avancerad nivå 15 hp | Utbildningsvetenskap 

avancerad nivå | Höstterminen 2012 | Lärarutbildning mot förskola, 

förskoleklass och grundskolans tidigare år 

Av: Natalia Samuelsson 
Handledare: Christina Rodell Olgac 
 
 



Abstract 
 
“Students with reading- and writing difficulties” 
 
- A qualitative study of methods and measures in the classroom 
 
By: Natalia Samuelsson, term autumn 2012 
Supervisor: Christina Rodell Olgac 

Teacher Education, Södertörn University 

 

Individual adaption to the student´s needs is a recurring main theme in the new Swedish curriculum 

(Lgr11). The purpose of this qualitative study is to examine how teachers work with individual 

adjustment for students with reading and writing difficulties. The study was based on five questions;  

 

- In what way do teachers organize their teaching in the classroom individually for students with reading 

and writing difficulties?  

- What methods do they use for student´s with reading and writing difficulties?  

- What difficulties do they encounter in their teaching? 

- How do the teachers reason to curriculum goals regarding individual adaptions? 

- How do they think about their own knowledge regarding reading- and writing difficulties and 

dyslexia? 

 

The method for my study was qualitative interviews. Five teachers were interviewed in semi-structured 

interviews. For the conclusion, a hermeneutic interpretation of informants' responses was used. 

The result of the interviews shows that the teachers interviewed used a variety of measures for students 

with reading- and writing difficulties. However three out of five teachers found that they needed more 

knowledge in how to teach students with reading and writing difficulties in a better way. The study also 

shows that all teachers felt that time are too short to plan a stimulating teaching for all students. 

One of the conclusions of this study is that there is not sufficient knowledge among teachers of how to 

teach students with reading- and writing difficulties. Another conclusion is that teachers need more time 

to plan a stimulating teaching and less time to administer work, for example write 20 different 

development plans for each of their students. 
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1. Inledning 
 

I skolan krävs det hög skriftlig kompetens för att lyckas och bli framgångsrik. Det skrivna språket har 

hög status i både samhälle och skola och har därför betydelse för hur andra ser på oss och uppfattar oss. 

Eftersom samhället blir allt mer textberoende och abstrakt medför det att kraven på den enskildes 

skriftförmåga ökar. Att bli skriftspråklig framstår numer som en mänsklig rättighet men även en 

skyldighet genom att den enskilde måste stå upp för de förväntningar det moderna samhället ställer på 

individen (Nielsen, 2005, s. 4). 

 

Undersökningar visar att så mycket som 20-25% av befolkningen har svårigheter att ta till sig innehållet 

i en vanlig dagstidning. Detta kan bero på olika saker, bl.a. funktionsnedsättningar. Dock konstaterar 

Skolverket att ungefär mellan 6-8% av eleverna i grundskolan har stora läs- och skrivsvårigheter och 

tester visar att 4-5% av befolkningen lider av dyslexi. Uppskattningsvis finns det alltså cirka 400 000 

personer med dyslexi och ett ännu större antal med läs- och skrivsvårigheter (www.dyslexiförbundet.se).  

 

I den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står 

det mycket om att individanpassa undervisningen. Fokus handlar just om lärarens roll och hur denne 

förmedlar sin undervisning på ett så varierat och individfokuserat sätt som möjligt. Samtidigt är debatten 

kring skolan hetare än någonsin. De olika riksdagsblocken har olika teorier om vad som är bäst för att 

bli en ”bättre skola”, men en sak de har gemensamt vilket också står i läroplanen, det är att lärarna måste 

utgå från varje enskild elev och dennes behov. Vad innebär det egentligen att individfokusera 

undervisningen? Hur ser lärarna på det uppdraget? Och hur hjälper lärarna de allra svagaste eleverna 

som lider av läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi? Vilka metoder och strategier använder de sig av? 

Detta är just vad mitt ämne handlar om. Jag har undersökt hur några utvalda lärare arbetar med att 

försöka individanpassa undervisningen på bästa sätt något som ju också beskrivs som så oerhört viktigt i 

Lgr11.  

 

Anledningen till mitt val av detta ämne är det jag har upplevt under mina VFU-perioder, då jag har sett 

hur lärare har brottats med att göra undervisningen så stimulerande som möjligt för alla elever. Men när 

man har en klass på minst 20 elever och alla presterar olika bra, har jag också sett hur svårt det faktiskt 

är att tillgodose allas behov, speciellt till de som har svårigheter och de som presterar på topp jämt. Det 

är något som även Nielsen tar upp i sin avhandling Mellan fakticitet och projekt (2005). Hon menar att 

det är just det som oftast går snett i undervisningen. När lärarna ska möta barn som enskilda individer 
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med alla sina unika förutsättningar, leda dem och organisera gruppens arbete så kan det uppstå problem. 

Exempelvis när undervisningen inte möter individens förförståelse, när eleven ses som problembärare 

och dess svaga sidor exempelvis läs- och skrivsvårigheter uppfattas som ett elevproblem istället för ett 

undervisningsproblem (ibid. s. 10). 

 

Mitt fokus på just detta arbete kommer ligga på hur lärare arbetar för att individanpassa undervisning för 

de elever som fortfarande är med i den ordinarie undervisningen i klassrummet men har uppenbara läs- 

och skrivsvårigheter. Detta ämne finner jag väldigt intressant inför min kommande yrkesroll som 

pedagog eftersom jag själv kommer stöta på dessa svårigheter en dag. Jag hoppas att mitt vetenskapliga 

arbete ska kunna bidra till en större klarhet i hur man som pedagog kan arbeta med att tillgodose behov 

relaterade till elevers läs- och skrivsvårigheter på bästa sätt. Min uppsats anser jag att alla olika 

positioner inom skolans ramar bör ta del av. Både från rektors- och organisationsnivå men även av 

föräldrar. Det är viktigt anser jag, att se hur dagens lärare resonerar om sitt yrke, vad de tycker är svårt 

och vad de önskar att de hade mer av i sin yrkesroll. Då allt färre studenter söker sig till 

lärarutbildningarna1 anser jag att det är viktigt att ta del och lyssna på dagens lärare angående det 

enorma ansvar det är att axla minst 20 elevers olika utveckling varje termin.  

 

 
 

1.2 Bakgrund 
 

 
Lgr 11 betonar att har alla rätt till en likvärdig utbildning. Med det menas inte att undervisningen ska 

utformas lika utan hänsyn ska tas till elevers olika förutsättningar och behov. För att nå målet finns det 

olika vägar att gå. Skolan har också ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att 

nå målen i utbildningen. Lärarnas roll är därför oerhört viktig då de ska stimulera, handleda och ge 

särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolan. Läraren är därmed ansvarig att arbeta fram 

metoder som är lämpade att passa elevens behov(Lgr11, skolverket.se). 

 

 

 

 

 

                                                
1 (www.lr.se) 21/9-2012 
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Även skollagen tar upp gällande undervisningen som ska tas hänsyn till elevers olika behov och 

eleverna. 

 

”Det ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara 

att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig 

utbildningen ” (SL kap 1, 4§) 

 

Med tanke på vad skollagen, den nya läroplanen, Lgr 11 tar upp så har mitt intresse ökats för vad dagens 

lärare använder för åtgärder för att stimulera lärande för elever med läs- och skrivsvårigheter. För att 

lyckas nå ut till alla elever är det av stor vikt att lärare som arbetar ute i landets skolor vet vad som 

behöver göras och vilka åtgärder som bör vidtas för att alla elever ska få möjligheten att utvecklas. 

Därmed ställs det stora krav på lärarna att svara upp mot de utmaningar som en inkluderande skola för 

med sig. Läraren ska kunna undervisa alla elever på ett meningsfullt sätt oavsett vilka livserfarenheter 

och beteendemönster som eleverna bär med sig till skolan. Detta innebär att skolan ska anpassas så att 

bl.a. elever som lider av läs- och skrivsvårigheter får en likvärdig utbildning, som ger dem möjligheter 

att nå de nationella målen. 

 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är alltså att undersöka, hur några lärare till elever i årskurs 1-3, resonerar 

angående sitt uppdrag att individanpassa undervisningen till elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad 

anser de är allra viktigast för att nå en ”bättre skola” med fler elever som klarar målen och hur går de till 

väga rent praktiskt?  

 

 

1.4 Frågeställningar 
 

- På vilket sätt individanpassar lärare undervisningen för elever som har läs- och skrivsvårigheter?  

- Vilka hjälpmedel och metoder används? 

- Hur ser de på sina egna kunskaper gällande läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilka svårigheter stöter de på när det gäller att individanpassa undervisningen? 

- Hur resonerar de kring de nya riktlinjerna för den Individuella utvecklingsplanen (IUP)? 
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1.4.1. Förtydligande 

 
I min uppsats kommer jag använda mig av begreppet läs- och skrivsvårigheter gemensamt för dyslexi 

och läs- och skrivsvårigheter p.g.a. att diagnos ställs ofta senare upp i åldrarna. Sterner och Lundberg 

(2002s 11f) skriver dock att dessa två benämningar inte är helt detsamma. Dyslexi är en diagnos man 

får, som också handlar om att eleven ofta har problem som går utöver läsning och skrivning. Då dyslexi 

ändå är relativt förekommande och för stor relevans för denna uppsats kommer dyslexi behandlas senare 

i uppsatsen under ett specifikt kapitel.  

 

 

2. Teorianknytning 
 
Den teoretiska förankringen i denna uppsats kommer utgå från teorierna: sociokulturellt lärande, 

individanpassning och specialpedagogiskt perspektiv. Dessa kommer jag utgå från när jag tolkar mitt 

empiriska material. Begreppen har jag valt eftersom det är sätt att se på individens lärande och här följer 

en presentation av de teoretiska begrepp som är av relevans för analysen av resultatet. 

 

2.1 Sociokulturellt lärande	  
 
Lev Vygotskij, känd forskare och pedagog, verksam i början av 1900-talet, menar att sociokulturellt 

lärande handlar om att människor lär och utvecklas genom det sociala samspelet. När individen lär, 

utvecklas denne också inom ramen för ett samhälle och en kulturell tradition. Individen blir delaktig i 

det sättet att arbeta, tänka och kommunicera som samhället har utvecklat. Denna process avslutas i 

princip inte förrän individen dör. Hur man skall bedriva och förstå lärande hos individer är en central 

fråga när undervisningen ska organiseras. Det är av betydande vikt hur man ser på individer och på hur 

dessa tar till sig kunskap och hur de sen utvecklar kompetens, liksom hur man förstår de svårigheter att 

förstå och lära som uppkommer. Sociokulturellt perspektiv och lärande handlar om att man ser på 

kommunikation som en process. Människors yttranden är där ett inslag i ett ständigt pågående utbyte av 

mening och förståelse mellan parterna som är talaren och lyssnaren. Det talaren berättar, möter de 

föreställningar och erfarenheter som lyssnaren har, och i det mötet bildas mening och betydelse genom 

båda parternas bidrag. Det innebär att olika lyssnare kan skapa olika mening beroende på olika 

erfarenheter. Detta är Vygotskijs idéer om språk och kommunikation.  Hans idéer om pedagogiskt arbete 

handlar inte om att man ska komma till en slutsats genom den s.k. överföringsmetaforen som innebär att 

lärande överförs från lärare till elev och det finns en absolut sanning. Det han menar är att man kan 
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fördjupa sin förståelse i all oändlighet. Därför är det viktigt att ha alternativ till sin egen förståelse av 

lärande. Ett begrepp som Vygotskij menar är centralt för den synen på kunskap är appropriering. Det är 

en process som innebär att individens insikter fördjupas och man får bredare och djupare erfarenheter. 

Approprieringen sker i samspel med andra, och det intressanta för Vygotskij är inte själva resultatet utan 

processen. Det är genom att förstå och lära oss hur andra människor approprierar komplexa redskap som 

vi kan förstå lärande i ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2005, s. 126ff). 

 

2.1.1 Proximala utvecklingszonen 

	  
Vygotskij menar att lärandet uppstår när barnen deltar i det sociala samspelet med andra. För barnets 

lärandeprocess så spelar lärare, förälder och även en mer kompetent kompis en avgörande roll i hur och 

vad barnen lär sig, och det är tvärtemot vad mognadsteori säger vilken syftar på att utveckling är styrt av 

biologiska processer (Säljö, 2005, s. 114ff). Vygotskij menar att samspelet mellan barnet och den vuxne 

är centralt både för begrepps- och språkutvecklingen. Tillsammans utforskar eleven och läraren i en 

gemensam upplevelse och fasen mellan kunskapsöverförandet och mottagandet är det Vygotskij 

benämner som den proximala utvecklingszonen (Lindö, 2005, s. 17ff). Enligt honom kan barn med hjälp 

av en vuxen exempelvis klara mer på egen hand men bara inom gränserna för sin egen utvecklingsnivå. 

Samspelet mellan lärare och elev är därför avgörande för framgången i undervisningsprocessen då 

läraren blir en helt central medierande resurs som kan hjälpa individen att se kopplingen mellan ett 

abstrakt begrepp och den egna tidiga erfarenheten (Säljö 2005, s. 126).Vygotskij utvecklade begreppet 

”den proximala utvecklingszonen” som betyder just vad man som individ kan klara på egen hand och 

vad man tillsammans med en mer kompetent kompis eller vuxen kan komma att utveckla av nya 

kunskaper (ibid. s. 22). 

 

 

 

2.2 Individanpassning  
	  

”Bara genom att vara sann mot alla individers hela utvecklingspotential kan samhället fullt ut 

förverkligas” 

Sundgren, 2005:842 

 

                                                
2 Översatt citat av Sundgren (2005), från Deweys verk Experience and Education(1938, s. 7) 
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Individfokus var något redan John Dewey tog upp om i sin text ”My pedagogic Creed”, översatt till 

”mitt pedagogiska credo” (1897). John Dewey född 1859, också känd pedagog och filosof, skrev om 

den undervisningen som misslyckades p.g.a. att den försummade den fundamentala princip om skolan 

som en form av samhällsliv. Han menar att barnet är en social samhällsvarelse. Förstår vi människan 

som i grunden social måste det få konsekvenser för hur vi utformar skolans praktik. Samhälle, skola och 

individ måste utgöra en helhet om vi vill nå pedagogisk framgång. Enligt honom misslyckas 

undervisningen för att den uppfattar skolan som ett ställe där viss information ska ges, där vissa läxor 

ska läras eller där vissa vanor ska grundläggas. Enligt Dewey ska man som lärare genom en ständig och 

inkännande observation av barns intressen ta del av barnens liv och därefter se vad de är mogna för och 

vilket material de bäst kan arbeta med (Hartman et al. 2004, s. 45ff) 

 

Pierre Bourdieu, känd sociolog är inne på samma idéer som Dewey om människan som social 

samhällsvarelse. Brodin och Lindestrand (2010) tar upp Bourdieus habitusbegrepp och menar att det 

handlar om att vi alla måste se sanningen om verkligheten, nämligen det faktum att vi växer upp i olika 

livsmiljöer som formar oss och blir en del av oss. Med det menar han att barn lever under mycket olika 

levnadsvillkor, bakgrundsvariabler som kan vara helt okända för skolvärlden. Det kan innebära att det 

finns svårigheter att se hur livsmiljöer och kulturer formar barn. Den kontext som råder i skolan kan 

vara svår för vissa elever att anamma. Brodin och Lindestrand menar att didaktiskt och pedagogiskt 

borde detta självklart få stora konsekvenser för undervisningen i skolan. Skolan måste, enligt dem, 

förstå barnets olika livsvärldar för att kunna vara en sammanbindande länk mellan dessa och utveckla 

kommunikationsformer som alla har en möjlighet att ta del av (Brodin, Lindestrand 2010, s. 32ff). De 

menar vidare att det är en central uppgift för lärare att lära sina elever att läsa och skriva. Om det tar 

längre tid för vissa elever att lära sig så gäller det att anpassa pedagogiken efter barnets förutsättningar. 

Eftersom eleverna är utgångspunkten i verksamheten och inte lärarna, så måste lärarna vara flexibla och 

anpassa sig efter eleverna och inte tvärtom. Då skolan är en mångfald av elever från olika kulturer med 

olika förutsättningar och förkunskaper så bör lärarutbildningen förbereda de blivande lärarna för detta 

(ibid. s. 162). Även Nihlfors (2012) lyfter fram och refererar till Carnoy (1999) betydelsen av att variera 

sitt arbetssätt och anpassa sin undervisning så den passar elevers olika behov, d.v.s. att eleverna får 

tillgång till en repertoar av olika undervisningsmetoder. Carnoy enligt Nihlfors menar att det har stor 

betydelse för resultaten (2012:48f). Detta betonar även Jonsson i sin forskningsstudie. Hon framhåller 

att en god undervisning utmärks av tydlighet, planering, god struktur samt meningsfullhet. För att uppnå 

detta menar hon att lärare ska utgå från så kallade stödstrukturer för lärande, det vill säga elevers olika 

bagage, både sociala och kulturella bagage. I detta innefattas barnets språk, personliga erfarenheter, 

kunskaper, färdigheter och intressen (Jonsson, 2006, s 276). 
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2.3 Specialpedagogiskt perspektiv 
 

Ingmar Emanuelsson, Bengt Persson och Jerry Rosenqvist(2001)beskriver två olika perspektiv inom det 

specialpedagogiska fältet. Det första fältet är det relationella fältet som går ut på att interaktionen i 

pedagogiken blir väsentlig. I skolans verksamhet blir samspelet, interaktionen och förhållandet mellan 

olika aktörer viktig. Grunden i denna förståelse återfinns då inte hos den enskilde individens beteende. 

Det relationella perspektivet innebär alltså att elevers olika förutsättningar i olika aspekter också ska ses 

relationellt vilket innebär att förändringar som kan ske i omgivningen förutsätts kunna påverka 

möjligheterna att uppfylla vissa krav och mål som på förhand är bestämda. Man kan förkortat säga att 

relationella perspektivet kan uttryckas som ”elever i svårighet” snarare än ”elever med svårigheter”. 

Övervinnandet blir en gemensam angelägenhet för flera aktörer, och de åtgärder som vidtas utgår från 

både eleven, läraren och lärandemiljön och är långsiktiga åtgärder (2001, s. 23). Perspektivet som står i 

motsats till det relationella perspektivet är det kategoriska perspektivet. Det perspektivet innebär att man 

ser på svårigheter som t.ex. låg begåvning eller svåra hemförhållanden m.m. Det kan förkortat beskrivas 

som ”elever med svårigheter”. Elever med detta synsätt har traditionellt fått diagnoser på de avvikelser 

individen har, från vad som anses som ”normalt”. Detta är enligt en medicinsk-psykologisk modell 

(ibid. s. 23). 

 
Claes Nilholm talar om begreppet inkludering. Betydelsen av inkludering är enligt honom, idén om att 

barn med ”särskilda behov” ska vara delaktiga i skolans vanliga miljöer. Det har sin grund i uttrycket 

och idén om ”en skola för alla”. Nilholm refererar till Haug som beskriver visionen en skola för alla på 

det viset att den är öppen för alla, ingen pekas ut och alla barnen går i samma klass oavsett hinder. 

Undervisningen är således anpassad efter individen i gemenskapen och alla deltar och bidrar till 

gemenskapen efter sina förutsättningar (Nilholm, 2006, s. 6f). I kontrast till inkludering står begreppet 

det kompensatoriska perspektivet som även kan benämnas som kategoriskt perspektiv. Dess utmärkande 

drag är bl.a. att särskilda behov ses som individuell egenskap, sådana behov ska avgränsas och 

kategoriseras, specialpedagogik etableras som en vetenskaplig ”disciplin”, speciellt stöd snarare än 

inkluderande stöd förespråkas. Ett kritiskt perspektiv på detta är att svårigheter bör lokaliseras utanför 

individen och utifrån det är barns olikhet ett grundläggande faktum som det pedagogiska arbetet måste 

anpassas till. Särlösningar ska undvikas och (special)pedagogisk kompetens ses som länkad till en 

förmåga att anpassa undervisningen till barns olika förutsättningar så att alla känner delaktighet i 
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arbetet. Inkludering handlar alltså om alla elevers rätt till närvaro i klassrummet utan undantag (ibid. s. 

16ff). 

 

Nilholm (2005) utvecklar perspektivbildningen i den specialpedagogiska forskningen genom att lyfta 

fram ytterligare en dimension vilket kallas dilemmaperspektivet. Denna beteckning har sin grund i att 

det generellt sett återkommer valsituationer inom skolverksamheten som gör att man hamnar i 

dilemman. I dessa dilemman finns varken något givet svar och inte heller någon given lösning. Det 

kräver däremot ståndpunkter och ställningstaganden av dem de berör. Nilholm refererar till Dyson och 

Millward (2000) och beskriver ett dilemma inom skolvärlden exempelvis att alla elever ska ges likartad 

utbildning samtidigt som elevens förkunskaper, olikheter och individuella förmågor också ska 

tillgodoses. Detta är ett dilemma enligt Nilholms idé om dilemmaperspektivet och inom skolan som 

institution finns en rad dilemman inbyggda i skolsystemet. Detta perspektiv är inte en medelväg mellan 

det kompensatoriska och det relationella perspektivet utan det är enligt Nilholm ett helt nytt teoretiskt 

synsätt för att betrakta både specialpedagogik och specialpedagogisk forskning. Lösningsfaktorn som 

finns i det kompensatoriska perspektivet eller lösningar som handlar om den sociala kontexten vilket är 

det relationella perspektivet, finns inte inom dilemmaperspektivet (2005, s. 131ff). 

 

3. Litteraturgenomgång 
 

3.1 Specifika läs- och skrivsvårigheter 
 

Ordet dyslexi betyder svårigheter med skrivna ord, dys= svårigheter, lexia= ord. Dyslexi innebär att man 

har stora problem med att tillägna sig normal läsfärdighet. Var man drar gränsen för ”normal” 

läsfärdighet är flytande. Höien och Lundberg menar att den utgörs av vilken läsfärdighet man anser vara 

nödvändig för att fungera i samhället. De som trots god undervisning inte kan uppnå den nivån anses 

och betraktas i allmänhet som dyslektiska (Höien och Lundberg, 1999, s. 10ff). Deras definition på 

dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det 

fonologiska systemet. De menar att de primära symptomen vid dyslexi är problem med ordavkodningen 

och rättskrivning. De tror att orsaken till de primära symptomen är en svaghet i det fonologiska systemet 

(1999, s. 20f). Svenska dyslexistiftelsens definition av dyslexi är: ”Dyslexi är en störning i vissa 

funktioner, särskilt det fonologiska, (fonologi avser språkets ljudmässiga form) som är viktiga för att 

kunna utnyttja skriftens principer för kodning av språket. ….” (Myrberg, 2007, s. 21) Enligt svenska 

dyslexistiftelsen lider cirka 5-10% av befolkningen i Sverige av detta handikapp (Malmer, 2002, s. 68). 
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Dyslexi, som jag skrev i tidigare avsnitt (1.4.1.), är svårt att få som diagnos vid en ung ålder som innan 

nio års ålder. De allra flesta väljer att vänta med att diagnostisera elever som har läs- och 

skrivsvårigheter tills de blir lite äldre eftersom det är svårt att veta vad läs- och skrivsvårigheterna beror 

på. Är man svag i läsning årskurs ett och två betyder inte det att man har dyslexi utan dessa elever 

behöver lite mer tid för att tillägna sig läsfärdigheten p.g.a. en rad omständigheter exempelvis kan det 

vara kaotiska uppväxtförhållanden eller dålig stimulans. Det kan också handla om att den första läs- och 

skrivundervisningen i vissa fall har varit dåligt upplagd och på det sättet bidragit till ett sent mognande 

menar Sterner och Lundberg (2002, s 11f). Höien och Lundberg menar att det ändå är problematiskt 

eftersom man ställs inför ett dilemma när det gäller diagnostiseringen av dyslexi. Man vill å ena sidan 

undvika att diagnostisera någon som dyslektiker om det bara är övergående läs- och skrivsvårigheter, 

men å andra sidan är det viktigt att så tidigt som möjligt plocka upp de som verkligen är i farozonen och 

se till att de får tidig hjälp (1999, s. 10f). 

 

3.1.1 Tecken på läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi 
 

Föräldraföreningen för dyslektiker(www.fdb.se) beskriver på sin hemsida några av de tidiga tecknen för 

dyslektiker. Enligt dem kan man urskilja tecknen redan i förskolan. Barnen har ofta svårt att förstå rim, 

tala rent, urskilja vissa ljud i orden, säga efter krångliga och långa ord. När barnen väl kommer upp i 

skolan bör man vara uppmärksam på elever som är osäkra på bokstävers ljud och form, utelämnar 

vokaler, kastar om bokstäver, läser ovanligt långsamt, har svårt med motoriken, blir fort trött och får ont 

i huvudet av läsning o.s.v. (www.fdb.se). Häggström (2002, s. 242f) menaratt det utmärkande för barn 

som har läs- och skrivsvårigheter är att de har svårt att få grepp om hur det talade språket är uppbyggt. 

De har svårigheter med att kunna koppla ihop det talade språket med bokstäver, d.v.s. den alfabetiska 

koden. Detta är även något Malmer (2002) håller med om då hon skriver att utmärkande för dyslektiker 

är svårigheter att umgås med symbolframställning, med avläsning/rättstavning. Ibland kan den auditiva 

svagheten dominera vilket kan innebära att man får exempelvis svårigheter med att associera korrekt 

ljud med rätt bokstavstecken. Ibland är det brister av visuellt slag. Det är då svårt att hålla såväl enskilda 

bokstäver som ordbilder i minnet.  Ljud och bokstäver förväxlas (ibid. s. 69). 
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3.2 Pedagogiska åtgärder 
 

”Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem” 

(Björk & Liberg, 1996, s. 159) 

 

Hur man kan hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter är ett problem många lärare står inför. Höien 

och Lundberg menar att det pedagogiska arbetet måste ske på bred front. Det handlar inte bara om att 

underlätta läsningen utan om att skapa meningsfyllda lässituationer som eleverna upplever som viktiga 

och värdefulla (1999, s. 264). Malmer menar att det mest frekventa felet som begås i svenska och 

matematik är att elever inte får den tid de behöver för de grundläggande begreppen. Hon menar att man 

som lärare måste utgå från och acceptera att elever är olika och utgå från den nivå de befinner sig på och 

utnyttja elevens inneboende resurser. Med detta synsätt, hävdar hon, att det är omöjligt att låta eleverna 

gå fram i samma takt. Det ställer krav på en mer individanpassad undervisning. Malmer menar att det 

handlar om lärarens förmåga att organisera undervisningen och om förmåga att få eleverna själva bli 

mera aktiva och ansvarstagande i inlärningsprocessen (2002, s. 73f). Det är något Ulrika Wolff (2006, s. 

5) också tar upp i sin studie. Det viktigaste för att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter är att 

identifiera vad problemet är. Alla teorier och metoder fungerar inte på alla elever vilket Fischbein och 

Lindeskoug (1996, s. 41f) också tar upp i sitt kapitel i boken ”Dyslexin i skolsamhället”. Enligt dem 

måste skolan vara organiserad för att bygga på en pedagogik som tar hänsyn till variationen och är 

flexibel både i tid, mängd och innehåll så att var och en kan nå ett optimalt mål. De betonar vikten av 

flexibilitet i skola och utbildning. Lindö (2005, s. 14) tar också upp betydelsen av att skolan utvecklar en 

gemensam hållning kring barns läs- och skrivundervisning. Att utarbeta en gemensam plan och ha god 

tillgång till böcker och annat material beskriver hon som viktigt. 

 

Det pedagogiska arbetet med stödåtgärder har sällan blivit noggrant och kritiskt utvärderat med 

vetenskapligt acceptabla metoder. Att testa effektiviteten i ett undervisningsupplägg är mycket svårt. Ett 

av problemen som Höien och Lundberg pekar på är lärarens inställning. Lärarens inställning kan 

variera beroende på olika metoder. Om metoden är ny tenderar vissa lärare att reagera med entusiasm 

över att det är nytt snarare än att det är bra. De förbättringar man eventuellt ser hos eleverna i och med 

den nya metoden behöver inte vara resultatet av metodiken utan mer avspegla lärarens nya 

inställning(1999, s. 264ff). Trots många forskningsmetodologiska problem i specialpedagogiken, har 

forskningen dock kunnat ge stöd till en del generella principer i den pedagogiska behandlingen av 

dyslexi. Höien och Lundberg (1999, s. 267ff) och Häggström (2003, s. 244ff) har listat några punkter 

som elever med läs- och skrivsvårigheter visat sig ha nytta av i undervisningsväg: 
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- Tidig identifiering och tidig hjälp: 

Nyare forskning visar att lärare kan hjälpa en del av eleverna om de ger dem ordentlig ”push” i 

starten. En stark och intensiv satsning under de första skolåren kan leda till att elevens behov till 

specialpedagogisk hjälp reduceras under resten av skoltiden. Satsningen kan innebära allt från 

speciella träningsprogram ex. ”Reading Recovery”, till information om vad föräldrarna kan göra 

för att ge sina barn en god grund för läsinlärning. Poängen med denna punkt är att sätta in de 

nödvändiga insatser som behövs så tidigt som möjligt. 

 

- Fonologiskt grundarbete: 

Här handlar det om att öva upp fonemsegmentering. Betydelsen av fonologisk medvetenhet har 

visat sig vara betydande för dyslektiker. Bland små barn används mycket rim och ramsor. 

Rimövningarna hjälper eleven bli uppmärksamma på språkets formsida. En mängd 

undersökningar har visat att man kan, med lustfyllt och välstrukturerat sätt leka med språket och 

på det viset förebygga läs- och skrivsvårigheter. Ett exempel på språklekprogram är 

”Bornholmsmodellen”. 

 

- 1-1 undervisning, direktundervisning: 

Elever med svårigheter i skolan behöver en vuxen som ger direkt vägledning, förklarar, pekar ut, 

fäster uppmärksamheten, upprätthåller intresset och koncentrationen. Läraren står inför ett 

viktigt problem vad gäller att fördela sin tid på bästa möjliga sätt i klassen. Därför är 

klasstorleken av största betydelse. Lärarens möjlighet till individuell uppföljning av varje barn 

påverkas av gruppens storlek. 

 

- Multisensorisk stimulering 

Multisensorisk stimulering omfattar undervisningsmetoder då flera sinneskanaler används under 

inlärningen. Tanken bakom teknikerna är att kompensera för svagheter genom undervisning på 

elevens starka sidor. 

 

- Behärskande, överinlärning och automatisering 

Dyslektiker och elever med läs- och skrivsvårigheter behöver mycket tålamod från lärarens håll. 

De behöver nå en behärskningsnivå för att inte glömma de förvärvade färdigheterna. 

Avkodningarna behöver bli automatiserade och eleverna behöver särskilt lång tid innan 

ordavkodningen blir automatiserad.  
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- God inlärningsmiljö 

En god inlärningsmiljö är viktig för läsinlärningen. Några exempel på det är: rikligt med 

läsestoff i klassrummet, varierade former av läsning, varierat läsmaterial, mycket positiv 

feedback från läraren. Då läsning och nöjesläsning sker väldigt sällan förutom i skolan hos de 

lässvaga eleverna är det viktigt att som lärare skapa en lustfylld och varm atmosfär med mycket 

varierat läsinnehåll (Höien och Lundberg 1999, s. 267ff) och (Häggström 2003, s. 244ff).  

 

För att realisera ovannämnda punkter menar Höien och Lundberg (1999, s. 281) att skolans lärare bör ha 

tillräckliga kunskaper om läs- och skrivsvårigheter.  Det är viktigt, enligt dem, att lärarstudenter får 

dessa kunskaper redan i sin grundutbildning genom undervisning och praktik vilket även framhävs i en 

rapport utgiven av ”The Orton Dyslexia Society” (Brady & Moats, 1997, s. 17f): Informed instruction 

for reading sucess. Där understryks också betydelsen av att som grundskollärare få en grundlig 

utbildning och kunskap om läsning, läsutveckling, lässvårigheter och praktisk träning i hur man kan 

hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter, att lärare kan få ”informed instruction” som är avgörande 

för ”reading sucess”. Höien och Lundberg påpekar dock betydelsen av att eleverna får grundläggande 

behov av trygghet och kärlek och att undervisningen läggs upp på det viset att de får känna att de lyckas. 

”Nothing suceeds like sucess” (Höien, Lundberg 1999, s. 281). När eleven upplever läraren som en 

person som bryr sig och som visar tillit och värme ökar möjligheterna för utveckling och inlärning 

dramatiskt. 

 

Nielsen har även hon i sin studie bl.a. kommit fram till att för att barn ska lyckas är de i behov av en god 

relation till läraren, en god självbild sammanflätad med deras lärande och bemästrande av svårigheter. 

Studien visar även på att provsituationer kan stjälpa elever snarare än att hjälpa dem då deras svårigheter 

snarare än deras kunskaper, framkommer allt tydligare. Det skolan bör göra, menar Nielsen, är att skapa 

olika meningsfulla situationer där skriftspråkslärande kan äga rum, där kraven ligger på att bemästra 

situationen inte klara nationella prov. Studien visar också på att rummet är av stor betydelse. Skolan bör 

inbjuda till en plats för både gemenskap och enskildhet. Slutligen pekar hennes studie på tiden. Behovet 

av tiden är viktigt. Tidspressen när man ska uppnå ett visst mål bör avregleras (2005, s. 294f). 

 

3.3 Hjälpmedel/Hjälpprogram 
 
Lundgren och Ohlis (1995, s. 12ff) lyfter fram vikten av vilken pedagogik som används för elever med 

dyslektiska anlag och problem. Enligt dem är det avgörande vilken pedagogik läraren använder. De 
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betonar också användandet av kompensatoriska hjälpmedel och anpassade läromedel för att dessa elever 

inte ska hamna efter. 

 
Höien och Lundberg (1999, s. 308f) pekar på datorn som ett lovande pedagogiskt hjälpmedel för elever i 

läs- och skrivsvårigheter, förutsatt att pedagogen använder tekniken på ett förnuftigt sätt. Det kan vara 

lättare för en elev att känslomässigt ta emot rättelser från datorn än från en lärare och dessutom är datorn 

i sig oftast mer motivationshöjande än att läsa/skriva på egen hand. 

 

Här nedan följer några exempel på hjälpprogram och anpassade böcker. 

 

Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen har visat sig vara ett mycket effektivt program för elever. I programmet ingår bl.a. 

följande aktiviteter: inriktning på språkljud (fonem), rim och ramsor, uppdelningar i meningar och ord, 

uppdelning i stavelser, uppdelning i fonem. På ett varierat och roligt sätt genom spel och lekar får 

eleverna upptäcka språkets alla delar och därmed stärks deras fonologiska medvetenhet. Dock har 

forskningen visat att den fonologiska medvetenhetens betydelse för läsinlärning är nödvändig, men inte 

tillräcklig förutsättning för en framgångsrik läsinlärningsstart (Myberg, 2007, s. 74f). 

 

 

Reading Recovery 

Reading Recovery, ursprungligen från Nya Zeeland, är ett program som betraktar läsning som en 

psykolingvistiks process, där läsare konstruerar mening utifrån texten. Programmet består av en rad 

delkomponenter som; perceptuell analys, kunskap om skriftspråkets konventioner, avkodning, muntlig 

språkträning, betoning på tidigare kunskaper, lässtrategier och metakognition. Själva undervisningen ges 

dagligen i 30-minuterspass och alltid i form av 1-1-undervisning. De fundamentala principerna som 

ligger till grund för själva undervisningsmetoderna är att läsning är betraktad som en strategisk process, 

att läsning och skrivning är aktiviteter som är starkt förbundna med varandra och att eleverna måste 

engageras i mycket läsning av relevanta lästexter (Höien, Lundberg 1999, s. 294ff). 

 

 

 

Daisyspelare 

Daisyspelaren utvecklades 1994 i Sverige och har idag blivit standard för digitala ljud- och talböcker. 

Daisy är en digital teknik som strukturerar text, bild och ljud på ett sätt som gör det enklare att söka i 
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texten. Det finns både inläst skönlitteratur och inlästa läroböcker i daisyspelaren. Man kan enkelt 

bläddra i den genom att välja sida. Man kan även sätta bokmärken i boken som finns kvar nästa gång 

man läser boken. Daisyspelaren kommer även ihåg var du slutade även om du lyssnat på flera böcker 

emellan. Det går också att ändra hastighet på en daisyspelare om man vill att den ska läsa långsammare, 

respektive fortare exempelvis vid skumläsning av läromedel (www.daisyspelare.se). 

 

 

Stjärnsvenska 

Stjärnsvenska består av böcker vilka är till för elever från förskoleklass till årskurs fem får läsa och 

skriva i olika svårighetsgrader. Texterna och uppgifterna är nivåbaserade upp till nivå 11 som är 

slutnivån. I Stjärnsvenska finns både fakta och sagotexter. Dessa kan arbetas med i 

klassrumsundervisningen då läraren kan anpassa nivån efter kunskaper (Heringslack 2001, s. 5). 

 

Rydaholmsmetoden 

Rydaholmsmetodens syfte är att träna avkodningsförmågan. Genom att träna grundfunktionerna i 

språket kan man nå automatik till en sådan nivå att man hinner med i läsprocessen. Eleven läser en 

mängd ord och stavelser från en lista om och om igen. Metoden förutsätter även att det finns möjligheter 

att bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och strukturerat arbete under den tid det tar att nå det uppsatta 

målet. Arbetspassen är korta men intensiva, cirka 15-20 minuter per gång Metoden i sig är enkel men 

kräver ett stort engagemang från läraren. Denne läser med i texten men ligger alltid en bråkdel före för 

att hålla uppe tempot (Sibner, 2010). 

 

TIL-metoden 

TIL-programmet, Tidig Intensiv Lästräning (TIL) är ett metodiskt lästräningsprogram inspirerat av 

Reading Recovery. Programmet går ut på en enskild 1-1-undervisning i cirka12 veckor där eleven väljer 

en bok av redan utvalda böcker från läraren. Därefter läser läraren ett kapitel eller så stor bit som är 

relevant för just den eleven. Sedan läser den eleven samma text. Efter det kommer eleven hem och 

föräldern läser texten. Sedan läser eleven texten och dagen därpå läser eleven texten igen. Det är alltså 

5:e gången eleven hör/läser texten. Då börjar denne läsa flytande och får chansen att känna glädje av att 

kunna läsa utan att staka sig. I undervisningen ingår även läsning, skrivning och diskussion kring 

texten/boken. Utöver det krävs ett varmt engagemang från pedagog och föräldrar för att uppmärksamma 

och uppmuntra framsteg eleven gör. TIL, är ett effektivt program för barn som inte kommit igång med 

sin läsning (http://www.til-pedagogik.se/). 
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3.3.1 Skolan och lärarnas kunnande 

 
I Dyslexi- en kunskapsöversikt tar Mats Myrberg upp vikten av att ha kunniga lärare när det gäller att 

organisera undervisningen. En kompetent och skicklig lärare utmärks enligt honom av att ha ingående 

kunskaper om barns språkliga utveckling, om läs- och skrivprocessen och av ett systematiskt och 

strukturerat arbetssätt som tar sin utgångspunkt i elevernas förmåga och individuella strategier 

(Myrberg, 2007, s. 88). Detta stöds i kunskapsöversikten, skriven av Jan-Eric Gustafsson och Eva 

Myrberg, som är baserad på en rad studier. Resultatet och huvudslutsatsen i kunskapsöversikten visar på 

att lärarkompetensen har betydelse för elevers kunskaper och färdigheter. Det visar också på vikten av 

att yrkeserfarenhet, pedagogisk utbildning, ämnesutbildning eller kompetensutveckling har mycket 

positiva effekter på elevers resultat. Att klasstorleken spelar roll för resultatet är också något de kommer 

fram till. Ju mindre klasser – desto bättre resultat (2002, s. 171f). Detta kommer även Blatchford, P., 

Moriarty, V., Edmonds, S. & Martin, C. fram till i sin studie som bygger på kvantitativa studier och 

fallstudier. I resultatet visar de att klassens storlek påverkar mängden individuell uppmärksamhet vilket 

är väldigt viktigt i yngre åldrar (2001, s. 126f). Även Gudrun Malmer betonar betydelsen av kunniga 

lärare och pekar på lärarutbildningen som bör förbättras genom att lägga mer fokus på att ge lärarna mer 

kunskap om olika inlärningshinder och hur man ska motverka eventuella förseningar. Hon pekar också 

på skolans roll för att underlätta för lärarna så att de lättare ska kunna individanpassa undervisningen 

(2002, s. 78). Detta lyfter även Lundgren och Ohlis fram. De betonar rätt insikt om hur läs- och 

skrivsvårigheter och dyslexi drabbar den enskilde och med kunskap om olika kompensatoriska 

hjälpmedel som finns, kan skolan undanröja många av de hinder som står i vägen för ett lyckat resultat 

(2005, s.308). 

	  

3.3.2 IUP 
 

IUP är ett begrepp som kommer förekomma i min resultat- och analysdel. Det är en förkortning av 

Individuella utvecklingsplanen som används under utvecklingssamtalen vilka ska hållas minst en gång 

per termin. Skolverket har tagit fram nya råd angående utvecklingssamtalet och den individuella 

utvecklingsplanen. IUP innehåller två olika delar vilka är: omdömen och elevens fortsatta arbete mot 

läroplanens mål. Omdömen är inte betyg men kan liknas vid betyg. Den framåtsyftande planeringen 

innebär att läraren sammanfattar och beskriver vilka insatser som ska göras av skolan samt av eleven 

och vad vårdnadshavaren kan göra för att utveckla eleven så långt som möjligt (Skolverket, 2012). Leif 

Strandberg, författare till boken Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner skriver att IUP är till för att 

säkerhetsställa att eleven inte är ensam utan har sällskap i sitt lärande. Tillsammans med en kompis eller 
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en lärare kan eleven göra det denne inte kan, men kan tillsammans, vilket Vygotskij, som tidigare 

nämnts, kallar för utvecklingszonen. IUP är alltså en språngbräda för utveckling (Strandberg, 2008, s. 

15f).  

 

 

4. Material och metod 
 

Denna uppsats bygger förutom litteraturstudier, på kvalitativa intervjuer. Anledningen till att jag valde 

kvalitativa intervjuer och inte kvantitativa metoder var för att jag ville få en djupare förståelse för mitt 

ämne. Monica Dalen beskriver att kvalitativa metoder som härstammar från den humanistiska 

vetenskapen, används för att få en djupare insikt om hur människan anpassar sig till sin livssituation. 

Hon menar att begreppet livsvärld används för att belysa denna dimension. Livsvärld kommer 

ursprungligen från Edmund Husserl och omfattar en persons upplevelse av sin vardag och hur denna 

förhåller sig till den (Dalen, 2007, s. 11). Det centrala i denna metod är tolkningen och förståelsen av 

resultatet (Stúkat, 2005, s. 32). Denna metod anser jag vara bäst lämpad för mitt syfte då jag vill få en 

ökad förståelse och insikt i lärarnas tankar och arbetssätt. Själva undersökningen bygger på den 

fenomenologiska forskningstraditionen som innebär att man utgår från individens upplevda erfarenheter 

för att förstå hur deras sanning framstår för dem. Genom att försöka lägga bort alla sina egna fördomar 

och sin egen förförståelse så kan man undersöka hur tingen framträder för en, alltså att se hur 

verkligheten upplevs ur ett subjekts perspektiv (Thomassen, 2007, s. 90ff). Tolkningen av mina 

informanters berättelser bygger på hermeneutiska kunskapssynen Thomassen menar att det den 

hermeneutiska kunskapssynen just handlar om är tolkningen. Olika människor tolkar olika beroende på 

vilken förförståelse de har för ett visst fenomen. Därför tolkas inget likadant eftersom vi alla är olika 

(ibid. s. 182f).  

 

En kvalitativ intervju karaktäriseras genom att intervjuaren ställer raka och enkla frågor och informanten 

ger innehållsrika och djupa svar (Dalen, 2007, s. 30). Den formen jag valde för mina intervjuer var en 

semistrukturerad intervju. Det betyder en delvis strukturerad intervju. Under sådana typer av intervjuer 

är samtalet inriktat på bestämda ämnen som forskaren i förväg valt ut (ibid. 2007, s. 31). 
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4.1 Urval och genomförande 
 

Jag genomförde fem intervjuer. Jag letade upp nummer till slumpmässigt utvalda skolor, ringde och 

skickade e-post till olika skolor. Vissa svarade inte, andra tackade nej men efter ett ihärdigt sökande 

hade jag tillslut fem informanter som var villiga att ställa upp. En av informanterna var relativt 

nyexaminerad. Hon har arbetat som lärare i cirka 1½ år. Två av informanterna hade betydligt mer 

erfarenhet och har arbetat som lärare i ca 40 år. En informant har arbetat som klasslärare i cirka 13 år 

och den sista informanten i cirka 10 år. Jag gjorde inte ett medvetet val när det gäller skillnaderna på 

ålder och arbetslivserfarenhet, men jag såg i efterhand att det kunde vara intressant att se hur 

skillnaderna var i tanke- och arbetssättet beroende på när man tog sin examen. Alla hade utbildats under 

olika läroplaner (lgr69, lgr80, lpo94 och lgr 11). Dalen betonar betydelsen av ett systematiskt och 

genomtänkt urval av informanter i kvalitativa intervjustudier (2008, s. 55). Intervjuerna skedde på deras 

arbetsplatser. Stúkat pekar på betydelsen på val av intervjuplats. Man bör välja en ostörd och trygg miljö 

(2005, s. 45). Eftersom jag valde en semistrukturerad intervju hade jag i förväg skrivit en intervjuguide 

som jag hade som stöd under intervjuernas gång. Tre av informanterna bad i förväg om att få frågorna så 

att de kunde förbereda sig inför intervjun och såhär i efterhand så var det dessa tre intervjuer jag också 

fick mest ut av, vilket jag drar som lärdom inför kommande arbeten och uppsatser. Jag spelade även in 

alla intervjuer, så jag endast kunde koncentrera mig på själva intervjun utan att behöva tänka på att 

anteckna allt viktigt. Det märkte jag efteråt att det har stor betydelse då jag lyssnade igenom alla 

intervjuer och kom på mig själv att ha glömt vissa av sakerna som informanterna sa under intervjun. 

Frågorna som jag ställde till informanterna var till största delen öppna frågor, detta på grund av att jag 

ville att informanterna skulle prata så fritt som möjligt. Jag utgick från intervjuguiden men ställde 

följdfrågor då dessa föll sig naturligt. 

 

 

4.2 Informanterna 
 

Här följer en kort presentation av samtliga informanter. De går alla under fingerade namn.  

 

Mikaela, 27 år: Hon har arbetat som lärare i 1½ år, gick ut januari 2011, utbildad under lgr11:s läroplan. 

Hon är utbildad till lärare tidigare år 1-7, fördjupning NO, svenska och teknik. Undervisar just nu i en 

årskurs 2:a. 

Gun, 62 år: Gun har arbetat som lärare i 40 år, utbildade sig då lgr69 var aktuell. Hon utbildade sig till 

lågstadielärare 1-3 och undervisar nu i en årskurs 2:a. 
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Inger, 65 år: Hon är utbildad förskollärare i botten men gick en kompletterande utbildning 1984, med 

utgångspunkt i lgr80, och blev behörig i årskurserna 1-3 och arbetade som klasslärare i 22 år. Hon har 

sedan dess också arbetat som speciallärare. Nu är hon pensionerad sedan förra sommaren men arbetar 

extra som vikarie då och då. 

Annika, 55 år: Hon är utbildad förskollärare först (1979) men vidareutbildade sig till lärare 1-7 med 

utgångspunkt i lpo94, inriktning SO och svenska och har även läst NV och lite extra matematik. Detta 

blev hon klar med 1999 och har arbetat som klasslärare sen dess. Hon undervisar nu i en årskurs 3:a som 

hon har följt sen förskoleklass.  

Maria, 51 år: Maria är utbildad förskollärare i botten men även hon utbildade sig vidare till lärare och 

blev klar 2002, även det med lpo94 i ”ryggen”. Nu är hon behörig för lärare i yngre åldrar upp till 

årskurs fem. Hon har även läst extra matematik och NO. Nu undervisar hon i en årskurs 3:a. 

 

4.3 Validitet, reliabilitet och generalisering 
 

Jag är medveten om att min studie är en väldigt liten studie med få informanter. Den är av en kvalitativ 

art med endast fem informanter. Det är därför svårt att dra några generella slutsatser för hur och varför 

lärare i yngre åldrar arbetar som de gör. Däremot kan det finnas ett sannolikt återkommande mönster om 

hur lärare tänker och arbetar med barn som har läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att denna studie kan 

göra att andra känner igen sig och kan jämföra med egna situationer och erfarenheter. Därför kan man 

säga att studien kan ha en viss relaterbarhet – en svagare form av generalisering. Reliabiliteten handlar 

om forskningsresultatens reproducerbarhet och tillförlitlighet. Reliabilitet är svår att fastställa inom 

kvalitativ forskning då exempelvis svaren från informanterna kan variera beroende på om det är en van 

eller ovan intervjuare. Detta skulle då kunna peka på att reliabiliteten är lägre i denna studie då jag är en 

ovan intervjuare. Validiteten och giltigheten, d.v.s. om den undersöker vad den är avsedd att undersöka, 

är däremot relativt hög efter det går att se hur några utvalda lärare arbetar och vilka metoder som 

används vilket var undersökningens syfte. Undersökningen svarar på syftet och frågeställningarna. 

(Stúkat, 2005 s. 133ff).  

 
 

4.3.1. Etik 

Jag har i undersökningen och under intervjuerna följt de fyra forskningsetiska kraven; 
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Informationskravet: Informationskravet innebär att forskaren ska informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om just deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. Det ska också informeras att deltagandet är frivilligt och att de kan när som helst avbryta sitt 

deltagande. 

Samtyckeskravet: Det innebär att forskning bara får utföras om forskningspersonen har samtyckt till den 

forskning som kommer att avse henne eller honom. De kan när som helst avbryta sin medverkan utan 

några negativa följder för dem. 

Konfidentialitetskravet: Detta innebär att intervjupersonernas uppgifter som lämnas under intervjun blir 

sekretessbehandlade och att det inte ska gå att spåras till den person som har lämnat en viss uppgift.  

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet innebär att det som uppgiftslämnarna lämnar ut endast får användas i 

denna undersökning och kommer inte utlånas eller användas i något annat sammanhang. 

(Stúkat, 2005, s. 138f). 

 

All denna information angående de forskningsetiska reglerna berättade jag muntligt innan själva 

intervjun för samtliga informanter. Informationen fick de också i skriftlig form, då jag skrev de etiska 

principerna i e-post till de utvalda lärarna. Se e-post sid. 41. 

 

4.4 Tillvägagångssätt analys 
Efter varje intervju satte jag mig ned och lyssnade igenom intervjuerna. Jag valde att transkribera delar 

ur intervjuerna. Jag markerade, tog ut och transkriberade viktiga delar som hade sagts. Stúkat menar att 

om man transkriberar hela intervjuer kan det bli för mycket att hålla reda på. Därför sparas mycket tid 

om man väljer att transkribera relevanta och intressanta avsnitt (Stúkat, 2005 s. 45). Efter samtliga 

intervjuer var gjorda och transkriberingen var klar tittade jag och lyssnade på mitt material för att 

försöka hitta nyckelord, samband och olikheter med intervjuerna. Jag hade ständigt mitt syfte och mina 

frågeställningar i bakhuvudet när jag arbetade med analysen. 

 

 
 

5. Analys och resultatredovisning 
 

Jag kommer här presentera mitt resultat och utifrån de olika överskrifterna sammanfatta och presentera 

vad varje lärare har sagt om respektive rubrik. Under varje rubrik följer sedan en analysdel och allt 
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slutar i en sammanfattande diskussion. Rubrikerna är ämnen som jag har valt utifrån syftet och 

frågeställningarna i denna uppsats. 

 

5.1 Lärarnas tankar och första åtgärder vid läs- och skrivsvårigheter 
 

Jag började varje intervju med att fråga vad respektive lärare hade för erfarenheter kring läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Mikaela, som jag först intervjuade, upplever att det i varje klass fanns de elever 

med läs- och skrivsvårigheter, både i form av dyslexi men även de som har lite längre ”startsträcka” än 

resten av klassen. Vissa elever som börjar i årskurs ett läser redan kapitelböcker medan andra knappt 

känner igen bokstäverna. Då gäller det, enligt henne, att vara väl förberedd och nivåanpassa genom 

exempelvis olika stenciler på olika nivåer. De övriga fyra lärare jag intervjuade berättade liknande 

exempel om att det fanns några stycken i varje klass som hade läs- och skrivsvårigheter och någon 

enstaka som led av dyslexi. Alla höll även med om att det är redan väldigt stora skillnader när eleverna 

börjar i årskurs ett. 

 

Mikaela berättar att som första åtgärd på deras skola så går alla årskurs ettor i början av terminen till 

specialpedagogen och läser en stund. Detta är obligatoriskt för alla för att kartlägga var de befinner sig i 

sin läsutveckling och vilka som är i behov av särskilt stöd. I samråd med läraren bestämmer hon därefter 

vilka som är i behov av mer specialpedagogisk hjälp. I Mikaelas fall fick sex av 25 elever fortsätta att gå 

hos specialpedagogen i början av årskurs ett och i slutet av läsåret var de endast fyra kvar. I årskurs två 

gjorde de om samma procedur och då var det två elever som kom att få fortsätta hos specialpedagogen. 

Syftet till varför de gjorde såhär var att skolan har bestämt detta för att fånga upp ”riskelever” i tid. Hon 

beskriver det som väldigt skönt att kunna ha ytterligare en vuxen att luta sig mot och dessutom en 

”expert” som kan bedöma och hjälpa till och bestämma vilka elever som är i behov av extra stöd. Hon 

berättar att de även gör diagnosprov i både läsning och skrivning kontinuerligt årskurs ett, två och tre. 

Detta är, förklarar Mikaela, för att inte någon ska ”halka mellan stolarna” och för att ständigt ha koll. 

Det gäller att se snabbt ifall någon är i behov av extra stöd säger hon. Utöver det så sitter både Mikaela 

men även fritidspedagogen med elever med behov av extra stöd ibland innan skolan och även efter 

skoltid. Detta innebär att eleverna får med 1-1-undervisning och chans att ”komma ikapp” resten av 

klassen. 

 

I likhet med Mikaelas skola är Gun väldigt mån om att sätta in stödåtgärder med en gång. Hon berättar 

att man märker direkt om ett barn har läs- och skrivsvårigheter. Enligt henne kan hon se det nästan redan 
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första lektionen. På frågan hurså svarar hon att ”de hänger liksom inte med”. Det hon sedan gör är att 

sätta in åtgärder och stöd omgående. Hon berättar att förr så sa man: du behöver inte oroa dig, det 

kommer. Men det gör det inte, berättar hon. Man bör enligt henne sätta in åtgärder och stöd direkt, både 

i sin egen undervisning men även i form av specialpedagog. Det Gun gör själv är att sätta extra tid till 

dessa elever 20 minuter innan skolans början och även efter skolan är slut. Tack vare dessa tidiga 

insatser, berättar Gun, att nu i oktober i årskurs två anser hon att alla i klassen läser obehindrat. Hon 

uppmanar även mig som framtida lärare att ta tag i problem direkt och prata med specialister på skolan 

så tidigt som möjligt. 

 

Gällande vad som är vad av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi, tycker Inger att det är svårt att se i 

lågstadiet eftersom utvecklingen är så olika från barn till barn. Enligt henne tar det lång tid att se om det 

verkligen är ett problem eller bara en lite långsammare utveckling. Hon berättar att hon arbetar mycket 

med språket i naturen med barnen i början. Eleverna får då kombinera lek med läs- och skrivövningar, 

exempelvis följa instruktioner ”Skriv bokstaven S med kottar”. Sådana typer av övningar gillar barnen 

och det befrämjar även lärandet, speciellt för de barnen har läs- och skrivsvårigheter, förklarar Inger. 

 

Om en elev har problem märker Annika redan i förskoleklass, början i årskurs ett, och har det inte släppt 

förrän i årskurs två brukar hon flagga rejält för en åtgärd, berättar hon. Hon börjar dock redan i årskurs 

ett genom att fastställa elevernas läskunskaper genom diagnoser. Därefter anpassar hon undervisningen 

och arbetar med att automatisera läsningen bl.a. genom Rydaholmsmetoden. Den arbetar de intensivt 

med på våren i årskurs ett, cirka 15 minuter per dag Fungerar inte det kopplar hon in föräldrarna och 

försöker samarbeta med dem. Blir det inte förbättring kopplas åtgärder in i slutet av årskurs ett/början av 

årskurs två. 

 

Maria, likt de andra har en del erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter. Enligt henne är att det är något 

man märker redan i årskurs ett. På samma sätt som Gun beskrev, så märker hon att eleven inte hänger 

med. De kan även ha, som hon berättar, svårt rent motoriskt att skriva bokstäver. Beroende på hur gravt 

problemet är så sätter hon in åtgärder både inom och utanför klassrummet. I klassrummet, berättar Maria 

i likhet med de andra pedagogerna att åtgärder sätts in i form av mer tid innan och/eller efter skolan men 

även mer resurser i form av specialpedagogen så mycket som det går. 
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5.1.1 Analys 

På Guns och Mikaelas respektive skolor införs snabba insatser för elever som är i behov av dem. På 

Mikaelas skola är det obligatoriskt att alla elever läser hos specialpedagogen i början av årskurs ett och 

orsaken till det är att upptäcka eventuella tidiga språkstörningar. På Guns skola fungerar det inte på 

samma sätt men där spelar Guns erfarenhet en stor roll då den har gjort att hon förstått vikten av att sätta 

in åtgärder tidigt. Även Inger, Annika och Maria satte in olika åtgärder tidigt i form av 

Rydaholmsmetoden, olika språklekar samt extra lektionstid före och efter skoltid. Gudrun Malmer, 

metodiklektor i specialpedagogik betonar vikten av att sätta in åtgärder tidigt. I hennes bok Bra 

matematik för alla. Nödvändig för elever med läs- och skrivsvårigheter (Malmer, 2002, s. 74ff) lyfter 

hon fram att ju tidigare man upptäcker att läsutvecklingen inte utvecklas ”normalt”, desto effektivare 

blir den insatta hjälpen. Barnet slipper i samband med tidiga insatser få dålig självkänsla om att denne 

inte duger menar hon. Man vill undvika att barnet skall känna sig stämplad som en som har läs- och 

skrivsvårigheter. Detta menar även Höien och Lundberg. De tar å ena sidan upp problematiken med att 

diagnostisera för tidigt då det kan vara endast ”övergående” lässvårigheter, men å andra sidan är det 

viktigt att de som verkligen är i farozonen får den tidiga hjälp de behöver (1999, s. 10f). De i likhet med 

Malmer menar att de allra flesta elever kan lära sig läsa ifall de får ett tidigt, väl anpassat 

undervisningsupplägg (Höien, Lundberg, 1999, s. 320). Även Mats Myrberg lutar sig mot en rad studier 

och håller med om att tidiga insatser är bäst för läs- och skrivutvecklingen. Eleverna har då inte hunnit 

fastna i verkningslösa läs- och skrivstrategier och de är i sin mest formbara fas. Han skriver dock att det 

går att förbättra läs- och skrivförmågan även hos äldre elever med grava svårigheter men då måste 

insatserna vara tillräckligt intensiva (Myrberg, 2007, s. 78ff).  

 

5.2 Metoder och hjälpmedel 
 

Mikaela berättar att hon inte var så bekant med specifika hjälpmedel. De har visserligen datorer i 

klassen som elever med mest problem får sitta vid. Men eftersom de endast har en dator förutom 

lärarens dator blir det inte lika enkelt då fler är i behov av den. På skolan där Mikaela arbetar så har de 

också nyligen infört bärbara datorer till elever med dyslexi på mellanstadiet. De skulle även införa iPads 

i undervisningen till alla åldrar och elever. Det hade vid intervjuns tidpunkt inte kommit till hennes 

klassrum ännu men tanken var att det skulle delas ut en iPad per två elever i hela skolan. Enligt Mikaela 

är det bl.a. ett sätt för skolan i tänket att arbeta med och för elever med läs- och skrivsvårigheter. Till 

eleven med relativt grava störningar i hennes klass har de fått tillgång till DAISY-programmet. Hon 

påpekar dock att det inte är något som förekommer i hennes undervisning utan det är något denne elev 

kunde använda sig av hemma genom skolbiblioteket. 
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I Guns klass finns det tillgång till två iPads. Klassen har även datorer, och en del spel. Rent logistiskt 

tycker Gun att det var svårt att hålla igång allting men hon påpekar dock att det kan bero på hennes 

bristande kunskaper när det gäller teknik. Det hon däremot säger är, att om man väl får komma till 

resursteamet på skolan så får man ta del av en rad olika datorprogram och spel då de har specialiserat sig 

på just det. Gun berättar också att de har ett bra boklånesystem på deras skola, vilket gör att det alltid 

finns stor tillgång till böcker i klassrummet. För de elever som har extra stora problem med läsning läser 

de mycket extra med dessa elever. Det är enkla böcker med endast tre-ords meningar. Dessa nöter de in 

tillsammans tills de sitter. 

 

Inger som arbetat som speciallärare har använt sig av en rad olika metoder och hjälpmedel och är väl 

bekant med många metoder. Hon påpekar dock att många arbetssätt inte är genomförbara i ett klassrum 

utan kräver en lugn stund med ”1-1-undervisning”. De metoder hon bl.a. har arbetat med är Reading 

Recovery. Anledningen till att Inger arbetade med den som klasslärare var för att den är så 

individanpassad tycker hon. Hon följde dock inte metoden till punkt och pricka utan lärde även eleverna 

att ljuda. Hon har även använt sig av Rydaholmsmetoden och TIL-metoden som klass- och speciallärare. 

I TIL-metoden så finns det en bok där föräldrarna bara skriver positiva saker och läraren svarar med 

bara positiva kommentarer. Det tror hon är en bidragande orsak till att eleverna lyckas. Där skriver man 

kontrakt med föräldrarna i början, så att de vet vad de ska göra från första början. Finns inte ett 

föräldrastöd har fritidspersonalen tagit på sig det ansvaret på hennes skola. 

 

Annika berättar i sin tur att hennes klass har tillgång till två datorer. Även hon, i likhet med Mikaela 

upplever det är för få datorer för en sådan stor klass (29 elever). Eleverna med de allra största behoven 

får tillgång till dessa datorer i första hand förklarar hon. Annika och hennes skola arbetar även med 

Rydaholmsmetoden innan de skriver åtgärdsprogram och lägger in en anmälan om utredning. Det 

arbetar de väldigt intensivt med det i årskurs ett på våren. De har då intensivperioder och ”kör” en kvart 

om dagen med barnen. Efter det, och om det inte lossnar så skriver de en anmälan om åtgärd. 

 

I Marias klass finns både en DAISY-spelare och en Alfaspelare. Eftersom en elev lider av en väldigt 

grav läs- och skrivstörning har de fått tillgång till dessa hjälpmedel. Alfaspelaren hjälper till rent 

motoriskt att skriva bokstäverna berättar Maria. Förutom det har denne elev en del läromedel anpassade 

till hans nivå. Han får även sitta vid datorn vid behov, inflikar hon.  
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5.2.1. Analys 

Av alla mina tillfrågade var det bara en av informanterna som använde sig aktivt av någon typ av 

hjälpmedel i själva undervisningen. I Marias klass användes det både en DAISY-spelare och en 

alfaspelare. Där går en pojke som har grava problem med att både läsa och skriva. Tack vare dessa 

hjälpmedel hänger han någorlunda med i undervisningen. Lundgren och Ohlis (2003) stöder detta och 

tar upp i sin bok Vad alla lärare och rektorer bör veta om läs- och skrivsvårigheter att om elever i 

behov av mer stöd inte får tillgång till kompensatoriska hjälpmedel och andra anpassade läromedel 

hamnar de ohjälpligt efter i ämne efter ämne trots att de har intellektuella förutsättningar att lyckas. 

Arbetsuppgifter som står i rimlig proportion till förmågan samt ett positivt undervisningsklimat skapar 

däremot motivation. Därför måste både eleven och lärarna förstå elevens behov och se möjligheterna 

(ibid. 2003, s. 12f). 

 

Även Höien och Lundberg understryker vikten av varierande pedagogiska undervisningssätt och 

hjälpmedel, vilket all forskning pekar på underlättar för elever med läs- och skrivsvårigheter något som 

de flesta av mina informanter arbetar med på ett eller annat sätt (1999, s. 267f). Gun och Mikaela 

satsade mycket på tidig identifiering och tidig hjälp vilket är den första punkten Höien och Lundberg tar 

upp. Inger arbetade med fonologiskt grundarbete då hon anser att det är ett viktigt steg i elevernas 

utvecklingsprocess. Hon arbetade också mycket med 1-1-undervisning vilket även Gun, Mikaela och 

Annika berättade att de gjorde. Inger tog också upp vikten av överinlärning och automatisering vilket är 

tredje punkten Höien och Lundberg skriver om. Överinlärning och automatisering ingår även i 

Rydaholmsmodellen som Annika arbetade med. Det går ut på att nöta in och automatisera läsningen. 

Även TIL-metoden som Inger arbetade med handlar om överinlärning, genom att repetera tills eleven 

har tagit sig an texten. Både Rydaholmsmetoden och TIL-metoden handlar om att med hjälp av stöttning 

erövra läsningen. Detta är vad Vygotskij kallar sociokulturellt lärande och den proximala 

utvecklingszonen (Säljö 2005, s. 114ff). Genom att en kompetent kamrat eller vuxen finns med som stöd 

utvecklas eleven och bemästrar svårigheterna. Den sista punkten som Höien och Lundberg tar upp är 

god inlärningsmiljö, vilket även Nielsens studie stödjer (2005, s. 285). Några punkter som de tar upp 

under god inlärningsmiljö är bl.a. rikligt med läsestoff, vikt lagd på färdighetsträning, varierande former 

av läsning, göra läsinlärningen lustbetonad med mycket positiv feedback. (Höien, Lundberg, 1999, s. 

280). Inger pratade mycket om färdighetsträning och tog även upp vikten av mycket positiv feedback till 

eleverna. Höien och Lundberg menar att det är mycket betydande då eleverna får tro att de klarar av att 

lära sig läsa. För att lära sig läsa krävs det enligt de, förstås också rikligt med läsestoff i klassrummet 

vilket Gun berättade att de hade genom ett utmärkt lånesystem på deras skola. Eleverna i Guns klass 

hade tillgång till ett stort utbud av böcker i klassrummet. Höien och Lundberg menar vidare att god och 
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säker avkodningsfärdighet kommer som resultat av mycket läsning, därför är det en viktig uppgift för 

läraren att finna ett läsestoff som är lagom svårt för den enskilde eleven men framförallt ska läsestoffet 

skapa läslust (ibid. 1999, s. 286). 

 

De flesta av informanterna använde sig av de datorer de hade tillgång till i klassrummet. I Marias klass 

hade eleven med störst problem även en alfaspelare för att underlätta hans skrivning. Myberg tar upp 

vikten av kompenserande hjälpmedel exempelvis datorn. Han anser att med hjälp av dessa kan eleven få 

arbeta på eller över gränsen för sin egen förmåga (2007, s. 86). Höien och Lundberg lyfter också fram 

att användning av dator och ordbehandlingsprogram kan vara ett effektivt sätt att avlägsna hämningarna 

i förhållande till skrivning, eftersom dessa kan kontrollera ortografin fortlöpande. På så sätt besparas 

eleverna en rad frustrationer. De menar också att vid omedelbar korrigering kan rättskrivningen drillas 

in på ett effektivt sätt. För vissa elever kan det dessutom vara lättare emotionellt sett att ta emot 

korrektioner från datorn än från en lärare. De påpekar däremot att det måste finnas en pedagogisk tanke 

bakom datoranvändandet. Elever får inte bara bli ”lämnade” vid datorn. De framhåller att elever måste 

ha fler hjälpmedel än datorn för att bli stimulerade. De menar vidare att den mänskliga kontakten är av 

avgörande betydelse för att övervinna läs- och skrivsvårigheter (ibid. 1999, s. 308ff). Mina informanter 

använde datorn som ett komplement i undervisningen, både för att låta eleverna skriva texter, men även 

för att spela och leka med olika program specifikt utformade för elever som har läs- och skrivsvårigheter 

alternativt dyslexi. Jonsson tar även i sin studie upp visuella hjälpmedel i undervisningen i syfte att 

skapa stöttning. Hon framhäver att eleverna med svårigheter ofta tar stöd av bilder i tolkandet och 

förståelsen av en text, vilket kan leda till att lärandet förenklas för dessa elever. Däremot ställer hon sig 

kritisk till att använda för mycket visuella hjälpmedel till alla elever, då hon menar att vissa elever 

missgynnas av den typen av undervisning (Jonsson 2006, s. 69ff). 

 

5.3 Lärarnas uppfattning om sina kunskaper i att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter 

 
När det gäller lärarnas kunskaper i att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter anser Mikaela att 

hon inte har tillräckliga kunskaper. Trots att hon har läst extra svenska i samband med sin 

lärarutbildning och är väldigt nöjd med sin utbildning över lag skulle hon gärna vilja ha mer berättar 

hon. Gärna någon fortbildning i hur man ska gå till väga och tänka praktiskt skulle vara önskvärt enligt 

henne. 
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Gun, däremot anser att hon har tillräckliga kunskaper till att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Hon säger dock att man aldrig kan bli fullärd men av alla åren som hon har varit lärare 

har erfarenheten gett henne dessa kunskaper. Hon berättar också att kommunen hon arbetar i, har varit 

väldigt bra på att skicka sina lärare på fortbildningar och anordna kurser genom åren.  

 

I likhet med Gun är Inger nöjd med sina kunskaper men säger dock att ”nog är aldrig nog”. Forskningen 

går alltid framåt så det går alltid att lära sig mer. Men tack vare hennes erfarenheter och utbyte med 

kollegor så anser hon att hon har tillräckliga kunskaper att undervisa elever som har dessa svårigheter. 

Hon säger dock att det har hon inte fått genom lärarutbildningen utan genom erfarenheter men även 

kurser och fortbildningar. 

 

Annika däremot anser att hennes kunskaper angående läs- och skrivsvårigheter inte är tillräckliga. De 

flesta kunskaperna har hon fått genom kurser, föreläsning och dylikt berättar hon. Och förstås genom 

möten i klassrummet betonar hon. Likt de övriga har hon inte fått några kunskaper genom 

lärarutbildningen. Det var inte mycket prat om dyslexi då, det har blivit mer med åren tycker hon. Hon 

anser dock att man inte arbetar så mycket annorlunda med dyslektiker egentligen, bara att man arbetar 

mer grundligt och mer konkret, exempelvis: ändelser, stavelser, ljud o.s.v. De som har läs- och 

skrivsvårigheter får man arbeta mer systematiskt med än med de övriga förklarar hon.  

 

Även Maria anser att hon har tillräckliga kunskaper men absolut inte fulländade. Hon vill gärna ha mer. 

Enligt henne behöver man vara specialpedagog för att anse sig inneha dessa kunskaper. Hon tycker ändå 

mestadels att hon klarar av att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter. Kunskaperna som hon 

har, anser hon sig inte ha fått genom lärarutbildningen utan genom erfarenheter. 

 

5.3.1. Analys 

 

Här är alla överens om att de inte fått någon kunskap om hur man ska undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i lärarutbildningen, och det är också ett gemensamt drag oavsett vilken tid man 

har utbildat sig till lärare. Detta tar Brodin och Lindstrand (2010)upp i boken Perspektiv på en skola för 

alla. De refererar till Haug och menar att grundläggande kunskaper om specialpedagogik är nödvändiga 

för alla pedagoger, inte bara specialpedagoger, i svensk skola om möjligheterna att utveckla en mer 

inkluderande skola ska vara en realitet. Med synsättet om en inkluderande skola krävs det att man ser på 

elever med svårigheter som en naturlig variation i gruppen. På så sätt läggs ansvaret för att elever 
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misslyckas på skolan istället för på eleverna (ibid. 2010, s. 97ff). Brodin och Lindstrand menar också att 

stora delar av den kunskapsbas som specialpedagogutbildningen vilar på bör överföras till den reguljära 

lärarutbildningen. Alla barn bör få lika möjligheter utifrån sina behov och förutsättningar så det borde 

inte handla om pedagogik eller specialpedagogik utan det gäller att anpassa pedagogiken till barnets 

förutsättningar (ibid. 2010, s. 162). Även Nilholms inkluderande perspektiv stöder den tanken. Hans syn 

på inkludering innebär att alla oavsett hinder bör gå i samma klass (Nilholm, 2006, s. 6f). Malmer 

(2002, s. 78) anser också att det vore önskvärt med en ännu bättre lärarutbildning som också ger 

kunskap om olika inlärningshinder bl.a. för att motverka förseningar både med utredningar och med 

stödåtgärder. Hon menar även att det skulle behövas en kontinuerlig fortbildning med tillfälle till 

specialisering. Detta håller även Myrberg med om. Han pekar på vikten av att alla lärare måste ha 

tillräckliga kunskaper för att förstå och hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter då eleverna 

spenderar merparten av undervisningstiden i sin vanliga klass. Det ställer höga krav på lärarna och 

Myrberg tar upp en rad områden som lärare bör använda sig av i sin undervisning; alternativa former för 

prov, elevarbeten och bedömning, läsförståelseutveckling i alla ämnen, användning av tekniska 

hjälpmedel och annat kompensatoriskt stöd, strategier för pedagogiskt stöd i vanliga klassituationen 

o.s.v. 

 

Gun var väldigt snabb på att sätta in åtgärder. Även på Mikaelas skola sattes åtgärder in snabbt vilket 

var ett medvetet tänkande på hela skolan. Jag tolkade de andra av informanters svar som att de väntade 

lite med att sätta in åtgärder. I Alatalos studie (2011), drar hon slutsatserna att elever med läs- och 

skrivsvårigheter är beroende av lärarnas kunskaper gällande skriftspråksinlärning och deras förmåga att 

identifiera och bemöta elevers svårigheter, d.v.s. förmågan att kunna bedriva en skicklig läs- och 

skrivundervisning. Hon menar att bristfälliga kunskaper kan bidra till att man väntar in en viss mognad 

innan åtgärder sätts in för att hjälpa elever att börja läsa trots att en rad forskningsresultat visar på vikten 

att stötta och sätta in åtgärder så tidigt som möjligt. En ”vänta- och-se-pedagogik” menar Alatalo, med 

stöd från två andra forskare Myberg (2003) och Snow (2001), är ett bevis på bristande kunskaper om 

läsinlärning och används som ett argument för att inte genomföra de insatser som behövs (Alatalo, 2011, 

s. 191f). 

 

5.4 Skolans arbete med läs- och skrivsvårigheter 

 
Stödet från skolan är Mikaela övergripande nöjd med. Hon tar upp det här med att specialpedagogen är 

med och hjälper till i årskurs ett med att kartlägga vilka som är i behov av särskilt stöd. Hon betonar än 
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en gång vikten av att ha en till part och att det inte bara är upp till henne att avgöra vilka elever som 

behöver stöd eller inte. Däremot skulle hon önska mer ekonomiskt stöd i form av materiella hjälpmedel 

till klassrummet. Trots att hon har en elev som både blivit diagnostiserad ADHD och dyslexi så har de 

inte fått en krona för det berättar hon. Hon skulle önska fler datorer eller iPads exempelvis. 

 

I motsats till Mikaela betonar Gun avsaknaden av fler specialpedagoger i dagens skolor. I hennes klass 

går det 27 elever. De har sju klasser (med ungefär samma elevantal) på lågstadiet med endast en 

verksam specialpedagog. Där skulle det behöva satsas mycket mer enligt Gun. Det har lärarna på skolan 

även påtalat men tydligen tycker inte skolledningen att det är prioriterande berättar hon. 

 

Nöjdast av alla informanter är Inger som berättar att hon är tillfredsställd med hur det satsas på elever 

som har läs- och skrivsvårigheter. Hon tar upp exempel genom att klassrummen får tillgång till en rad 

hjälpmedel, som talsyntes, alfaspelare o.s.v. 

 

Däremot anser Annika att det är mycket som skulle kunna förbättras vad det gäller skolans arbete. Enligt 

henne är det är så mycket upp till klassläraren själv att ordna och fixa. De har inte heller nog med 

speciallärare. Nu har de en speciallärare som är kopplad till årskurs ett, två och tre och hon jobbar inte 

heltid utan 75 %. Det är alltså sex klasser som hon är kopplad till, berättar hon. Förut har barnen gått till 

”spec.” d.v.s. att barnen går ifrån klassrummet, men nu har en ny rektor kommit och den nya idén är att 

barnen ska vara inkluderade i verksamheten, berättar Annika. På exakt vilket sätt är inte bestämt än men 

det kommer inte bli på samma sätt som förut då barnen har gått ifrån verksamheten, förklarar hon.  

 

Det ska bli en sam-syn i hela kommunen. Resursenheten ska inte heller vara en plats utan de 

ska ut i verksamheten för att finnas till hands för lärarna. (Annika) 

 

Maria efterfrågar också mer specialpedagogtid. På hennes skola verkar en specialpedagog på hela 

lågstadiet och det är alldeles för lite enligt henne. I hennes klass går det en elev med riktigt grava läs- 

och skrivsvårigheter som skulle behöva betydligt mer stöd än vad han får. Hon påpekar dock att om hon 

inte haft honom hade specialpedagogtiden kanske räckt. Av skolledningen skulle hon önska mer 

utbildning till lärarna gällande läs- och skrivsvårigheter, inte bara en föreläsning här och där. Något 

Maria nämnde som positivt var att kommunen har som ”en central” dit man kan ringa som lärare för att 

boka in sig på DAISY- och talsynteskurser om hur man använder dessa i undervisningen. Hon hade gått 

på en sådan kurs vilket hon tyckte var väldigt givande. 
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5.4.1. Analys 

Alla informanter efterfrågade mer specialpedagogtid. De allra svåraste fallen i respektive klass fick för 

lite specialpedagogtid enligt dem. Brodin och Lindstrand (2010, s. 161) tar upp problematiken om de 

nedskärningar som idag genomförs i skolan i och med en svångremspolitik. De menar att det drabbar 

elever som är i behov av särskilt stöd när klasserna blir allt större. Utöver det, menar de att synen på 

diagnostisering av barn finns för att lösa strukturella och organisatoriska svårigheter. Elever som är i 

behov av särskilt stöd ska självklart få det, skriver de, men det ska betraktas som en rättighet för alla 

barn, med eller utan diagnos att få det stöd de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen i skolan. 

Även Nielsens studie (2005, s. 285) pekar på vikten av en hög lärartäthet för att alla elever ska bemästra 

sina svårigheter. Annika berättade om den nya modellen deras skola ska arbeta efter vilket innebär att 

”spec.” kommer till undervisningen och inte tvärtom vilket stöder idéerna om att individanpassa 

undervisningen och att även ha ett relationellt förhållningssätt (Emanuelsson et al. 2001, s. 23). Det 

stöder även Nilholms tankar om ett inkluderande perspektiv där elever med särskilda behov ska få vara 

lika delaktiga i klassrummet som alla andra elever (Nilholm2006, s. 16f). Med denna syn blir det också 

ett dilemmaperspektiv som även Nilholm tar upp. Kommunen har inget givet svar eller lösning på 

frågan om hur elever lär sig bäst men de har tagit ett ställningstagande och en ståndpunkt i frågan vilket 

innebär att specialpedagogverksamheten kommer till eleverna, inte tvärtom som det varit förut 

(Nilholm, 2005, s. 131ff).  

 

5.5 Individanpassningen	  
 

Själva individanpassningen tycker Mikaela fungerar bra. Hon berättar att på deras skola så har man likt 

alla andra skolor målen i årskurs tre att luta sig mot, men de har även gjort så att de har lokala mål för 

vad eleverna ska kunna i årskurs ett, två och tre vilket gör det lättare enligt henne att strukturera upp sitt 

eget arbete så man vet vad man arbetar mot. För de elever som är högpresterande är det också oerhört 

bra att ha sådana mål, berättar hon. Om eleverna har nått målen för sin årskurs kan man lätt blicka 

framåt och se vad de kan fortsätta arbeta med för att utvecklas vidare. Hon berättar att hon utmanar dem 

genom att ställa högre krav på en text de har skrivit exempelvis. På samma sätt kan man arbeta med de 

elever som presterar på en lägre nivå genom att stötta mer, ge mer individuell hjälp samt ge delmål och 

inte se den ”långa” vägen fram till årskurs tre:s slutmål, berättar hon. Är det så att man känner som 

lärare att eleverna kanske inte kommer uppnå målen får man koppla in rektor, specialpedagog, 

skolkurator o.s.v. för att kunna arbeta fram en plan till att klara målen förklarar hon. Vidare arbete med 

individanpassningen är nivåböcker. De har exempelvis nivåbaserade läsläxor som heter ”stjärnsvenska”. 
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Det är nivåanpassade småböcker och så får de olika nivåläxor beroende på var de ligger. Detta arbete 

med att ge olika böcker både som läxa, men även i undervisning tog extremt mycket tid, men i slutändan 

är det värt det berättar hon, då alla får rätt nivå och som lärare har man mycket bättre koll var de ligger. 

Hon betonade även samarbetet med föräldrarna. Deras roll är att kommentera om läsläxan är för svår 

eller för lätt och på så sätt, tack vare kommunikationen blir hennes arbete lättare också. 

 

Gällande individanpassningen svarade Gun: 

 

Man måste ju naturligtvis anpassa svårighetsgraden, men jag tycker i princip att barnen ska 

ha samma uppgifter. De får samma skrivuppgift men sen, deras förmåga…den måste man ju 

förstå är olika. Om man t.ex. tar skrivningen så kommer inte resultatet bli densamma. Men i 

samma skrivuppgift kan den starka blomstra och skriva väldigt mycket. Jag vill gärna prata 

igenom uppgifter med elever och i det samtalet ger man barnet massa idéer och då tror jag 

att genom samtalet stimuleras barnen av varandra. När den då lite svagare eleven hör 

samtalet kan då tankar sätta igång tankar hos denne så det blir lättare att komma igång. 

(Gun) 

 

Gun berättar också om att hon har varit med om många ”moden” genom tiderna i skolan. Hon har sett 

att det har varit mode med att individerna arbetar för sig själva men hon tror ändå på efter allt hon har 

sett att grupparbeten och samspelet mellan eleverna är det som ger mest. Utbytet som sker mellan 

eleverna är det som ger eleverna mest enligt henne. 

 

De finns alltid elever som får saker att hända, de drar i saker och ting, och det mår de här 

svaga eleverna bra av. (Gun) 

 

När hon kom till Stockholm och var precis nyutbildad var det ”poppis” att nivågruppera, men enligt 

henne så blev de svaga eleverna bara svagare och svagare. Och de duktiga, duktigare och duktigare. 

Enligt Gun ska man alltså inte nivågruppera utan arbeta tillsammans och få utbyte av varandras 

erfarenheter för att utvecklas bäst individuellt. Däremot arbetar de med olika svårighetsgrader på 

läseböcker, och det har, enligt Gun visat sig ha mycket positiva effekter. Boken är exakt samma bok 

med samma innehåll, bara att i texterna är själva svårighetsgraderna olika. De arbetar också med 

stjärnsvenska likt Mikaela. Gun pratar mycket om den viktiga förberedelsen till varje lektion. De allra 

snabbaste eleverna behöver också stimulans och där gäller det att vara förberedd med roliga och 

stimulerade uppgifter. Men enligt henne behöver de eleverna endast lite vägledning för de klarar så 
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mycket på egen hand. Fokus måste ändå ligga på de eleverna som är lite svagare och dessa elever får 

också mer undervisning än de snabba eleverna. Dels ibland innan och efter skolan men även under 

halvklasser så får vissa elever komma in och arbeta mera berättar hon. Hon anser själv att hon är nöjd 

med sitt sätt att individanpassa undervisningen. Hon påpekar dock att självklart kan man alltid göra mer 

men med tanke på tiden till lektionsplanering som krymps så är hon nöjd.  

 

Individanpassningen ligger också Inger varmt om hjärtat, då hon har arbetat som både klasslärare och 

speciallärare.  Det är viktigt att ge eleverna mycket feedback och omtanke. Det är något hon betonar 

som allra viktigast för att eleverna ska utvecklas. Att även skapa en djup relation med eleverna är 

viktigt. Allt måste vara individanpassat och se just eleven och dennes behov berättar hon. Dock påpekar 

hon att det är väldigt svårt med individanpassning i en stor klass med stor variation på kunskaper. Hon 

anser att det är mycket viktigt att ta till vara på de elever som är duktiga också. De måste stimuleras hela 

tiden för att de inte heller ska tappa lusten till skolan. Där påpekar hon än en gång vikten av att 

individanpassa undervisningen på bästa möjliga sätt. Nivåböcker är bra att arbeta med enligt Inger. 

Något hon också gör som klasslärare varje dag under årskurs ett, två och tre är att varje barn får läsa för 

henne. Det kan vara ett väldigt kort stycke bara det är någonting förklarar hon. Det är extremt 

tidskrävande men det är otroligt viktigt och varje barn ska läsa något för henne varje dag anser hon. 

Tidsmässigt är det svåraste när man ska undervisa i en klass med högpresterande och lågpresterande 

eleverna.  

 

För Annika är individanpassningen svår att genomföra. Teoretisk vet hon hur hon skulle vilja ha det 

men praktiken gör att det är svårt. Ibland är det nästintill omöjligt förklarar hon i och med dessa stora 

klasser. I individanpassningen säger hon att man får försöka hitta sätt. Man måste vara väldigt 

uppfinningsrik, t.ex. med skrivningar, läsinlärning o.s.v. Hon försöker göra smågrupper så de får öva sig 

på sin egen nivå och det de behöver. Även om alla arbetar inom samma område så kan man försöka 

individanpassa på olika sätt förklarar hon. 

 

Man skulle kunna göra så mycket, mycket mer men har man en klass på 29 elever så blir det 

svårt. (Annika) 

 

Det hon gör är att om alla arbetar inom samma område, så förenklar hon uppgifter för dem som har det 

svårt för sig och utmanar de som är högpresterande. Inom SO & svenska har de nu samma bok men 

olika nivåer på boken till eleverna. Det är samma innehåll men förenklad/försvårad text i de olika 
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böckerna. Inom stavning individanpassar hon så att alla får en text men det är individuellt att plocka ut 

de orden man har svårt för och öva på sig att stava. 

 

Alla ord ska man kunna men det är individuellt att själv plocka ut vilka man behöver öva på. 

(Annika) 

 

Maria pratar mycket om de högpresterande eleverna på frågan om individanpassning. Hon säger att hon 

har högre krav på elever som är högpresterande. Beroende på hur pass ”duktiga” de är så rättar hon 

olika. Det är också en fördel att hon har arbetat med elever upp till årskurs fem. I och med det kan hon 

stimulera högpresterande elever genom att ge dem uppgifter för högre åldrar då hon också vet vad 

”nästa steg” är. I matematik har hon också lite svårare böcker de högpresterande eleverna kan arbeta 

med. Men hon påpekar dock planeringstiden som har minskat så det blir svårare och svårare att planera 

en lektion. Man hinner inte göra allt som man skulle vilja göra. Målen och verkligheten är väldigt långt 

ifrån varandra förklarar hon. När jag leder henne in på de lågpresterande eleverna så ger hon mig tipset 

att ”se alla elever”. Se vad alla är bra på och inte fokusera på det dåliga utan uppmuntra det som är bra 

istället förklarar hon. Maria berättar också att de arbetar med nivåböcker när det gäller läsläxan. Där är 

eleverna grupperade efter läsförmåga och får då anpassat innehåll efter det de kan. 

 

5.5.1 Analys 

Samtliga av informanterna tycker att deras arbetssätt angående individanpassning fungerar bra. Däremot 

pekar även alla på tidsbristen till att verkligen kunna planera stimulerande undervisning för alla. Detta 

betonar Malmer också. Att som lärare acceptera att alla är olika och utgå från den nivå de befinner sig 

på och utnyttja elevernas inneboende resurser som bör stärkas och utvecklas. I och med detta synsätt är 

det omöjligt att låta eleverna gå fram i samma takt vilket ställer höga krav på en mera individanpassad 

undervisning vilket Malmer påpekar, något som är lätt att säga men desto svårare att genomföra 

(Malmer, 2002, s.73). Där håller även Myrberg med och menar på att klasstorleken spelar viktig roll för 

att organisera undervisningen. Han skriver att lärarens möjlighet till individuell uppföljning av varje 

barn påverkas av gruppens storlek. Det blir därför en utmaning för läraren att organisera och utforma 

undervisningen så att det blir en balans i undervisningsupplägget (2007, s. 88). Detta är något jag känner 

igen från mina intervjuer. Samtliga informanter pekar på tidsbristen en eller flera gånger under 

intervjuns gång. 
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Mikaelas arbetssätt med att ha de lokala målen att luta sig mot både för de som presterar långsamt men 

även för de högpresterande eleverna anser hon fungerar bra. Detta arbetssätt är också något Maria 

berättar att hon använder då hon tar hjälp av tidigare klassers uppgifter då hon har varit klasslärare upp 

till årskurs fem. Detta tar även skollagen upp om de högpresterande eleverna som lätt kan falla i 

glömska. De elever som lätt når de kunskapskrav som minst skall uppnås skall stimuleras för att nå ännu 

längre i sin utveckling (SFS 2010:800 § 3). I och med det tar de även ansvaret för de elever som lätt 

klarar målen också. 

 

Nivåanpassning, där man använder sig av exempelvis nivåböcker är något alla informanter använder sig 

av vilket liknar Deweys sätt att ge optimal undervisning. Dewey menar att som lärare ska man genom 

ständig inkännande observation av barns intressen ta del av barnets liv och därefter se vad de är mogna 

för och vilket material de bäst kan arbeta med (Hartman et al. 2004, s.45ff ). Vilket även stödjer 

Bourdieus habitusbegrepp att se på människan då han menar att alla växer upp i olika livsmiljöer som 

formar oss olika vilket innebär att alla kommer med olika mycket ”bagage” till skolan och kan olika 

mycket (Brodin, Lindestrand 2010, s. 32ff). 

 

Gun gillar inte att nivågruppera sina elever eftersom det gör de svaga eleverna svagare medan de snabba 

eleverna bara blir bättre och bättre. Annika däremot arbetar en del med nivågruppering eftersom hon 

anser att de svaga eleverna finner det lättare att ta stöd ifrån varandra vilket står i motsats till vad 

Vygotskij skriver om det sociokulturella perspektivet och den proximala utvecklingszonen och 

approprieringen (Säljö, 2005, s. 22). Han menar att lärandet sker genom att eleven får reflektera över 

dialogen som framkommit med en mer kompetent människa, vilket liknar mer på hur Gun ser lärandet. 

 

Inger pratar om vikten av att skapa en trygg omgivning med mycket feedback och omtanke för att elever 

ska kunna utvecklas. Detta stödjer vad Höien och Lundberg menar om betydelsen av att eleverna får 

känna de grundläggande behoven av trygghet och omtanke för att lyckas. Det stämmer även bra med 

resultaten av Nielsens studie som bl.a. visar på att för att barn ska lyckas är de i behov av god relation 

till läraren och god självbild sammanflätade med deras lärande och bemästrande av svårigheter (2005, s. 

294). Annika och Ingers bild av individanpassningen som svårighet i en för stor klass stämmer väl 

överens om vad Blatchford, P., Moriarty, V., Edmonds, S. & Martin, C. kommer fram till i sin studie. 

Resultatet i deras studie pekar på att klassens storlek är av stor betydelse för god undervisning och 

individanpassning (Blatchford, et al., 2002, s. 126ff). 
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5.6 IUP, Hjälp eller börda för god undervisning? 
 

Samtliga av mina informanter svarade att det är en börda att skriva de individuella utvecklingsplanerna 

(IUP). Mikaela sa att det känns mycket som ”formaliaskäl”. Hon tycker att det känns ibland som man 

måste ha 20 olika mål bara för att man ska, och det kan vara svårt då många elever har samma mål. 

Samtidigt tyckte hon att det var bra för att dessa strukturerar upp för henne i hennes arbete. Hon tyckte 

också det var bra för att det var lättare att visa för barnen vad de kan och vad de måste öva mer på. 

Däremot tog hon upp att man som lärare hela tiden måste skriva något eleven ska utveckla i varje ämne 

vilket, enligt henne, kan bli att eleven får känslan att denne inte är bra nog i något eftersom den alltid 

måste ”förbättra” sig.  

 

Guns åsikter kring IUP är att det läggs ner alldeles för mycket tid kring dem. Eftersom man inte bara ska 

skriva styrkor och svagheter utan tillvägagångssätt också blir det väldigt mycket enligt henne. Att göra 

det till alla anser hon som onödigt. Däremot tyckte hon att de ska finnas till dem som har problem. Till 

de starka eleverna anser hon att dessa åtgärder är en börda. Dessa elever behöver inte IUP anser hon.  

 

Om man tar tiden till att göra alla dessa IUP:n, och använder den till att istället göra det man 

skriver att man ska göra så skulle det underlätta mycket i arbetet. (Gun) 

 

Enligt henne tar IUP onödigt lång tid och är extremt tidskrävande. IUP och åtgärdsprogram behövs 

enligt henne endast till de elever som har svårigheter. Till de starka eleverna är det endast en 

tidkrävande process som enligt Gun inte underlättar individanpassningen på något sätt. De lär sig utan 

dessa utvecklingsplaner. Det är så mycket dokumentation när hon istället skulle vilja ägna sig åt 

lektionsplanering. Så IUP har inte underlättat individanpassningen, snarare stjälpt hennes arbete att 

planera bra och stimulerande lektioner, enligt henne. 

 

Eftersom Inger inte har arbetat som klasslärare på ett antal år, har hon lite erfarenhet kring IUP och 

åtgärdsprogram. Tillsammans med lärare i form av specialpedagog har hon dock suttit och arbetat med 

dem och hennes åsikter om dem är att dessa IUP och åtgärdsprogram är extremt jobbiga och 

tidskrävande. Enligt Inger kan det vara svårt att ibland att hitta positiva sidor hos vissa elever. Har man 

dessutom minst 20 stycken IUP och individuella åtgärdsprogram tar det väldigt mycket tid, tid som 

skulle kunna läggas på lektionsplanering enligt henne. 
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Annika svarar: BÖRDA, innan jag knappt hunnit avsluta frågan. Hon berättar att det är en alldeles för 

lång process med alldeles för mycket pappersarbete. Hon menar att istället för att skriva allt som 

behöver göras behöver man få den tiden till att göra det med barnen. Det skulle vara annorlunda om det 

bara handlade om de som har läs- och skrivsvårigheter eller andra typer av svårigheter men när man 

även måste göra det för de högpresterande eleverna så tar det extremt lång tid enligt henne. 

 

Likt de andra svarar Maria ungefär samma sak. Det är en börda och inte mycket förändras i och med 

IUP enligt henne, men hon tycker dock att det är bra att de finns men pekar på tidsbristen att göra dem 

ordentligt genom att samla in material inför dem, exempelvis genom tester och samtal med eleverna. 

Maria har fått åka till skolan många gånger på helger för att skriva dem i lugn och ro.  

 

5.6.1 Analys 

Samtliga av informanterna anser att IUP är relativt onödig men framförallt tar alldeles för mycket tid 

från lektionsplaneringen. Mikaela berättade att hon hade nytta av den men att den ibland kändes mer 

som formaliaskäl. Maria och Annika var inne på samma spår medan Gun och Inger ansåg att IUP tog 

alldeles för lång tid och för mycket onödigt pappersarbete. Däremot ansåg de att IUP behövs till de 

svaga eleverna men är onödigt att utföra till alla p.g.a. tidsbristen. Att samtliga lärare ansåg att den tog 

alldeles för lång tid och var till största delen onödig kan ses som väldigt problematiskt då den syftar till 

att förbättra arbetet både för eleven och för läraren. Där har skolledningen och rektorn ett viktigt ansvar. 

Enligt Nihlfors (2012, s. 60) påverkar skolledningen både direkt och indirekt möjligheterna att förbättra 

undervisningen genom sitt sätt att skapa förutsättningar och villkor för lärarens arbete. Det är deras 

ansvar att skapa god struktur och även skapa motivation hos de anställda. 

 

 

6. Diskussion 

Följande kapitel inleds med en metoddiskussion. Därefter följer en resultatdiskussion och slutligen 

tankar om fortsatt forskning på området. 

6.1 Metoddiskussion 
Då min resultat- och analysdel bygger på den hermeneutiska tolkningsmodellen anser jag att valet av 

kvalitativ metod passar bäst för att svara på mitt syfte och frågeställningar. Jag anser även att jag har 

haft med validitetsfrågan ständigt genom arbetets gång, då jag haft syftet och frågeställningarna i 

bakhuvudet genom hela resultatet och analysen och har varit uppmärksam på om det insamlade 
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materialet som i detta fall var intervjuer, var i relevans för syftet. Dock ska man komma ihåg att detta är 

vad lärare säger att det gör. Jag har inte undersökt vad de faktiskt gör. En sådan studie skulle behöva 

sträcka sig över en betydligt längre tid. Gällande reliabiliteten är jag medveten om att det är en kvalitativ 

studie och att jag är en ovan intervjuare vilket kan ha medfört vissa svar hos informanter som en van 

intervjuare inte skulle ha fått. Därför kan resultatet sett annorlunda ut med en annan person bakom 

undersökningen. Huruvida man kan dra generella drag är också svår att säga i en liten studie som min 

har varit. Dock har min studie omfattat informanter i blandade åldrar, alla utbildade under olika 

läroplanstider vilket kan visa ett visst mått på representativitet. Stúkat menar att trots att man haft en 

liten kvalitativ studie kan det urvalet man gjort och den eventuella strävan till representativitet på så vis 

fått ett mått på studiens generaliserbarhet (Stúkat, 2005 s. 137). 

6.2 Resultatdiskussion 

Jag kommer här diskutera och sammanfatta resultatet och analysen utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar. 

 

Syftet med denna undersökning var att ta reda på hur lärare i årskurs 1-3 resonerade och arbetade med 

individanpassningen i klassrummet till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Vilka metoder och 

arbetssätt som användes. Utefter frågeställningarna skapade jag ämnen som sedan användes för att 

sammanställa mitt resultat och analys. Teorierna jag arbetade utifrån var sociokulturellt lärande, 

individanpassning samt specialpedagogisk perspektiv. Jag kommer här att redovisa en sammanfattning 

och kort diskussion av mina informanters svar. 

 

Samtliga av mina informanter arbetade på olika alternativa sätt med elever som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. En av informanterna arbetade med hjälpmedel exempelvis daisyspelare, 

alfaspelare och talsyntes samt en rad datorprogram specialiserade för elever som har läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi. Två av lärarna arbetade med olika program specialiserade för elever som har 

läs- och skrivsvårigheter och dyslexi (Rydaholmsmetoden samt Reading Recovery). Två av 

informanterna satte in mer stöd i form av mer undervisning efter och innan skoltid. Det tyder på att 

samtliga lärare på ett eller annat sätt följer vad läroplanen säger om att anpassa undervisningen efter 

elevers behov och förutsättningar (Lgr11, s. 8ff). Frågan jag ställer mig är om vissa av dem t.o.m. gör 

mer än vad deras tjänst är tänkt då ibland undervisar före skoltid och även efter skolans slut. Kan det 

vara så att klasserna är för stora för att planera en stimulerande undervisning för alla? Det Blatchford 

m.fl. kommer fram till i sin studie verkar enligt min undersökning stämma bra. Att ha för stor klass att 
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undervisa inkräktar på tiden att ge alla individer den bästa möjliga undervisningen för var och en 

(Blatchford et al. 2002, s. 126ff). 

 

Gällande informanternas egna kunskaper om att undervisa elever som har läs- och skrivsvårigheter samt 

dyslexi visade min studie på att två av fem anser sig ha tillräckliga kunskaper. Vidare kan tilläggas att 

just dessa lärare utbildade sig på slutet av 1960-talet och början på 1970-talet och den ena har även 

arbetat som speciallärare i många år. Det säger en hel del om varför just de ansåg sig inneha dessa 

kunskaper. Erfarenheten spelar alltså en stor roll. De andra tre var lite mer blygsamma med att säga att 

de hade tillräckliga kunskaper. Informanten som var relativt nyexaminerad ansåg sig inte ha det 

överhuvudtaget och de andra två hade relativa kunskaper angående att undervisa elever med läs- och 

skrivsvårigheter samt dyslexi. Samtliga tre efterfrågade mer utbildning och kunskaper kring detta 

område. Detta tar även Gustafsson och Myrberg upp i sin kunskapsöversikt och pekar på 

lärarkompetensens betydelse för elevers kunskaper och färdigheter (2002, s. 171f).Det jag ställer mig 

kritisk till är att samtliga informanter inte anser att de har fått någon som helst kunskap gällande läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi i sin lärarutbildning. Där skiljer det sig inte heller något åt utifrån när man gick 

sin lärarutbildning. Inte heller den yngsta informanten, som examinerades för cirka två år sedan, tyckte 

att lärarutbildningen hade tagit upp mycket om läs- och skrivsvårigheter. Eftersom Lgr11 tar upp vikten 

av att anpassa utbildningen efter elevers behov och förutsättningar och även skollagen och Skolverket i 

sin författningssamling, anser jag att det är anmärkningsvärt att ingen av mina informanter har fått dessa 

kunskaper genom lärarutbildningen. Jag kan inte annat än att instämma med bl.a. Malmer om att 

lärarutbildningen bör förbättras genom att lägga mer fokus på att ge lärarna mer kunskap om olika 

inlärningshinder och hur man kan motverka eventuella förseningar i utvecklingen av färdigheter 

(Malmer, 2002, s. 78). Även Deweys idéer om individanpassning och Bourdieus habitusbegrepp tar upp 

vikten av kompetens, då Deweys tankar om individanpassning handlar om att lärare ska ta del av barns 

intressen och därefter se och bestämma vilket material som är bäst att arbeta med (Hartman at el 2005, s. 

45f). Bourdieus habitusbegrepp handlar även det om att olika livsmiljöer formar och ger olika utslag hos 

varje individ. Det innebär att skolans livsmiljö kan bli svår för vissa elever att anamma vilket klart och 

tydligt framgår i min studie att den är för vissa elever. Några elever i varje klass har alltid lite eller 

mycket svårare än andra att ta till sig skolans innehåll. Därför visar denna studie vikten av att det är det 

extremt viktigt att ha kompetenta och kunniga lärare i klassrummen. 

 

Gällande inkludering arbetade samtliga av mina informanter mer eller mindre med det. De försökte i 

möjligaste mån att skapa en undervisning även för de eleverna med mest svårigheter. Däremot skedde 

en exkludering när elever skickades till specialpedagogen. Marias påstående om att specialpedgogtiden 



38 
 

kanske räckt om hon inte haft eleven med mest svårigheter tyder på ett kompensatoriskt tänk, då 

särskilda behov ses som en individuell egenskap och inte som ett undervisningsproblem. På Annikas 

skola användes ett inkluderande tänkt där specialpedgogteamet skulle komma till klassrummet och inte 

tvärtom. Det tyder på ett Nilholms begrepp inkludering (2006:6f). Det jag ställer mig frågan är om det 

görs p.g.a. att det verkligen ska börja arbetas mer inkluderande eller om det är av ekonomiska skäl. 

 

Tidsaspekten var det samtliga informanter tog upp när det gällde att planera en undervisning som nådde 

ut till alla. De ville ha mer tid till lektionsplanering och mindre tid till det formella runt omkring. En av 

informanterna uttryckte sig genom att säga ”om vi skulle få tiden att göra alla IUP:s till att planera 

lektioner” vilket säger en del om den börda dagens lärare har. Då IUP är något viktigt för elevers 

lärande och framförallt tänkt som en social aktivitet mellan lärare – elev – förälder, ställer jag mig 

kritisk till att lärarna arbetar under extrem tidspress. Då lektionsplaneringstid tas för att skriva och 

genomföra IUP tror jag inte att det blir helhjärtat gjort vilket är grundtanken med IUP. Strandberg 

(2008:15ff) menar att IUP ska vara tänkt att vara en social aktivitet – och inte ett dokument. Han menar 

vidare att det är en viktig social aktivitet, eftersom eleven och mentorn genom denna får syn på lärandets 

framsteg och bekymmer. Detta stöder även Vygotskijs tankar om sociokulturellt perspektiv som handlar 

om ett samspel mellan elev och en mer kompetent människa, exempelvis en lärare eller en kompis. 

Därför anser jag att tiden är ett problem som ledande personer inom skolans värld bör lyssna till på 

allvar. 

 

I Lärarnas tidning från i höst tar även utbildningsministern Jan Björklund upp problemet med den tunga 

bördan lärarna har. Han menar på att den administrativa arbetsbördan blivit tyngre men tiden har inte 

utvidgats (Rudhe, 2012 s. 8). För att inte skrämma iväg fler lärare från yrket och avskräcka studenter 

från lärarutbildningen anser jag att det är viktigt för politikerna och andra beslutsfattare att titta på hur 

verkligheten ser ut för lärare, och framförallt lyssna till verksamma lärare. Då tror jag att vi på riktigt 

kan gå mot en inkluderande skola där alla elevers olika behov hinner tillgodoses. 

 

6.3 Fortsatt forskning 
Min studie har riktat in sig på att utforska lärarnas metoder, åtgärder och tankar kring 

individanpassningen gällande elever med läs- och skrivsvårigheter. För en fortsatt forskning inom mitt 

ämne läs- och skrivsvårigheter, anser jag att det skulle vara väldigt intressant att forska vidare på hur 

lärarna faktiskt arbetar då min studie endast riktat in sig på vad de säger att de gör. En etnografisk studie 
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som sträcker sig under minst en termin där fokus läggs på lärarnas arbetssätt är något jag finner väldigt 

intressant att forska vidare på. 
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Inger 65 år, intervjuad 17/10- 2012 

Annika 55 år, intervjuad 18/10- 2012 

Maria 51 år, intervjuad 19/10- 2012 
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Bilaga 1 
 
Hej! 

Jag studerar på Södertörns Högskola till lärare för förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år. 

Då jag är mitt uppe i mitt examensarbete söker jag nu efter frivilliga informanter för min uppsats. Mitt 

ämne handlar om individanpassning till elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Mitt syfte med 

arbetet är att undersöka, hur lärare till elever i årskurs 1-3, resonerar angående deras uppdrag att 

individanpassa undervisningen till elever med läs- och skrivsvårigheter. Vad anser dem är allra viktigast 

för att nå en ”bättre skola” med fler elever som klarar målen och hur går de till väga rent praktiskt? Jag 

är inte ute efter någon expert inom något område utan jag är intresserad om hur lärare allmänt resonerar 

och arbetar kring dessa ämnen. Mitt mål med min undersökning och uppsats är att bidra med någon 

form till utveckling inom detta område bl.a. genom exempelvis sammanställa information. Jag hoppas 

också kunna bidra med en ökad förståelse i vikten av att använda rätt metoder och hjälpmedel i min 

uppsats. 

 

Är du intresserad bokar jag in ett möte med dig utefter dina önskemål. Jag räknar med att intervjun tar 

mellan 30-60 minuter. För att ta hänsyn till konfidentialitetskravet kommer alla informanter 

anonymiseras. Jag kommer endast använda informationen uppsatsen och alla har när som helst rätt att 

avbryta sin medverkan. 

Vill du ha frågorna i förväg så skickar jag gärna dem. 

 

Ser fram emot ett möte med dig! 

 

Med vänlig hälsning  

Natalia Samuelsson 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor 
 

1. Hur gammal är du? 

2. Vilken är din utbildning? När blev du klar? 

3. Hur länge har du arbetat på skolan? 

 

4. Berätta om dina erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi? På skolan? Familj eller 

vänner? Upplever du att det är utbrett?  

5. När du stöter på en elev med läs-och skrivsvårigheter, vad är det första du gör? Finns det 

någon handlingsplan? Varför gör du som du gör? 

 

6. Hur anpassar du undervisningen för att passa deras behov? Finns det några speciella 

metoder/tillvägagångssätt du använder dig av? 

 

7. Vilka hjälpmedel finns eleven till hands?  

 

8. Hur ser du på att målen om vad man ska kunna vid en viss ålder är tydliga i läroplanen? 

 

 

9. Hur tycker du att skolan arbetar med dyslexi? Vad görs bra? Vad skulle skolan kunna bli bättre 

på?  Ekonomi/stöd etc.? 

 

10. Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? Uppfattningar angående individanpassning  

11. Vad har du för erfarenheter av elever som presterar mycket bra? Hur anpassar du 

undervisningen för dem samtidigt som du anpassar undervisningen till de som presterar 

mindre bra? 
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12.  Hur tycker du att det fungerar undervisningsmässigt med stora skillnader i kunskaper mellan 

barnen? Tidsmässigt? 

13. Är du nöjd med ditt satt att individanpassa undervisningen? Anser du att du har tillräckliga 

kunskaper att undervisa elever med läs- och skrivsvårigheter? 

- I så fall har du fått dem genom lärarutbildningen eller genom erfarenhet som lärare? Tankar 

kring lärarutbildningen? 

14. Tycker du att den nya läroplanens mål angående individanpassningen är rimligt? Finns det 

något du skulle vilja ändra på? 

15. Upplevelsen av IUP och åtgärdsprogrammet? Börda eller hjälp för eleven/läraren? Har 

individanpassningen blivit lättare i och med den individuella planen? 

Avslutning  

Kan du ge mig några tips infor mitt kommande yrke angående individanpassad undervisning?  

Har du något ytterligare som du vill tillägga?  

Tack för ditt deltagande!  

 
 


