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Sammanfattning 
 
Studien handlar om läs- och skrivsvårigheter och syftet med detta arbete var att få kunskap 
om hur några pedagoger med hjälp av en speciallärare utformar den dagliga undervisningen 
för elever som har läs- och skrivsvårigheter i år tre – fem i en Montessoriskola. Intervjuer 
användes som datainsamlingsmetod för att få kunskap och djupare förståelse. Då det endast 
var tre pedagoger som ställde upp med sin kunskap och tid kan inga generella slutsatser dras 
av denna studie. Resultatet visar att pedagogerna i den mån det är möjligt arbetar utifrån 
elevernas behov och att de anpassar material och övningar efter elevens förutsättningar. 
Pedagogerna är mycket medvetna om de brister som finns när det gäller användandet av 
kompensatoriska hjälpmedel då eleverna för närvarande endast har talböcker att tillgå. 
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1 Inledning 
En god läs- och skrivförmåga är en grundläggande förutsättning för att kunna tillgodogöra sig 
kunskap i skolans samtliga ämnen och för det övriga livet där stora krav ställs på den 
skriftspråkliga förmågan.  
 
I ett av de styrdokument som skolans undervisning utgår ifrån står att ett av skolans viktigaste 
uppdrag är att skapa goda förutsättningar för elevernas språkutveckling och att elever i behov 
av särskilt stöd ska uppmärksammas (Utbildningsdepartementet, Lpo 94). I och med de sista 
tio årens läsforskning har kunskapen ökat om vad läsforskarna anser viktigt när det gäller 
området för specialpedagogiska insatser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett område 
som inte är lika mycket utforskat är hur undervisningen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter bedrivs (Skolverket, 2007). 
 
För några år sedan fick jag på nära håll möta de svårigheter som kan uppstå när en elev inte 
alls följer den förväntade läs- och skrivutvecklingen med stora svårigheter som följd i de 
flesta ämnen. Mitt intresse för läs- och skrivsvårigheter väcktes då . Med den 
specialpedagogiska inriktning jag valt i utbildningen till lärare för de tidigare åren har jag läst 
olika kurser inom läs- och skrivområdet. Under utbildningen har Montessoriskolan med sitt 
friare arbetssätt och ganska stora valfrihet ytligt berörts. En fundering väcktes om hur 
Montessoripedagogerna utformar den dagliga undervisningen för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Druid-Glentow (2006) anser att traditionellt strukturerad undervisning 
främjar elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt Myrberg (2003) och Myrberg och Lange 
(2006) behöver elever med läs- och skrivsvårigheter tidigt insatta åtgärder med specifik 
träning och kompensatoriska insatser för att de ska kunna utveckla sin läs- och skrivförmåga 
och kunna tillgodogöra sig kunskap i alla ämnen.  
 
Området gällande läs- och skrivsvårigheter är ett stort och komplext område och min 
begränsning blir att undersöka hur klasslärare och en speciallärare i Montessoriskolan i år tre 
– fem arbetar i klassrummet med de elever som har läs- och skrivsvårigheter eftersom det är i 
klassrummet den mesta tiden tillbringas. Därmed läggs ett stort ansvar på klasslärarna. Med 
elever som har läs- och skrivsvårigheter avser jag de elever som har någon form av läs- 
och/eller skrivsvårigheter i det dagliga arbetet oavsett om svårigheterna är specifika eller inte.  
 
För att undersöka hur klasslärare och en speciallärare hanterar dessa elevers svårigheter i 
klassrummet har jag valt intervju som metod. Vidare vill jag ta reda på i vilken utsträckning 
kompensatoriska hjälpmedel används. 
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2 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några klasslärare och en speciallärare i en 
Montessoriskola utformar den dagliga undervisningen i klassrummet för de elever som har 
läs- och skrivsvårigheter. Elever med läs- och skrivsvårigheter är i behov av en strukturerad 
undervisning, tidiga insatser och kompensatoriska hjälpmedel för att ha en möjlighet att 
tillgodogöra sig kunskap i alla ämnen och utveckla en god läs- och skrivförmåga. Då dessa 
elever till största del undervisas i klassrummet ligger en stor del av ansvaret för att eleverna 
får de nödvändiga insatserna på klasslärarna.  

2.1 Frågeställningar 
Hur upptäcks elever som har läs- och skrivsvårigheter? 
Hur anpassar pedagogerna och specialpedagogen undervisningen för dessa elever i 
klassrummet? 
I vilken utsträckning används kompensatoriska hjälpmedel? 
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3 Bakgrund 
Här går jag igenom bakgrunden utifrån den gjorda litteraturgenomgången med början i några 
av styrdokumenten. Sedan förklaras begreppet läs- och skrivsvårigheter, hur svårigheterna 
kan visa sig och möjliga orsaker. Därefter tar jag i tur och ordning upp forskning och 
pedagogiska teorier, Montessoripedagogik, specialpedagogik, diagnostisering, undervisning 
och kompensatoriska insatser och slutligen lärarutbildning. 

3.1 Styrdokument 
I några av de styrdokument som ligger till grund för hur skolans undervisning utformas 
benämns inte läs- och skrivsvårigheter och dyslexi speciellt utan elever med dessa svårigheter 
räknas in i elever i behov av särskilt stöd (Lindell, 2006). I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet 94 – Lpo 94, under Värdegrund och uppdrag står att: ”Undervisningen ska 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov”. ”Den skall med utgångspunkt i elevernas 
bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja elevens fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling”(s.4). I Lpo 94 under Mål och riktlinjer – mål att uppnå i grundskolan 
beskrivs skolans ansvar för varje elev som gått ut grundskolan så att de:” behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tanka i tal och skrift” 
(s.10). 
 
Kursplanen i svenska beskriver också språkförmågans stora betydelse för eleven. Både för 
den personliga identiteten, för att kunna tillgodogöra sig kunskap och för livet efter skoltiden. 
Genom språket bildas kunskap och att möjliggöra goda förutsättningar för elevernas 
språkutveckling är en av skolans viktigaste uppgifter (Skolverket, 2000, kursplanen i 
svenska). Både Lpo 94 och Skollagen tar upp att hänsyn ska tas till elever i behov av särskilt 
stöd (Utbildningsdepartementet, 1994; SLSFS 1985:1100).  

3.2 Läs- och skrivsvårigheter - begreppsförklaring 
Läs- och skrivsvårigheter, specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi och tidigare även 
ordblindhet är några av de uttryck som återfinns i litteraturen. Läs- och skrivsvårigheter är det 
övergripande begreppet för svårigheter med läsning och/ eller skrivning och omfattar alla som 
oavsett orsak har läs- och/ eller skrivsvårigheter. Svårigheterna kan gälla såväl avkodning 
som förståelse (Hoien & Lundberg, 1999; Svenska Dyslexiföreningen, i.d.).  

 
Allmänna läs- och skrivsvårigheter visar sig både som verbala svårigheter och läs- och 
skrivsvårigheter. När det är en stor skillnad mellan en elevs verbala förmåga och elevens läs- 
och skrivförmåga man anta att det gäller specifika läs- och skrivsvårigheterna (Druid-
Glentow, 2006). Specifika läs- och skrivsvårigheter och dyslexi är två uttryck med samma 
betydelse och även ordblindhet användes längre tillbaka (Svenska Dyslexiföreningen, i.d.). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Under åren 1930-1970 definierades dyslexi utifrån en diskrepansdefinition där skillnaden 
mellan intelligensålder och läsutvecklingsåldern jämfördes. Var det en skillnad mellan 
läsarens intelligensnivå och den förväntade läsförmågan definierades svårigheterna som 
dyslexi. Trampe (2008) skriver att det inte är någon bra definition. Han menar att om dyslexi 
är genetiskt betingat är det är osannolikt att det skulle drabba begåvade människor i högre 
grad än mindre begåvade människor. Likaså skulle troligtvis många fall missas om man 
trodde att dyslexi mest drabbade barn med normal och hög begåvning. 
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Hoien och Lundbergs (1999) definition av dyslexi är att det i några av de viktiga språkliga 
funktioner som behövs för att kunna använda de språkliga principerna finns en störning, som 
en svaghet i det fonologiska systemet. Betydande och ihållande lässvårigheter, svårigheter 
med rättstavning och att uppnå en automatiserad avkodning är tecken på dyslexi. En genetisk 
grund antas finns då svårigheterna ofta går igen i en familj. Problem med rättstavning brukar 
kvarstå även om läsförmågan har förbättrats väsentligt. 

 3.2.1 Hur läs- och skrivsvårigheter kan komma till uttryck 
Druid-Glentow (2006) beskriver att lässvårigheter kan visa sig som att: 

• långsam läsning – hinner inte läsa textremsan på TV, har svårt att hinna med i studietakten 
• sönderhackad läsning – stannar upp och läser om, tappar bort var i texten man befinner sig, 

språkmelodin bryts 
• blir fort trött, kan få huvudvärk av att läsa, kan klaga över att det känns konstigt i ögonen, orkar 

inte 
• läser alltför fort och gissar på ord, artikulerar otydligt (försöker kanske dölja sina 

avkodningsproblem)  
• kastar om bokstäver, bra läses som bar, vänder på hela ordet, den läses som ned 
• läser fel på frekventa småord, var läses som vad, den läses som en 
• gör utelämningar, hundarna läses som hundar 
• gör tillägg, helt läses som helst 
• blandar ihop bokstäver, är osäker på bokstävernas ljud (relationen grafem-fonem), får läses som 

vår, fluga läses som flyga 
• har svårt att minnas ordningsföljden i alfabetet, får problem med uppslagsbok, ordlista och 

telefonkatalog (ss. 12-13). 
                                                                                                                                                                       

Skrivsvårigheter kan visa sig som: 
• osäker och/eller okunnig ordbehandling, ”situation”, ”femenal”, ”pernamenta” 
• svårt att differentiera mellan talspråk och skriftspråk, ”hemst” istället för hemskt 
• osäkerhet på bokstävernas form, spegelvändning av bokstäver 
• osäkerhet på bokstävernas ljud (relationen fonem-grafem) 
• sammanblandning av stora och små bokstäver 
• otydlig handstil (hoppas kanske på en välvillig tolkning), (Druid- Glentow, 2006, s. 13). 

3.2.2 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter – förr och nu 
Redan för 100 år sedan kom de första vetenskapliga rapporterna om dyslexi. Den första att 
använda uttrycket dyslexi var en tysk ögonläkare vid namn Kussmaul. Han använde uttrycket 
för de svårigheter som vuxna med hjärnskador hade. År 1896 beskrev en engelsk läkare 
Morgan för första gången dyslexi hos barn och han kallade det för ordblindhet (Hoien & 
Lundberg, 2004).  
 
Det som styrde den internationella läsforskningen i början av 1900-talet var åsikten att läs- 
och skrivsvårigheter orsakades av någon form av hjärnskada. Hjälpen dessa elever fick var att 
gå om en eller flera klasser. 1910 försökte doktor Alfhild Tamm uppmärksamma svenska 
skolmyndigheterna på att hon fann medfödd ordblindhet som orsak till att påfallande många 
elever hade svårigheter både i läsning och i övriga ämnen. Elever som av många andra ansågs 
vara mindre begåvade, Hon fick dock inget större gehör (Ericson, 2001). Visuella orsaker 
troddes på 1930- och 1940-talet var orsaken till specifika läs- och skrivsvårigheter. 
Anledningen till det var att en del barn skriver bokstäverna spegelvänt och även upp och ner. 
Likaså de svårigheter med omkastningar av bokstäver som exempelvis p/q, b/p och gås/såg 
som dyslektiker ofta gör (Samuelsson, 2006). 
 



 

 5 

Psykologen Monroe presenterade 1932 ett antal faktorer som möjliga orsaker till 
svårigheterna som begränsad inlärningsförmåga, medfödd eller förvärvad neurologisk skada, 
dålig perception och dålig syn eller hörsel. I och med att det nu ansågs finnas flera orsaker till 
svårigheterna förändrades synen på läs- och skrivsvårigheter och 1938 hade två läsklasser 
avsedda för lågstadiebarn öppnats i Sverige. I och med flera möjliga orsaksfaktorer fanns flera 
möjligheter till åtgärder. 1940 visade pedagogen Robinsons forskningsresultat att ingen 
gemensam faktor fanns hos de barn med läs- och skrivsvårigheter som deltagit i studien. Det 
hon fann var att sociala, visuell och emotionella faktorer ibland gav upphov till svårigheter, 
ibland inte (Ericson, 2001).  
 
Vid slutet av 1970-talet insågs genom studier att svårigheterna snarare berodde på auditiva 
likheter istället för visuella likheter mellan bokstäver och ord. Redan i början av 1980-talet 
inriktade sig forskningen mot att svårigheterna var av fonologisk natur (Samuelsson, 2006).  
Jacobsson (2006) skriver att förutom de fonologiska svårigheterna finns ett antal olika 
faktorer som kan vara med och påverka läs- och skrivförmågan. Han illustrerar med följande 
modell: 
 

(Figur hämtat från Jacobsson, 
2006, s.7) 
 
Alla de faktorer som ryms inom den yttre ramen och som med pilar pekar in mot läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är möjliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter som på ett stort 
antal sätt kan kombineras. Faktorn fonologiska svårigheter har markerats extra tydligt då det 
enligt de sista 20 årens forskning är den viktigaste faktorn för att förklara dyslexi. De faktorer, 
språkliga faktorer, begåvningsfaktorer, sociala faktorer, emotionella faktorer och för lite 
övning, som både pekar in mot läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och ut mot de enskilda 
faktorerna visar också på möjliga konsekvenser av läs- och skrivsvårigheterna. Hur stora och 
vilka svårigheterna blir beror också på yttre faktorer som arv och miljö som på ett positivt 
eller negativt sätt samspelar (Jacobsson, 2006). Till exempel om en lärare med bristande 
kunskaper i läs- och skrivinlärning undervisar en omogen elev kan det resultera i ett eleven 
får läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson, 2008; Jacobsson, 2006). Och omvänt om en elev 
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har anlagen för att utveckla dyslexi kan en lärare med goda kunskaper om läs- och 
skrivinlärning förebygga svårigheterna (Jacobsson, 2006).  
 
Tidigare förklarades läs- och skrivsvårigheter gärna med att eleven inte uppnått läsmognad. 
Enligt den teorin var det bara att vänta så skulle eleven utan speciella insatser komma ikapp i 
läsutvecklingen. Andra menade att svårigheterna berodde både på sen läsmognad och andra 
orsaker och därmed behövdes speciella insatser för att komma tillrätta med svårigheterna. 
Modern forskning utgår ifrån att dyslexi har sitt ursprung i brister i den fonologiska förmågan. 
Barnet har svårt att koppla fonem (språkljud) till grafem (bokstav) och tvärtom. Då blir det 
också svårt att leka med ord, dela upp ord, ta bort en bokstav och byta plats på bokstäver. 
Brister i det fonologiska minnet är ett annat problem. Språkljud, stavelser eller ord hålls 
samman av det fonologiska minnet medan de tolkas in i textsammanhanget. Sedan hämtar det 
fonologiska systemet orden ur ett inre ordlexikon. Dessa fonologiska svårigheter är kärnan i 
dyslexi (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  

3.3 Forskning och pedagogiska teorier  
På 70-talet startade ett ”läskrig” (The Reading War) där journalister, lärare och allmänhet 
hade fått uppfattningen att det bland läsforskare rådde stor oenighet om läsområdet. Det 
oenigheten gällde var hur läsinlärning ska gå till, om och hur läs- och skrivsvårigheter skulle 
utredas och vilka faktorer och hjälpmedel som var viktiga för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Konsensusprojektet (Myrberg, 2003; Myrberg & Lange, 2006) tillkom för 
att skapa enighet i dessa frågor. I den första delen av projektet behandlade forskarna frågorna 
om vad läs- och skrivsvårigheter innebär och egenskaper hos fungerande pedagogik som 
förebygger läs- och skrivsvårigheter. I den andra delen av projektet behandlades vad som är 
ett effektivt tillvägagångssätt rörande frågorna om upptäckt och diagnostisering av läs- och 
skrivsvårigheter och vilka egenskaper framgångsrik pedagogik eller kompensatoriska insatser 
har. Denna forskning om läs- och skrivområdet har tydligt visat hur framgångsrik läs- och 
skrivundervisning kan bedrivas och hur det går att förebygga läs- och skrivsvårigheter 
(Myrberg & Lange, 2006). 
 
IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achivement, genomförde 
åren 1971 och 1991 internationella undersökningar om elevers läsförståelse. I första 
undersökningen jämfördes tioåringars och fjortonåringars läsförståelse och svenska elever låg 
bäst till av de deltagande länderna. I den senaste undersökningen undersöktes nioåringars och 
fjortonåringars läsförmåga. Då hade Sverige i båda åldersgrupperna halkat ned till tredje plats. 
I IEAs tredje studie PIRLS – Progress in Reading Litteracy Study (2001) visade det sig att 
jämfört med tidigare internationella studier har både läshastighet och läsförståelse försämrats 
hos svenska elever. Resultatet av rapporterna visar en allmän försämring av läsförmågan hos 
svenska elever och även att de elever som har läs- och skrivsvårigheter har ökat (Fridolfsson, 
2008; Skolverket, 2007). 
 
Trots att forskarna nu vet att hög lärarkompetens är en av de viktigaste faktorerna för en god 
läsutveckling hos eleverna har kompetensen hos dem som ska arbeta med elevernas tidiga 
läsinlärning försämrats. En möjlig orsak kan vara att det på flertalet lärarutbildningar under 
flera år inte varit obligatoriskt med utbildning om att lära barn läsa och skriva, inte ens för 
lärare med inriktning mot tidigare år. En annan möjlig orsak är att skolorna inte ger lärarna 
den fortbildning och kompetensutveckling inom läs- och skrivområdet som behövs 
(Fridolfsson, 2008).  
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De pedagogiska teorier som har legat till grund för inlärning och utformandet av läs- och 
skrivundervisningen har genom tiderna varierat. Diskussioner och motsättningar om att 
syntetiska eller analytiska läs- och skrivinlärningsmetoder är att föredra har i alla tider 
förekommit. Det individualpsykologiska synsättet har dominerat den traditionella läs- och 
skrivforskningen med fokus på hur den enskilde individen lär sig att läsa (Liberg, 2006; Säljö, 
2000). På senare år har läs- och skrivforskarna börjat se språkinlärning ur ett mer 
sociokulturellt perspektiv där betoningen ligger på samspelet mellan den enskilde individen, 
pedagogen och vår kultur (Bjar & Liberg, 2003).  
 
På 1950-talet fanns en stark tilltro på vetenskap och strukturerade metoder. Den 
behavioristiska teorin med Skinner i förgrunden ansåg att språket lärs in som all annan 
inlärning, genom respons på beteendet, imitation och upprepning av ord. Språkutvecklingen 
ansågs följa den övriga intellektuella utvecklingen (Svensson, 1998). Skinner menade att all 
kunskap kunde delas in i små delar som sedan sammanfogades till en helhet. Syntetisk läs- 
och skrivinlärning med början i språkljud och bokstäver som byggs på med ord, meningar och 
texter användes och avkodning ansågs viktigare än förståelsen. Läs- och skrivinlärningen 
lärdes in var för sig och eleven sågs som en passiv mottagare av lärarens kunskap (Lindö, 
2002; Skolverket, 2007). Det behavioristiska synsättet med syntetiska metoder har dominerat 
den traditionella läs- och skrivinlärningen. Inlärning, läsande och skrivande lärs ut som 
delfärdigheter utan sammanhang, som aktiviteter utan något mål och något speciellt syfte. För 
elever som inte förstår meningen med att läsa och skriva finns en uppenbar risk att de får läs- 
och skrivsvårigheter (Liberg, 2006). 
 
Chomsky utkom i mitten på 1960-talet med sin nativistiska teori om att språkförmågan är 
medfödd och att människan är förprogrammerad att tala. Han menade att språket utvecklas av 
sig självt i den miljö vi befinner oss i och att ingen formell undervisning behövs. Vidare ansåg 
han att språkutvecklingen kom igång nästan automatiskt innan den intellektuella utvecklingen 
startade (Lindö, 2002; Svensson, 1998). Chomsky höll inte med Piaget och Vygotskij om hur 
språkförmågan utvecklas. Piaget med den kognitiva teorin och Vygotskij med den 
sociokulturella teorin ansåg båda att ett samspel med den sociala och materiella miljön 
utvecklar den kognitiva förmågan och att individen behöver bearbeta erfarenheter både 
inombord och tillsammans med andra. Piaget betonade arvet och ansåg att språkutvecklingen 
var resultatet av en ökad kognitiv förmåga medan Vygotskij betonade miljön och ansåg att 
språkutvecklingen var en följd av människans sökande efter social kontakt (Lindö, 2002; 
Svensson, 1998). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Inom den kognitiva teorin och det sociokulturella synsättet är kunskapssynen holistisk och 
språkets betydelse lyfts fram. Läs- och skrivinlärningen tar sin början i helheten med texter 
och ord som har betydelse för eleverna och går vidare till meningar, bokstäver och språkljud 
och sedan tillbaka till helheten igen. Eleven ses som aktiv och elevens förståelse, 
problemlösning och begreppsbildning är grundläggande delar (Lindö, 2002; Fridolfsson, 
2008).  

3.4 Montessoripedagogik 
Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare och i sitt arbete med socialt utsatta och 
mentalt störda barn utvecklade hon pedagogiska metoder för att kunna utveckla barnens 
intellektuella och emotionella sidor. 1907 startade Montessori sitt första pedagogiska projekt. 
Hennes pedagogik, med respekten för barnet i centrum, fick under 1920-talet internationell 
spridning. Pedagogiken ser till helheten på barnet, kunskapen och samhället och kan därför 
inte enbart ses som en undervisningsmetod. Den första Montessoriklassen startade i Sverige 
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1920. Pedagogiken spreds i Sverige och ett flertal Montessoriskolor startades då ett antal 
forskare gav mycket positiva omdömen av pedagogiken. Det fanns dock kritiska forskare som 
ansåg att Montessoripedagogikens utrymme för lek och fantasi var begränsat och de 
betraktade pedagogiken enbart som träning för barnens olika sinnen (Ahlqvist, Gustafsson & 
Gynther, 2005). 
 
Åsikterna att omgivningen har stor betydelse, att barn går igenom olika stadier i sin 
utveckling och att de har perioder som är extra känsliga för inlärning delar Montessori med 
Piaget. Barnet ses som aktivt och läraren anpassar metoder och arbetssätt utifrån det 
individuella barnets utvecklingsnivå. Inlärning ses som en process som tar sin början i 
helheten och går vidare till delarna och dialogen mellan barn och lärare är viktig (Svenska 
Montessoriförbundet, 2008). 
 
Det som genomsyrar Montessoripedagogiken är frihet under givna ramar, respekt för barnet 
och självdisciplin. Miljön är av stor betydelse och utformas efter barnens behov utifrån deras 
olika åldrar. Lärarens uppgift är inte främst att förmedla kunskap utan mer att observera och 
uppmärksamma. Läraren handleder barnen som alltid är i centrum och barnen utvecklas i sin 
egen takt utifrån sin egen förmåga. Varje barn väljer själv vad de vill arbeta med och hur 
länge och inlärningen går från det konkreta till det abstrakta (Svenska Montessoriförbundet, 
2008; Skjöld-Wennerström & Bröderman-Smeds, 1997). Medvetenheten om barns språk är en 
viktig del inom alla ämnesområden inom Montessoriförskolan. Enligt Montessori grundläggs 
språkutvecklingen steg för steg inom barnet. Läs- och skrivinlärningen sker i förskolan 
eftersom barnen är som mest mottagliga då. När barnen kan läsa vad någon annan skrivit till 
dem anser Montessori att de har en riktig läsförmåga (Skjöld-Wennerström & Bröderman-
Smeds, 1997). 

3.5 Specialpedagogik 
Persson (2001) förklarar begreppet specialpedagogik: ” Kunskapsområde med rötter i den 
pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta pedagogiken då variationen av elevers 
olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte räcker till” (s.10). Det specialpedagogiska 
perspektivet har över tid förändrats. Diskussioner om hur man skulle förhålla sig till de elever 
som av olika anledningar hade svårt att tillgodogöra sig undervisningen fördes redan 1842 vid 
folkskolans införande i Sverige. Istället för att ge speciellt stöd till dessa elever vare sig i 
klassrum eller hos speciallärare så sänktes kunskapskraven. En intensiv debatt fördes under 
tidigt 1900-tal där lösningen ansågs vara att avskilja och segregera dessa elever i speciella 
hjälpklasser. Svårigheterna ansågs individrelaterade (Ahlberg, 2007). De första läsklasserna 
för elever med läs- och skrivsvårigheter inrättades på 1930-talet. De första läsklinikerna kom 
tio år senare och där arbetade en specialutbildad lärare i ett rum som var rikligt materiellt 
utrustat. Undervisningen bedrevs med annan pedagogik och metodik än i klassrummet och en 
viktig del i undervisningen var att den skulle vara lustfylld och stimulerande och därmed 
väcka intresset för läsning (Ericson, 2001). 
 
1949 påbörjades arbetet med den första läskliniken i Sverige. Till en början togs elever från år 
ett och år två emot men senare även elever från högre årskurser. De elever som hade lättare 
svårigheter hänvisades till läsklinik och de med större svårigheter fick gå i läsklass. Eleverna 
hade där stor tillgång på läromedel och hjälpmedel. De elever som gick i läsklass fick ett par 
timmar i veckan gå ifrån sin ordinarie klass för individanpassad träning (Stadler, 1994). Den 
individuella specialundervisningen utökades kraftigt under 1960-talet då svårigheterna ansågs 
komma från eleven själv. Av dem som arbetade som speciallärare var det endast 27 procent 
som hade speciallärarutbildning. Ett speciellt utarbetat material användes och undervisningen 
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genomfördes i ett långsammare tempo än i klassrummet. Trots stora insatser för ett stort antal 
elever uteblev de förväntade effekterna och enligt 1969 års läroplan för grundskolan, Lgr 69 
skulle elever med svårigheter integreras i vanlig klass så på 1970-talet minskades insatserna 
drastiskt till att endast omfatta en speciallärare på 100 elever (Fridolfsson, 2008; Persson, 
2001). Nu ansågs orsaken till elevers svårigheter istället ligga hos skolan och det 
specialpedagogiska synsättet förändrades under denna tid från det individualpedagogiska till 
det socialpedagogiska.1978 avskaffades alla läskliniker och läsklasser. Skolan skulle nu 
förbättras och inga barn skulle behöva lämna sin klass utan de fick med hjälp av 
specialläraren individualiserad undervisning i klassrummet (Persson, 2001; Fridolfsson, 2008; 
Stadler, 1994). I läroplanen för grundskolan 1980, Lgr 80, var det viktigaste målet med 
specialundervisningen att förekomma att barn alls fick några svårigheter. I vår nuvarande 
läroplan, Lpo 94 betonas att elever i behov av särskilt stöd i första hand ska få det i inom den 
klass eller grupp eleven tillhör (Persson, 2001). 

3.6 Diagnostisering 
Inlärning och inhämtande av kunskap betraktas i dag av allt fler forskare som en social 
process där eleven och läraren tillsammans är medskapare av den inlärning som sker. Eleven 
ses som aktiv. Tidigare sågs eleven som en passiv mottagare av den kunskap som läraren 
förmedlade. Den diagnostisering som skett utifrån det traditionella synsättet innebar en rad 
olika tester där eleven fick rätta sig efter testledare ifråga om tider, instruktioner och att göra 
olika moment i viss följd. Resultaten utmynnade sällan i någon meningsfull pedagogisk 
åtgärd för eleven. Genom en nära och kommuniktiv gemensam kartläggning och genomgång 
kan testresultaten användas som stöd för det fortsatta pedagogiska arbetet (Hoien & 
Lundberg, 1999). Utvärdering som sker kontinuerligt på individnivå är helt nödvändigt. Med 
ett diagnostiskt arbetssätt där elevens arbeten och svårigheter kontinuerligt följs upp kan 
direkta insatser riktas när svårigheter upptäcks (Myrberg, 2001). 
 
Med förhoppningen om att de läs- och skrivsvårigheter vissa elever har ska växa bort har 
skolor traditionellt avvaktat med att kartlägga dessa elever. Ofta sätts åtgärder in då det gått 
en längre tid och då ligger eleven redan långt efter. På senare år har ett flertal skolor och 
rektorsområden utarbetat handlingsplaner för att få en kontinuitet av kartläggningen. Genom 
kontinuerlig kartläggning av eleverna i en klass ska alla som har läs- och skrivsvårigheter 
upptäckas. Vissa elever kan behöva utredas vidare av speciallärare/specialpedagog. För att 
kunna sätta in pedagogiska åtgärder behövs vetskap om vad svårigheterna består av eftersom 
de varierar från person till person. Det finns ett stort antal test som kan användas dels för 
gruppnivå och individuell nivå (Fridolfsson, 2008).  
 
Några av de tester som kan används på gruppnivå är: 

• Diagnostiska läs- och skrivprov – DLS, omfattar fyra delprov i två versioner för år 2 och år 3: 
Samma ljud, Rättstavning, Läsförståelese samt Ordförståelse 

• Diagnostiska läs- och skrivprov – DLS, för år 4-6, består av fyra delprov: Läsförståelse, 
Ordförståelse, Läshastighet samt Rättstavning 

• Speciallärare Ingegerd Hemmingsson har konstruerat testet ”Morfolek”. Man får i testet 
information om elevens morfologiska medvetenhet, läshastighet, lässtrategi och förmågan att 
översiktsläsa (Carlström, 2002, ss. 90-91). 

 
Några tester som kan används på individnivå är: 

• Nya språket lyfter” som är en vidareutveckling av ”Språket lyfter” där läsning och läsförmåga är 
det främsta syftet med observationen (Skolverket) 

• Diagnosmaterialet UMESOL, Läsning och skrivning består av 12 delprov som kartlägger läs- och 
skrivfunktionerna: Avskrift, Diktamen av bokstäver, Orddiktamen, Återgivningsprov, 
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Bokstavsläsning, Högläsning av ord, Effekt av övning, Meningsdiktamen, Förståelse vid tyst 
läsning, Högläsning av text, Högläsning av reversibla ord 

• KOAS – Kartläggning Ord Avkodnings Strategier: är ett datoriserat avkodningstest (Carlström, 
2002, ss. 91-92).  

3.7 Undervisning och kompensatoriska insatser  
En strukturerad undervisning där läraren undervisar på ett traditionellt sätt visar av erfarenhet 
främja de elever som har läs- och skrivsvårigheter (Druid-Glentow, 2006). Att tidigt 
medvetandegöra de elever som har läs- och skrivsvårigheter om sitt eget lärande är en av de 
viktigaste faktorerna för en fungerande undervisning. De elever som har läs- och 
skrivsvårigheter är väldigt medvetna om att deras läs- och skrivförmåga skiljer sig från sina 
klasskamraters och det är mycket viktigt att de får veta vad i läsningen och skrivandet det är 
som inte fungerar. Genom att göra eleven delaktig i syftet med åtgärderna, vilka styrkor och 
svagheter eleven har, kan eleven ta ett eget ansvar för inlärningen och också se sin egen 
utveckling (Fridolfsson, 2008). Läs- och skrivförmåga utvecklas under hela skolgången och 
ansvaret för den utvecklingen vilar inte bara på lärare i förskoleklass och de tidiga åren utan 
på lärare i alla skolår (Frykholm, 2007).  
 
Hoien och Lundberg (1999) beskriver några generella faktorer i arbetet med de elever som har 
läs- och skrivsvårigheter. Det är av yttersta vikt att de barn som har läs- och skrivsvårigheter 
kan identifieras och få hjälp så tidigt som möjligt. Eleverna behöver enskild och direkt 
undervisning och genom olika språklekar kan den fonologiska medvetenheten tränas. När 
multisensorisk stimulering används i undervisningen utnyttjas flera sinnen samtidigt och 
inlärningsmomentets koppling till hjärnan förstärks. Det kan vara att säga en bokstav och 
samtidigt spåra bokstaven med fingertopparna. För att kunna befästa olika moment i 
inlärningen måste tillräcklig tid ges för träning så att automatisering kan uppnås. Torgesen 
(2001) beskriver repeterad läsning som en framgångsrik del i träningen för eleven att lära sig 
nya ord eller att snabbare kunna läsa ord de redan känner igen. 
 
Myrberg (2006) sammanfattar i Konsensusprojektets andra del vad som enligt läsforskarna är 
grundläggande krav när det gäller specialpedagogiska insatser för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Läraren ska kunna: 
 

• Fokusera problemområdet. 
• Finna och utnyttja elevens starka sidor. 
• Bygga kunskaper utifrån elevens befintliga kunskapsnivå. 
• Vara kunnig i olika läsinlärningsmetoder. 
• Ha både didaktiska och teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning/utveckling. 
• Lärare med specialpedagogisk kompetens ska arbeta direkt med elever som har specifika 

svårigheter (s. 75). 
 

För att de kraven ska kunna uppfyllas behövs hos läraren en förståelse om att han/ hon är en 
betydelsefull medmänniska som kan stödja och stärka elevens jag - kan- känsla (Burden & 
Burdett, 2005; Myrberg & Lange, 2006). Viktigt är också att få eleven att förstå vilken stor 
betydelse elevens egen insats har för att nå de uppsatta målen (Burden & Burdett, 2005). 
Elevens situation behöver ses i ett helhetsperspektiv. Läraren behöver kunna göra läsningen 
till något lustfyllt och också se till att eleven får tillräcklig tid för läs- och skrivträning 
(Myrberg & Lange, 2006). Ett varmt och positivt klassrumsklimat där förståelse finns för den 
enskilda eleven påverkar läs- och skrivinlärningen positivt. Trots de stora svårigheter vissa 
elever har får läraren aldrig sluta tro på elevens förmåga till utveckling. Elevens utveckling 
kan till stor del avgöras av de förväntningar eller brist på förväntningar som läraren har. 
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Eftersom alla barn är unika med olika styrkor och svagheter finns inga färdiga mallar att gå 
efter då det gäller att undervisa barn med läs- och skrivsvårigheter. Träning av avkodning, 
läsförståelse och rättstavning anser många pedagoger vara effektiva träningsprogram 
(Fridolfsson, 2008). Pumfrey och Reason (1992) beskriver också stödjande undervisning där 
två lärare arbetar tillsammans och där den ena läraren kan arbeta med de enskilda elever som 
har svårigheter eller med en grupp av elever som har svårigheter. 
 
För att övervinna sina svårigheter behöver eleven också hjälp med att lära sig olika 
inlärningsstrategier. Det kan vara att skriva stödord och träna på att återge innehållet, träna 
upp sin förmåga att lyssna och att memorera det man hört, använda olika sätt att läsa beroende 
på syftet med läsningen (Bruce, 2006; Pumfrey & Reason,1992). Om eleven känner trygghet 
och social samhörighet i den egna klassen kan många samspelssituationer uppstå när de 
lyssnar till andra och ger respons. Ju mer träning de får desto säkrare blir de och 
självförtroendet ökar (Bruce, 2006).  
 
Många elever med läs- och skrivsvårigheter utvecklar ett bra visuellt och auditivt minne då de 
försöker hitta egna vägar för att kompensera svårigheterna.  Att hinna anteckna och lyssna 
samtidigt är för många elever svårt då arbetsminnet är begränsat. Om läraren berättar på ett 
intressant sätt och ger eleven anteckningar med det viktigaste blir det lättare för eleven att lära 
in. Likaså att i läroboken markera det viktigaste i texten. Är det så att avkodningen inte är 
automatiserad blir ingen energi över till förståelsen och att då läsa långa och ibland svåra 
texter blir meningslöst (Carlström, 2001). 
 
För att hjälpa eleven utveckla sitt skriftspråk behöver läraren inte bara veta vilka kunskaper 
eleven har och vad eleven kan utan också försöka sätta sig in i elevens verklighet och hur 
eleven förstår. Ett öppet förhållningssätt och djupa kunskaper om barns skriftspråkliga 
utveckling, om tal- och skriftspråk, metoder, arbetssätt, svårigheter som kan uppstå är mycket 
viktiga faktorer (Nielsen, 2005).  
 
För att underlätta läs- och skrivarbetet beskriver föreningen mot läs- och skrivsvårigheter -
FMLS - Skriv-Knuten (i.d.), på sin hemsida olika kompensatoriska hjälpmedel för personer 
med läs- och skrivsvårigheter som: 

• Olika typer av rättstavningsprogram, ordböcker och ordförslagsprogram på CD-skiva 
• Olika typer av lexikon som alltid finns tillgängliga i datorn 
• Scanner penna som scannar in valda textrader och överför till datorn.  
• Quicktionary – översättningspenna. 300 000 engelska ord och uttryck kan översättas 

till svenska. 
• Svensk talpenna som läser upp orden och förklaringen av ord 
• Alpha Smart – bärbart tangentbord med en lagringskapacitet om 100 A4-sidor. 
 

Jacobsson (2000) menar att när elever har läs- och skrivsvårigheter ska kompensatoriska 
åtgärder provas så fort som möjligt för att undvika att eleven hamnar efter i sin utveckling. 
Förutom de hjälpmedel FMLS Skriv-Knuten nämner finns talböcker, skärmläsningsprogram 
och bandspelare som några möjligheter till kompensation. 

3.8 Lärarutbildning  
Inom skolan väcktes på 1950-talet intresset för dyslexi då en svensk forskare, Bertil Hallgren, 
lade fram en avhandling: Specific Dyslexia – Congenital Word Blindness. Nya metoder för att 
undervisa barn med läs- och skrivsvårigheter utarbetades och nya läromedel producerades. 
Undervisningsmetoderna utvecklades snabbt och under 1950 -1960-talet anordnade 
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Skolöverstyrelsen kurser som pågick i 3-6 veckor. 1965 startade en ettårig 
speciallärarutbildning vid lärarhögskolorna och blivande speciallärare fick god kunskap om 
internationell forskning, undervisningsmetodik och utbildning i olika tester för att utreda läs- 
och skrivsvårigheter (Stadler, 1994). 
 
Under slutet av 1980-talet ersattes speciallärarutbildningen med en specialpedagogisk 
utbildning på 60 poäng. Kunskaperna om läs- och skrivområdet förändrade då den 
specialpedagogiska utbildningen förutom undervisning också var inriktad på konsultation, 
handledning och rådgivning. Samtidigt minskade möjligheterna till fortbildning och 
vidareutbildning för speciallärarna och för att möta elever i behov av särskilt stöd innehöll nu 
istället grundskollärarutbildningen specialpedagogik. Märkligt nog är inte undervisning om 
läs- och skrivsvårigheter obligatoriskt i den specialpedagogiska utbildningen (Fridolfsson, 
2008). Lundberg (2008) menar att lärarutbildningen i Sverige varit en stor skandal och säger: 
”Den saknar forskningsöverbyggnad och lärarkandidaterna får i stor utsträckning en 
fördomsfull inställning till att hjälpa barn erövra skriftspråket”(s. 53).  
 
Högskoleverket (2005:17 R) skriver i sin utvärdering av den nya lärarutbildningen som 
startade hösten 2001 att högskolor och universitet själva får utforma de tre allmänna 
utbildningsområdena och viktiga och grundläggande områden som läs och skrivutveckling 
inom vissa lärosäten är obefintliga. Stark kritik riktas mot att många av de blivande lärarna 
inte får någon utbildning alls inom läs- och skrivområdet (Högskoleverket, 2005:17 R). I 
Högskoleverkets (2008:8 R) senaste utvärdering av den nya lärarutbildningen beskrivs ett 
förändringsarbete hos lärosätena och att det nu avsätts mer tid i form av obligatoriska kurser 
med aktuell forskning inom läs- och skrivområdet för lärarstudenter med inriktning mot 
tidigare år. Generellt gäller att den tidiga läs- och skrivutvecklingen finns med men att den 
senare utvecklingen i de fortsatta åren glöms bort. Rapporten framhäver det viktiga i att alla 
studenterna får kunskaper om läs- och skrivsvårigheter då det påverkar både lärande och 
uttrycksförmåga och då undervisningen om detta varierar hos de olika lärosätena 
(Högskoleverket, 2008:8 R).  
 
I slutet av juni 2007 meddelade utrikesdepartementet att 9 högskolor och universitet ska få 
bedriva den nya speciallärarutbildningen och 2008 startade utbildningen. Utbildningen 
omfattar tre terminer och ska ge fördjupade kunskaper om språkutveckling och om metoder 
som effektivt kan stimulera elevernas förmåga att läsa, skriva och räkna. Förkunskaper som 
krävs är lärarexamen och utbildningen syftar till ett arbete direkt mot eleverna 
(Utbildningsdepartementet, 2008). 
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4 Metod  
Utifrån problemområde och syftesformulering avgörs om en kvalitativ eller en kvantitativ 
metod ska användas. Holme och Solvang (1997) menar att kvantitativa metoder präglas av 
struktur i frågeformuleringarna och till exempel i enkäter ges fasta svarsalternativ vilket ger 
en ytligare och bredare information där generaliseringar kan göras och 
datainsamlingsmaterialet omvandlas till siffror och mängder och utifrån det görs statistiska 
analyser. I de kvalitativa metoderna är det forskarens uppfattning och tolkning av 
datainsamlingsmaterialet, ofta kvalitativa intervjuer som analyseras. Metoden utmärks av 
flexibilitet och en närhet till forskningsobjektet och den kvalitativa intervjun har ofta en låg 
grad av strukturering och standardisering där de öppna svarsalternativen kan ge omfattande 
och djup information. Johansson och Svedner (2006) beskriver kvalitativ intervju som en 
vanligt förekommande och passande metod för ett examensarbete i lärarutbildningen då 
intresset är riktat mot att ta reda på mer om hur lärare agerar i undervisningen. De menar 
också att kvalitativ intervju där läraren kan ge sin syn på undervisning och förhållningssätt 
ofta ger betydelsefulla och intressanta resultat. Trost (1997) beskriver den kvalitativa 
intervjun: ”Intervjun går bland annat ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, 
vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut” (s. 24).  

4.1 Val av metod 
Då mitt syfte med undersökningen var att få ökad kunskap och djupare förståelse för hur den 
dagliga undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter utformas av några enskilda 
klasslärare och en specialpedagog i en Montessoriskola valde jag kvalitativ intervju som 
metod. Då jag inte är någon van intervjuare använde jag mig av i förväg formulerade frågor 
(se bilaga 1) så att inget skulle glömmas bort. För att få så uttömmande svar som möjligt 
användes mestadels öppna frågeformuleringar. Stensmo (2002) skriver att den kvalitativa 
intervjun alltid i någon mening är fenomenologisk då människors upplevelse, föreställningar 
och erfarenheter är i fokus för fenomenologin. 

4.2 Urval 
Till en början var min tanke att intervjua två pedagoger och en specialpedagog/speciallärare 
på en Montessoriskola och två pedagoger och en specialpedagog/speciallärare på en 
kommunal skola. Jag ville undersöka eventuella skillnader och likheter i hur pedagogerna 
utformade undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. ”Är mitt syfte att förstå en 
given persons tänke- och handlingssätt så är antalet personer i urvalet givet till singularis” 
(Trost, 1997, s.109). Då jag inte ville ha några förutfattade meningar om hur just de enskilda 
pedagogerna arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter valde jag utifrån olika 
kommuners hemsidor att kontakta en slumpvis vald kommunal skola och en slumpvis vald 
Montessoriskola som jag inte hade kännedom om sedan tidigare. För att få veta hur den 
dagliga undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter ter sig, kändes det relevant att 
intervjua klasslärare och speciallärare som arbetar från år tre och uppåt. Då har man kommit 
förbi den egentliga läsinlärningen men det är viktigt att uppmärksamma och anpassa 
undervisningen för de elever som har läs- och svårigheter.  
 
Till en början kontaktade jag två skolor, en kommunal skola och en Montessoriskola som jag 
skickade ett missivbrev till (se bilaga 2). Montessoriskolan tackade ja på en gång men den 
andra tillfrågade skolan tackade nej ganska sent och jag skickade då ut förfrågningar till 
rektorerna på de andra skolorna. Av de sammanlagt sju kommunala skolor jag tillfrågade 
tackade samtliga nej till att medverka. Då informanternas medverkan enligt Vetenskapsrådets 
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(2001) etiska regler inom humanistisk -samhällsvetenskaplig forskning ska grunda sig på 
frivillighet fick jag acceptera detta.   

4.3 Etiska överväganden 
Jag har i mitt arbete utgått ifrån de forskningsetiska regler som humanistisk- 
samhällsvetenskaplig forskning antagit (Vetenskapsrådet, 2001). Det fyra grundkraven som 
ska uppfyllas är: informationskravet – samtyckeskravet – konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vid min första kontakt med de pedagoger som tackade ja till att medverka 
informerade jag om syftet med uppsatsen och vilken del i uppsatsen deras medverkan 
utgjorde. I och med att de tillfrågades om sin medverkan var det helt frivilligt för dem att 
delta.  Jag berättade också att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan några som 
helst påföljder och att deras medverkan var helt konfidentiell och att det inte kommer att gå 
att identifiera vare sig pedagoger eller skola. Slutligen upplyste jag dem om att det insamlade 
datamaterialet bara kommer att användas i denna uppsats och att det efter ett år förstörs av 
högskolan. Under tiden jag skrivit på detta arbete har jag sparat ned allt på ett USB-minne och 
raderat det skrivna från datorn så ingen obehörig har kunnat ta del av något (Vetenskapsrådet, 
2001). 

4.4 Tillförlitlighet 
Begreppen reliabilitet och validitet kommer ursprungligen från den kvantitativa metodologin 
och avser hur bra en metod mäter och hur väl den valda metoden mäter det avsedda. Vid 
kvalitativa studier och intervjuer är det största problemet just trovärdigheten då människan 
inte är statisk i sitt beteende och i sina åsikter utan hela tiden samverkar i en process med 
andra och därmed är föreställningar och tankeprocesser hela tiden föränderliga (Trost, 1997). 
De frågeformuleringar jag utgick ifrån var de samma till de tre pedagogerna men då deras 
erfarenheter och yrkesroller varierade blev följdfrågorna olika. Skulle jag göra om 
intervjuerna med samma informanter är det inte säkert att jag skulle få samma svar på alla 
frågor då människan är i en ständig process och utvecklas. Bortfall är något som kan hända i 
forskningsprocessen och då det endast var tre informanter från en skola som frivilligt ville 
medverka kan inga generaliseringar med andra skolor göras, utan resultatet gäller för just 
dessa pedagoger på denna skola. De informanter som ställde upp har relativt kort erfarenhet, 
mellan tre och sex års erfarenhet och hade pedagoger med lång yrkeserfarenhet bidragit med 
sina erfarenheter hade information troligtvis varit bredare ifråga om anpassning och arbetssätt.  

4.5 Genomförande  
Då jag inte kände de tilltänkta informanterna kontaktade jag i ett första steg rektorerna på 
skolorna med ett missivbrev (se bilaga 2) via mail och berättade om syftet med 
undersökningen och bad dem att göra en förfrågan bland pedagogerna om de kunde tänka sig 
att medverka. Enligt Stensmo (2002) är informanter de som svarar på forskarens frågor. Efter 
svar från en av rektorerna kontaktade jag de pedagoger som tackat ja till att medverka och 
datum och tid bestämdes. De tre intervjuerna genomfördes på pedagogernas arbetsplats. Den 
första intervjun genomfördes i pedagogens klassrum då eleverna hade undervisning i andra 
klassrum. Den andra intervjun genomfördes i specialpedagogens arbetsrum och den tredje 
intervjun genomfördes i ett tomt grupprum. Under samtliga intervjuer var vi ostörda. Jag 
frågade var och en av informanterna innan intervjun påbörjades om det gick bra för dem att 
jag spelade in intervjun och samtliga accepterade. Jag gjorde också anteckningar för att 
kvalitén på det inspelade kan variera och även för att få med om det var något speciellt i deras 
svar eller kroppsspråk som jag reagerade på. Det tog cirka en halvtimme att genomföra varje 
intervju och jag hade i förväg nedtecknade frågor med mig som jag utgick ifrån. Vissa frågor 
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fick jag svar på innan jag ställt dem och jag ställde också olika följdfrågor till informanterna 
beroende på deras svar. När intervjuerna var klara frågade jag om de ville ha en utskrift av 
den transkriberade intervjun och om jag kunde kontakta dem om det var något som var oklart. 
Informanterna ville ta del av texten när den var renskriven och jag var välkommen att skriva 
till dem om något var oklart. Det sista jag gjorde innan jag gick därifrån var att tacka 
pedagogerna för att de tagit sig tid att medverka till intervjuerna.  

4.6 Bearbetning av material 
När det gäller bearbetning, tolkning och analys av kvantitativa studier finns det en mängd 
regler vilket det däremot inte gör när det gäller en kvalitativ intervju, förutom de allmänna 
förhållningssätt som alltid gäller vid vetenskapliga arbeten (Trost, 1997). Analysen kan 
innebära att olika teman som framkommer i materialet förs samman till olika kategorier. En 
annan möjlighet är att utifrån forskningsfrågor och teman sammanställa en strukturerad 
berättelse (Stensmo, 2002). Jag transkriberade först det inspelade materialet intervju för 
intervju och skrev ut det i sin helhet och jag gjorde om talspråk till skriftspråk. Den 
information jag fick innan själva intervjufrågorna ställdes tog jag inte med då informationen 
inte relaterade till frågorna. Med utgångspunkt i de forskningsfrågor jag ställt läste jag igenom 
materialet ett flertal gånger. Efter detta genomläsningsmoment framkom några olika teman 
som jag kategoriserade. Utifrån dessa kategoriseringar sammanställde jag sedan 
informanternas svar.  

5. Resultat 
Först ger jag en kort beskrivning av pedagogerna och sedan redovisar jag intervjumaterialet 
utifrån att ha kategoriserat frågeställningarna under tolknings- och analysarbetet med 
informationen. En kort sammanfattning står sist i resultatdelen. Under resultatdiskussion 
tolkar jag och jämför resultaten mot den litteraturgenomgång jag gjort. Pedagogerna benämns 
A, B och C.  
 
Samtliga pedagoger är kvinnor och arbetar i en Montessoriskola där undervisning bedrivs för 
elever från förskoleklass till år nio. Pedagog A är utbildad 1 -7-lärare med inriktning svenska 
och samhällsorienterande ämnen. År 2002 tog hon sin examen och hon arbetar som 
ansvarslärare för år 3 – 5 och undervisar nu i matematik. Pedagog B avslutade sin utbildning 
till lärare för de tidiga åren 2005 och har inriktningen svenska och matematik. Hon arbetar 
som speciallärare med de elever som har läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter. 
Pedagog C tog sin examen 2005 och har läst svenska, religion, specialpedagogik och barn 
och lärande. Uttrycket ansvarslärare som pedagogerna använder sig av förklarar de är 
liktydigt med klasslärare. 

5.1 Läs- och skrivsvårigheter - test och diagnoser 
Samtliga pedagoger beskriver olika sorters problem med stavningen och utebliven 
läsförståelse. Pedagog C beskriver elever som läser så långsamt att läsförståelsen uteblir. 
Pedagog A tar upp att eleverna har svårt att höra språkljuden när de ska skriva och svårigheter 
med stavningsregler. Hon nämner också att eleverna har svårt att tolka det de läser och 
därmed har svårt att tillgodogöra sig innehållet i texten. Likaså svårigheter med 
stavningsregler som ng-ljud, sj-skj- ljud och dubbelteckning och att eleven tappar bort sig i 
raderna vid läsning. Motoriken, att eleven inte kan forma det de vill uttrycka är en del 
svårigheterna. Pedagog B anser att läshastigheten är viktig men tycker ändå att det är 
viktigare att förstå vad man läser än att det går fort. Både pedagog A och C tar upp 
läsovillighet hos eleverna som ett tecken på läs- och skrivsvårigheter. 
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 ”Överhuvudtaget, en form av lässvårigheter är ju också motviljan mot att läsa överhuvudtaget 
och det är många barn som har det motståndet – lusten att läsa kan ju annars vara en drivkraft” 
(Pedagog A). 
 

Pedagog B och C tar båda upp en läsutveckling hos eleven som inte följer den normala 
utvecklingen och det ser man ganska tidigt i skolan menar pedagog C. Pedagog A beskriver 
också att lästalen i matematik kan ställa till svårigheter då ordentlig avkodning och 
läsförståelse saknas.  
 
För att upptäcka läs- och skrivsvårigheter berättar pedagog A att de använder sig av DLS – 
där ordförståelsen och läsförståelsen testas. Testen utförs i början av höstterminen och i år tre 
gör de testen i halvklass, i år fyra och fem görs det i helklass. Hon menar att det är mycket 
viktigt att ha en kontinuitet i testen så att man då kan följa elevens utveckling. Pedagogen är 
osäker på i vilket år de börjar med att testa alla elever men hon vet att de genomförs också på 
högstadiet. Pedagog A berättar om Montessoritanken som innebär mycket eget arbete för 
eleverna och inga egentliga böcker att utgå ifrån så för att scanna elevernas kunskap är det 
viktigt att ha en bestämd struktur och en struktur som är likadan år efter år. Pedagog A 
nämner också skolverkets diagnosmaterial ”Språket lyfter” som finns och som de på skolan 
ska undersöka närmare. Vidare nämner hon att man inte behöver tolka screeningmaterialet 
som allenarådande som att det är det enda sanna men något test behövs för att kunna förhålla 
sig till elevernas kunskapsnivå. Pedagog C berättar att testen genomförs av ansvarsläraren och 
att specialläraren sedan rättar dem. Pedagog C säger även att på våren, innan sommarlovet 
börjar, brukar de ha överlämning med lärarna i år 2 och i med det får de veta vilka barn som 
har svårigheter och vilka svårigheterna är och eventuella åtgärdsprogram. Pedagog B berättar 
att efter att klassdiagnoserna i läs- och skrivtesten genomförts finns program där svårigheterna 
analyseras vidare av speciallärare så att specifika åtgärder kan sättas in för varje elev.  
 

 ”Kan du inte läsa och skriva får du det jättetufft överlag. Det är en så väldigt tung problematik 
att dras med” (Pedagog A). 
 

Pedagog A säger att i förlängningen får många känslan av att vara obegåvade för att de inte 
klarar att läsa de böcker som alla pratar om, att de inte orkar se lite mer högkulturella program 
och det gör att de inte får de allmänbildning som behövs. De tre pedagogerna har lite olika 
åsikter om diagnoser men pedagog A och C anser att det är lättare att få hjälp till en elev som 
har en diagnos. Pedagog B ser det som en första hint om vilka som kan ha svårigheter sen 
måste man gå vidare och analysera. Hon säger också att hon kan sätta sig ner med en elev och 
upptäcka att eleven kan massor men att han/hon inte kan få ner det på papper.  
 
Pedagog A och B tar också upp hur viktigt de tycker det är att förändra synsättet hos både 
elever och vuxna så att inte läs- och skrivsvårigheter ses som något som är fel eller fult. 
Pedagog A säger att det är många föräldrar som inte vill ge sitt barn en stämpel men 
pedagogen tycker att det istället är föräldrarna som sätter en stämpel på barnet och att det är 
viktigt att sluta hymla om ett barn har svårigheter. Det bästa för eleven och klasskamraterna 
tycker hon är att vara öppen och säga som det är. Hon menar att mycket fördomar späds på 
hemifrån från föräldrar som tänker på de egna erfarenheterna av skolgången.  

5.2 Styrdokument, undervisning, specialpedagogik och 
kompensatoriska insatser 
Ingen av pedagogerna tycker att de har något större stöd av styrdokumenten om de skulle 
behöva mer stöd till någon elev.  
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” Till exempel, det står att man ska individualisera, man ska anpassa så att barn få bästa möjliga 
inlärningsförutsättning liksom. Så finns inte förutsättningarna och har man 28 elever i en klass så finns inte 
en chans i världsrymden att man liksom kan individualisera för varje barn”  
(Pedagog A).  

 
Pedagog A tar också upp att på många skolor så ligger gränsen för att en elev i behov av 
särskilt stöd ska få det i om det finns en diagnos. Pedagogen tar upp om de nationella proven 
som nu också ska göras i år tre och hon brukar utifrån det tänka hur eleverna ska klara det och 
att hon som pedagog måste se till att de elever som behöver mer stöd får det och då gäller det 
att ta i ordentligt, menar hon. Pedagog B säger att allt handlar om pengar och att det som står i 
läroplanerna låter fint men de som pedagoger får ju inte mera resurser för att de har många 
elever i behov av särskilt stöd.  
 
Åldershomogent har de i varje årskurs 27-28 elever och det är fyra lärare som har 20-21 
ansvarselever var. Som ansvarslärare har de morgonsamling och utvecklingssamtal med dessa 
20-21 elever. Samtidigt när till exempel eleverna har matematik har pedagog A samtliga cirka 
80 elever. Lektionerna är utformade så att det till största del är eget arbete där eleverna själva 
producerar sitt material och ibland har pedagogerna presentationer. Pedagog B använder inga 
böcker i undervisningen Att anpassa undervisningen på olika sätt utifrån elevens behov anser 
pedagogerna är viktigt. Pedagog A använder sig av lättläst material och talboksunderstöd för i 
samhällsorienterande ämnen och i de naturorienterande ämnena finns det talböcker att tillgå. 
Pedagog A berättar också att de precis i dagarna har pratat om att komplettera med Daisy-
material och med databaserat material . Just nu står den enda dator som finns för eleverna i år 
tre – fem nerpackad i en kartong, säger pedagog A. 
 

”… jag tänker mycket kompensatoriskt men det har inte funnits någonting tidigare, men jag 
slåss med näbbar och klor för det här med talböcker, talsyntes, smartbox, diktafoner…” 
(Pedagog B). 
 

Pedagog A brukar till exempel i matematik hjälpa till att skriva av uppgifter så att eleverna 
endast behöver skriva svaret och hon försöker också hinna med att låta eleverna göra 
uppgifter muntligt. Hon menar också att när det gäller de elever som har läs- och 
skrivsvårigheter är stödet hemifrån är av otroligt stor betydelse. Utan det får eleverna mycket 
svårt då tiden i skolan inte räcker för att hjälpa alla med den lästräning som behövs. 
Pedagogen tar upp ett exempel om en elev där stavningen just nu är det besvärligaste och då 
menar hon att man inte samtidigt kan lägga så stora krav även på andra saker som läsningen 
utan då får eleven skriva orden hemma istället för att läsa så att fokus hamnar på det 
viktigaste. Gäller det läsning och det inte fungerar med träningen hemma så kan eleven få 
träna med henne i skolan några gånger innan eleven ska läsa i läsgruppen. Hon tycker också 
att det är viktigt att få de elever som har läs- och skrivsvårigheter att inte känna sig 
annorlunda så hon säger ibland kan alla elever i klassen få lyssna på talböcker gemensamt för 
det gagnar alla. 
 
Pedagog B lägger upp undervisningen för eleverna i ganska korta perioder och tar små, små 
steg i taget. Hon anser att när det gäller specialundervisning så vet man aldrig var man 
hamnar. Det gäller här och nu och att arbeta i korta intervaller. Hon tar upp att man måste 
prova olika lösningar för ibland fungerar det inte som man tänkt och då är det ju ingen 
mening att ha för långsiktiga mål. Korta, konkreta mål där eleven själv kan se vad de lär sig 
och kan och så förstås ett långsiktigt mål att arbeta mot. Pedagogen arbetar mycket med 
belöning som respons. En viktig sak, menar hon är att eleven blir medveten om vad han/hon 
egentligen gör. Att de får en aha-upplevelse är jätteviktigt.  
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”…utvärderade med en flicka i trean…och nu kan du sätta guldstjärnor för alla och hon skrek: 
kan jag allt det här!” (Pedagog B). 

 
Pedagog B säger också att det är viktigt att ha en dialog med de andra pedagogerna och hon 
gör upp arbetsscheman åt eleverna och den får ansvarslärarna ta del av, likaså får hon veta vad 
eleverna arbetar med i klassrummet så att eleverna inte splittras för mycket utan att de får 
hjälp i klassen i sitt rätta sammanhang. Tidigare arbetade hon mer med eleverna hos sig men 
hon blir mer och mer medveten om att eleverna behöver vara i sitt sammanhang och nu går 
hon hellre ut i klasserna och ger hjälpen på plats för att få igång, inspirera och stärka dem. 
Hon inleder insatserna till eleverna med enskilt arbete där de ringar in problemet och sedan 
ges stödet inom klassens ram och eleverna får också enskild hjälp men de ska inte plockas ut 
för mycket, utan eleverna behöver känna samhörighet i klassen, tycker hon. Det är också 
viktigt att eleverna får vara med på de genomgångar som görs. Hon betonar att vi alla är olika, 
en del är visuella och en del är auditiva och att det är mycket viktigt att utgå från elevens 
starka sidor. Hon tar upp ett exempel på en elev som är jätteduktig intellektuellt men som inte 
får ner något på papper och nu har hon köpt in diktafoner så att han ska kunna prata in svaren 
istället . De som behöver får språklig träning och de arbetar med en stavelsemetod, Arken. De 
som har svårigheter med läsningen ska givetvis få lästräna men för att bygga ordförråd och 
komma in i bokens värld ska man lyssna på böcker. Hon påpekar att eleven ska få hjälp till 
självhjälp så att de kan klara sig vidare för ju högre upp i skolan de kommer ju mindre hjälp 
får de, säger hon. Vid svårigheter ska man kompensera så mycket det går så att eleverna får 
behålla sin självkänsla och sitt självförtroende. Man får försöka hjälpa dem att hitta andra sätt 
att uttrycka sig på, menar hon.  
 
Gemensamt för pedagogerna är att de anser att det finns alldeles för lite resurser för elever 
med läs- och skrivsvårigheter och för barn i behov av särskilt stöd. De eleverna behöver 
mycket mer hjälp än vad som i dagsläget är möjligt att genomföra. Pedagog C tycker att 
elever som har läs- och skrivsvårigheter har ökat och säger att det är många barn som kommer 
med diagnoser eller liknande men det finns väldigt lite enskild tid för de eleverna. Att det 
behövs kompensatoriska hjälpmedel är de tre pedagogerna helt överens om och en ökad 
tillgänglighet för elever med läs- och skrivsvårigheter i form av en lokal där olika 
kompensatoriska hjälpmedel och speciallärare finns, och dit eleverna skulle kunna gå när det 
behövs är ett önskemål. Pedagog B äskar pengar av sin chef för att bygga upp en fungerande 
verksamhet. 
 

”… min vision är ju att ha ett rum….där det ska finnas daisyspelare, ljudböcker, skrivhjälp, 
datorstöd, så vi är på gång” (Pedagog B). 

 
Pedagog B räknar upp flera faktorer som stora elevgrupper, de organisatoriska 
utvecklingsprocesserna på skolan, ständiga möten med andra pedagoger och annan 
skolpersonal som tar mycket tid från det hon egentliga arbetet med eleverna.  

5.3 Utbildning  
Pedagog A har under sin utbildningstid läst en kurs om läs- och skrivinlärning och en kurs på 
10 poäng om specialpedagogik. På kursen om specialpedagogik tycker hon att hon lärde sig 
det mesta hon kan om läs- och skrivsvårigheter. Där fick de utifrån varsitt fall behandla olika 
svårigheter och finna lösningar på problemen och de fick även kunskap om hur 
kompensatoriska hjälpmedel kan användas som stöd i undervisningen. När pedagog B 
utbildade sig till lärare för de tidigare åren var det väldigt lite med om läs- och skrivområdet. 
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”…nej, jag tycker inte att utbildningen gav mig det jag behövde, tyvärr” ( Pedagog B). 
 
Hon har senare läst en kurs på 7,5 högskolepoäng i matematiksvårigheter. Då hon har ett barn 
som har läs- och skrivsvårigheter och matematiksvårigheter har hon läst mycket litteratur på 
egen hand för att bygga på sina kunskaper. När pedagog C utbildade sig ingick 5 poäng om 
läs – och skrivområdet i en specialpedagogisk kurs under grundutbildningen och sedan valde 
hon att läsa en 20-poängs kurs i specialpedagogik. I 20-poängskursen fick hon betydligt mer 
kunskap då kursen innehöll mycket om läs- och skrivsvårigheter och även om andra 
diagnoser. Hon anser att det finns väldigt många elever som har läs- och skrivsvårigheter och 
behöver stöd . Pedagogerna tycker alla att de fick för lite i sin utbildning om elever med läs- 
och skrivsvårigheter och andra svårigheter. Pedagog A tycker att alla som läser till lärare 
skulle få läsa lite specialpedagogik eftersom att det blir mer och mer vanligt att man får 
behålla eleverna i klassrummet för att det inte går att få hjälp av speciallärare/pedagog i den 
utsträckning som behövs. Pedagog B tycker att det behövs mycket mer på lärarutbildningen 
om barn i behov av särskilt stöd och att man varken får de rätta verktygen eller den rätta 
förståelsen. Pedagog B och pedagog C har själva barn med läs- och skrivsvårigheter och det 
har gett dem en helt annan förståelse för svårigheterna anser de. 

5.4 Sammanfattning av resultaten 
Pedagogerna beskriver att läs- och skrivsvårigheter kan ta sig uttryck i långsam läsning, 
problem med avkodning så att läsförståelsen uteblir, svårigheter att koppla rätt språkljud till 
rätt bokstav vid skrivning, motoriska problem som gör att det blir svårigheter att få ner det 
tänkta på papper. Eleverna kan tappa bort sig i raderna när de läser, de kan ha svårigheter med 
stavningsregler och en motvilja till att läsa. Genom att Montessorilärare observerar mer än de 
kunskapsförmedlar upptäcks eleverna tidigt om de har svårigheter och screeningtestet DLS 
genomförs regelbundet i början av höstterminen som specialläraren analyserar så att specifika 
åtgärder sedan kan sättas in.  
 
När det gäller undervisningen anpassar och individualiserar pedagogerna materialet utifrån 
elevens nivå. Det kan gälla att använda lättläst material, att skala av de uppgifter eleven ska 
göra, att lyssna på talböcker. Pedagogerna kan också fungera som sekreterare och skriva 
elevens svar och att läsa upp text för eleven. Pedagogerna samarbetar med speciallärare som 
först arbetar enskilt med eleven för att sedan sätta in stödet i klassrummet. Kompensatoriska 
hjälpmedel används i ringa omfattning då för till fället endast talböcker och lättläst material 
finns tillgängligt. 
 
Pedagogerna som blev färdiga -02, -05 och -05 har alla läst någon specialpedagogik under sin 
utbildning där läs- och skrivområdet ingick. De tycker att de fick alldeles för lite med sig om 
läs- och skrivsvårigheter och den ena pedagogen tycker att det borde ingå i utbildningen för 
alla som läser till lärare. Det som står i styrdokumenten som ligger till grund för 
undervisningen, bland annat Lpo -94 tycker en av pedagogerna är fina ord men att mycket av 
innehållet inte går att leva upp till. 

6. Diskussion 
Här reflekterar jag först över metoden och sedan inleder jag resultatdiskussion med en 
reflektion över undersökningen och därefter diskuteras resultaten utifrån den gjorda 
litteraturgenomgången. Patel och Davidsson (2003) menar att om diskussionen om resultatet 
redovisas i samma ordning som resultatet så underlättar det för läsaren.   
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6.1 Metoddiskussion 
Genom att använde mig av kvalitativa intervjuer som metod menar jag att den information jag 
fick var ganska omfattande om informanternas syn på hur de undervisar. Jag anser att det var 
pedagogernas uppriktiga åsikter om hur de arbetar i klassrummet med eleverna jag fick ta del 
av. Intervjuerna spelades in och därmed kunde jag ha en god ögonkontakt och följa deras 
kroppsspråk även om jag också förde anteckningar för att kunna markera om det var något 
speciellt de eller jag reagerade på. Om pedagogerna fått frågorna i förväg hade jag om möjligt 
fått mer uttömmande svar då de kunnat fundera och tänka runt dessa frågor, samtidigt kan en 
risk vara att pedagogerna förskönat sina svar. De i förväg nedskrivna frågorna var 
utgångspunkten och då informanternas svar varierade kunde olika följdfrågor ställas som gav 
ett helhetsintryck av hur undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter i år tre – fem 
i en Montessoriskola bedrivs.  
 
Ett ganska stort misstag jag gjorde var att jag inte kontaktade flera skolor i ett tidigare skede 
med en förfrågan om deras eventuella medverkan. Samtliga kommunala skolor tackade nej till 
att medverka och anledningarna de gav var lite varierande: på några skolor var ingen pedagog 
intresserad av att delta, några skolor hade fått förfrågningar från andra studenter och några 
skolor hade för mycket annat just nu och ingen möjlighet att medverka. Detta kan tolkas på 
flera sätt. Min förfrågan kanske inte var tillräckligt intressant. Det kan kanske också uppfattas 
som ett känsligt ämne. Att jag inte hade någon personlig kännedom om informanterna kan ha 
gjort att de inte kände något intresse för att delta. Men trots detta tycker jag att ett så pass 
viktigt ämne som påverkar elevens hela skolgången och där så mycket har hänt de senaste tio 
åren borde ha kunnat engagera fler pedagoger då intervjun endast skulle ta cirka 30 minuter i 
anspråk av deras tid. En slutsats som är möjlig att dra av denna studie där sju av åtta skolor 
tackade nej till att medverka, är att den första kontakten med eventuella informanter ska 
varieras till exempel genom uppsökande och presentation i skolan eller genom ett 
telefonsamtal, genom mail eller genom personliga kontakter.  
 
En möjlighet hade också varit att komplettera med observationer för att få en egen uppfattning 
om hur undervisningen utformades. Stensmo (2002) menar att deltagande observation för att 
inifrån fånga ett perspektiv på den verksamhet som pågår kräver en längre tids deltagande i 
verksamheten. Min ursprungliga tanke var att genomföra sex intervjuer och då de övriga 
skolorna tackat nej fanns inte utrymme för observationer då arbetet med uppsatsen skulle 
genomföras på tio veckor. 

6.2 Resultatdiskussion 
Då denna studie har ett så pass litet underlag som tre intervjuer kan inga generella slutsatser 
dras. Jag anser ändå att mitt syfte med undersökningen och de forskningsfrågor jag ställt har 
besvarats med tillägget att studiens omfång begränsats i relation till min ursprungliga 
intention. Enligt Backman (1998) brukar det i diskussionens inledning beskrivas om eller hur 
forskningsfrågorna har besvarats eller inte. Pedagogerna i Montessoriskolan har ett 
observerande arbetssätt och upptäcker tidigt de elever som har läs- och skrivsvårigheter. De 
använder sig också av ett diagnostiskt läs- och skrivtest som utförs i början av år tre som 
omfattar ordförståelse och läsförståelse. De strukturerar och skalar av de uppgifter eleverna 
har och samarbetar med specialläraren för att anpassa uppgifterna eleverna arbetar med i 
klassrummet utifrån elevens nivå. I väldigt liten utsträckning används kompensatoriska 
hjälpmedel som talböcker och även visst lättläst material används.  
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6.3 Läs- och skrivsvårigheter - test och diagnoser 
Syftet med detta arbete var ju att undersöka hur pedagoger i Montessoriskolan utformar den 
dagliga undervisningen i klassrummet för elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det jag 
var intresserad av var hur den dagliga undervisningen bedrivs för de elever som har klarat av 
den egentliga läsinlärningen och som med sina läs- och skrivsvårigheter ska fungera i 
klassrumsundervisningen. Oavsett om en elev har läs- och skrivsvårigheter eller inte så är det 
i klassrummet de vistas större delen av dagen. De elever som har läs- och skrivsvårigheter 
beskrivs av Druid – Glentow (2006) gynnas av en strukturerad traditionell undervisning och 
Montessoriskolan arbetar efter en pedagogik där eleven har ganska stor valfrihet och där 
undervisning är en mindre del av lärarens arbete. Det här låter för mig lite motsägelsefullt.  
 
Hoien och Lundberg (1999) beskriver hur viktigt det är med ett diagnostiskt arbetssätt där 
utvärdering sker kontinuerligt och där direkta insatser kan göras när svårigheter upptäcks. 
Likaså är en tidigt upptäckt är av stor betydelse då skillnaden i läs- och skrivförmågan bara 
ökar om inga insatser görs och kunskapsinhämtning i alla ämnen försämras. Kontinuerliga 
kartläggningar kan enligt Fridolfsson (2008) göra att alla elever med läs- och skrivsvårigheter 
upptäcks och Carlström (2002) beskriver några av de test som kan finnas på gruppnivå och på 
individuell nivå.  
 
Då Montessoriskolans pedagogik går ut på att observera och uppmärksamma mer än att 
förmedla kan pedagogerna tidigt upptäcka tecken på läs- och skrivsvårigheter som eleverna 
har. Vid överlämning från år två får pedagogerna veta vilka elever som har svårigheter och 
vilka svårigheterna är. Pedagogerna som arbetar i år tre – fem genomför i början av år tre 
diagnostiskt läs- och skrivprov i halvklass där ordförståelse och läsförståelse testas. Därefter 
rättar och analyserar specialläraren testen för att sedan enskilt utreda vidare vilka specifika 
insatser som behövs. Eftersom svårigheterna varierar från person till person beskrivs detta 
som mycket viktigt av Fridolfsson (2008) och Myrberg (2003). 
 
Pedagogerna berättar att de förutom de egna observationerna endast använder sig av ett test i 
helklass, DLS, för att kartlägga läs- och skrivförmågan där ordförståelse och läsförståelse 
kartläggs. Då samtliga pedagoger arbetat en ganska kort tid, mellan tre och fem år och därmed 
har en begränsad erfarenhet av att upptäcka och utveckla elever med läs- och skrivsvårigheter 
anser jag att flera test borde kunna användas som kartlägger en bredare del av läs- och 
skrivförmågan som till exempel avkodning, läshastighet, lässtrategi, rättstavning.  
 
De svårigheter pedagogerna reagerar på är några av de faktorer som Druid – Glentow (2006) 
tar upp: att läsningen går så långsamt att eleverna har svårt att hinna med och läsförståelsen 
uteblir, att de tappar bort sig i texten och att de har svårt att koppla språkljud till bokstav när 
de skriver. Pedagogerna nämner också en språkutveckling som inte är den förväntade. Ett 
antal av de svårigheter som Druid- Glentow (2006) tar upp nämner pedagogerna inte alls 
något om och det kan bero på att de inte visste frågorna innan och inte har haft någon tid att 
reflektera runt dessa frågor. Det kan också bero på den relativt korta erfarenhet de har och 
brister i den utbildningen de fått och det innebär ju att de kan missa att uppmärksamma vissa 
tecken på att eleverna har svårigheter och att veta vilka åtgärder som behövs sättas in.  

6.4 Styrdokument, undervisning, specialpedagogik och 
kompensatoriska insatser 
Persson (2007) skriver att i enlighet med Lpo -94 ska elever i behov av särskilt stöd i största 
möjliga mån få stödet i den egna klassen. Så arbetar också pedagogerna i denna 
Montessoriskola. Specialläraren arbetar först enskilt med eleven och sedan sätts stödet inom 
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klassens ram. Pedagogerna anser att det som Lpo 94 föreskriver om att undervisningen ska 
anpassas utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov med utgångspunkt i elevens 
tidigare erfarenhet och att elever i behov av särskilt stöd ska få det tyvärr inte fungerar. 
Pedagog A beskriver att hon när de har matematik har alla de cirka 80 eleverna och det låter 
anmärkningsvärt då det borde blir helt orimligt att se till varje enskild elev. 
 
Fridolfsson (2008) och Burden och Burdett (2005) menar att för att få till en fungerande 
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter är en av de viktigaste faktorerna att 
eleverna medvetandegörs om sitt eget lärande. Det tar också en av pedagogerna upp som en 
viktig del i arbetet, att eleven själv förstår vad han/hon har lärt sig och hur de har gjort. Hon 
utgår ifrån elevens egna styrkor som exempelvis kan vara om eleven är auditiv eller visuell 
och använda det i inlärningen, något som Carlström (2001) också beskriver. Genom att köpa 
in diktafoner så att de elever som behöver kan lyssna in det pedagogen säger eller själva prata 
in svar så kan deras starka verbala och auditiva sida kan utnyttjas. 
 
Från att tidigare har arbetat mer enskilt med eleverna arbetar specialläraren nu i möjligaste 
mån med att ge stödet i klassrummet där eleven är i tillsammans med sina klasskamrater inom 
klassens ram. Det synsättet beskriver Lindö (2002) som det kognitiva och sociokulturella 
synsättet där lärande är beroende av det sociala sammanhanget. Att gå från att arbeta mycket 
individuellt till att arbeta mer i ett socialt sammanhang beskrivs av Stadler (1994) som den 
förändring från det individualpedagogiska synsättet till det socialpedagogiska synsättet som 
skedde i slutet av 1970-talet.  
 
Jag tror på att ta det bästa av de teorier om inlärning som finns så att undervisningen anpassas 
utifrån elevernas begreppsvärld och erfarenheter. Då kopplas lärandet till ett meningsfullt 
sammanhang som har en betydelse för eleven.  Det kan som Hoien och Lundberg (1999) 
beskriver innebära att elever som har läs- och skrivsvårigheter kan behöva mycket direkt 
vägledning, som en till en undervisning, och då är enskild tid hos specialläraren viktig. Det 
kan också, som Bruce (2006) skriver, innebära att eleven arbetar i klassrummet så att trygghet 
och social samhörighet med den egna klassen byggs upp. Med ökad trygghet vågar eleven 
mer och får mer träning som i sin tur ökar självkänslan som i sin tur gör att eleven vågar mer.. 
Pedagogernas förhållningssätt och klassrumsklimatet är en viktig del i hur eleverna ser på 
varandras olika behov av hjälp. 
 
Pedagogerna utformar undervisningen utifrån elevernas nivå genom att anpassa materialet och 
genom att i väldigt liten utsträckning använda kompensatoriska hjälpmedel för att underlätta 
läs- och skrivarbetet. Av de kompensatoriska hjälpmedel som Dyslexiförbundet (2008) och 
Jacobsson (2000) tar upp används för närvarande endast talböcker. En av pedagogerna har 
köpt in diktafoner och är i uppbyggnadsskedet av en lokal där de elever som är i behov av det 
ska kunna vända sig och få hjälp av speciallärare och använda många av de kompensatoriska 
hjälpmedel som FMLS (2008) beskriver. Som det ser ut nu finns stora brister när det gäller 
användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Att inte datorn används kan ha flera orsaker. 
Dels behövs kunskap om olika användningsområden och vilka program som finns att tillgå. 
Likaså behövs en förståelse för hur viktigt det för eleven att tidigt få en möjligt att 
kompensera sina svårigheter. Kompensatoriska hjälpmedel är en viktig del i undervisningen 
för att elever med läs- och skrivsvårigheter ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och 
utveckla sin läs- och skrivförmåga. 
 
Genom att hjälpa eleverna att skriva och läsa anpassar de också undervisningen. En av 
pedagogerna menar att högläsning är vägen in i bokens värld och det anser Myrberg (2007) är 
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en viktig del för att stimulera barnets språkliga utveckling. Genom ett dagligt nära samarbete 
kan pedagogerna och speciallärare stötta och utveckla elevernas förmågor. 
 
Nielsen (2005) tar upp hur viktigt det är att pedagogen kan sätta sig in i elevens verklighet 
och hur eleven förstår och inte bara ta reda på elevens kunskaper. Två av pedagogerna har 
egna barn med läs- och skrivsvårigheter och de verkar ha gett dem en djupare förståelse för 
svårigheterna. Här är det många faktorer som spelar in, lärarens förhållningssätt, kunskaper, 
intresse, engagemang och erfarenhet. 

6.5 Utbildning 
Samtliga pedagoger som blev färdiga med sin utbildning 2002 och 2005 beskriver att de fått 
alldeles för lite med sig i sin utbildning om läs- och skrivsvårigheter. Detta faktum tar 
Högskoleverket (2005:17 R) upp där de riktar stark kritik mot att vissa högskolor och 
universitet i den nya lärarutbildningen som startade hösten 2001 inte ger de blivande lärarna 
tillräcklig utbildning inom läs- och skrivområdet. I vissa fall är utbildningen inom detta 
område helt obefintlig. Fridolfsson (2008) och Lundberg (2008) anser också att detta är ett 
anmärkningsvärt faktum. I Högskoleverkets (2008:8 R) senaste rapport beskrivs att ett 
förändringsarbete påbörjats där mer tid till obligatoriska kurser avsätts inom detta område. 
För kommande elever är det bra men det hjälper inte de elever som undervisas av de 
pedagoger som har fått alldeles för lite utbildning med sig om läs- och skrivområdet. 
Självklart ska högskolor och universitet ha obligatoriska moment i utbildningen till lärare där 
läs- och skrivområdet behandlas. Här vilar förstås också ett ansvar på de enskilda 
pedagogerna att fortbilda sig men också på skolornas rektorer som ska se till att pedagogerna 
får den nödvändiga kompetensutveckling som behövs för att ge eleverna en bra grund i läs- 
och skrivutveckling. Öronmärkta statliga pengar behöver riktas till detta område så att den 
kunskap som till exempel Myrberg (2003) och Myrberg och Lange (2006) berättar om i 
Konsensuprojektets olika delar kan komma aktiva pedagoger tillgodo. Frykholm (2007) 
skriver att läs- och skrivförmågan utvecklas under hela skolgången och därmed borde det vara 
obligatoriskt för alla lärare att få en grund i läs- och skrivområdet. Det är alla pedagogers 
ansvar att eleverna får möjlighet att utveckla sin läs- och skrivförmåga anser jag, för oavsett 
vilken åldersgrupp man arbetar med finns elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Avslutande ord 
Det går ju inte att dra några generella slutsatser av denna undersökning men utifrån 
intervjuerna och den erfarenhet jag fått under den verksamhetsförlagda delen av min 
utbildning så anser jag att de elever som har läs- och skrivsvårigheter inte alltid får optimal 
hjälp. Undersökningen tyder på att stödet till elever med läs- och skrivsvårigheter behöver 
utvecklas. Vad jag kan se så skiljer det inte något i pedagogiken med arbetet av elever med 
läs- och skrivsvårigheter hos dessa Montessoripedagoger och pedagoger i andra skolor. Jag 
hade ju funderingar om hur arbetssättet utan arbetsböcker, mycket eget arbete och ganska stor 
valfrihet för eleven skulle fungera för elever med läs- och skrivsvårigheter. Enligt litteratur 
och forskning utvecklas elever med läs- och skrivsvårigheter bäst av struktur och traditionell 
undervisning. Det visade sig att arbetsböcker finns att tillgå för dem som behöver det och att 
det är elevens behov och förutsättningar som styr hur pedagogerna i Montessoriskolan 
utformar undervisningen. Det som i forskning visat sig vara en anledning till att många elever 
går ut grundskolan utan godkända betyg i vissa ämnen är just att de har läs- och 
skrivsvårigheter. Idag vet läsforskarna väldigt mycket om hur undervisningen i skolan kan 
bedrivas för att elever som har läs- och skrivsvårigheter ska kunna utveckla en god läs- och 
skrivförmåga. Dessa kunskaper verkar tyvärr inte ha nått ända fram till skolans värld. 
Anledningarna till det kan vara flera. En anledning kan vara de brister som funnits i 
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lärarutbildningen men som nu håller på att förändras i och med att obligatoriska moment i läs- 
och skrivområdet i lärarutbildningen införs. En annan anledning kan vara att rektorer med det 
yttersta ansvaret för att elever i behov av särskilt stöd får det stöd de behöver inte möjliggör 
att lärarna får nödvändig fortbildning och vidareutbildning. Ekonomiska aspekter spelar också 
in då ständiga sparkrav åläggs kommunerna och det drabbar ofta barn i behov av särskilt stöd. 
De enskilda lärarna har ett stort ansvar för att ta till sig av den moderna läsforskningens 
resultat. Jag är övertygad om att så gott som alla pedagoger gör sitt bästa för att hjälpa elever 
med läs- och skrivsvårigheter till en god läs- och skrivutveckling. Med en förbättrad 
lärarutbildning har jag förhoppningar om att fler elever än idag kan gå ut grundskolan med 
den läs- och skrivförmåga som krävs i dagens samhälle. 

Förslag till kommande undersökningar 
Redan i förskolan går det att se vilka elever som eventuellt riskerar att få läs- och 
skrivsvårigheter. Det skulle vara intressant att i en större och längre studie om läs- och 
skrivsvårigheter följa några elever från förskolan upp till år nio och undersöka deras läs- och 
skrivutveckling och se vilka möjligheter dessa elever ges och hur skolor och pedagoger 
tillgodogör sig läsforskarnas resultat. 
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  
 

1. Vad har du för utbildning och vilket år tog du din examen? 
 
2. Vad fick du med dig under din utbildningstid om läs- och skrivområdet, läs- och 

skrivsvårigheter? 
 

3. Har du genomgått någon fortbildning inom detta område? Om ja, vad för utbildning? 
 

5.   Om du under åren har förändrat ditt arbetssätt med dessa elever vad grundar det sig på  
      och vilka förändringar har du gjort? 
 
6.    Vad räknar du som läs- och skrivsvårigheter? 

 
7. Om det används speciellt diagnosmaterial eller screeningtest för att upptäcka läs- och  

skrivsvårigheter när och hur genomförs de? 
 

8. Har en diagnos någon betydelse för den hjälp eleven får? Om ja, på vilket sätt? 
 

9. Hur går du tillväga när du utformar klassrumsundervisningen för dessa elever? Hur 
arbetar du i klassrummet med dessa elever?  

 
10. Om något samarbete med andra pedagoger och specialpedagoger finns hur fungerar 

det? 
 

11. Om du använder kompensatoriska hjälpmedel i undervisningen hur fungerar det? 
 

12. Har styrdokumenten någon betydelse (som stöd) för ditt arbete med elever som har 
läs- och skrivsvårigheter? Om ja, hur? 

 
13. Har du något övrigt du vill tillägga? 



 

 30 

Bilaga 2 
 
Missivbrev     Öregrund 2008-10-25 
 
Jag studerar vid Gävle Högskola till lärare för de tidiga åren och ska nu hösten 2008 skriva 
min c-uppsats. Arbetet kommer att handla om hur pedagoger och specialpedagoger arbetar 
med elever som har läs- och skrivsvårigheter, hur undervisningen i klassrummet utformas. 
Med anledning av detta har jag slumpmässigt valt ut er skola för att genomföra två intervjuer 
med klasslärare för åren 2-6 och en intervju med en speciallärare/specialpedagog. Intervjuerna 
kommer att genomföras på pedagogernas arbetsplats och beräknas ta cirka 30 minuter. Jag 
avser att med bandspelare dokumentera intervjuerna.  
  
Jag vänder mig till dig som är rektor då jag inte har någon personlig kännedom om lärarna 
och jag hoppas du kan lämna denna förfrågan vidare. Det är naturligtvis frivilligt att delta och 
de deltagande kan när som helst avbryta sin medverkan utan några som helst påtryckningar. 
Deltagandet är helt konfidentiellt och det kommer inte att gå att identifiera de intervjuades 
namn eller arbetsplats i uppsatsen. 
 
Ert svar om deltagande önskar jag så fort som möjlig, dock helst senast den 7/11 2008 då jag 
tänkt genomföra intervjuerna någon gång under vecka 46. Jag tackar på förhand för hjälpen. 
Jag ber er maila eller ringa mig på följande adress eller telefonnummer: 
 
xxxxxxx@student.hig.se  xxx-xxxxxxx 
 
Vänliga hälsningar  
 
Maria Mattsson  
 
Handledare: 
 
Daniel Pettersson 
xxx-xx xx xxx, xxxx-xxxxx 
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