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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare i skolan kan underlätta för elever 
med läs- och skrivsvårigheter genom att använda sig av praktiska tillvägagångssätt och 
passande metodik. Tio lärare har intervjuats för att ge en god grund till undersökningen. 
Detta ämne är särskilt intressant eftersom undersökningar visar att läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi är ett av de vanligaste handikappen i dagens skolor. Det är 
därmed även viktigt för lärare att vara medvetna och kunniga inom ämnet, så att 
symptomen uppmärksammas så tidigt som möjligt. Viktigt är också att ha kunskap om 
hur dessa svårigheter bäst kan underlättas och förmildras genom anpassad undervisning.  
 Läs- och skrivsvårigheter är aldrig sammankopplat med intelligensen, men kan 
däremot ofta ha ärftliga orsaker. Symptomen kan variera från tragglig läsning, kanske i 
form av felläsning vid ord, till sen motorisk utveckling med mera. Neurologiska faktorer 
kan även vara en orsak till dessa svårigheter. Läs- och skrivsvårigheter är vanligast hos 
pojkar. Någon klar orsak till detta finns inte än, men några teorier behandlas i denna 
uppsats. Att som lärare samarbeta med kolleger och familjen till dessa elever är otroligt 
viktigt för att kunna sammanställa ett åtgärdsprogram genom vilket eleven på bästa sätt 
skall stöttas i sina skolprestationer för att nå bättre resultat. I klassrummet bör metodiken 
anpassas för dessa elever, erfarenhet har visat att exempelvis Wittingmetoden ger mycket 
goda resultat. Även användningen av praktiska hjälpmedel, såsom datorer och 
programvaror som exempelvis talsyntes är att föredra. Viktigt är att även anpassa läxor 
och prov för dessa elever, så att de får en känsla av att deras prestationer blir rättvist 
bedömda. Därigenom undviks även uppkomsten av ett svagt självförtroende, vilket är 
viktigt att arbeta för då detta är ett vanligt fenomen hos dessa elever. 



1. INLEDNING..............................................................................................................................................4 

2. BAKGRUND..............................................................................................................................................5 

2.1. DEFINITON.............................................................................................................................................5 
2.2. SYMPTOM ..............................................................................................................................................5 

2.2.1 Läsning ...........................................................................................................................................5 
2.2.2 Skrivning.........................................................................................................................................6 
2.2.3. Andra kännetecken ........................................................................................................................6 

2.3. ORSAKER...............................................................................................................................................6 
2.3.1. Ärftlighet........................................................................................................................................6 
2.3.2 Neurologiska faktorer.....................................................................................................................7 

2.4.FREKVENS ..............................................................................................................................................8 
2.5. VAD BÖR GÖRAS? ..................................................................................................................................8 

2.5.1. Samarbete ......................................................................................................................................9 
2.5.2. Diagnostisering .............................................................................................................................9 
2.5.3. Tester ...........................................................................................................................................10 

2.7. HJÄLPMEDEL .......................................................................................................................................10 
2.8. LÄSINLÄRNINGSMETODIK....................................................................................................................12 
2.9. LÄXOR, PROV OCH BETYG....................................................................................................................13 
2.10. FÖRANKRING I STYRDOKUMENTEN....................................................................................................14 

3. SYFTE......................................................................................................................................................16 

4. METOD....................................................................................................................................................17 

4.2 URVAL..................................................................................................................................................17 
4.3 GENOMFÖRANDE..................................................................................................................................17 

4.3.1 Insamlingsmetodik ........................................................................................................................18 

5. RESULTAT .............................................................................................................................................19 

6. ANALYS...................................................................................................................................................30 

7. DISKUSSION ..........................................................................................................................................38 

RESULTATDISKUSSION ...............................................................................................................................38 
METODDISKUSSION ....................................................................................................................................38 

8. LITTERATURFÖRTECKNING...........................................................................................................40 

BILAGA .......................................................................................................................................................42

 

 



1. Inledning 
Hittills har forskare och övriga människor kunniga inom området läs- och 
skrivsvårigheter sammanställt otaliga böcker och avhandlingar inom ämnet. Ändå känns 
det dock som om att det ännu finns specifika områden inom läs- och skrivsvårigheter 
värda att titta närmare på. Ett av dessa områden är hur lärare kan underlätta 
undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter i skolan genom att använda sig 
av passande metodik i form av praktiska tillvägagångssätt via hjälpmedel och 
lektionsupplägg. Detta är även vad denna uppsats kommer att behandla.  
Då det talas om elever med dessa svårigheter används ofta pronomenet ”han” och 
”honom”, eftersom läs- och skrivsvårigheter är vanligare hos pojkar än hos flickor. 
Poängteras bör dock att det inte är ovanligt att även flickor drabbas av läs- och 
skrivsvårigheter. Specifika läs- och skrivsvårigheter har tidigare haft många olika namn, 
varav det vanligaste troligtvis är dyslexi. För enkelhetens skull kommer termen dyslexi, 
även i denna uppsats att beteckna det som idag fått namnet specifika läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Nyckelord: Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, pedagogiska strategier, pedagogiska 
metoder, dyslexia, reading disorders.  
 



2. Bakgrund 
Dyslexi blev handikappklassat 1991 och är ett av Sveriges vanligaste handikapp.  
 
2.1. Definition 
Många definitioner har försökt sättas på läs- och skrivsvårigheter. Exempelvis har 
termerna dyslexi och ordblindhet använts i omfattande utsträckning. Eftersom 
symptomen är olika hos varje person med dessa svårigheter har det varit svårt att komma 
fram till en allmänomfattande definition och term. Ett gemensamt drag hos personer med 
läs- och skrivsvårigheter av någon form är dock problemen att koppla samman fonem 
med grafem samt att stava orden korrekt1. Därmed har termen dyslexi använts flitigt. 
Ordet dyslexi, som ursprungligen härstammar från grekiskan, kan översättas som ”dys”, 
vilket betyder svårighet, och ”lexia” som betyder ord. Kort och gott ”svårigheter med 
ord”.2 År 1917 kom J. Hinshelwood fram till denna definition: 

Med termen “congenital word blindness” menar vi en medfödd defekt hos barn med i 
övrigt normal och oskadd hjärna, som karaktäriseras av så stora svårigheter att lära sig läsa att det beror 
på ett patologiskt tillstånd och försök att undervisa barnet med gängse metoder har misslyckats.3  

Idag används dock andra definitioner, exempelvis dessa två, varav den 
senare av dem är antagen av World Federation of Neurology: 

Dyslexi är ett biologiskt orsakat tillstånd, som, trots normal begåvning och trots adekvat 
pedagogiskt, socialt och psykologiskt stöd, ger sig tillkänna som läs- och skrivsvårigheter.4 
 Dyslexi är en svaghet som visar sig i svårigheter att lära sig läsa, trots sedvanlig undervisning, 
normal intelligens och sociokulturella möjligheter. Orsakerna är grundläggande svagheter, som vanligen 
har ärftligt ursprung.5 

Inom det brittiska materialet NLS, National Litracy Strategy, definieras 
dyslexi på följande sätt: 

The definition implies that accurate and fluent word reading and/or spelling is developing 
very incompletely or with great difficulty despite appropriate learning opportunities.6 
 
2.2. Symptom 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har många olika symptom och kännetecken som 
varierar från fall till fall. Därmed kan listan över just kännetecken göras oändlig om så 
skulle önskas. 
 
2.2.1 Läsning 
Inom specifikt läsningen är kännetecken så som svårigheter med att avkoda språkljuden i 
talet vanligt, detta trots normal hörselförmåga. Även att i skolan kopiera lärarens 
anteckningar från tavlan kan vara ett stort hinder då bokstäverna sällan vill hamna på rätt 
plats i det egna anteckningshäftet. Svårigheter att minnas nya ord är även det en 
svårfrånkomlig egenskap hos dyslektiker, liksom att läsningen går långsamt och 
mödosamt. Felläsning vid ord som liknar på varandra (till exempel bor och bro), samt 

                                                           
1  Stadler, Ester.1994.  
2 Atre, Hans m.fl.1996. s. 28. 
3  Stadler, Ester.1994. s. 12. 
4  Gillberg, Christopher m.fl.1994. s.16. 
5  Stadler, Ester. 1994. s. 13. 
6  Piotrowski, Judith. 2000 sid. 51 



förlust av ordens ändelser vid läsning och gissning på ord vid för dem svåra 
formuleringar i böcker, är vanligt förekommande.7 
Att en elev stannar upp mitt i texten och tvingas läsa om, vänder om hela ord (som – 
mos), och drar med tidigare ljud i samma ord (skrattade – skrattatade) är även de vanliga 
varningstecken på att läs- och skrivsvårigheter kan finnas hos den specifika individen. 8 
 
2.2.2 Skrivning 
Även inom skrivningen finns tydliga varningssignaler att leta efter om man befarar att en 
elev lider av dyslexi. Några av dessa kan vara att eleven i fråga är osäker på bokstävers 
form och ljud, utelämnar vokaler och ändelser, kastar om konsonanter, glömmer prickar 
och ringar vid bokstäver, spegelvänder bokstäver och siffror, och skriver otydligt p.g.a. 
dålig motorik eller för att dölja stavfel.9  
 
2.2.3. Andra kännetecken 
Förutom de vanligaste symptomen på läs- och skrivsvårigheter, som innefattar just 
problem och fel vid läsning och skrivning, finns utöver dessa även andra vanligt 
förekommande kännetecken. Dessa har exempelvis med sammanblandning av 
vädersträck samt höger och vänster att göra. Även svårigheter med datum och månader 
kan höra hit, liksom problem med att uppfatta rim. Scheman och tabeller kan även utgöra 
problem för elever med dyslexi. Ur ett rent utvecklingsperspektiv kan även nämnas att 
elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har långsam språkutveckling, sen motorisk 
utveckling, brister i visuell perception, svagheter i temporal- och spatial medvetenhet 
(tid- och platsmedvetenhet), oklar handdominans, svag sensomotorisk utveckling, 
bristande uthållighet och framför allt svag koncentrationsförmåga och dåligt 
självförtroende. En annan mycket påtaglig ledtråd till huruvida en elev kan ha läs- och 
skrivsvårigheter är en uppenbar ovilja till skolan i allmänhet och läsning och skrivning i 
synnerhet. Dessa elever brukar ofta vara flitiga på att komma med undanflykter i form av 
bortförklaringar så som magont och huvudvärk.10 Det är också mycket vanligt att elever 
med läs- och skrivsvårigheter även lider av problem med koncentration och 
uppmärksamhet11 samt har svårt att ställa om synskärpan från närseende till seende på 
långt håll.12 Även arbetsminnet kan vara nedsatt vilket påverkar läsningen.13 
 
2.3. Orsaker 
Orsakerna till uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter har länge diskuterats och än idag 
finns ingen klar, allmängällande orsak. Dock har ärftlighet lyckats påvisas som en möjlig 
orsak, liksom skador under fosterstadiet.14 Det bör dock nämnas att även miljön är av 
största vikt när det kommer till uppkomsten av dyslexi. Ju mer variation miljön bidrar 
med, desto mindre roll sägs det genetiska arvet ha.15 

                                                           
7  Andersson, Bodil m.fl. 2006 
8  Stadler, Ester.1994. 
9  Stadler, Ester.1994. 
10  Andersson, Bodil. 2007. 
11  Stadler, Ester. 1994.  
12  Lundgren, Torbjörn m.fl. 2003. 
13  Andersson, Bodil m.fl. 2006. 
14  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. 
15  Carsten, Elbro. 2004. 



 
2.3.1. Ärftlighet 
Det finns flera orsaker till att en elev utvecklar läs- och skrivsvårigheter, en av dem 
påstås vara att dyslexi är ärftligt. Hallgrens undersökning från år 1950 redovisar en studie 
omfattande 112 familjer med ett eller flera barn med diagnosen dyslexi. Av dessa familjer 
kom Hallgren fram till att det i dryga 80 % av fallen fanns en förälder med samma 
svårigheter som barnet.16 Förklaringar till denna ärftlighet som givits är bland annat: 

Vad som ärvs i de ärftliga dyslexifallen är dock oklart. Mycket talar för att det är fråga om 
brister i fonologisk kompetens som går i arv genom generationer. [---] Att döma av vissa studier finns en 
s.k. dominant arvsgång i många fall. Detta skulle innebära att hälften av alla barn, där en förälder har 
dyslexi, får lättare eller svårare former därav.17 

Enligt undersökningar utförda av professor S. Samuelsson har en elev 30 % 
större risk att utveckla dyslexi om en av elevens föräldrar har samma diagnos.18 Det är 
dock viktigt att poängtera det faktum att dyslexi även kan uppträda utan ärftliga 
sammanhang, då miljön även till stor del spelar in.19 
 
2.3.2 Neurologiska faktorer 
I vissa enstaka fall kan även dyslexi vara en följd av en hjärnskada som exempelvis 
hjärninflammation. Risken att ett barn utvecklar dyslexi kan även öka om modern under 
sin graviditet varit med om ofördelaktiga förhållanden. 

Risken för [---] dyslexi kan öka om det finns en kombination av ärftlighet och ogynnsamma 
förhållanden i samband med graviditet. Sådana faktorer kan bidra till att nervsystemet under fostertiden 
inte får en fullgod näringsmiljö, och att avvikelser i hjärnans morfologi och funktion då uppstår.20 

Idag finns ingen garanti till vilken kromosom som bär anlaget till dyslexi. 
Den så kallade kromosom 15 har varit under undersökning som den avgörande faktorn, 
och x-kromosomen har i några fall kunnat påvisa ett samband med dyslexi. Men även 
kromosom nummer sex sägs ha ett säkert samband med detta handikapp.21 Troligt är, att 
det i den genetiska uppsättningen av kromosomer finns olika antal defekter och 
variationer som bidrar till uppkomsten av dyslexi hos en individ. Vad som står klart idag 
är dock att dyslexi sällan har endast en orsak, utan fler; ibland är de ärftliga faktorerna 
som väger in tyngst, andra gånger finns en hjärnskada som dominerar. Även 
psykologiska faktorer kan ha en avgörande effekt. Av dessa orsaker sägs ändå 
ärftligheten vara den som påvisat störst inverkan i uppkomsten av dyslexi. Detta är dock 
svårt att bevisa. Det går heller inte att bevisa huruvida det alltid är samma del av hjärnan 
som är inblandad i språkliga svårigheter, men vad gäller fonologisk dysfunktion tros det 
hjärncentra som verkar vid språkfunktioner vara abnormalt. 
Planum temporale, ett av områdena i mitten av hjärnan, sägs ha stor betydelse för 
språkperceptionen. Hos en vanlig vuxen människa är oftast detta område asymmetriskt på 
så vis att den vänstra sidan, som anses vara av största vikt för språket, är något större än 
den högra. Hos en dyslektiker dock, är den högra sidan många gånger påtagligt större än 

                                                           
16  Johansson, Tomas m.fl. 1996. 
17  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. s. 44-45.  
18  Andersson, Bodil. 2007. 
19  Stadler, Ester. 2006. 
20  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. s. 47. 
21  Carsten, Elbro. 2004.  



vanligt. Hjärnans asymmetri har därför på sista tiden flitigt diskuterats vara 
sammankopplad med dyslexi.22 
 
2.4.Frekvens 
Det finns ett stort mörkertal inom kartläggningen av dyslexi. Detta har olika orsaker, 
exempelvis att många elever med dessa svårigheter går ut grundskolan utan att ha blivit 
upptäckta och fått adekvat hjälp. En annan orsak är också att flickor tros vara svårare att 
upptäcka då dessa många gånger sägs jobba tystare och på andra vis vara bättre på att 
dölja sina svagheter än pojkar. Det finns inte heller några konkreta tillvägagångssätt att 
objektivt mäta dyslexi och skilja denna svårighet från andra sorter av temporära eller 
bestående läs- och skrivsvårigheter.23 De undersökningar som gjorts däremot, talar för att 
allt från cirka 2-4 % till 10 % lider av dyslexi.24 I genomsnitt kan sägas att ett barn per 
klass har dyslexi, varav ännu fler har någon lindrigare form av läs- och skrivsvårigheter. 
Av dessa siffror sägs det även vara fyra till fem gånger vanligare hos pojkar än hos 
flickor. 
 Kanske har flickor lättare att kompensera sina dyslektiska svårigheter genom att flickors 
allmänna språkliga förmågor vanligen är bättre utvecklade när läs- och skrivinlärningen påbörjas.25 

Andra orsaker till att dyslexi är vanligare hos pojkar än hos flickor, kan 
bero på faktiska könsskillnader. Malmqvist (1967) kom genom sina undersökningar 
bland annat fram till att flickor, ur lärares perspektiv, delvis är mer uthålliga, 
koncentrerade och emotionellt stabila än pojkar. Hon nämner också att flickor verkar 
besitta den typ av perceptionsförmåga som har stor vikt för läsinlärningen i större 
utsträckning än pojkar.26 

Att dyslexi är så mycket vanligare hos pojkar än hos flickor kan dock inte förklaras av ett 
dominant arv. Rent s.k. könsbunden arvsgång torde vara utesluten i många fall. Men det hindrar inte att en 
mamma utan allvarliga symptom kan ge sin son svår dyslexi i arv.27 

Det finns ingen forskning som hittills har kunnat bevisa att det finns ett 
sammanband mellan vänsterhänthet och dyslexi. Forskare har undersökt hypotesen att 
vänsterhänthet, allergier och dyslexi ofta förekommer tillsammans. De trodde att orsaken 
var att det manliga könshormonet, testosteron, bromsade vänster hjärnhalvas utveckling 
under fostertiden. Eftersom testosteron förekommer i större mängd i de manliga fostren 
kunde forskarna förklara varför dyslexi var vanligare hos pojkar än hos flickor.28 Många 
studier har gjorts om sambandet mellan vänsterhänthet och dyslexi, med resultaten har 
varit allt annat än enhetliga. Detta samband kan därmed inte bekräftas genom forskning. 
Däremot har det på senare tid från flera håll hävdats att oklar handdominans är vanligt 
hos dyslektiker.29 
 
2.5. Vad bör göras? 
Elever med läs- och skrivsvårigheter utgör en heterogen grupp. Den ena är sällan den 
andra lik när det gäller symptom och orsaker till uppkomsten av svårigheterna. Detta 
                                                           
22  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. 
23  Stadler, Ester 1994. 
24  Andersson, Bodil. 2007.  
25  Ibid. s. 2. 
26  Stadler, Ester. 1994. 
27  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. s. 45. 
28  Gillberg, Christopher m.fl. 1994. 
29  Stadler, Ester.1994. 



innebär därmed givetvis också att de olika individerna ofta behöver olika slags hjälp för 
att överkomma sina hinder. Det finns dock vissa allmängällande områden som kan löna 
sig att titta närmare på när det kommer till utredning och senare även diagnostisering av 
läs- och skrivsvårigheter.  
 
2.5.1. Samarbete 
Eftersom ett dyslexifall i allra högsta grad kan skilja sig från ett annat är det inte enkelt 
att lägga fram ett entydigt program för vad som bör utredas vid dessa svårigheter. I stora 
drag går det dock att ge förslag på specifika företeelser som är bra att titta närmare på då 
en elev befaras ha utvecklat dyslexi. Det är alltid en god idé att samarbeta med 
specialister vid dessa utredningar, om inte till och med ett måste. Det finns så otaligt 
många faktorer som spelar in vid läs- och skrivsvårigheter, och därmed är även listan 
över vad som bör utredas lång. Exempel på sådana specialister är neurologer, 
psykiatriker, ögonläkare, logopeder och optiker, som alla är långt mer insatta i sina 
specifika områden än vad exempelvis en lärare utbildad inom specialpedagogik är. En 
självklar, men även otroligt viktig aspekt är att man samarbetar med eleven själv samt 
hans eller hennes föräldrar. Eftersom elever många gånger ter sig olika i skolmiljön än 
utanför denna, är ett nära samarbete med just föräldrarna och övrig skolpersonal samt 
kanske fritidsledare eller idrottsledare en mycket god förutsättning då detta kommer att 
underlätta kartläggningen av problemen.30 Då det är av stor vikt att eleven får 
stimulerande och aktiva övningstillfällen även i hemmet är det viktigt att skolan och 
hemmet har ett fungerande samarbete, så att föräldrarna kan få hjälp med vad och hur de 
bör träna för att eleven skall visa framsteg i sitt arbete.31 Samarbetet lärare emellan får ej 
glömmas bort, alla lärare runt eleven bör vara involverade i elevens utveckling.32 Det är 
även viktigt att föräldrarna stöttar sitt barn från hemmet, exempelvis genom att ha en 
lässtund varje dag för att bidra till att deras barn utvecklar läsglädje och får 
läserfarenheter. 33 

Föräldrarna kan också stimulera elevernas skrivnings- och stavningsutveckling genom att 
uppmuntra dem till funktionell skrivning - att skriva meddelanden, inköpslistor, vykort från resor och så 
vidare. Det är viktigt att den funktionella aspekten av skrivandet står i fokus på det viset att föräldrarna 
inte berättar hur ett ord ska skrivas och inte påpekar stavfel, om inte barnen själva ber om detta.34   
 
2.5.2. Diagnostisering 
Vanligtvis baseras diagnostiska prov på tanken att ”läsa av” klassen för att se hur den 
egna undervisningen fungerar, och kontrollera huruvida förändringar i lektionsstrukturen 
behöver äga rum.35 
 När man ser resultatet av undervisningen kan man göra en bedömning av hur man bäst kan 
vidareutveckla metodik och arbetssätt. Syftet är då inte att ställa enskilda diagnoser som t.ex. om dyslexi 
föreligger eller inte.36 

Trots att man än idag inte är på det klara med vad dyslexi egentligen är så 
finns det dock några sorters test som kan vara till hjälp vid en diagnostisering. 

                                                           
30  Ibid. 
31  Andersson, Bodil m.fl. 2006.  
32  Ibid. 
33  Asmervik, Sverre m.fl. 1993. 
34  Asmervik, Sverre m.fl. 1993. s. 62 
35  Stadler, Ester.1994. 
36  Stadler, Ester.1994. s. 82. 



Exempelvis är läs- och stavningsprov en självklarhet vid dessa screeningar. Dessa prov 
ger svar på vem som har svårigheter inom detta område, samt specifikt vilka 
svårigheterna är. Men testerna som sådana ger ingen hjälp med läs- och skrivsvårigheter. 
Därefter behövs ett vidarearbete genom sökandet efter bakgrunden till svårigheterna. 
Dessa bakgrunder behöver naturligtvis inte alltid vara dyslexi, utan kan även ha andra 
orsaker, såsom en svag inlärning av fonem, nedsänkt syn eller rentav ett ointresse av 
skolan i allmänhet och kanske läsning/skrivning i synnerhet.37 
 
2.5.3. Tester 
Det bästa är att sätta in åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter redan i 
förskolan, men om detta inte görs, bör man i årskurs ett satsa på att göra en 
screeningundersökning av alla elever under vårterminen. På det sättet är det enkelt att 
fånga upp de elever som är exceptionellt svaga och påbörja åtgärdsprogram för dessa så 
fort som möjligt.38  

Vanligt i Sveriges skolor inom specialundervisningen är att låta eleven göra 
ett läs- och skrivprov för att sedan följa upp detta med ett test som mäter den allmänna 
intelligenskvoten, exempelvis testet WISC ( Wechsler Intelligence Scale for Children). I 
det testet ombeds eleven bland annat göra ett aritmetiktest, återge visuella mönster ur 
minnet, samt att repetera upplästa sifferserier framlänges och baklänges. WISC innefattar 
även ett generellt kunskapstest. Även språkliga test av olika former används flitigt inom 
diagnostiseringen av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Ett exempel på ett sådant test 
kunde vara ITPA, Illinois Test of Psycholinguistic Abilities. Detta test är framtaget för att 
i första hand hjälpa barn med tal-, inlärnings- och språksvårigheter, men rekommenderas 
inte att användas som enda källa, utan i kombination med andra test. Ett annat flitigt 
använt test är UMESOL, Umeås metalingvistiska skriv- och läsmaterial för lågstadiet. 
Detta material utkom 1984 och grundar sig på hur inlärningen påverkas av den egna 
självbilden, samt betydelsen av den fonologiska medvetenheten.39  
 Syftet med materialen är att åstadkomma en detaljerad kartläggning som grund för 
diagnostisering och pedagogiska hjälpinsatser. Syftet är i UMESOL inte att jämföra elevers resultat med 
normgrupper. De kvalitativa observationerna av elevernas beteende och reaktioner inför uppgifterna 
räknas som viktig information.40 

DLS (Diagnostiska Läs- och Skrivprov) är ett av de äldsta standardiserade 
läs- och skrivtesten i Sverige. Med hjälp av DLS kan lärare mäta ordförståelse, 
läshastighet, läsförståelse, avläsningsförmåga av både ord och text, samt 
diktamensskrivning.41 
 
2.6. Hjälpmedel 
I Sverige finns det 70 000 inlästa böcker, s.k. talböcker. Dessa inkluderar både 
skönlitteratur och facklitteratur. Talböckerna finns att låna på biblioteket, tyvärr går de ej 
att köpa i affärerna. Istället finns s.k. kassettböcker som, liksom talböckerna, kan lånas på 
biblioteket men även är tillgängliga att köpas i vanliga bokhandlar. Kassettböckerna finns 
att få som kassetter eller som cd. TPB (Talboks- och punktskriftsbiblioteket) är en 
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förening som läser in text på cd-romskivor i standardformat DAISY (digitalt anpassat 
informationssystem). På detta sätt får stora böcker som t.ex. lagboken plats på endast en 
skiva. Det går enkelt att bläddra till olika sidor och hitta olika rubriker. Skivorna spelas 
upp i s.k. daisyspelare eller i en vanlig cd-spelare som klarar av MP3. Ett annat 
hjälpmedel som finns att tillgå är stavningskontroller. På datorn finns som standard ett 
stavningsprogram, vilket är bra, då eleverna inte tar datorns rättning lika hårt som en 
annan människas tillrättavisning. Elever med läs- och skrivsvårigheter har oftast väldigt 
dåligt självförtroende. För att motarbeta den egenskapen och för att bygga upp ett bättre 
självförtroende är det viktigt att läraren inte rättar alla stavfel i en text som eleven skrivit. 
Läraren kan istället rikta in sig på de mest akuta stavfelen eller på att rätta ett visst stycke 
av texten. Nackdelen med stavningsprogramen är att vissa felskrivningar i form av 
enstaka ord kan komma att tolkas som rätt av datorn om ordet i sig inte är felstavat, men 
av fel innebörd. Ett exempel på detta kan vara ord som ”tall” som i sig är rättstavat, men 
blir fel i en mening där eleven ämnade använda ordet ”tal”. För att eleven skall kunna 
koncentrera sig på att producera en text utan att bli distraherad av alla röda markeringar 
finns möjligheten att stänga av stavningskontrollen. Det finns speciella 
stavningskontroller för elever med dyslexi. Ett sådant program kontrollerar ord som 
ljudmässigt påminner extra mycket om varandra t.ex. ”hjort” och ”gjort”. Ytterligare ett 
hjälpmedel för elever med läs- och skrivsvårigheter är talsyntes. Talsyntesen används för 
att läsa upp texter från Internet. Dessa hjälpmedel är dyra men sjunker i pris hela tiden. 
Eleverna kan också få använda talsyntes då de själva skrivit en text. Genom att få den 
uppläst av datorn kan de på egen hand höra var de har skrivit fel. Ordprediktion är även 
det ett program som används av elever med dyslexi. Ordprediktion finns dock inte, vilket 
heller inte talsyntesen gör, som standardprogram. Eleven skriver första bokstaven i ett 
ord, datorn ger då olika förslag på ord och dessa kan även läsas upp högt genom just 
talsyntesen. Taligenkänning är i sin tur ett mycket bra hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, och är grundad på samma idé som talsyntesen. Eleven kan prata in text 
på datorn, och genom att eleven läser in sin röstprofil kan datorn känns igen elevens röst. 
Genom detta program kan eleven se hur det talade språket ser ut i skrift. Programmet är 
främst utformat för att vara en form av ”sekreterare”. Nackdelen med programmet är 
dock att datorn kan blanda ord som ljudenligt ligger nära varandra, t.ex. ”oss” med ”och”, 
det gäller då att vara uppmärksam på att dessa fel kan uppstå.42 

Texter som elever med läs- och skrivsvårigheter ska läsa eller skriva bör ha 
större radavstånd och teckenstorlek. Att anteckna på lektionerna kan vara besvärligt för 
elever med dyslexi, de hinner inte skriva i samma hastighet som de andra och all 
koncentration går till att skriva av, vilket innebär att det som sägs utöver anteckningarna 
inte uppmärksammas. Lärare kan då låta eleven kopiera anteckningar från en annan elev, 
eller hjälpa till genom att kopiera lektionsmaterialet. Eleven kan också få använda en 
bandspelare där han/hon bandar in det som sägs på lektionerna, eller ett fickminne där 
eleven istället för att skriva pratar in anteckningarna. Det går också att använda ett s.k. 
whiteboardstöd. Genom det kan eleven enkelt få utskrivet vad som står på tavlan eller få 
det skickat som en fil till datorn.43 Även enkla hjälpmedel som exempelvis vanliga 
papper kan underlätta läsningen för svaga elever;  
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Det är mycket vanligt att dyslektiker tar fel rad vid radbyte eller inte alls hittar ny rad. Det 
kan vara till hjälp att hålla ett pappersark under den rad man läser, och flytta ner arket en rad i taget. Det 
är lättare att läsa smala spalter än breda.44 
 
 
2.7. Läsinlärningsmetodik 
Vårt alfabet bygger på fonologiska principer, och det är just med fonologin 
dyslektiker har problem. En strukturerad och långsam inlärning är viktig för att 
automatisera associationer mellan ljud och bokstav. Detta bidrar senare till en 
säkerhet i avkodningen. För att undvika svårigheter rekommenderas att lärare lär 
ut endast en bokstavstyp i början, det vill säga inte versaler och gemener parallellt. 
För att stärka associationer mellan ljud och bokstav har det visat sig vara effektivt 
att aktivera flera sinnen samtidigt, ett exempel på detta kan vara att sjunga på 
vokaler medan eleverna tittar på bokstaven och samtidigt spårar dess form med 
handen på bänken eller i luften. Det har även visat sig vara effektivt med en 
strukturerad inlärning steg för steg där nya moment introduceras först då de gamla 
är säkert inlärda. Den första lektionen har stor betydelse för elevens framtida 
läsning och skrivning. Vilken metod som än används bör lärare förklara denna så 
att eleverna förstår. Det är viktigt att förklara att skriftsystemet är konstruerat på 
ett visst sätt så att eleverna förstår att skrivna ord består av delar, det vill säga 
bokstäver, samt att talade ord består av ljud. Ett enkelt sätt att förklara 
bokstäverna och deras ljud kan vara förklaringen att varje bokstav bär ett ljud 
inom sig.45 

Formen på bokstaven visar vilket ljud den har inom sig. Bokstaven är en bild av ett ljud. 
När man läser säger man det ljud som bokstaven bär med sig. [---] När man skriver, lyssnar på sig själv, 
sina egna tystna ord, och sparar ljuden på pappret i form av bokstäver. Man kan ge pappret till någon 
annan, som kan titta på bokstäverna och lyssna på vad de säger. 46 

Inom det så kallade konsensusprojektet som leddes av professor Mats 
Myrberg drogs några slutsatser till hur lärare och specialpedagoger framgångsrikt 
kan arbeta med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Några av punkterna som 
listades var vikten av en hög lärarkompetens  

En skicklig lärare är förtrogen fler olika metoder och material och kan anpassa 
undervisningen efter varje barn. En skicklig lärare vet varför han eller hon arbetar på ett visst sätt vid ett 
visst tillfälle. Läraren ska hjälpa eleverna att hitta effektiva strategier som leder till framgång.47 
Övriga punkter som nämndes var behovet av tidiga insatser i läs- och 
skrivinlärningen, kontinuerlig och strukturerad undervisning, tillräckligt med tid 
och lärarstöd, motivation och sammanhang för eleven, medvetenhet och 
målinriktning, användning av dataprogram som hjälpmedel, god samverkan med 
hemmen samt högläsning både i skolan och i hemmet. 48 Utöver dessa 
allmängällande tips finns självklart även det klassiska läs- och 
skrivinlärningsmetoderna som exempelvis Witting-metoden, Läsning på Talets 
Grund (LTG) samt Ljud- och Ordbildsmetoden. I Wittingmetoden lär sig eleverna 
först alla vokaler och sedan konsonanterna l, m och s. Då den första konsonanten är 
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inlärd ljuds denna samman med vokalerna till allt från nonsensord till ”riktiga” 
enstaviga ord såsom ”el” och ”il”. I LTG skapar eleverna en egen text utifrån sina 
kunskaper och erfarenheter. Eleverna dikterar en text som läraren skriver ner och 
texten bearbetas sedan genom både ljud- och ordbildsmetoden som nämns senare i 
detta stycke. Ljudmetoden har utgångspunkt i språkets ljudmässiga uppbyggnad, 
vilket innebär att orden helt enkelt ljudas fram bokstav för bokstav. Denna metod 
passar bra i språk som är relativt ljudriktiga. Ordbildsmetoden däremot utgår från 
att ordet ses som en hel bild. Denna metod kan användas som komplement till 
ljudmetoden vid ord som inte stavas som de låter (icke ljudriktiga ord). Det går 
tyvärr inte att på rak arm hävda att en metod är bättre än en annan, den bästa 
metoden är den som bäst passar eleverna och läraren från fall till fall. Det är bra att 
som lärare vara förtrogen med olika metoder och arbetssätt för att kunna modifiera 
dessa så att de gynnar eleven. Lärare bör även se över behov av åtgärder. Exempel 
på dessa kan vara att avdramatisera läsningen som sådan, komma ifrån eventuella 
gissningsstrategier samt utveckla den språkliga medvetenheten. Viktigt är även att 
ge eleven en känsla av framgång. Elever som välstrukturerat får leka med 
bokstäver och språkljud, exempel genom Witting-metoden, har dokumenterats löpa 
mycket mindre risk för att få allvarliga läs- och skrivsvårigheter än andra elever.49 
Även Bornholmsmodellen är användbar; genom den kan lärare träna den språkliga 
medvetenheten på ett roligt sätt, exempelvis genom lekarna ”Påse med saker”, 
”Tokprat” samt olika lekar med rim och ramsor.50 Lika viktigt är även träning av 
ljudsegmentering och ljudsintes, samt ett eventuellt samarbete med en talpedagog. 
För att underlätta den dagliga undervisningen i klassrummet kan hjälpmedel såsom 
dator, bandspelare, mikrofon och hörlurar användas. Gemensamma texter bör 
finnas inlästa på band eller läsas upp för elever med svårigheter. Det är även viktigt 
att föräldrar till elever med läs- och skrivsvårigheter dagligen tränar med sitt barn i 
hemmet. Dessa träningspass kan omfatta roliga ljudövningar samt träning i att 
skriva aktuella bokstäver tydligt och i korrekt skrivriktning i skrivbok cirka 15 
minuter per dag. 51 Förslag till intensiva läskurser har även givits för elever med 
läs- och skrivsvårigheter, där målet är att förbättra elevernas läs- och 
skrivsvårigheter samt att hjälpa dem få en mer positiv uppfattning om skolan och 
det egna lärandet. En sådan kurs kan omfatta upp till 15 lektioner varje vecka.52 
Utöver metoderna är självklart ett vänligt och inlärningsbefrämjande klimat i 
skolan att eftersträva. Inlärning fungerar bäst då eleven trivs och har roligt.53  
 
2.8. Läxor, prov och betyg 
Det är viktigt att som lärare gå igenom läxorna före de skickas hem med eleven. En bra 
utgångspunkt när det gäller skrivläxor (och skolarbetet i allmänhet), är att låta eleven få 
berätta och skriva om saker som han/hon själv är intresserad av. På det sättet kan intresset 
för skolarbetet bibehållas, vilket kanske inte skulle vara fallet om en elev med ett 
ointresse för att skriva dessutom måste skriva om något som av eleven tolkas som tråkigt. 
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Ibland är det viktigare att skapa intresse för, och befästa kunskap i, specifika områden, än 
att ytligt gå igenom nytt stoff innan det gamla är befäst.54 

Om det finns särskilda skäl får läraren vid betygssättningen bortse från enstaka mål som 
eleven skall ha uppnått i slutet av nionde skolåret. Med särskilda skäl avses funktionshinder eller liknande 
personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som utgör ett direkt hinder för att eleven skall 
kunna nå ett mål.55  

Många elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta även problem med 
koncentrationsförmågan och behöver därmed ha lugnt och stilla omkring sig för att kunna 
koncentrera sig fullt ut, speciellt vid en kunskapsredovisning. Då kan det vara väldigt bra 
om eleven får gå iväg till ett skilt rum där de får sitta enskilt och skriva. För att vara säkra 
på att eleven uppfattat provfrågan riktigt är det bra om eleven kan få provfrågorna 
upplästa av en lärare eller genom talsyntes. Eleven kan annars få redovisa sina kunskaper 
genom att muntligt berätta vad de kan. Ett annat alternativ är att eleverna gör provet 
skriftligt precis som sina klasskamrater, men sedan får komplettera genom att även 
muntligt få berätta kring det han skrivit, det är även bra att låta elever med läs- och 
skrivsvårigheter få längre tid på sig att skriva provet56. 

Det är oftast bättre att grunda omdömen och betyg för elever med läs- och 
skrivsvårigheter på diskussioner hellre än skriftliga prov för att fastställa 
ämneskunskapen hos den enskilda eleven. Vid prov är det bra om elever som har 
svårigheter även där får använda olika hjälpmedel som t.ex. ordbehandlingsprogram m.m. 
Annars kan all energi gå till att försöka få ner skriften på pappret istället för att 
koncentrera sig på informationen som eleven faktiskt har. Grupparbeten är bra för vissa 
elever med läs- och skrivsvårigheter. På det sättet får de fram den information och 
kunskap som de besitter och får stöd från kamrater med den skriftliga delen. Det är alltid 
fördelaktigt för elever med läs- och skrivsvårigheter att få göra prov och redovisningar 
som skall bedömas muntligt. Läraren kan också grunda mycket av bedömningen på 
huruvida eleven är aktiv och verkar hänga med på lektionerna.57   
  
2.9. Förankring i styrdokumenten 
Inom skolväsendet har flertalet styrdokument upprättats som behandlar bland annat 
elevers rättigheter till stöd i skolan. Mycket av det fastslagna kan kopplas till elever med 
läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 
 
Skollagen 
 Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 
skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt 
utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till elever som har svårigheter i skolarbetet.58 
 
Grundskoleförordningen (1994: 1194) 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare eller på 
annat sätt har framkommit att eleven behöver särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att ett 
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åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och elevens vårdnadshavare skall ge möjlighet att delta vid utarbetandet 
av programmet. 59 

 
Särskilt stöd skall ges till elever med behov av specialpedagogiska insatser. Sådant stöd 

skall i första hand ges inom den klass eller grupp som eleven tillhör. Om det finns särskilda skäl, får sådant 
stöd istället ges i en särskild undervisningsgrupp. 60 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo -94) 
I Lpo-94 finns många riktlinjer och bestämmelser rörande vad som gäller för elever med 
olika former av läs- och skrivsvårigheter. Exempelvis nämns att hänsyn bör tas till 
elevernas olika behov och förutsättningar samt skolans ansvar gentemot de elever som av 
olika anledningar har svårt att nå målen för sin utbildning. Även de faktum att arbetet bör 
ske i samarbete med hemmet påpekas. Att eleven skall mötas med respekt för sin person 
och sitt arbete i skolan samt att skolan skall sträva efter att skapa trygghet och en vilja att 
lära finns också stadgat här.61  

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov av särskilt stöd [-
--] Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, [---] stärka elevernas vilja att lära och elevens 
tillit till den egna förmågan [---] stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter62 
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3. Syfte 
Uppsatsen är specifikt inriktad på hur lärare i årskurs ett till sju kan hjälpa elever med läs- 
och skrivsvårigheter samt specifika läs- och skrivsvårigheter. Hur kan lärare underlätta 
undervisningen för dessa elever? Dyslexi är vanligare än många anar i dagens skolor. 
Sällan kan elever med denna diagnos få den hjälp de har rätt till. Vetskapen om att lärare 
är skyldiga att hjälpa de elever i skolan som inte klarar av läs och skrivundervisningen 
gjorde att valet av uppsatsämnet läs- och skrivsvårigheter och dyslexi gjordes. Genom 
denna uppsats får lärare en vägvisare och grund för hur de skall kunna hjälpa dessa elever 
på ett kompetent vis.



4. Metod 
Funderingar kring vilken forskningsmetodik som bäst skulle passa uppsatsens syfte har 
ägt rum och värderats. 
4.1 Val av metod 
Diskussioner var vad som slutligen bidrog till det faktum att intervjuer var den metod 
som kom att användas under forskningen. Denna forskningsmetodik ansågs gynna 
uppsatsens syfte bäst eftersom intresset låg vid hur lärarna själva ser på läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi. Enkäter och observationer skulle även ha kunnat vara 
alternativa forskningsmetoder, men de skulle troligen lämnat skrivande parter med 
väldigt lite material att arbeta med. Observationer ger svar på vad som sker precis vid den 
observerande stunden och svarar inte på hur lärarna och eleverna personligen ser på 
problemet. Enkätfrågor å sin sida besvaras ofta sammanfattat och kort vilket kan leda till 
vagt uttömda svar. Vid en intervju däremot, finns möjligheten att formulera om frågorna 
på ett annat sätt ifall undersökningspersonen inte uppfattat dem vid första gången.  

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 
och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla sin situation 
till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord.63 

Valet blev därmed att ta intervjupersonernas svar som källor64. Beslutet att 
välja ut lärare ur respektive grupp, det vill säga både klasslärare och speciallärare, togs 
redan vid ett tidigt stadium. Var och en av dessa lärare har intervjuats individuellt efter att 
de gett sitt godkännande. Om tillåtelse givits, har intervjuerna bandats in på band.  
 
4.2 Urval 
De medverkande lärarna har delvis valts ut via rekommendationer runt deras goda 
rykte inom området läs- och skrivsvårigheter, och i övriga fall genom konatkter. 
Totalt medverkade lärare ur fyra olika skolor. I telefonkatalogen finns samtliga skolor 
listade, vilket var till stor hjälp då lärarna kontaktades via telefon. Under detta första 
samtal tillkännagavs uppsatsämnet samt vad frågorna skulle komma att beröra. Utöver 
detta bokades även tid och plats för intervjuerna in. Innan dessa påbörjades ombads 
lärarna skriva under en godkännandeblankett65 för att materialet skulle kunna användas i 
uppsatsen.   
 
4.3 Genomförande 
Kvalitativa intervjuer till denna uppsats har gjorts enligt Trosts anvisningar66 och 
därefter har en intervjuguide sammanställts. Intervjuguiden består av ett antal 
frågeområden67 som fungerat som utgångspunkt då intervjuerna genomförts. Lärarna har 
fritt fått berätta utgående från dessa frågeområden. Intervjuerna har dokumenterats 
genom bandinspelningar, om den berörda läraren inte har haft något emot detta. 

Anteckningar har även förts där det centrala och viktiga i intervjun noterats. Samma 
person ställde frågorna under alla 10 intervjuer medan den andra antecknade det 
viktigaste som sades, då detta ansågs främja intervjuernas tillförlitlighet. Intervjuerna 
varade i 30 till 60 minuter vardera. Lärarna fick själva bestämma plats för intervjun. 
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Följdfrågor har i vissa fall ställts då lärarna under intervjuerna berört ett område som varit 
intressant att följa upp och titta närmare på.  
 
En provintervju har gjorts med en klasslärare för att kontrollera huruvida läraren i fråga 
förstod och kunde besvara frågorna, samt för att se om svaren på frågorna var väsentliga 
för problemformuleringen och gav tillräckligt uttömmande svar. Efter provintervjun 
drogs slutsatsen att frågorna var tillräckligt sakenliga och användbara. Efter intervjuerna 
sammanställdes dessa skriftligt i stora drag, där det viktigaste och mest centrala ur varje 
intervju plockades ut. De anteckningar som skrevs för hand under intervjuerna utgjorde 
grunden för behandlingen av dessa på dator.  
 
4.3.1 Insamlingsmetodik 
Ett tjugotal böcker rörande dyslexi som tros ge bäst förbehållning för uppsatsämnet har 
blivit utvalda. Dessa böcker har delats upp mellan skrivande parter på så vis att varje part 
läst hälften var och sedan refererat vad som lästs för den andra parten. Vartefter den 
utvalda litteraturen blivit bearbetad har väsentliga stycken och partier ur böckerna valts ut 
och renskrivits separat för att hålla ordning på all fakta som intagits. Då de väsentliga 
delarna ur texterna (böcker, facklitteratur, avhandlingar och artiklar) sammanställts, har 
en mind-map strukturerats upp som tillåtit en god översikt över det lästa materialet och 
därmed givit en välbehövlig hjälp inför den diskussion i uppsatsen där bakgrunden till 
ämnet har behandlats. 
 
 



5. Resultat 
Sex klasslärare samt fyra specialpedagoger som arbetar inom årskurs 1-7 har intervjuats 
inför denna uppsats. Samtliga har lärarutbildning. Nedanstående namn är fingerade. 
Många lärare har gett samma eller liknande svar på vissa frågor, vilket är orsaken till att 
bitvis endast de mest uttömmande svaren plockats ut i denna sammanfattning, detta 
enbart för att undvika onödiga upprepningar. Därför nämns inte alltid alla intervjuade 
lärare under varje fråga. Varje intervjuad klasslärare har en eller flera elever med någon 
form av läs- och skrivsvårigheter i sin klass.  
 
Lars har jobbat som lärare i två och ett halvt år. Han har för tillfället endast en elev i sin 
klass som har läs – och skrivsvårigheter. Lars använder sig inte av någon specifik 
inlärningsmetod då han inte anser sig vara tillräckligt insatt i de olika metoder som finns 
att tillgå. Han har valt att gå på sin intuition gällande vad som passar hans elever bäst.  
 
Lena har jobbat som lärare i 32 år. Hon anser att det vanligtvis finns åtminstone en elev i 
varje klass som har läs- och skrivsvårigheter, dock har hon ingen större erfarenhet av 
specifikt dyslexi då hon under alla sina år endast haft en elev med den diagnosen.   
 
Sune har jobbat som speciallärare i 20 år, innan dess arbetade han fyra till fem år som 
förskolelärare. Utöver detta har han även fyra års erfarenhet som lärare i specialklass. 
Under hela sin yrkesbana har Sune varit i kontakt med elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 
 
Lisa har jobbat som lärare sedan 1978. Hon har god arbetserfarenhet av elever med läs- 
och skrivsvårigheter men har dock ingen specifik utbildning inom just det området. 
 
Lea arbetar sin första termin som klasslärare. I hennes klass går en elev med läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Sigrid har tre års erfarenhet som speciallärare, innan dess har hon jobbat som klasslärare 
sedan 1989. Under alla hennes arbetsverksamma år har hon haft kontakt med elever med 
läs- och skrivsvårigheter.  
 
Selma har jobbat som lärare sedan 1980. För tillfället arbetar hon som behörig 
speciallärare. Selma menar att hon, under hela sin arbetsverksamma period, har stött på 
elever med någon form av läs- och skrivsvårigheter. Hon betonar att läs- och 
skrivsvårigheter inte i sig kan betecknas som själva handikappet hos elever som har svårt 
att läsa och skriva, utan påpekar att problemen ligger i perceptionen. Hon markerar vikten 
av ett stimulerande arbete med barnen redan från spädbarnsålder, då hon anser att en 
alldeles för passiv start i livet starkt kan påverka vidare utveckling hos individen.  
 
Lovisa har jobbar som lärare sedan 1979, och menar att läs- och skrivsvårigheter alltid 
funnits med i bilden, men att dessa inte var särskilt uppmärksammande under hennes 
första yrkesverksamma år. För tillfället undervisar Lovisa en elev med grav dyslexi. 
Lovisas skola är den enda av alla de skolor som deltagit i undersökningen som konkret 
och aktivt använder talsyntes i undervisningen och som hjälpmedel till läxläsning.  



 
 Linnea blev utexaminerad 1980, och har arbetat som lärare sedan dess. För tillfället 
arbetar hon som timlärare inom IT och historia. Under sina år som lärare har hon 
uppmärksammat olika typer av läs- och skrivsvårigheter och är tacksam för att det idag 
finns flertal olika hjälpmedel att använda vid dessa svårigheter.  
 
Solveig har jobbat 13 år som lärare, varav två år i högstadiet. Hon jobbar nu sitt fjärde år 
som speciallärare och har genom åren haft många elever med läs- och skrivsvårigheter 
och dyslexi.  
   
Har någon anpassning i klassrummet gjorts för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, i så fall vilka? Om inte, varför? 
Lars har inte gjort några specifika omstruktureringar i vare sig klassrum eller 
undervisning för att underlätta för sin elev, då han anser att eleven i fråga verkar klara sig 
tämligen bra utanvidare åtgärder. Eleven har tillgång till två lektioner med speciallärare 
varje vecka, utöver detta följer han med klassen och har samma lektionsupplägg och 
mängd av läxor som sina klasskamrater. Det största ansvaret gällande elevens läs- och 
skrivsvårigheter hamnar därmed hos just specialläraren. Inte heller Lisa har gjort någon 
specifik anpassning i klassrumsmiljön då hon anser att eleven med läs- och 
skrivsvårigheter i hennes klass klarar sig utmärkt ändå. Det enda riktmärke hon går efter 
är att undvika att placera elever med svårigheter i mitten av klassrummet. Hon ser gärna 
att de får sitta någonstans där de kan få lugn och ro men betonar ändå att hon inte vill 
avskärma dem från resten av klassen eftersom hon, liksom Lena, påpekar vikten av 
gemenskap, i synnerhet för dessa elever, samt vikten av arbetsro. Här arbetar även Lea på 
ett liknande sätt; inte heller hon har hjort någon särskild anpassning i klassrummet, detta 
eftersom hon påpekar att hennes elev inte lider av koncentrationsstörningar, utan jobbar 
på bra oberoende av placering. Också Lea betonar hur viktigt det är att skapa en 
gemenskap i klassen. 
 
Eftersom Sune på många år inte har jobbat som klasslärare har han heller inte haft 
möjlighet att utforma klassrummet på något specifikt sätt. Frågan är om någon särskild 
utformning av hans rum skulle vara nödvändig, då han oftast tar emot en elev åt gången 
och därmed har möjligheten att fokusera enbart på den eleven. Han har dock försökt 
skapa en hemtrevlig miljö i sitt rum där ett runt bord utgör centrum för undervisningen. 
Utöver detta finns även två datorer att tillgå i rummet liksom en whiteboard.  
 
Selma har infört skärmar och hörselskydd till klassen för att underlätta inlärningen hos de 
elever som utöver läs- och skrivsvårigheter även har problem med koncentrationen. 
Tabelltesten, som hon menar att ofta är tätt skrivna, brukar hon skriva för hand för att 
förenkla elevernas fokusering, då texten blir större, luftigare och därmed även enklare att 
läsa. Liksom Selma har även Solveig infört just skärmar och hörselskydd i 
undervisningen, även enskilda bord är bra, menar hon. Hon talar mycket varmt kring 
individualisering; olika böcker samt enskilt arbete på egen nivå är enligt henne goda 
förutsättningar för en bra inlärning. 
 



Elever med läs- och skrivsvårigheter i Lovisas klass får under lästimmen som sker varje 
vecka, lyssna på talbok. De får även skriva mycket på datorn men vill ändå ofta skriva för 
hand som de andra eleverna för att inte känna sig annorlunda. Sittplaceringen för dessa 
elever är viktig, då en plats långt fram i klassen främjar inlärningen då eleverna slipper 
distraheras av klasskamrater framför dem, samt att läraren vid en sådan elevplacering kan 
sitta och hjälpa eleven vid dennes plats och samtidigt ha god uppsikt över resten av 
klassen. Linnea däremot, talar positivt om en placering mitt i klassen där eleven 
förhoppningsvis ser tavlan bättre.  
 
Förekommer något samarbete mellan skolan och hemmet/lärare emellan? Hur ser 
det samarbetet ut?  
Någon kontakt med hemmet eller samarbete mellan de lärare som arbetar i elevens närhet 
sker inte från Lars sida då han menar att ett sådant samarbete vore onödigt då det ändå är 
Lars själv som håller i de teoretiska ämnena. Den lilla kontakt med föräldrarna som äger 
rum sker via specialläraren i form av kontinuerliga samtal någon gång varje termin, vid 
vilka Lars deltar. Föräldrarna läser och tränar med eleven hemma, och hjälper även 
eleven med sina läxor. 
 
Lena ställer sig positiv till samarbete lärare emellan då det kommer till elever med läs- 
och skrivsvårigheter. Hon betonar även vikten av samarbete mellan specialläraren och 
klassläraren i hjälpinsatsen för dessa elever. Att hålla en god kontakt med hemmet samt 
att uppmuntra föräldrarna till att stödja sitt barn bl.a. i läxläsningen är även något hon 
uttrycker som väsentligt. Sune svarar likartat, och betonar även han vikten av samarbete 
mellan skolan och hemmet och påpekar att  samarbete lärare emellan är A och O. Ju 
högre grad av läs- och skrivsvårigheter, desto intensivare bör kontakten med hemmet bli. 
Han anser det även enormt viktigt att det han och eleven jobbar med under 
specialundervisningstimmarna skall synas i det vanliga klassrummet. Det är viktigt att 
elevens specialundervisning ger resultat.  
 
Lisa har mycket samarbete med hemmet hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Hon 
uppmuntrar föräldrarna till att orka sitta med sitt barn under läxläsningen. Hon ringer 
föräldrarna då det behövs och har regelbundna möten med dem i skolan. Utöver detta har 
eleverna också skoldagböcker som även de fungerar som ett kontaktforum mellan hem 
och skola. Hon håller även ett gott samarbete med specialläraren som undervisar eleven 
kontinuerligt varje vecka. Liksom Lisa har även Leas kontakt med hemmet främst fått ta 
form genom telefonsamtal. Hon betonar att telefonkontakten inte skall vara enkelriktad, 
det vill säga enbart från skolan till hemmet, utan uppmuntrar även föräldrarna att ringa 
om de känner att det finns något de vill diskutera. Även kontinuerliga utvecklingssamtal 
äger rum. Samarbetet lärare emellan är vanligast då problem uppstår. Det tåls dock att 
nämna att Lea jobbar i en tämligen liten skola där ett vardagligt samarbete lärare emellan 
utgör en självklarhet.   
 
Sigrid samarbetar väldigt frekvent med klasslärarna. Hon medverkar vid enstaka 
föräldrasamtal samt vid möten då åtgärdsplaner läggs upp. Hon informerar även 
föräldrarna till en elev då hon beslutat att Maja Wittings metod bör tas i bruk för den 
enskilda eleven. Även kontakt via e-post förekommer. Även Lovisa berättar att hemmet 



alltid kontaktas innan en specifik åtgärd tas i användning för en elev, i hennes fall gäller 
det ofta inkörningen av programvaran talsyntes. En kontinuerlig telefonkontakt över vad 
som görs i skolan finns också. Även veckobrev till hemmen och elevernas 
planeringskalender fungerar som kontaktforum. Samarbetet mellan lärarna är vanligt 
förekommande.   
 
Som speciallärare medverkar Solveig vid utvecklingssamtal med de elever hon 
undervisar. Även lärare emellan förekommer det ett nära samarbete, men hon menar dock 
att hon skulle vilja ha mer tid med varje enskild klasslärare för att kunna diskutera 
grundligare runt varje elev med svårigheter.   
 
Har du märkt någon könsskillnad vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter?  
Om ja, vad tror du denna skillnad kan bero på?  
En klar skillnad mellan könen är synlig, där grupperna av svaga elever främst består av 
pojkar menar Lars. Han hänvisar till sina tidigare klasser och berättar att pojkarna även 
där utgjorde majoriteten av de elever som hade problem med läsning och skrivning. På 
frågan varför denna könsskillnad existerar svarar han att det troligtvis kan bero på det 
faktum att flickor lägger mer tid på skolarbetet samt att tjejer lättare kan kamouflera sig i 
klassen på så vis att de inte utmärker sig och därmed lyckas dölja sina svårigheter lättare 
än pojkar.  
 
Lena förklarar att könsskillnaden i de lägsta årskurserna knappt är synlig, medan 
flickorna blir något färre i gruppen av elever med läs- och skrivsvårigheter vartefter åren 
går. Hon förklarar detta med att flickor vanligtvis är mer medvetna och jobbar effektivare 
än pojkarna.  
 
Även Sune har sett en tydlig könsskillnad.  
 Det är nog mest pojkar. Vad det beror på... jag har inte något vetenskapligt att basera det på, 
pojkar är mindre benägna att vara läsande och intellektuellt intresserade. Flickorna har lite lättare, men 
pojkarna kommer ju ikapp. Flickorna läser mer böcker än pojkarna, kanske ligger det biologiskt att kanske 
pojkarna är barnsligare, jag vet inte. Ofta är det pojkar som behöver hjälp. Det är ett kultursociologiskt 
fenomen kulturellt vilket förhållande man har till texten. Flickor är närmare texten när de träder in i skolan 
än pojkar.   
 
Till skillnad från de flesta andra lärare har Lisa inte sett någon tydlig könsfördelning när 
det gäller läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att fördelningen, enligt hennes erfarenhet, 
varit mer eller mindre jämn. Lea har inte heller märkt av någon typisk könsfördelning och 
tillägger att hon har för lite arbetserfarenhet för att ha kunnat uppleva det. Hon berättar 
dock att hon är medveten om att forskningen påvisar att det är fler pojkar som får läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
”Det är mycket pojkar, flest pojkar”, berättar Sigrid. Vad det kan bero på har hon inget 
direkt svar på, men berättar att DLS otroligt nog har olika krav för flickor respektive 
pojkar i de högre åldrarna, vilket kan vara en orsak till att pojkar lättare räknas ha läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
”Det lutar åt att det eventuellt finns fler pojkar”, svarar Selma. Men detta är inget hon 
vågar säga bestämt. Orsaken till dessa eventuella könsskillnader menar hon kan bero på 



att skolans arbetssätt mer tilltalar flickor än pojkar samt att samhället som sådant, liksom 
individerna i det, behandlar flickor och pojkar olika. Flickor är bra på att sitta still och 
märks kanske därför inte lika mycket. Pojkar däremot får mer hjälp och uppmärksammas 
mer, då de ofta är stökigare än flickorna.  
 
Det är flest pojkar menar Lovisa. Antagligen beror detta på, tror Lovisa, att pojkar är mer 
utåtagerande samt att flickor ofta vill vara duktiga och därmed alltid gör sitt bästa. Här är 
även Linnea av samma åsikt och menar att omgivningens uppfattning på pojkar 
respektive flickor ofta spelar in. Flickor får tidigare början och uppmuntras positivare 
inom läsning och skrivning, menar hon. Flickor får dessutom en tjuvstart genom att de 
aktuella områdena i hjärnan som arbetar flitigast inom just läsning och skrivning 
utvecklas tidigare än hos pojkar. Hon nämner även att skolan är mer anpassad för flickors 
sätt att lära.  
 
Hur och när märker du när en elev börjar påvisa drag av läs- och skrivsvårigheter, 
vad gör du då? 
Lars menar att det tydligast framkommer att en elev har läs- och skrivsvårigheter då 
problem med stavning uppstår hos eleven samt då eleven uppvisar svårigheter med att 
lösa matematiska textuppgifter. För att underlätta för eleven anser Lars då att lärare kan 
uttrycka sig muntligt så att eleven inte behöver fokusera på den skriftliga biten.  
 
Att en elev har läs- och skrivsvårigheter är något Lena anser sig upptäcka relativt snabbt. 
Hon menar att det märks tydligt på kroppsspråket, ”eleven kan vara inbunden och 
försiktigt”. Även Sune har som åsikt att elever med läs- och skrivsvårigheter inte är svåra 
att upptäcka. Han menar att konsonanterna, som ofta klassas som svårast inom skrivning, 
utgör problem specifikt för elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket gör att de ofta 
tappar bort just de bokstäverna. Speciellt svårt är tonande respektive tonlösa konsonanter 
som till exempel g och b. Han berättar att det är lätt att fånga upp dessa elever genom så 
kallade ”screeningtest” där alla elever i varje årskurs får visa sina kunskaper i 
läsförståelse, stavning och ordkunskap. Dessa test omfattar även läshastighet. Testen han 
använder sig av är DLS test. Han påpekar också hur otroligt viktigt det är att vara tidigt 
ute; ”allt ska inte hända i årskurs fyra till fem, då är vi sent ute, då kan vi hålla på att 
tappa dom”. Han menar också att det är viktigt med många övningstillfällen där enkla 
saker byggs upp steg för steg. Han påpekar vikten av att möta eleven där han/hon 
befinner sig och leda eleven vidare därifrån. Tester görs där eleven testas fonologiskt, 
exempelvis genom att eleven skriver en text där Sune kan se huruvida eleven tappar bort 
bokstäver med mera. Även läsning av nonsensord utgör en form av textning.  
 
Lisa berättar att då en elev med läs- och skrivsvårigheter börjar i hennes klass är 
svårigheterna oftast redan kända, och hon behöver sällan vara den första som upptäcker 
besvären. I detta fall instämmer Lovisa då även hon menar att svårigheter inom läsning 
och skrivning ofta redan är upptäckta då dessa elever når henne, men tillägger att läs- och 
skrivsvårigheter ofta gör sig tillkänna genom bokstavsinlärningen. Lisa påpekar också att 
det inte är svårt att upptäcka huruvida en elev har svårt att läsa eller skriva, då eleven i 
fråga i dessa fall sällan läser i samma takt som de andra och heller inte har lika lätt att 
lära in rättstavning. Det vanligaste problemet inom detta område är oftast dubbelteckning 



menar hon. För att underlätta för dessa elever påpekar Lisa vikten av tillgång till 
speciallärare samt individualisering i klassen.  
 
Lea menar att hon har för lite erfarenhet för att tydligt kunna avgöra när en elev påvisar 
drag av läs- och skrivsvårigheter, men tillägger även att lärare självklart kan få onda 
aningar om en elev har svårt med avkodning och läsförståelse samt är svag i stavning. 
Solveigs svar på denna fråga var likartat; även hon nämner kännetecken såsom svag 
läsning och stavning, svårigheter att se skillnad på lång och kort vokal, men tar också upp 
klumpig motorik och vänsterhänthet som vanliga symptom. 
 
Varje höst och vår utförs allmänna screeningar, berättar Sigrid. Genom dessa screeningar 
uppmärksammas de svaga eleverna, då de testas i läsförståelse, läshastighet med mera. 
Testet som används i Sigrids skola är DLS. Kontinuerliga diskussioner med klasslärarna 
underlättar även gallringen av elever med svårigheter menar Sigrid.  
 
Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta auditiva problem menar Selma. De har svårt 
att diskriminera ljud, exempelvis kan begynnelsebokstäverna i ord vara svåra att uppfatta. 
Om de måsta ljuda sig igenom ord med exempelvis endast fem bokstäver, kan de vid sista 
bokstaven redan glömt bort de föregående bokstäverna och därmed få svårt att koppla 
bokstäverna till ett ord. Det finns många sätt att underlätta för dessa elever, exempelvis 
kan läraren underlätta läsningen genom olika knep som att täcka för texten vartefter 
eleven läser, eller förstora texten om så skulle behövas.  
 
Förekommer laborativt/praktiskt arbete även under de teoretiska lektionerna?  
I de naturvetenskapliga ämnena kan de från fall till fall ske att Lars avlägger lektionstid 
för praktiska övningar. Även i svenskan kan eleverna någon gång bli tilldelade praktiska 
uppgifter, han nämner exempelvis hur eleverna fått i uppgift att skriva en bok som senare 
skall publiceras. Detta för att skapa skrivarglädje bland eleverna då de får ett 
betydelsefullt, konkret resultat av sitt arbete.   
 
Laborativt arbete förekommer till och från i Lenas klassrum. Detta gör hon för att 
underlätta för eleven samt för att göra något roligt och konkret. 
 
Under Sunes lektioner används datorer flitigt. På dessa kan eleverna genom exempelvis 
programmen Lexia, Lär Dig Svenska, Läslandet, Ordklass, MiniMedia samt Greppet, öva 
sig på bokstavskombinationer, stavning och fonologisk medvetenhet. Till elevens hjälp 
finns även Talsyntes, där datorn kan läsa upp orden och meningarna eleven skriver. 
Genom det programmet kan eleven förhoppningsvis själv höra då något låter fel. 
Programmet Greppet talar Sune varmt om och berättar att detta är utvecklat specifikt för 
dyslektiker. Lisa anser också datorer vara ett gott hjälpmedel vid läs- och 
skrivsvårigheter, liksom tydliga målsättningar, proximala nivåer på uppgifter samt 
laborativa uppgifter som eleven själv har intresse i. Hon betonar att elever med läs- och 
skrivsvårigheter behöver ha praktiska uppgifter, och berättar att hon själv ofta använder 
sig av paruppgifter, spel med mera.  
 



Det laborativa arbetet ligger främst hos specialpedagogen, menar Lea. Hon berättar att 
hon konkretiserar mycket och använder sig exempelvis just nu av mycket experiment 
inom bland annat naturkunskap medan Sigrid mest använder sig av laborativt och 
praktiskt arbete inom särskilt svenska och matematik. Selma å sin sida menar att lärare i 
allmänhet är rätt dåliga på att nyttja laborativa övningar. I hennes skola har dock 
valprocesser och historiska händelser konkretiserats genom bland annat dramatisering. 
 
Linnea berättar att hon har något av en förkärlek till Montessorimetoden men påpekar 
också vikten av att blanda metoder utifrån de enskilda elevernas behov. Fördelen med 
Montessori, berättar hon, är individualiseringen och tanken att ge helheten före 
detaljerna. Hon berättar också att hon anser att laborativa övningar befäster kunskap 
bättre, men att inlärningshastigheten idag är så hög att utrymme sällan finns för praktiska 
övningar. 
 
Hur bedöms prov och läxförhör för elever med läs- och skrivsvårigheter? Utför de 
proven och läxförhören på samma vis som de andra eleverna? 
Lars inser att elever med läs- och skrivsvårigheter kan få undantag i bedömningen i form 
av överseende med stavfel och dylikt men väljer ändock själv att bedöma dessa elevers 
prov och förhör på samma villkor som de andra. Han ger ett exempel på prov i engelska 
där hänsyn till stavfel, omkastning av bokstäver eller tillägg av ändelser helt enkelt 
betraktas som fel, trots elevens kända svårigheter. Som motsats till Lars berättar Sigrid att 
hennes elever har samma ordförhör i engelska som sina klasskamrater, men orden är dock 
färre och bedömningen inte lika sträng. Proven Lars sammanställer är alltid skriftliga 
medan förhören för det mesta är muntliga. I Lenas klass däremot får elever med läs- och 
skrivsvårigheter delvis anpassade prov och läxförhör. Hon betonar dock, då hon själv 
undervisar en tämligen låg årskurs, att prov och läxförhör inte förekommer i så stor 
utsträckning än. De elever som har läs- och skrivsvårigheter får göra skriva sina prov och 
förhör hos specialläraren, där de kan gå igenom frågorna muntligt för att undvika att svag 
läsförståelse skall hindra eleven att påvisa sin ämneskunskap. Utöver detta kan dessa 
elever få anpassad diktamen i form av färre ord. För elever med svåra läs- och 
skrivsvårigheter sätts vanligtvis inga vitsord, men Lena försöker även att låta bli att 
självförtroendemässigt trycka ner de elever med lindrigare läs- och skrivsvårigheter 
genom att exempelvis inte rätta alla stavfel.  
 
Sune berättar att muntliga prov förekommer och att han ibland plockar elever från sina 
klasser för att de skall få möjlighet att skriva provet enskilt med honom då han kan hjälpa 
dem undgå att missförstå provfrågorna. Han anser även att lärare bör undvika att räkna in 
stavfel i bedömningen vid prov, det viktiga är att eleven visar hur väl han/hon kan ämnet. 
Eleverna med läs- och skrivsvårigheter i Lisas klass får samma prov som de andra, men 
får däremot mer hjälp inför dessa prov. Denna hjälp kan ske i form av individuellt 
sammanställda instuderingsfrågor samt av extra tid i skolan till att studera till proven. 
Hon rättar inte stavfel utan fokuserar på huruvida eleven har förstått vad ämnet omfattar. 
Hon har även många gånger gjort muntliga prov för elever med dessa svårigheter.  
 
Lea, liksom Lovisa, bedömer alla prov lika, men låter däremot elever med läs- och 
skrivsvårigheter utföra proven muntligt där eleven berättar och läraren antecknar svaren. 



Om eleven kan svaret på en fråga men har svårt att formulera sig för att få fram tanken 
kan Lea låta eleven rita en bild för att sammanfatta svaret och lättare kunna beskriva 
utifrån den.   
Liksom Lea använder sig Selma mycket av bilder i sina prov. Hon kan även plocka ut 
eleverna en och en för att bättre kunna klargöra provuppgifterna för dem, då behov av 
detta finns. Till hennes förfogande finns även assistenter som kan göra proven med dessa 
elever muntligt. 
 
Linnea tar stor hänsyn till elever med läs- och skrivsvårigheter när det kommer till prov 
och läxförhör. Frågorna läses upp för dessa elever och ibland anpassas proven på så vis 
att svaren inte baseras på berättande partier, utan att provfrågorna även är formulerade på 
ett sätt som kan besvaras med korta meningar. Om oklarheter i svaren skulle finnas, 
menar Linnea att lärare alltid i efterhand kan fråga eleven vad han eller hon menade med 
det specifika svaret och rätta därefter.  
 
Får ni någon form av fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter?   
Mycket fortbildning förekommer inom läraryrket menar Sune. Något obligatoriskt inom 
läs- och skrivsvårigheter existerar dock inte. 18 timmar regelbunden fortbildning varje 
läsår krävs av alla lärare men vad de timmarna behandlar får lärarna själva bestämma. 
Detta var svaret som samtliga lärare bidrog med, men de betonade också vikten av att 
med jämna mellanrum uppdatera sig inom nya rön. Endast små skillnader i svaren fanns; 
exempelvis arbetar lärarna på Leas skola efter årliga teman, där detta års tema är 
läsförståelse och skrivning. På kollegiemötena diskuterar därmed lärarna olika aspekter 
inom dessa områden. Under mötena delger även de lärare som gått fortbildningskurser 
inom just läs- och skrivsvårigheter vad de har lärt sig. Lisa å sin sida tillförlitar sig 
mycket på specialläraren som handledare i dessa frågor. Selma betonar vikten av att även 
assistenterna utbildar sig inom dessa områden, då det trots allt är de som arbetar närmast 
eleverna med svårigheter. 
 
Hur kan de elever som tappat motivationen till skolan i allmänhet och läsning och 
skrivning i synnerhet, uppmuntras?  
Lars försöker göra undervisningen rolig i form av att ge eleven en ”morot” att sträva 
efter. Denna ”morot” kan exempelvis bestå av att eleven får mindre i läxa eller att låta 
eleverna arbeta med material de själva anser vara intressant, menar han. 
 
Lena påstår att hon inte har haft en sådan elev i sin klass, och att de elever hon haft alla 
varit glada över att komma till skolan så länge de fått den hjälp de behöver. Hon menar 
att eleverna behöver lugn och ro, samt att vissa kan behöva anpassade uppgifter. Hon 
betonar dock vikten av att inte ge uppgifterna en alltför enkel uppläggning då detta kan 
bidra till att eleven lätt kan känna sig dummare än sina klasskamrater. Detta är något som 
bör undvikas, elever med läs- och skrivsvårigheter skall inte behöva känna sig uthängda, 
tvärtom behöver de få mycket beröm för att stärka deras självförtroende, berättar Lena 
vidare. Även Sune nämner vikten av stöd och support. Eleven har ofta en känsla av att 
inte räcka till, det är därför viktigt att skapa lugn och ro och därigenom låta dessa elever 
träda fram i gruppen, berättar han. Laissez faire, även kallat låt-gå-metod, bör undvikas. 
En klar och tydligt struktur med auditiva instruktioner är av största vikt, liksom 



återkoppling och tydliga paralleller till kursboken. Lea i sin tur menar att det är viktigt att 
berätta vikten av att kunna läsa och skriva. Många gånger kan man ”lura” eleverna till att 
skriva utan att de tänker på att det är just skrivning de övar på. Att leka och sjunga till sig 
kunskap kan även det vara exempel på sätt att göra undervisningen rolig och därmed mer 
lärorik; ”för att kunna sjunga en ny sång måste man ju också kunna läsa sångtexten och 
förstå innebörden”. Elever som inte tycker om att läsa kan finna glädje i just läsning 
genom att hitta en bok eller berättelse som rör elevens eget intresse, avslutar hon. Det 
gäller att vara glad och positiv med eleverna samt ge dem mycket beröm och uppmuntran 
via exempelvis något så enkelt som klistermärken, menar Sigrid. Selma däremot brukar 
ofta välja att gå tillbaka ett steg i undervisningen, då hon anser att eleverna på det viset 
kan få uppleva att de klarar av uppgifterna utan större svårigheter och därmed kan 
utveckla ett bättre självförtroende och en glädje inför exempelvis läsandet. Lovisa 
påpekar vikten av att hitta nya infallsvinklar för elever med motivationssvårigheter. Att 
stöd ges så fort en elev hamnat efter i skolan betonar hon som otroligt viktigt. Detta stöd 
kan i form av Wittingmetoden ge goda möjligheter till en fortsatt bra inlärning. ”Man lär 
när man har roligt” menar Linnea i sin tur. För att undervisningen och inlärningen 
roligare finns olika rörelselekar till förfogande. Att använda dator, ta stöd av bilder, läsa 
upp texter, använda PowerPoint och tankekartor för minnesstöd kan underlätta för elever 
med svårigheter och svag motivation. Hon betonar även vikten av att hitta en motivation 
för varje enskild elev, samt att höja deras självförtroende. Liksom Linnea betonar Solveig 
vikten av att göra undervisningen rolig, att hitta det som just den specifika eleven vill 
göra och utgå från hans eller hennes intresse.  
 
Hur arbetar eleverna med läs- och skrivsvårigheter under lektionerna? 
Lars berättade att de i hans klass jobbar tämligen traditionellt. Exempelvis använder alla 
elever samma böcker och alla får i stort sett samma läxa. De gånger då läxorna 
individualiseras är under matematiklektionerna, då de svaga eleverna kan få något mindre 
att göra hemma. Han nämner även hur eleverna för sina anteckningar under lektionerna; 

Eleven med läs- och skrivsvårigheter i min klass skriver alla anteckningar för hand precis 
som de andra. Vi använder nog vanligtvis inte någon dator. 
 
Lars använder dock datorer under lektionerna i engelska där ett ifyllnadsprogram hjälper 
eleverna med ordkunskapen. Det finns dessvärre i dagsläget ingen möjlighet för eleverna 
att låna hem detta program, men Lars menar att om en elev skulle ha behov och vilja att 
låna hem programmet borde detta inte vara omöjligt att ordna. Liksom i Lars klassrum, 
arbetar eleverna med läs- och skrivsvårigheter i Lenas klassrum på samma premisser som 
de övriga eleverna. De använder samma böcker, får samma läxor och skriver vanligtvis 
anteckningarna för hand. Det finns inom matematiken praktiska hjälpmedel såsom 
multilink-klossar och räkneramar men dessa får inte lånas hem. Vad som får lånas hem 
däremot är dataprogrammet Grafmatte. Hos specialläraren får eleverna jobba mer med 
datorer. Detta stämmer bra med vad Sune berättar. Hos honom är användning av datorer 
mycket förekommande.  
 
För att underlätta för elever med svårigheter läser Lisa alltid texter högt för att bidra med 
den auditiva delen till elever som behöver den. Hon påpekar också att det kan vara viktigt 
att upprepa samma sak flera gånger. Hon varierar sig mellan växel-, hög-, och tystläsning 
samt mellan olika former av skrivning. Vanligast är att Lisa, inom de teoretiska ämnena, 



skriver strukturerade punkter på tavlan efter att hon muntligt gått igenom de uppgifter 
som skall göras under lektionen. Hon menar att instruktioner för svaga elever bör vara 
korta och tydliga. De anteckningar som eleverna behöver få ner i sina skrivböcker skriver 
de själva ner för hand. Inte heller Lea använder sig av något specifikt anpassat arbetssätt. 
”Någon har anpassat matte men det är viktigt att eleven inte känner sig utpekad på grund 
av det, vilket de lyckligtvis inte heller gör i min klass.” För att underlätta för eleven 
berättar Lea att hon brukar sitta bredvid honom/henne så mycket som möjligt. Då det inte 
finns möjlighet till detta kan Lea förlita sig på gott klassklimat där eleverna själva 
gladeligen hjälper varandra. Hon använder sig även av mycket högläsning, sammanfattar 
ofta texter samt skriver punkter på tavlan.  
 
Programmet Lexia används flitigt på datorn i Sigrids rum. Hon berättar att hon brukar 
bränna skivor med uppgifter som eleverna får ta med sig hem och öva på. Även 
stjärnsvenska är ett material som används mycket under skoltid, men som även skickas 
hem med eleverna så att de kan läsa hemma med sina föräldrar. Hon betonar att elever 
med läs- och skrivsvårigheter behöver extra träning, extra tillfällen att ta in kunskap. 
Sigrid själv använder sig specifikt av Maja Wittings metod med förstaklassisterna som 
stött på problem inom läs- och skrivinläringen. Där tränas nonsensord kontinuerligt, samt 
elevernas förmåga att bilda egna ord och meningar. Sigrid betonar vikten av att dessa 
övningar utförs dagligen, då resultatet blir lidande om för lång tid mellan 
träningstillfällena passerar. 
 
Selma ger så gott som alltid individuella läxor och kan därmed stryka det minst 
väsentliga för de elever som upplever det tufft med skoluppgifter. Det är viktigt att 
anpassa undervisningen och materialet för den enskilda eleven, menar hon. I skolan får 
eleverna använda sig av läslinjaler och lässtenar för att underlätta läsningen. Stor möda 
läggs också på att hitta böcker som intresserar eleverna själva. Eleverna behöver inte 
skriva av från tavlan för hand, då det oftast får ett utskrivet papper med den aktuella 
texten på att limma in i sitt häfte. De yngre barnen brukar dock få anteckningar 
handskrivna av läraren eller av en kamrat. De texter som skall läsas ur böckerna, får 
elever med svårigheter upplästa för sig. Diskussioner och dramatiseringar kring texterna 
förekommer också för att koppla kunskaperna via bild- och känslominnena och därmed 
ge dem ytterligare en grund att befästa det inlärda. Vid inlärning av nya språk kan det 
hjälpa att rita bilder till. I Lovisas klass skriver eleverna med läs- och skrivsvårigheter 
kortare texter för hand, men får längre texter kopierade. I alla läsämnen scannas dessutom 
texterna in och sparas på ett USB- minne som eleven kan ta hem och få uppläst via 
talsyntes. Under majoriteten av Linneas lektioner har alla elever samma böcker men de 
som har läs- och skrivsvårigheter kan få anteckningar ur böckerna utskrivna. Ibland 
kortas läxorna av och ovanligt är inte heller att anpassade böcker inom specifikt 
matematik förekommer. För dessa elever har även talsyntes installerats på deras 
hemdatorer för att ge stöd under läxläsningen.  
 
Har du tips på hur en lärare i klassrummet kan arbeta med elever med läs- och 
skrivsvårigheter och dyslexi?  
Lars föreslår att undvika läs- och skrivövningar i allt för stor utsträckning samt att hitta 
på roliga ämnen att skriva om då eleverna då vanligtvis glömmer bort huruvida uppgiften 



är svår eller ej. Att krydda undervisningen med fler praktiska övningar menar han att 
också kan gynna elever dessa svårigheter.  
 
Lena betonar vikten av att jobba systematiskt samt att orka vara nitisk. ”Det är viktigt att 
se ljuset i tunneln, allt är inte så mörkt som det verkar, uppmuntran är oerhört viktigt.” 
Lisa i sin tur anser individualisering vara bra, samt att ta små steg i taget samt att jobba 
med självkänslan hos dessa elever. Även Sune berör hur viktigt det är att eleverna trivs i 
skolan, men också att de trivs med sig själva. Precis som vid dålig motivation menar han 
att det allmänt är viktigt att stötta elever med läs- och skrivsvårigheter för att de inte skall 
känna sig otillräckliga. Han betonar än en gång tydlig struktur och muntliga instruktioner 
samt vikten av en positiv inställning. Han menar också att klassläraren har en viktig 
uppgift i att få eleven att tycka att det är roligt att läsa. Han betonar att det skall vara kul 
att gå till skolan. Lea ger exempel på mer praktiska aspekter, såsom att ge färdiga texter, 
använda bandspelare och datorer samt att utnyttja anpassade läromedel, medan Sigrid 
lägger vikt vid klara, tydliga och auditiva instruktioner, högläsning och sökandet av 
hjälpmedel som exempelvis läspennor. 
 
En pedagogisk viktig åtgärd är att alltid vara svängd mot klassen då instruktioner och 
diskussioner förs med eleverna menar Selma. Att använda tavlan är viktigt, men lärare 
bör då tänka på att inte tala samtidigt som texten på tavlan skrivs. Att anteckningar på 
tavlan skall vara tydliga och i stort typsnitt kan vara av största vikt. Det kan trots detta 
finnas behov av att gå till de elever som behöver extra stöd och upprepa instruktionerna 
även om de finns uppskrivna på tavlan. För elever som har svårt att minnas fler 
instruktioner, finns möjligheten att ställa sig bredvid den specifika eleven med bildkort 
som representerar varje enskilt moment. Först kan instruktionen sägas muntligt, vartefter 
bilden läggs på bänken. Längre än tio minuters långa muntliga pass är inte att 
rekommendera då elever sällan orkar koncentrera sig längre än så. Att utestänga ljud och 
synintryck för elever som behöver detta kan hjälpa mycket, liksom att skriva 
anteckningar på datorn. Förstorad text, tyst omgivning samt hjälp av assistenter är 
utmärkta förutsättningar för att stödja en elev med läs- och skrivsvårigheter. 
 
Linnea lägger tonvikten på att följa med i vad som händer inom området läs- och 
skrivsvårigheter samt att ta vara på de kompensatoriska hjälpmedlen, exempelvis 
talsyntes, och våga använda dessa. Det är även viktigt att förklara för eleverna att alla är 
olika menar hon, och att det inte är orättvist att vissa elever får mer hjälp än andra. 
Rogivande musik kan underlätta inlärningen för vissa. Ett nära samarbete med kollegerna 
är dessutom A och O.



6. Analys 
Nedan har de intervjuade lärarnas kommentarer kort sammanfattats och återkopplats till 
litteraturen för att ge en bild av huruvida deras arbetssätt motsvarar vad forskningen 
bevisat vara gynnsamma inlärningsförhållanden för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
Även en allmän bild av hur lärarna i fråga tänker och agerar kring läs- och 
skrivsvårigheter i förhållande till vad den redan kända forskningen har fastställt kring just 
detta ämne behandlas. 
 
Har någon anpassning i klassrummet gjorts för dessa elever, i så fall vilka? Om inte, 
varför? 
De flesta lärare medger att ingen speciell åtgärd i klassrummet har gjorts förutom i vissa 
fall då förändring av elevernas sittplacering har ägt rum. Detta för att förbättra elevernas 
möjlighet till att arbeta i lugn och ro. I dessa fall har en placering långt fram i klassen 
samt användningen av skärmar, hörselskydd och i vissa fall även enskilda bord varit 
åtgärder som tagits. Orsaken till att lärarna många gånger har placerat eleverna långt fram 
i klassen är för att tillåta dem att koncentrerat kunna fokusera på undervisningen och inte 
så mycket på omgivningen omkring dem, vilket kan bli fallet då 
koncentrationssvårigheter ofta går hand i hand med läs- och skrivsvårigheter.68  
 
Förekommer något samarbete mellan skolan och hemmet samt lärare emellan? Hur 
ser det samarbetet ut?  
Förhållandevis dålig kontakt lärare emellan verkar vara ett genomgående drag hos de 
flesta intervjuade lärarna, med några undantag. Detta trots att flertalet författare betonar 
vikten av ett nära samarbete med hemmet samt med lärarna runt den specifika eleven69, 
då detta kan komma att underlätta kartläggningen av elevens svårigheter inför skapandet 
av ett åtgärdsprogram.70 Även samarbetet mellan hemmet och skolan är relativt vagt, då 
fyra av de tio lärarna menar att samarbete med hemmen till elever med läs- och 
skrivsvårigheter endast förekommer då problem uppstått, eller då rutinmässiga 
föräldramöten ägt rum vid vilka dessa lärare fått tillfälle att kort samtala med specifika 
föräldrar. Tre av lärarna har dock starkt betonat vikten av ett nära samarbete både lärare 
emellan samt mellan skolan och hemmet.  
 
Har du märkt någon könsskillnad vad gäller elever med läs- och skrivsvårigheter? 
(Om ja, vad tror du denna skillnad kan bero på?) 
Bortsett från två av de intervjuade lärarna höll samtliga med om att pojkar utgör 
majoriteten av de elever som har läs- och skrivsvårigheter. De övriga två hade inte själva 
upplevt någon tydlig könsskillnad. Förklaringen till dessa könsskillnader var många; 
bland annat nämndes tanken att skolan är mer anpassad till flickors sätt att lära, att flickor 
är mer uppmärksamma och bättre på att sitta still, samt att de ibland kan vara bättre på att 
dölja sina svårigheter än pojkar. Att pojkar verkar vara mindre benägna att vara läsande, 
samt att de till en början biologiskt ligger efter flickor vad gäller den neurologiska 
utvecklingen som rör läs- och skrivinlärning belystes också. Även i litteraturen nämns 
några av dessa förklaringar till varför pojkar oftare än flickor har läs- och 

                                                           
68  Stadler, Ester. 1994.  
69  Stadler, Ester. 1994, Lindell, CG m.fl.1996, Andersson, Bodil m.fl. 2006. 
70  Stadler, Ester. 1994.  



skrivsvårigheter. Dyslexi och lindrigare former av läs- och skrivsvårigheter är nämligen 
fyra till fem gånger vanligare hos pojkar än hos flickor71, vilket kan bero på att flickor 
upplevs som mer uthålliga och koncentrerade samt att flickor i större utsträckning än 
pojkar har turen att besitta den perceptionsförmåga som till stor del väger in vid 
läsinlärningen72. Dock nämnde ingen av lärarna ärftlighet som en allmängällande orsak 
till läs- och skrivsvårigheter. Det är bevisat att dyslexi är ärftligt, men orsakerna till detta 
är ännu inte klarlagda. Det har diskuterats huruvida x- kromosomen samt den så kallade 
kromosom 15 har ett samband med dyslexi, likaså har även diskussioner kring ärftlighet 
rörande hjärnans uppbyggnad varit omtalad73. Att detta inte kom på tal under intervjuerna 
kan uppfattas som förvånansvärt då ärftlighet utgör en tämligen stor orsak till 
uppkomsten av läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. 
 
Hur och när märker du när en elev börjar påvisa drag av läs- och skrivsvårigheter, 
och vad gör du då? 
Majoriteten av lärarna nämnde svag stavning, särskilt problem med tonande- tonlösa 
konsonanter samt lång och kort vokal, som ett tydligt tecken på läs- och skrivsvårigheter. 
Även den auditiva aspekten togs till viss del upp bland enstaka lärare, bland annat 
nämnde Selma det faktum att elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har svårt att 
diskriminera (urskilja) ljud. 
 Något som allt tydligare framkommer i olika studier är att dyslexi till stora delar är svårigheter 
med det fonologiska systemet, det som den alfabetiska skriften bygger på. Det kan vara svårigheter att 
urskilja olika ljud, känna igen dem och att associera dem till rätt bokstavstecken. 74 

Dessa elever upptäcks ofta genom så kallade screeningtest som görs 
kontinuerligt varje vårtermin. De flesta skolor använde testet DLS som material. Många 
lärare nämnde dock vikten av att upptäcka elever med dessa svårigheter så tidigt som 
möjligt för att kunna hjälpa dem på bästa sätt, samt hur otroligt viktigt det är att i dessa 
fall ta kontakt och samarbeta med en speciallärare, vilket även får stöd i litteraturen.75 Att 
så få lärare nämnde den auditiva aspekten är förbryllande då svårigheter med att avkoda 
språkljud i tal, detta trots normal hörselförmåga, är ett rätt så vanligt förekommande 
kännetecken. Inte heller svårigheter att minnas nya ord, felläsning vid ord som liknar på 
varandra, förlust av ändelser eller omvändning av ord76 togs upp närmare, även om dessa 
möjligtvis kan falla inom ramen av svag läsning, som nog i vissa fall var något som 
lärarna nämnde. Övriga kännetecken, som inte är direkt sammankopplade med läsning 
och skrivning, exempelvis sammanblandning av höger/vänster, datum/månader och 
scheman/tabeller, togs inte heller upp av någon lärare. En lärare av de tio talade dock om 
oklar handdominans (vänsterhänthet och flerhänthet) och klumpig motorik som 
eventuella symptom på dyslexi, vilket även finns att läsa om i flertalet böcker. Det bör 
dock sägas, trots att dyslexi många gånger sagts gå hand i hand med vänsterhänthet, att 
ingen forskning kan styrka huruvida vänsterhänthet är sammankopplat med dyslexi.77   
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Förekommer laborativt/praktiskt arbete även under de teoretiska lektionerna?  
Endast en minoritet av lärarna medgav att laborativa/praktiska uppgifter kontinuerligt 
användes i undervisningen, då särskilt genom användandet av datorer, paruppgifter med 
mera. De lärare som inte använde sig av praktiska övningar förklarade detta med att 
praktiskt arbete främst förekommer hos specialpedagogen, samt att laborativt arbete trots 
dess förmåga att starkt befästa kunskap, särskilt hos elever med läs- och skrivsvårigheter, 
är väldigt tidskrävande vilket skolans utformning idag inte alltid tillåter.  
 
Hur bedöms prov och läxförhör för elever med läs- och skrivsvårigheter? Utför de 
proven och läxförhören på samma vis som de andra eleverna? 
De allra flesta lärarna använder sig av samma prov till alla elever, men de elever som har 
läs- och skrivsvårigheter erbjuds ofta förmånen att få göra proven muntligt där eleven 
berättar svaren på frågorna och läraren antecknar. På detta sätt har eleven samma 
möjlighet att påvisa sin ämneskunskap och bedömningen kan därmed ske på samma 
villkor som för de andra eleverna. Fördelar i form av enskilda rum under provskrivningen 
kan underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter, särskilt om eleven får sällskap av 
en egen lärare eller av en assistent som då kan läsa upp provfrågorna muntligt och 
därmed minska risken för missförstånd av dessa hos eleven78. Enskilda rum används även 
av de lärare som intervjuats. De svaga eleverna får följa med specialläraren till dennes 
rum eller sitta enskilt med en elevassistent i en lugn miljö. Att muntliga prov fungerar 
bäst för elever med läs- och skrivsvårigheter är ett välkänt faktum som samtliga lärare tog 
upp. I litteraturen nämns även denna provform ett flertal gånger79. Två av lärarna nämnde 
även användandet av bilder i proven. Exempelvis berättade Lea att hon ofta låter elever 
med svårigheter rita bilder till svaren om detta hjälper dem att förklara bättre. Elever med 
läs- och skrivsvårigheter kan nämligen ha svårt med den så kallade ordmobiliseringen, 
det vill säga att de är kunniga inom ett område men inte kan komma på väsentliga ord att 
förklara ämnet med.80 Det är vid dessa tillfällen en mycket god idé att låta eleverna 
använda sig av just bilder. De gånger då svaga elever ändå varit tvungna att göra proven 
skriftligt, har många, men inte alla, lärare menat att stavfel inte räknas med i 
bedömningen. 

För att underlätta för elever med svårigheter inom läsning och skrivning kan 
datorer användas under provskrivningar i de fall då proven sker skriftligt. På det sättet 
behöver inte all energi gå till att få ner skriften på papper, istället kan eleven släppa fokus 
från eventuella stavfel, då ordbehandlingsprogrammen hjälper honom med detta, och 
istället koncentrera sig på att få med den väsentliga ämneskunskapen. Även inom detta 
område finns liknande tips i litteraturen81. I diktamensskrivning, där eleverna skall kunna 
stava ett visst antal ord rätt genom att endast höra dem, har de flesta lärarna gett elever 
med läs- och skrivsvårigheter färre ord och anpassat förhören på det viset. 
 
Får ni någon form av fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter?  
Ingen kontinuerlig fortbildning inom ämnet läs- och skrivsvårigheter har skett på de 
skolor som intervjuats. Lärarna har i vissa fall själva valt att gå på kurser rörande detta 
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ämne. Ett par av de intervjuade lärarna nämner vikten av att hålla sig uppdaterade inom 
ämnet. Något som nämns inom litteraturen är vikten av en hög lärarkompetens, då en 
skicklig lärare känner till flera metoder och material och kan anpassa undervisningen till 
varje enskild individ.82  

Lärarutbildningen har av många författare kritiserats i det anseende att utbildningen 
innehåller alldeles för lite undervisning rörande läs- och skrivsvårigheter. Eftersom det är 
så viktigt att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt borde 
därmed också utbildningen för lärare i grundskolans tidiga år rimligtvis ge tillräckligt 
med kött på benen inom detta område. Detta särskilt med tanke på hur otroligt vanligt läs- 
och skrivsvårigheter verkligen är. 
 En lärarutbildning måste idag prioritera sitt innehåll då kraven är många och tiden begränsad. 
Det man inte får glömma då är att det inte finns ett ämne som inte berörs av läsning och skrivning. Det 
innebär att vilken inriktning man än väljer som lärarstuderande så finns behovet av att tillägna sig 
grundläggande kunskaper om dyslexi.83 

1993 påyrkade dessutom svenska dyslexiföreningen att skolorna skulle få 
prioriterad undervisning om dyslexi på lärarhögskolorna samt fortbildning av lärare och 
andra personalkategorier.84 
Hur kan de elever som tappat motivationen till skolan i allmänhet och läsning och 
skrivning i synnerhet, uppmuntras?  
Lugn och ro, rolig undervisning och beröm var vad många lärare nämnde som 
motivationshöjare för elever som tappat intresset för skolan. Även tydliga, auditiva 
instruktioner samt ett glatt och positivt förhållningssätt gentemot eleven togs upp som 
goda tillvägagångssätt för att återskapa inspiration till skolan. I litteraturen nämns inte 
utmärkande mycket om hur lärare kan höja skoltrötta elevers motivation, vilket kan 
uppfattas som underligt då svag motivation inför skolan och skolarbetet är nära 
sammankopplat med läs- och skrivsvårigheter.85 Det enda som nämns som goda 
förutsättningar till att skapa motivation är lärarstöd, målinriktning, hjälpmedel samt en 
strukturerad undervisning.86   
 
Hur arbetar eleverna med läs- och skrivsvårigheter under lektionerna? 
Inom detta område verkar lärarna vara uppdelade i två läger. En del arbetar enligt 
traditionella metoder, där alla elever har samma böcker och får samma läxor. Eleverna 
skriver alla anteckningar för hand och användningen av datorer förekommer främst hos 
specialläraren. De andra arbetar däremot mer individualiserat, där eleverna får anpassade 
läxor och i vissa fall även annan kurslitteratur. De använder sig även av olika hjälpmedel; 
exempelvis talsyntes, färdigt kopierade texter, läslinjaler och lässtenar. Flera lärare har 
dock betonat vikten av korta, tydliga instruktioner samt av den auditiva delen vid 
undervisningen. Även arbetsminnet kan vara nedsatt vilket påverkar läsningen.87 
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Har du tips på hur en lärare i klassrummet kan arbeta med elever med läs- och 
skrivsvårigheter samt specifika läs- och skrivsvårigheter? 
Många lärare bidrog med samma tips. Nedan har de mest konkreta förslagen 
sammanställts i punktform. 
 
 Hitta roliga ämnen att skriva om 

Att hitta roliga ämnen att skriva om inom skrivinlärningen kan för vissa verka självklart, 
men är, med utgångspunkt i intervjuerna, inte alltid verklighet i den dagliga 
skolundervisningen. Att inlärning sker bäst då eleverna har roligt är dock inget som 
hymlas med heller i litteraturen eller i tipsen från de intervjuade lärarna. När det kommer 
till skrivläxor (och skolarbetet i allmänhet), är det bra att låta eleven få skriva om saker 
som han/hon själv är intresserad av. På det sättet kan intresset för skolarbetet bibehållas. 
Det är av största vikt att skapa intresse för, och därmed även befästa kunskap i specifika 
områden, hellre än att drilla in ny fakta innan det tidigare är förankrat.88 Viktigt är att 
övningarna genomförs på så vis att de upplevs som roliga för eleverna.89   
 
 Arbeta systematiskt 

Pedagogiskt organiserade, regelbundna och välstrukturerade övningar med ökande 
svårighetsgrad är inlärningsmässigt goda förutsättningar för elever med läs- och 
skrivsvårigheter, vilket även nämndes av flertalet av de intervjuade lärarna.90 Lärare och 
specialpedagoger kan framgångsrikt arbeta med elever som har läs- och skrivsvårigheter 
genom att använda sig av en kontinuerlig och strukturerad undervisning, där motivation 
och sammanhang ges till eleven.91  
 
 Uppmuntra 

Läs- och skrivsvårigheter orsakar ofta indirekt en känsla av otillräcklighet i skolan vilket 
i sin tur ofta kan leda till ett dåligt självförtroende. Detta kan bli till en ond cirkel där det 
dåliga självförtroendet i sin tur påverkar inlärningen negativt.92 Det är viktigt att bygga 
ett bra självförtroende hos den elev som har läs- och skrivsvårigheter,93 positiva 
erfarenheter stärker självbilden och ger större självförtroende. Problem och besvär i 
skolan kan uppvägas av uppmuntran och stöd hemma samt av positiva upplevelser på 
fritiden. Det är viktigt att plocka fram det positiva som inte bygger på förmågan att läsa 
och skriva och därigenom bidra till att elever får en bättre självuppfattning. Även om det 
inte alltid är så enkelt att ett gott självförtroende utan vidare gör att elever åstadkommer 
bättre resultat, kan en positiv självbild leda till att de utnyttjar sina förutsättningar 
maximalt. Självförtroendet är en förutsättning för att elever skall få lusten och viljan att 
göra sitt bästa. 94 I undervisningen kan lärare undvika att trycka ner självkänslan hos 
elever med läs- och skrivsvårigheter genom något så enkelt som att inte rätta alla stavfel i 
en text som eleven skrivit.95  
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 Kopiera färdiga texter 

Elever med läs- och skrivsvårigheter har ofta problem med att kopiera anteckningar från 
tavlan till det egna anteckningshäftet,96 vilket även de flesta av de intervjuade lärarna lagt 
märke till. För att undvika detta gav många av dem förslaget att kopiera upp färdiga 
texter97 så att dessa elever slipper byta fokus mellan tavla och häfte, och istället kan 
koncentrera sig på vad som lärs ut. Att kopiera upp färdiga texter är knappast något 
revolutionerande inom didaktiken, men är ändock ett arbetssätt som verkar fungera 
tämligen bra, dömande av de intervjuade lärarnas erfarenheter. Vissa använde sig även av 
metoden där de svaga eleverna fick skriva av en klasskamrats anteckningar, och därmed 
undkomma en del av problemen med exempelvis fokusering från lång- till närseende. 
 
 Individualisera 

Att kontinuerligt hålla individualiserade lektioner under den grundläggande läs- och 
skrivinlärningen betonas som väldigt viktigt i många böcker, liksom vikten av fler 
grupptimmar och mindre klasser.98 Flera forskningsprojekt har visat att mindre klasser är 
bra för alla barns inlärning, men särskilt viktig för barn med olika typer av särskilda 
behov. Läs och skrivträning bör ske tillsammans med utbildad läspedagog, enskilt eller i 
liten grupp och med lämpligt material.99 Det starka individualistiska inslaget i anpassad 
undervisning kan dock komma i konflikt med principen om kollektivism och gemenskap 
i skolan. Om eleverna jobbar med sina egna uppgifter oberoende av varandra, blir det inte 
mycket kvar av den gemenskap som skolan också ska skapa. I praktiken handlar det alltid 
om att hitta en balans mellan individualism och kollektivism.100 
 
 Använd anpassade läromedel  

För elever med läs- och skrivsvårigheter kan det vara viktigt att hämta uppgifter från flera 
olika läroböcker, dessa kan dessutom behöva anpassas efter elevens behov.101 Denna 
form av individualisering, där anpassat material och i viss utsträckning även anpassad 
undervisning används, är tämligen aktiv hos majoriteten av de intervjuade lärarna som 
berättade att nyttjandet av olika läroböcker och individualiserade läxor nog förekom, men 
i begränsad utsträckning. 
 
 Nyttja hjälpmedel 

Oväntat få av de intervjuade lärarna använde sig av hjälpmedel för elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Bland de hjälpmedel som användes var främst datorer förekommande. 
Endast tre lärare lät eleverna med läs- och skrivsvårigheter använda sig av talsyntes. En 
av dessa två lärare nämnde också DAISY- spelaren som ett gott hjälpmedel. Orsaken till 
att talsyntes är så dåligt förekommande trots dess uppenbara underlättande för elever med 
läs- och skrivsvårigheter kan vara, som litteraturen också nämner, att programmet ännu är 
så dyrt att köpa in.102 Något mer förekommande bland lärarna var användandet av 
                                                           
96  Andersson, Bodil m.fl. 2006. 
97  Stadler, Ester. 1994. 
98  Johansson, Tomas m.fl. 1996. 
99  Andersson Bodil m.fl. 2006. 
100  Imsen Gunn. 1999. 
101  Asmervik, Sverre. 1993.  
102  Lundgren Torbjörn m.fl. 2003. 



läslinjal, som underlättar läsningen för svaga elever.103 En lärare av de tio nämnde 
fördelarna av att förstora texter, vilket tillsammans med större radavstånd även 
litteraturen nämner som god hjälp för svaga elever.104 
 
 Läs högt inför klassen 

Att läsa för barn i hemmet och eleverna i skolan är otroligt viktigt för deras språkliga 
utveckling, inte minst för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Trots detta nämnde 
endast en lärare högläsning som ett gott råd vid undervisning av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. 

Högläsning av skönlitteratur ger genom berättelsens innehåll en läsupplevelse, men 
eleverna får också höra ord de tidigare aldrig hört, eftersom dessa inte förekommer i vardagligt talspråk. 
Detta går dessa elever annars miste om eftersom de inte hinner läsa så mycket som sina kamrater. De 
behöver alltså läsa och lyssna till litteratur, med varierat språk, för att få kunskaper, ordförråd, 
skriftspråkets rytm, samt glädjen att kunna delta i kamraternas samtal.105 

Att läsa högt utvecklar alltså ordförrådet och skapar en förmåga att dela 
läsupplevelser med andra, men även förmågan att förstå och använda mer komplicerad 
grammatik utvecklas.106  

En annan lärare nämnde dock hur viktigt det är att tala vänd mot klassen, och vara 
tyst då anteckningar på tavlan skrivs ner. Detta eftersom läraren i fråga oftast är tvungen 
att vända ryggen mot eleverna då tavlan används, vilket negativt kan påverka ljudnivån i 
lärarens röst, och därmed även elevernas koncentration. Särskilt för elever med läs- och 
skrivsvårigheter kan det uppstå problem då anteckningar förs samtidigt som en muntlig 
genomgång äger rum, eftersom fokus då måste sättas på två intryck samtidigt.  
 
 Skriv stora och tydliga anteckningar på tavlan 

Att texter med större radavstånd och teckenstorlek är lättare att läsa är knappast ett 
nybevisat rön, men det är ändock en bra idé att hålla detta till minnes under lektionerna. 
Elever med läs- och skrivsvårigheter gynnas självklart extra mycket av sådana 
utförandeformer.107  
 
 Använd bildkort för att tydliggöra instruktioner  

En lärare gav tipset om användning av bildkort; för varje instruktion som ges under en 
genomgång av lektionsinnehållet kan läraren lägga ett kort med representativ bild på 
bänken. På detta sätt kan eleven även använda sig av bildminne då uppgifterna skall 
genomföras. Att denna metod kan vara mycket bra och ge goda resultat får förankring i 
litteraturen där det bland annat nämns att ett nedsatt arbetsminne är vanligt vid dyslexi.108 
Studier har dessutom visat att ett större antal informationsbitar kan memoreras och därför 
läras in av elever med läs- och skrivsvårigheter, om de samlas i grupper eller arrangeras 
på något annat systematiskt sätt. Många dyslektiker kan dock inte, eller har i alla fall 
svårt för, att ta emot anvisningar i grupp. Då läraren precis avslutat instruktionerna till 
klassen, måste de elever med läs- och skrivsvårigheter ofta be läraren eller en kamrat 
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upprepa dem.109 För att kompensera detta korta arbetsminne är det självklart bra för 
eleven att kunna återkoppla till de tidigare instruktionerna genom att titta på ett 
bildschema på bänken. 

 
 Låt inte de muntliga genomgångarna överstiga cirka tio minuter 

Även här spelar arbetsminnet och koncentrationen in. Eftersom elever med läs- och 
skrivsvårigheter ofta har, som tidigare nämnts, koncentrationssvårigheter och/eller kort 
arbetsminne,110 är det givetvis en självklarhet att de muntliga passen från lärarens sida 
inte bör vara för länge. En av de intervjuade lärarna nämnde detta, och ansåg tio minuter 
vara en lämplig gräns. 

 
 Utestäng ljud och synintryck för de elever som behöver detta 

Flera lärare nämnde bland annat hörselskydd och skärmar som goda hjälpmedel i 
klassrummet när det kommer till den dagliga undervisningen av elever med läs- och 
skrivsvårigheter. Detta är förståeligt, då elever med läs- och skrivsvårigheter ofta har 
problem med uppmärksamheten.111 Denna i sig är ofta kopplad till störningar som rör 
både auditiv och visuell varseblivning. Det sägs främst vara de visuella 
perceptionssvårigheterna som nära förknippas med läs- och skrivsvårigheter. Forskning 
har dock visat att dyslektikers svårigheter inte beror på ineffektiv visuell perception utan 
problem gällande den språkliga bearbetningen.112 Detta kan jämföras med att Selma 
under sin intervju betonade det faktum att läs- och skrivsvårigheter inte är ett handikapp i 
sig, utan att handikappet ligger vid problem med just perceptionen. 
Brister i visuell perception förorsakar sällan lässvårigheter. Den viktigaste orsaken är svårigheter att 
associera ljud till bokstav, vilket leder till dålig ljudavkodning113.  
 
Om elever har koncentrationssvårigheter kan det vara väsentligt att lägga större vikt vid 
lärarstyrning och struktur i klassen. Att låta eleverna sitta i rader hellre än grupper kan 
gynna inlärningen, några elever kan förslagsvis även under perioder få sitta vid en 
avskärmad arbetsplats där de inte utsätts för några störningar eller distraherande 
intryck.114 Detta kan jämföras med Linneas tips om att spela rogivande musik på 
lektionerna för att förbättra koncentrationen hos eleverna. Problemet med att spela musik 
är dock att det finns elever som uppfattar detta som ett störelsemoment vilket då 
naturligtvis resulterar i sämre inlärningsresultat hellre än bättre.
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7. Diskussion 
 
Efter färdigställandet av denna uppsats kan vi blicka bakåt och se att vi fått ut vad vi från 
början önskat, det vill säga hur lärare kan underlätta undervisningen för elever med läs- 
och skrivsvårigheter och dyslexi. Vi har fått ta del av yrkesverksamma lärares metoder 
och tillvägagångssätt när det kommer till undervisningen av elever med särskilda 
språkliga behov.  
 
Resultatdiskussion 
När vi sammanställt resultatet kan vi konstatera att det inte är mycket som skiljer 
litteraturundersökningen från intervjuerna med pedagogerna. Detta kanske beror på att 
våra följdfrågor omedvetet kan ha varit ledande då många av våra huvudrågor var 
baserade på den tidigare lästa litteraturen. Undersökningsresultatet är enligt de 
förväntningar vi haft. Inget i undersökningen har direkt förvånat oss då litteraturen och 
intervjuerna till stor del har överensstämt. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att det arbetssätt som är att 
rekommendera när det gäller arbete med elever som har läs- och skrivsvårigheter, är att 
systematiskt och konkret arbeta utifrån elevens egen nivå. 
 Skolan måste vara organiserad för och 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. Detta kan dock inte 
vara lika för alla.115 

Någon allmängällande metod finns inte då alla elever med läs- och 
skrivsvårigheter är olika, och därmed även har olika behov. Ett sargat självförtroende blir 
ofta resultatet efter de svaga prestationerna i skolan hos dessa elever, det är därför viktigt 
att alltid uppmuntra och motivera dem för att undvika en negativ självbild. I dagens 
skolor finns gott om hjälpmedel att tillgå för dessa elever och det är viktigt att lärare inser 
hur mycket dessa hjälpmedel verkligen kan underlätta för svaga elever och hur oerhört 
positivt de påverkar elevernas prestationer och resultat i skolan. Att så få lärare hade 
introducerat talsyntes var dock förvånansvärt sorgligt. Endast tre lärare använde detta 
program fullt ut, där eleverna även fick läxorna sparade på ett USB-minne som de tog 
hem och genom vilket de fick de sparade uppgifterna upplästa via just talsyntes, som 
installerats även på deras hemdatorer.  

Något vi fått bekräftat är att vi som blivande lärare behöver vara väl 
förberedda och planera undervisningen ingående så att det går att omstrukturera en 
uppgift om eleverna inte är upplagda för den. Läraren borde även veta varför han/hon ger 
en uppgift till eleverna för att kunna motivera dem. Struktur har varit ett återkommande 
begrepp i denna uppsats. Vi anser att en bra struktur i undervisningen är en god grund till 
bra inlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Genom struktur vet eleven vad 
som förväntas av honom/henne och vad som skall göras. 
 
Metoddiskussion 
Ursprungsidén var att inte bara intervjua klasslärare och specialpedagoger, utan även 
elever med läs- och skrivsvårigheter till dessa lärare, för att få en bild av huruvida de 
ansåg undervisningen vara nog anpassad samt om de tyckte denna undervisning gett 
resultat eller ej. Så blev dock inte fallet då så få elever ville ställa upp på intervjuer. Hade 
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allt gått planenligt, hade det varit intressant att dra paralleller mellan hur lärarna beskrivit 
sin undervisning för dessa elever med hur eleverna själva uppfattade undervisningen som 
sådan. Detta bakslag påverkade dock inte uppsatsen negativt i vårt tycke, då det trots allt 
var lärarnas arbetssätt som var det väsentliga i undersökningen. Alla specialpedagoger 
var tyvärr inte behöriga, vilket till viss mån kan ha haft inverkan på det faktum att deras 
svar kanske inte alltid var så omfattande som de kunde ha varit. Möjligheten kunde 
kanske även ha funnits att intervjua fler lärare för att få en bredare bild av hur elever med 
läs- och skrivsvårigheter bemöts och undervisas i skolan. Men vi ansåg att intervjuer med 
fler än tio dels skulle ta för stor plats i uppsatsen, men även tidsmässigt vara alldeles för 
krävande, så beslutet blev därmed att det gällande antalet lärare ändå ger en tillräckligt 
bred bas att stå på.  
Vi valde att dokumentera intervjuerna med hjälp av bandspelare, detta har fungerat 
väldigt bra då vi kunnat gå tillbaka och lyssna ordagrant på vad som sagts under 
intervjuerna. På det här sättet tror vi att risken för misstolkningar har minskat. Vi har inte 
skickat sammanfattningarna av intervjuerna till berörda lärare vilket även det skulle 
kunna minska risk för misstolkningar. Detta är något vi kan tänka på i framtiden. Som 
tidigare nämnts under val av metod, kunde enkäter och observationer ha kunnat vara 
alternativa forskningsmetoder. Observationer ger dock bara svar på vad som sker precis 
vid den observerande stunden, medan risken med enkätfrågor är att de ofta besvaras 
sammanfattat och kort vilket inte ger nog uttömmande svar. Vi valde alltså därför att 
använda oss av intervjuer, då den metoden kunde ge oss fördelen att ställa följdfrågor, 
omformulera de aktuella frågorna samt få en mer personlig prägel på varje intervju. 
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Bilaga 1. 
GODKÄNNANDEBLANKETT 
 
Vi heter Jolanda Gestranius och Annika Nordwall och vi studerar sista terminen till lärare 
för grundskoland tidigare år vid Högskolan i Gävle. Vi håller som bäst på att arbeta med 
vår slutuppsats som kommer behandla hur man som lärare kan underlätta undervisningen 
i skolan för elever med läs- och skrivsvårigheter samt specifika läs- och skrivsvårigheter 
(dyslexi). Vi kommer att, till viss del, basera uppsatsen på undersökningar av 
intervjuform. Dessa intervjuer kommer att rikta sig till lärare som arbetar med elever med 
dessa svårigheter samt till elever med svårigheterna i fråga. Intervjufrågorna kommer att 
beröra hur lärarna arbetar med elever med dessa svårigheter för att underlätta deras 
inlärning och hinder, samt hur eleverna, å sin sida, anser undervisningen vara givande 
och om de anser sig få tillräcklig hjälp och nog med stöd för sina behov. 
För att få intervjua Er behöver vi dock Ert skriftliga godkännande, då denna uppsats 
kommer att publiceras som examensarbete. Vi vill dock betona att de lärare och elever 
som intervjuas naturligtvis kommer att förbli anonyma i denna uppsats, och att vi, efter 
uppsatsens färdigställande, kommer att förstöra det material där information om dessa 
elever och lärare finns. Det innebär att alla anteckningar och eventuella bandinspelningar 
från intervjuerna kommer att brännas för att garantera att tystnadsplikten vidhålls. 
Enligt de Forskningsetiska principerna inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 
vill vi informera Er om att deltagandet i vår undersökning är frivilligt och Ni har rätt att 
när som helst avbryta Er medverkan. Läraren och skolan som deltagit i undersökningen 
kommer att avidentifieras i uppsatsen. 
För att underlätta under intervjun vill vi gärna spela in intervjun på band, med Er 
tillåtelse. Vi vill upplysa om att det enbart är vi två som kommer att lyssna igenom 
bandet. 
 
Har Du frågor kontakta oss gärna på följande e-mailadresser: 
 
 
Annika Nordwall   Jolanda Gestranius 
    
plu04anl@student.hig.se   plu04jgs@student.hig.se 
 
Tack på förhand! 
Jag godkänner mitt deltagande i intervju gällande läs- och skrivsvårigheter samt specifika 
läs- och skrivsvårigheter. Jag har läst igenom informationen ovan och är medveten om 
Mina rättigheter att delta samt avsluta deltagandet om Jag så önskar. 
 
 
 
 
Ort och datum 
 
 
 
Underskrift och namnförtydligande



Bilaga 2. 

Intervjufrågeområden 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Vad har du för erfarenheter av elever som har läs- och skrivsvårigheter samt specifika 
läs- och skrivsvårigheter? 
 
Hur och när märker Du när eleven börjar påvisa drag av läs- och skrivsvårigheter? Vad 
gör Du då?  
 
Många elever med läs- och skrivsvårigheter passerar grundskolan utan att dessa 
svårigheter har uppdagats. Vad tror du det beror på? 
 
Har du märkt av någon könsskillnad vad gäller elever med dessa svårigheter? Vad tror du 
detta beror på? 
 
När fungerar undervisningen för dessa elever bra? 
 
Finns det något som Du anser främjar inlärning för elever som har läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
Hur uppmuntrar du de elever som tröttnat på att läsa och skriva och börjat tappa 
motivationen till skolan? 
 
Får ni någon form av fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter? 
 
Hur bedömer ni prov och läxförhör för elever med dessa svagheter? Utför de proven och 
läxförhören på samma vis som de andra eleverna? 
 
Klassrummet/Miljön 
 
Har du gjort någon anpassning i klassrummet för de här eleverna? I så fall vilken/vilka? 
Om inte varför?  
 
 
Undervisningen 
 
Använder Du Dig av något särskilt arbetssätt i Din undervisning?  
 
Hur får eleverna information om vad som skall hända under dagen/veckan?  
Har alla elever samma schema? 
 
Hur ger du instruktioner till klassen?  
Hur sker genomgångarna av lektionsinnehållet?   
 



Hur arbetar dessa elever? (Gör de anteckningar för hand/på dator, använder samma 
övningsböcker/textböcker, får de samma läxor som de andra eleverna?) Varför? 
 
Vilka hjälpmedel får eleverna använda sig av? Tillåts eleverna att ta något av dessa 
hjälpmedel med sig hem som hjälp till exempelvis läxläsningen? 
 
Förekommer laborativt/praktiskt arbete även under de teoretiska lektionerna? Hur 
upplever du i så fall att detta fungerar för eleven/eleverna med läs- och skrivsvårigheter?  
 
Använder du någon särskild metod i klassrummet? Vilken och varför? 
 
Är det läs- eller skrivinlärningen som tar mest tid för barn med dessa svårigheter? 
Varför? 
 
Hur kan man förhindra dyslexi? 
 
Samarbete 
 
Förekommer det något samarbete mellan skolan och hemmet? Hur ser det ut?  
 
Förekommer det något samarbete mellan de lärare som kommer i kontakt med eleven? 
 
Övriga synpunkter 
 
Har du tips på hur en lärare i klassrummet kan arbeta med elever med läs - och 
skrivsvårigheter samt specifika läs- och skrivsvårigheter? 
 
 
 


