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Abstract: 
 
Sammanfattningsvis handlar denna studie om orsaker till varför elever utvecklar läs- 
och skrivsvårigheter, förebyggande arbete, identifiering och kategorisering av 
svårigheter samt arbetssätt och metoder som används vid arbete med elever i behov 
av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning.  
 
Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare 
forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt 
vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med 
elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. 
 
Den första delen av arbetet består av bland annat en bakgrund som belyser 
grundläggande förutsättningar för läs- och skrivinlärning och specialpedagogik samt 
elever i behov av särskilt stöd. Arbetet lyfter dessutom vad tidigare forskning har 
kommit fram till gällande vad som kan orsaka att elever utvecklar svårigheter av 
olika slag samt hur identifiering och elevkategorisering enligt forskning görs. 
 
Slutligen består arbetet av en empirisk undersökning som svarar på frågorna hur läs- 
och skrivsvårigheter identifieras samt vilka arbetssätt och metoder som används på 
tre olika skolor. I denna del undersöks arbetet kring hur tre lärare och två 
specialpedagoger arbetar för att identifiera läs- och skrivsvårigheter samt vilka 
arbetssätt och metoder de utgår ifrån i sitt arbete via en intervjustudie. 
 
Studiens resultat visar att alla tre skolorna aktivt arbetar för att i ett tidigt skede 
upptäcka läs- och skrivsvårigheter och använder i detta arbete olika metoder som 
hjälper dem att avgöra vari svårigheterna ligger. Studien visar dessutom att de lärare 
och specialpedagoger som medverkar har god kunskap kring metoder och arbetssätt 
som de ständigt strävar efter att förbättra för att ge sina elever bästa möjliga 
förutsättningar i sitt lärande. Rätt stödinsatser och kommunikation är något de 
medverkande framhäver är av stor vikt i arbetet med elever som är i behov av särskilt 
stöd. 
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arbetssätt  
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1. Inledning 
 

I skolan idag finns elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning 
och som av olika anledningar kan ha svårigheter att ta till sig det innehåll som 
undervisningen i skolan erbjuder. Läs- och skrivförmågan är avgörande för 
individens framtid vilket innebär att läs- och skrivsvårigheter, enligt Fridolfsson 
(2015 s. 15) i Grunderna i läs- och skrivinlärning, kan skapa bestående 
komplikationer för elevers läs- och skriftspråksinlärning, som i sin tur kan få 
katastrofala följder i elevens fortsatta utveckling. Skolverkets (2017a s. 252) 
kursplan i svenska lyfter fram att undervisningen ska ge förutsättningar för alla 
elever att utveckla sitt språk. Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att bland 
annat utveckla förmågor i hur man formulerar sig, skapar och bearbetar texter. I 
Skolverkets (2017a) läroplan står ingenting om hur undervisningen ska genomföras 
eller genom vilka metoder eleverna ska tillägna sig dessa förmågor. Den berättar 
endast för oss om de kunskapskrav som eleverna förväntas nå.  

Mitt intresse kring undervisningsmetoder för elever som är i behov av särskilt stöd 
i sin läs- och skrivinlärning grundar sig i att jag, under den verksamhetsförlagda 
utbildningen uppmärksammade att elever som ges möjlighet att skriva texter med 
egenhändigt valt innehåll tenderar att prestera längre och mer innehållsrika texter. 
Framförallt har jag sett detta hos annars omotiverade pojkar, som dagligen ges 
särskilt stöd i sitt lärande. Det förvånade mig att de skrev med stort engagemang då 
ämnet var fritt. Dessa pojkar skrev berättelser var för sig men gick ändå mellan 
bänkarna och lät sig inspireras av varandra. Jag har dessutom själv en son med läs- 
och skrivsvårigheter och även där har jag sett att han har svårt att skriva en text som 
ska behandla ett specifikt ämne eller tillhöra en viss genre. Även i hans fall kan en 
markant skillnad märkas då han med stor glädje och motivation skriver berättelser 
tillsammans med andra. Dessa iakttagelser får mig att undra vad som ligger bakom 
läs- och skrivsvårigheter, hur elevers läs- och skrivsvårigheter identifieras och 
kategoriseras samt vilka metoder och arbetssätt som används i arbetet med dessa 
elever. 

I Sverige idag pågår livliga debatter kring specialpedagogiska insatser. 
Specialpedagogiska skolmyndigheten skriver i en artikel som publicerades i 
tidskriften Skolvärlden (2018 s. 31) som ges ut av Lärarnas riksförbund att arbetet 
med elever som är i behov av särskilt stöd ofta startar i fel ände. Vidare skriver de 
att det krävs medvetenhet kring detta dilemma samt att lärare idag behöver höja sin 
kompetens gällande insatser vid särskilda behov. Skolverket (2011 s. 33) menar 
dessutom att elever som är i behov av stöd i sin läs- och skrivinlärning ofta får fel 
stödinsatser eller för lite stöd och att detta antas bero på ekonomiska brister, 
organisatoriska brister, bristande lärarkompetens eller att elever inte är villiga att ta 
emot den hjälp de erbjuds och är berättigade till. Detta examensarbete tar sin 
utgångspunkt i denna debatt varvid jag ämnar skapa mig större förståelse och 
medvetenhet kring olika arbetsmetoder i arbetet med elever i behov av särskilt stöd. 
Avsikten är därför att skapa större kunskap om hur inlärningssvårigheter identifieras 
och kategoriseras samt om tillämpbara metoder eftersom min föreställning, i likhet 
med den debatt som pågår, är att lärare behöver större kunskap om hur man 
identifierar elever som har svårigheter i sin läs- och skrivinlärning. Detta för att 
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kunna erbjuda bästa tänkbara undervisning så att elever ska kunna utveckla sin läs- 
och skrivförmåga med rätt stödinsatser där arbetet börjar i rätt ände.  

2. Centrala begrepp 
 
Denna studie handlar om elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning. Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt 
tidigare forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter 
identifieras samt vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder 
i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. 
Centrala begrepp i studien är lärande, identifiering, kategorisering, läs- och 
skrivsvårigheter, särskilt stöd samt specialpedagogiska insatser. 

2.1 Begreppet lärande 
 
Säljö (2014 s. 252-253) menar att det finns olika definitioner av det komplexa 
begreppet lärande samt att begreppet är svårdefinierat. Att exakt precisera begreppet 
lärande är enligt Säljö omöjligt men han menar att ett vanligt betraktelsesätt 
definierar begreppet lärande som en beteendeförändring som ett resultat av 
erfarenheter.  

2.2 Identifiering och kategorisering 
 
Identifiering och kategorisering kan, enligt Lindqvist och Rodell (2015 s. 8), 
definieras som elever med varierade olikheter och svårigheter där identifiering av 
olikheterna sker via förklaringsmodeller som sorterar in eleverna efter den kategori 
som deras behov faller under och kan exempelvis vara läs- och skrivsvårigheter eller 
beteendesvårigheter.  
 
2.3 Läs- och skrivsvårigheter 
 
Läs- och skrivsvårigheter definieras av Vernersson (2007 s. 12) i Specialpedagogik 
i ett inkluderande perspektiv som avvikelser från normal kunskapsutveckling där 
eleven behöver individanpassad undervisning med fokus på både det som hindrar 
utveckling men även på de utvecklingsmöjligheter som finns.   
 
2.4 Särskilt stöd  
 
Skolverket (2017b) definierar begreppet särskilt stöd som omfattande varaktiga 
ingripande insatser som befinner sig utanför ramen för ordinarie undervisning. 
Särskilt stöd som sätts in föregås av en utredning efter beslut av rektor. Med detta 
menas att då någon form av svårighet identifierats måste de bakomliggande 
orsakerna utredas för att exempelvis läraren ska kunna avgöra vilken typ av stöd 
eleven är i behov av. Skolverket (2011 s. 20) menar i Särskilt stöd i grundskolan - 
En sammanställning av senare års forskning och utvärdering att detta görs via en 
utredning samt ett åtgärdsprogram som kräver godkännande från skolans rektor. 
Åtgärdsprogram anger vilka behov som finns, vilka åtgärder som ska vidtas samt 
hur åtgärderna ska utvärderas och följas upp. 
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2.5 Specialpedagogiska insatser 
 
Persson (2009 s. 25-26) lyfter i Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap 
begreppet specialpedagogik och menar att det är svårdefinierat men konstaterar att 
de specialpedagogiska insatsernas funktion är att ge stöd vid de tillfällen då vanlig 
pedagogik inte längre räcker till. Att definiera begreppet specialpedagogik är svårt 
av flera skäl. Persson (2009 s. 26) skriver om flera av dessa olika skäl och framhåller 
att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och tar stöd i bland annat sociologin och 
psykologin. Specialpedagogiken kan ses som politisk- normativ, menar Persson 
(2009 s. 26), eftersom det handlar om hur samhället anser att avvikelser ska hanteras. 

3. Bakgrund 
 
I denna bakgrund behandlas skriftspråkets grunder, grundläggande förutsättningar 
för läs- och skrivinlärning, skrivutvecklande undervisningsmetoder, elever i behov 
av särskilt stöd samt specialpedagogik och specialpedagogiska insatser. Här tas 
bland annat upp vad som anses vara normal utveckling samt identifiering och 
kategorisering av elever i behov av särskilt stöd.  

3.1 Skriftspråkets grunder 
 
Samuelsson och Eriksson Gustavsson (2011 s. 76) beskriver språkliga processer 
som komplicerade aktiviteter, och räknar in bland annat läs- och skrivinlärning i 
detta. Grundläggande för skriftspråksutveckling är främst ordförståelse samt 
förståelse för texters innehåll och sammanhang. Vidare menar Samuelsson och 
Eriksson Gustavsson (2011 s. 76) att det finns olika faktorer som är av betydelse för 
utveckling och lärande i skriftspråket och dessa kan handla om när, var och hur men 
framför allt om elever över huvud taget kommit i kontakt med skriftspråket i ett 
tidigt skede av livet. Lärande hos barn som i ett tidigt skede av livet börjat utveckla 
skriftspråkliga förmågor kan, enligt Säljö (2014 s. 291-292), förstås genom att de 
via sociala erfarenheter tillägnat sig kunskaper som sedan kan knytas samman med 
nya sociala erfarenheter i skolan vilket skapar ytterligare kunskap genom de 
kunskapskrav som realiseras i undervisningen. Skolverket (2017a s. 8) framhäver 
att undervisning ska anpassas efter den enskilda elevens förutsättningar och behov 
och främja deras lärande med utgångspunkt i tidigare erfarenheter, bakgrund samt 
språk. Dessutom, menar Säljö (2014 s. 291-292), som utgår från John Deweys 
pragmatism att det i undervisningen hela tiden ska finnas en progression som gradvis 
hjälper eleverna att fortsätta bygga sina erfarenheter på varandra. Progressionens 
främsta verktyg är språket och kommunikationen som förenar dessa erfarenheter 
med varandra (Säljö 2014 s. 293). Även Fridolfsson (2015 s. 20) poängterar att den 
språkliga förmågan ligger till grund för utveckling och lärande i skriftspråket.  

3.2 Grundläggande förutsättningar för läs- och skrivinlärning 
 
Skrivande och läsande är två saker som ständigt är förenade med varandra. 
Fridolfsson (2015 s. 137) framhåller att det är en process där läs- och skrivförmågan 
stödjer varandra där språkljud överförs till tecken samt tvärtom. Den tidiga läs- och 
skrivundervisningen ska av den anledningen bedrivas växelvis för att ge goda 
grunder i läs- och skrivinlärningen. Inlärningen kräver, enligt Fridolfsson (2015 s. 
138-139), struktur och variation i läs- och skrivträningen och hon framhäver 
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dessutom att den skriftspråkliga miljön har en stor och betydande roll i utvecklingen 
(Fridolfsson 2015 s. 66-67). 

För de flesta elever utvecklas skriftspråket utan några större problem genom den 
undervisning de får i skolan, men det finns elever som inte tillägnar sig dessa 
kunskaper med samma lätthet. Fridolfsson (2015 s. 19) menar att det finns studier 
som antyder att ungefär var fjärde till var femte elev kommer att befinna sig inom 
ramen för läs- och skrivsvårigheter och därmed riskerar att inte nå de kunskapskrav 
som finns i ämnet svenska. Vidare poängterar Fridolfsson att det finns specifika 
förmågor som eleverna behöver utveckla för att undvika att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Dessa förmågor utgörs främst av bokstavskunskap, fonologisk 
medvetenhet samt förmågan att minnas och namnge vardagliga artefakter. Andra 
faktorer som Fridolfsson (2015) belyser är den skriftspråkliga miljön, lärares 
förhållningsätt samt metodvalets betydelse. Alla elever behöver dagligen någon 
form av stöd i sin läs- och skrivutveckling. Liberg, af Geijerstam och Wiksten 
Folkeryd (2010 s. 87) lyfter i Utmana, utforska, utveckla!- om läs- och 
skrivprocessen i skolan fram elevers medvetenhet som en grundförutsättning för att 
de ska kunna utvecklas.  

3.3 Skrivutvecklande undervisningsmetoder  
 
Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet till varierade utmaningar och 
erfarenhetsutbyte menar Skolverket (2016). De framhäver att eleverna gynnas av 
kollektivt lärande eftersom de drar nytta av varandras kunskaper vilket är av stor 
vikt för elevernas engagemang. Liberg m.fl. (2010 s. 17) skriver om curriculum 
genre som på svenska kallas didaktisk genre. Detta handlar om att elever går in i 
sociala processer på sin väg mot uppfyllelse av kunskapskraven i skolan. Arbetet 
sker i tre olika steg och svarar på den didaktiska hur- frågan och innefattar 
introduktion, arbete och uppföljning. Den didaktiska hur-frågan handlar om hur 
arbetet på bästa sätt ska utföras för att kunskapskraven som behandlas ska kunna 
uppnås. Arbetet med detta sker ständigt i dialog av olika slag och kan bestå av både 
skriftlig och muntlig dialog. Undervisningen måste vara väl strukturerad, enligt 
Liberg m.fl. (2010 s. 19), eftersom den gynnar framförallt elever som ännu inte 
kunnat tillgodogöra sig allt vad skola och lärande innebär. Tydliga gränsdragningar 
mellan undervisningstegen, menar Liberg m.fl. (2010 s. 19), är av stor betydelse för 
att eleverna ska få förståelse för vad som förväntas av dem. 

Det finns olika varianter av ovanstående metod för skrivande där till exempel 
processkrivande som kom under 1980-talet och genrepedagogik som introducerades 
under 2000-talet är två av dem förklarar Liberg m.fl. (2010 s. 17) Genrepedagogik 
sker under välstrukturerade former för att skapa kunskap om olika texters 
uppbyggnad beroende på vad texten avser att uppnå och sker i flera steg konstaterar 
Liberg m.fl. (2010 s. 22).  I arbetet med skrivutveckling kan dessutom variationer 
mellan gemensamt och individuellt skrivande användas. 

Liberg m.fl. (2010 s. 23-24) tar upp textinriktad introduktion som en del av den 
didaktiska genren. Textinriktad introduktion innebär att både texters befintliga 
innehåll samt texters kommande innehåll diskuteras gemensamt. Texterna följs 
ständigt upp genom diskussioner kring frågor som uppkommer under arbetets gång 
varpå texterna utvecklas ytterligare. Även samtal kring texter lyfts fram av Liberg 
m.fl. (2010 s. 45) som ett verktyg för förståelse och utveckling som en del av detta.  
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Liberg m.fl. (2010 s. 53) menar att samtal om texter stödjer elevers språkutveckling 
som är en viktig förutsättning för att elevers skrivande ska kunna vidareutvecklas. 
Liberg m.fl. (2010 s. 86) diskuterar även något som kallas in- och uttexter som en 
processinriktad metod för lärande som fungerar stödjande.  Att skriva in- texter 
innebär att eleverna gör anteckningar som endast är till för dem själva. Dessa 
anteckningar har de sedan som stöd då de ska gå vidare i sitt skrivande och skriva 
sina uttexter. Uttexterna är de texter som eleverna skriver till någon annan läsare 
och som i de flesta fall är läraren.  

Dessutom tar Liberg, af Geijerstam och Wiksten Folkeryd (2010 s. 19-20) upp vad 
som i olika diskussioner har kallats fri forskning och eget arbete. Detta var något 
som dök upp i skoldebatter under 1990- talet och berörde saker som att elever skulle 
söka och bygga sin egen kunskap utifrån egenvalda ämnen. Eleverna förväntades 
kunna söka information som de sedan skulle bearbeta och skriva egna texter kring. 
Tanken med detta var att skapa självständiga elever men mot detta riktades skarp 
kritik eftersom det ansågs att elevernas texter i hög grad liknade de texter som 
eleverna sökt upp och utgått ifrån i sitt skrivande. Det kom att ifrågasättas huruvida 
det var en metod för lärande eller inte eftersom det till stor del endast resulterade i 
kopiering av befintliga texter. Undersökningar som gjorts av detta visar att 
arbetsformer med svag inramning som Liberg m.fl. (2010 s. 20) kallar det, är 
svårhanterade för elever som har svårare för inlärning och som är mindre 
självständiga.  Liberg m.fl. (2010 s. 41) tar i motsats till detta upp vad lärare ska ta 
hänsyn till då skrivutvecklande arbete bedrivs och betonar att läraren uppnår bästa 
möjliga resultat genom att ha kunskap kring elevernas språkliga kompetens. Utifrån 
de kunskaper läraren har om sina elever byggs sedan styrda skrivutvecklande 
uppgifter som kan utmana eleverna utifrån deras förutsättningar för att i sin tur skapa 
goda förutsättningar för eleverna att lyckas i sin utveckling. 

3.4 Elever i behov av särskilt stöd 
 
Skolverket (2014 s. 10) framhäver att skolan ska leda och stimulera alla elever 
utifrån var de befinner sig i sin utveckling samt att detta ska baseras på de 
förutsättningar som eleven har. 

I pedagogiska verksamheter görs dagligen bedömningar gällande elever, deras 
lärande och utveckling av olika slag. Lutz (2013 s. 24) påstår i Specialpedagogiska 
aspekter på förskola och skola- möte med det som inte anses lagom att elevers 
erfarenheter och förutsättningar ligger till grund för vilket material och vilka 
metoder undervisning ska baseras på. Bedömningar görs ofta utifrån vad som anses 
vara normalt. Normalitet i elevers läs- och skrivutveckling kan ses ur olika 
perspektiv och Lutz (2013 s. 15) påpekar att normalitet kan identifieras genom 
normalfördelningskurvor som tas fram genom statistik, normativ normalitet som 
utgår från samhällets värderingar samt den individuella eller medicinska 
normaliteten som utgår från att det finns något problem som på ett eller annat sätt 
kan åtgärdas. Problematiken ligger, enligt Lutz (2013 s. 24-25), i att genom dessa 
bedömningar kategoriseras elever efter deras kunskapsmässiga utvecklingsnivå och 
att en av dessa kategorier är barn som är i behov av någon form av särskilt stöd.  

Särskilt stöd, skriver Skolverket (2014 s. 11), är insatser som ordinarie undervisning 
inte kan ge eleven som är i behov av särskilt stöd i exempelvis sin läs- och 
skrivinlärning. Dessa barn bedöms befinna sig utanför det normala och ses ofta som 
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ett problem ur ett vuxenperspektiv. Att dessa elever indelas i en specifik kategori, 
förklarar Lutz (2013 s. 24), beror på att man utifrån indelningen anser sig kunna 
bemöta den problematik som finns kring dessa elever så att de kan gynnas i sin 
utveckling med hjälp av rätt stödinsatser. Stödinsatser blir vanligen något varaktigt 
för eleverna och utreds och dokumenteras i form av ett åtgärdsprogram som, enligt 
Skolverket (2011 s. 20), ska innefatta vilka behov som finns, vilka åtgärder som ska 
vidtas samt hur åtgärderna ska utvärderas och följas upp. Joakim Isaksson (2009 s. 
24) förtydligar i Spänningen mellan normalitet och avvikelse- Om skolans insatser 
för elever i behov av särskilt stöd, att åtgärdsprogram för elever som utretts och 
konstaterats ha svårigheter i skolan ska upprättas och är obligatoriska. De mål som 
satts upp i olika åtgärdsprogram utvärderas dock sällan vilket leder till att 
åtgärdsförslag vid upprepade tillfällen återkommer och förblir desamma utan att 
utvärderas för eventuell förändring (Skolverket 2011 s. 9).  

Skolverket (2011) har analyserat och sammanfattat forskning och en rad studier som 
behandlar olika stödinsatser och skolrelaterade svårigheter. Skolverket (2011 s. 9) 
understryker att det finns två huvudorsaker till att stödinsatser sätts in. Dessa består 
i lärandesvårigheter och beteendesvårigheter där läs- och skrivsvårigheter är 
vanligast och gäller främst i de lägre åldrarna. Skolverket (2011 s. 10) poängterar 
även att elever idag har högre krav på sig gällande bland annat sociala färdigheter 
och självständighet, vilket har lett till att andelen individuellt arbete ökat. 
Självständigt arbete gynnar inte elever som befinner sig inom ramen för dessa 
svårigheter eftersom det blir för svårt för dem. 

Analyserna visar på en individinriktad problemförståelse där eleven själv är orsak 
till sina egna problem samt att åtgärder avgörs utifrån tillgängliga resurser snarare 
än utifrån pedagogiska överväganden.  Elever med läs- och skrivsvårigheter riskerar 
dessutom att få färre möjligheter att arbeta mot kunskapskraven då 
specialpedagogiskt stöd ofta ges utanför ordinarie undervisning. De riskerar därmed 
att missa viktiga inslag som elever i ordinarie undervisning får då det 
specialpedagogiska stödet ofta innebär mer av samma sak. De får exempelvis arbeta 
med ett flertal uppgifter som liknar varandra för att öva upp sina färdigheter enligt 
Skolverket (2011 s. 9). 

Vidare påpekar Skolverket (2010 s. 10) att vissa studier visar att elever som är i 
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning missgynnas av vad som kan 
definieras som frihet under ansvar. Eleverna får själva fundera hur de ska kunna 
vidareutvecklas vilket kan bli övermäktigt för dessa elever. Dessutom framhävs att 
Skolverkets analyser visar att kunskapskraven ofta tenderar att prioriteras lägre än 
att eleverna blir självständiga i sin utveckling och därmed inte får det stöd de är i 
behov av. Det viktigaste är därmed inte att eleverna når kunskapskraven utan vikten 
läggs på att eleverna visar kunskap i att själva kunna förstå vad de behöver arbeta 
med och fungerar som en typ av självskattning.  
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3.5 Specialpedagogik och specialpedagogiska insatser  
 
Under 1990-talet hände många saker i den svenska skolan, konstaterar Persson 
(2009 s. 19). Sverige som land hade dålig ekonomi och tvingades lämna över 
ansvaret för skolan till de enskilda kommunerna. Skolan blev nu mål- och 
resultatstyrd vilket kom att resultera i att det drogs in på de resurser som den 
specialpedagogiska verksamheten erhöll. Detta i sin tur bidrog till att elever i behov 
av särskilt stöd inte kunde få den hjälp de hade rätt till.  

Persson (2009 s. 26-27) skriver att specialpedagogiken är tvärvetenskaplig och utgår 
från bland annat psykologi och sociologi i sina teorier. Han menar att 
specialpedagogiken har flera aspekter varav en är att bestämma hur människor som 
anses ha avvikelser av något slag ska ha det i samhället i stort. En andra aspekt är 
att specialpedagogik ska uppfylla olika funktioner i skolan men att funktionerna i 
sig inte är tydliggjorda och mycket begränsade. Den funktionella aspekten utgör ett 
hinder för utveckling av specialpedagogikens områden eftersom de inte är tydliga 
nog. Specialpedagogiken har dessutom organisatoriska brister och behöver granskas 
kritiskt för att kunna effektiviseras för att i förlängningen kunna skapa bättre 
förutsättningar för alla elever.  

Persson (2009 s. 78) tar upp ett projekt vid namn SPEKO där en mängd 
specialpedagoger varit föremål för intervjuer. Enligt dessa intervjuer sker det 
individinriktade arbetet i andra miljöer än klassrummet där eleverna som är i behov 
av specialpedagogiskt stöd anses skyddas från omgivningen. Detta sker efter att en 
klasslärare signalerat att vanlig undervisning inte anses lämplig för eleven. Det finns 
även, enligt Persson (2009 s. 80), specialpedagoger som i intervjuerna anser att de 
vill påverka den undervisning som sker i klassrummet eftersom de trycker på att 
problemen ofta ligger i lärarens förhållningsätt snarare än att problemet ligger hos 
eleverna. Resultatet av SPEKO- projektet visar att specialpedagoger måste hantera 
mängder av olika problemrelaterade situationer och där den gemensamma nämnaren 
är det som avviker från det normala. Deras uppgift är att ge stöd till de elever som 
är i behov av det men även att befria klassen från något som upplevs störande i 
klassrummet, enligt intervjuerna. Lindqvist och Rodell (2015 s. 49-50) poängterar 
dock att forskning tyder på att inkluderande stödinsatser resulterat i lärande i högre 
grad än de som fått exkluderande stödinsatser. Lindqvist och Rodell skriver 
dessutom att trots att specialpedagogiska insatser visat sig ha positiv inverkan på 
eleverna så lyckas de flesta inte riktigt nå upp till de krav som ställs på dem. De 
framhäver dessutom att internationella studier visar att arbete i flexibla, icke statiska 
grupper varit det som visat sig ha bäst resultat.  

I arbetet med stödinsatser fyller specialpedagoger och speciallärare en viktig 
funktion. Speciallärarens roll har, enligt Lindqvist och Rodell (2015 s. 75-76), 
genom tiderna setts ur ett kategoriskt perspektiv och bestått i att hjälpa elever att 
kompensera de brister de anses ha och undervisningen har mestadels bestått av 
färdighetsträning utanför klassrummet. Speciallärarens roll har på senare tid istället 
kommit att mer och mer likna specialpedagogens roll och ses idag allt oftare ur ett 
relationellt perspektiv där eleverna inkluderas inom ramen för klassen. 
Specialpedagogens främsta arbetsuppgift är, enligt Lindqvist och Rodell (2015 s. 
77), att handleda läraren i arbetet med elever inom ramen för klassen samt att 
analysera och arbeta med skolsvårigheter av varierad karaktär. Dessa båda ska 
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kunna bemöta alla svårigheter som kan uppstå i skolan. En viktig skillnad är dock 
att specialläraren utöver kunskap om språk och begreppsutveckling även ska ha 
kunskap om bedömning och betygsättning. Specialläraren ska även kunna göra 
individuella pedagogiska utredningar och specialpedagogen ska utöver individuella 
pedagogiska utredningar även kunna utföra detta på både grupp- och organisatorisk 
nivå.  

4. Undersökningens syftesformulering  
 

Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare 
forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt 
vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med 
elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. 

4.1 Frågeställningar 
 

• Hur identifieras läs- och skrivsvårigheter av lärare och specialpedagoger på 
de tre medverkande skolorna? 

 
• Vilka metoder och arbetssätt anger dessa lärare och specialpedagoger att de 

använder i arbetet med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning? 

5. Sökprocess för urval av tidigare forskning  
 
Detta avsnitt behandlar sökprocessen för avsnittet tidigare forskning gällande elever 
i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning samt redogörelser för hur urvalet 
av forskning i ämnet valts ut. Sökningarna pågick mellan den tionde november och 
den artonde december 2017. 
 
5.1 Sökning och urval av forskning om läs- och skrivsvårigheter  
 
Alla avhandlingar och artiklar som ingår i denna studie är innehållsmässigt 
granskade. Detta kallas peer-review och innebär att artiklarnas vetenskaplighet har 
fastställts och fungerar som ett säkerställande av kvaliteten i den forskning som 
används i denna studie. Databaserna som sökningar gjorts i är ERIC, Summon samt 
Libris. ERIC valdes på grund av mängden internationell forskning som finns att 
tillgå för att få en bredare bild över forskningsläget i ämnet världen över. Summon 
och Libris valdes på grund av att de är lätta att navigera i och dessutom innehåller 
Libris passande nationella avhandlingar vilket är av intresse i denna studie.  Studien 
är inriktad på särskilt stöd i svenska i årskurserna ett till tre och därför har forskning 
som behandlar andra ämnen och andra årskurser valts bort. Sökningarna har gjorts 
med hjälp av sökord på både svenska och engelska. 
 
Sökorden i ERIC var learning disabilities, special needs students, special education 
och teaching methods. Dessa gav fyra träffar varvid en av dem var relevant eftersom 
den handlade om metoder som kan användas för elever i behov av särskilt stöd. Två 
av de tre artiklarna som valdes bort riktade sig till äldre elever och den andra om 
lärares kompetens och därmed saknar de relevans. 
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I Summon utgjordes sökningen av frasen specialpedagogisk verksamhet i 
grundskolan som gav nio träffar med avgränsningarna att de skulle vara granskade 
samt att de skulle finnas tillgängliga som fulltext på internet för att enkelt finnas till 
hands.  Fem av dessa artiklar valdes för vidare läsning och valet grundade sig på 
artiklarnas rubriker. Vid närmare granskning valdes två artiklar ut för användning 
då de berörde identifiering och kategorisering och därmed var relevanta för ämnet. 
 
En första sökning i Libris av begreppet skrivsvårigheter gjordes och resulterade i 16 
träffar där avgränsningarna utgjordes av att det skulle vara avhandlingar samt att de 
skulle vara publicerade under 2000-talet och rörde ämnet uppfostran och 
undervisning. Abstrakten till dessa 16 avhandlingar lästes varav sju valdes bort på 
grund av att de saknade relevans då de riktade sig till fel åldersgrupp. De nio som 
återstod valdes ut för vidare bearbetning. Då samtliga nio avhandlingar skumlästs 
valdes fyra ut för användning och behandlas nedan.  Det är enligt Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013 s. 115) av stor vikt att forskningen inte är för 
gammal då den är en färskvara. Efter noggranna överväganden huruvida forskning 
som gjorts under hela 2000-talet fortfarande kunde vara aktuell togs beslutet att den 
inte var för gammal för att använda eftersom det kan vara av intresse att framhäva 
hur synen på elever i behov av särskilt stöd förändrats över tid. Framförallt gällande 
huruvida elever anses vara i behov eller med behov av särskilt stöd. 
 
En andra sökning i Libris med frasen ”elever i behov av särskilt stöd” gav fyra träffar 
då avgränsningarna utgjordes av att det skulle vara avhandlingar samt beröra 
uppfostran och utbildning. Två av dessa valdes ut då de utifrån en första granskning 
verkade relevanta medan de andra två inte var relevanta för studien eftersom de inte 
rörde ämnet i tillräckligt hög grad. Efter noggrannare granskning valdes en 
avhandling ut eftersom den ansågs relevant i sammanhanget då den behandlade 
elever i behov av särskilt stöd. 
 
Det totala antalet avhandlingar och vetenskapliga artiklar som genom denna 
sökprocess ingår i examensarbetet utgörs av fem avhandlingar och tre vetenskapliga 
artiklar. 

6. Tidigare forskning om läs- och skrivsvårigheter 
 
Avsnittet avser att via tidigare gjord forskning svara på frågorna om vad som kan 
orsaka läs- och skrivsvårigheter samt hur identifiering och kategorisering av elevers 
svårigheter sker. Avsnittet belyser även forskning kring arbetssätt som används i 
arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

6.1 Vad orsakar läs- och skrivsvårigheter och hur kan de förebyggas? 
 
Cecilia Nielsen (2005 s. 10) skriver i sin avhandling Mellan fakticitet och projekt att 
en forskare vid namn Mats Myrberg under sent 1990-tal menat att sociala problem 
och svårigheter att koncentrera sig är några bakomliggande faktorer till varför elever 
utvecklar läs- och skrivsvårigheter. Detta i sin tur har visat att förebyggande insatser 
består i att fånga elever som ligger i riskzonen tidigt där undervisningen av dessa 
elever ska vara väl utformad gällande strategier och hjälpmedel. Nielsen (2005 s. 
10) menar att ur både samhällssynpunkt och i skolans ögon ses läs- och 
skrivsvårigheter som ett stort problemområde. God skriftspråklig förmåga och 
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läskunnighet är nödvändigt för tillägnandet av de kunskaper som elever förväntas 
förvärva genom undervisningen i skolan där alla elever ska bemötas utifrån 
individuella förutsättningar. Nielsen (2005 s. 65-66) poängterar att barn redan innan 
de börjar skolan tillägnar sig vissa kunskaper gällande både skrivana och i att läsa. 
De upptäcker och utforskar olika språkliga aspekter genom lekar som innefattar 
bland annat lekskrivning och låtsasläsning. Vidare framhäver Nielsen (2005 s. 72-
73) att svårigheter kan uppstå då barn blir elever och möter skolan och dess krav. I 
detta möte står det klart att hänsyn måste tas till kulturella skillnader i utformningen 
av undervisningen för att kunna bemöta den enskilda eleven och dess 
förutsättningar. Nielsen (2005 s. 74-75) påpekar att då ett barn ska lära sig skriva 
ingår både deras tankar, viljor och känslor och därför behöver miljön de ska lära sig 
i vara trygg. De behöver dessutom ett förtroendefullt klimat för lärande och stöd 
från vuxna som är känslomässigt engagerade för att lyckas. Omgivningens attityder 
påverkar elever i sin utveckling och negativa reaktioner vid misslyckanden kan 
sänka elevernas självförtroende och utlösa svårigheter. Lust att lära och bekräftelse 
är viktiga nyckelbegrepp för att lyckas konstaterar Nielsen (2005 s. 76). Läs- och 
skrivsvårigheter kan även orsakas av andra faktorer där sociala situationer kan vara 
en av dessa. Hemmiljön antas ofta vara en av bakgrundsfaktorerna till detta. 
Isaksson, Lindqvist och Bergström (2010 s. 145) beskriver i sin artikel Pupils with 
special educational needs: a study of the assessments and categorising processes 
regarding pupils’ school difficulties in Sweden, hur lärare i de intervjuer som de 
gjort upplever att sociala problem, som ofta medför bland annat attitydproblematik 
är vanligt förekommande, vilket de ansåg kunna orsaka behov av 
specialundervisning. 
 
6.2 Språkliga faktorer bakom svårigheterna 
 
Det finns mängder av språkliga faktorer som kan ligga till grund för elevers 
inlärningssvårigheter där läs- och skrivsvårigheter är en av dessa förklarar Nielsen 
(2005 s. 64-65). Isaksson m.fl. (2010 s. 145) skriver om vikten av att elever tillägnar 
sig språklig medvetenhet och anger fonologi, morfologi, pragmatik, syntax och 
semantik som viktiga delar i detta. Även Catharina Tjernberg (2011 s. 24) framhäver 
i sin avhandling Specialpedagogik i skolvardagen- En studie med fokus på 
framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande vikten av språklig medvetenhet och 
menar dessutom att elever behöver förståelsestrategier och motivation för att 
undvika misslyckanden.  Elever behöver, enligt Isaksson m.fl. (2010 s. 141), få 
förståelse för den komplexitet som det innebär att lära sig läsa och skriva. För att 
skapa en bild av elevers skolrelaterade problem krävs kunskap om vad som orsakar 
svårigheterna. Tjernberg (2011 s. 24-25) tar upp dyslexi som en språkbiologisk 
faktor som kan vara orsak till elevers inlärningssvårigheter. Dessa svårigheter visar 
sig genom att elever har svårt med stavning och avkodning vid läsning i kombination 
med minnessvårigheter, bristande ordförråd och ordigenkänning. Konsekvenser 
som detta skapar förutom att eleven utvecklar läs- och skrivsvårigheter är att det kan 
leda till ytterligare svårigheter som exempelvis socioemotionella svårigheter som 
resulterar i bristande anpassnings- eller beteendeförmåga.  
 
6.3 Förutsättningar för att förebygga läs-och skrivsvårigheter 
 
Lärarkompetens framhävs av Tjernberg (2011 s. 11) som den viktigaste faktorn för 
elevers lärande eftersom kompetenta lärare kan förhindra att elever misslyckas. 
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Skickliga lärare behärskar olika metoder och arbetssätt så att varje enskild elevs 
förutsättningar och behov kan tillgodoses. Det räcker dock inte med att lärare har 
kunskap i hur olika metoder tillämpas utan läraren måste även ha förståelse för hur 
och varför olika arbetsmetoder fungerar utvecklande (Tjernberg 2011 s. 11). 
Tjernberg (2011 s. 33) poängterar att ur ett sociokulturellt perspektiv ses talat språk 
och samtal som viktigt för god skrivutveckling. Elever som ges möjlighet att samtala 
och diskutera får större språklig förståelse utifrån de erfarenheter som de byter med 
varandra. Detta fungerar språkutvecklande men även i förlängningen 
skrivutvecklande. En studie som Tjernberg (2011 s. 34-35) tar upp visar att både 
kognitiva och kommunikativa faktorer är av betydelse i elevers skrivprocesser. För 
kognitiv utveckling krävs dialogisk och stöttande undervisning i samspel med andra. 
Tjernberg (2011 s. 37) påstår att elevers möjligheter uppstår i mötet mellan 
förutsättningar och krav samt att det även är i det mötet som svårigheter uppstår. 
 
Tjernberg (2011 s. 12) poängterar att det även krävs kreativa inlärningsmiljöer som 
inkluderar alla elever oavsett förutsättningar för att lyckas samt att ständigt ha den 
enskilda elevens behov i åtanke. Tarja Alatalo (2011 s. 25) framhäver i Skicklig läs- 
och skrivundervisning i åk 1-3 om lärares möjligheter och hinder att lärares 
engagemang dessutom är av stor vikt där de genom sin vilja att hjälpa kan hjälpa 
elever att utvecklas. Tjernberg (2011 s. 24) skriver att läs- och skrivinlärning 
påverkas av lärandemiljön samt inbyggda genetiska förutsättningar som går i arv. 
Högläsning, skriftspråkliga aktiviteter, god undervisning är några faktorer som kan 
minska risken att elever utvecklar läs- och skrivsvårigheter och skapas genom 
välstrukturerad och medvetet arrangerad undervisning. Elever behöver få tillgång 
till olika typer av texter samt att själva kunna skriva texter av olika slag. För att 
elever ska ha möjlighet till detta krävs att de får tydliga och vägledande instruktioner 
som fungerar förebyggande och stöttande. Tjernberg (2011 s. 160) sammanfattar 
några aspekter av vad som krävs för att förebygga misslyckanden i läs- och 
skrivinlärningen. Hon menar att det krävs språkutvecklande sammanhang för att 
möjliggöra läs- och skrivutveckling, tydlig vägledning utifrån individuella 
förutsättningar i samspel med andra dessutom krävs att lärare har känsla för stundens 
möjligheter. 
  
6.4 Hur identifieras och kategoriseras elever i behov av särskilt stöd? 
 
Det finns tillfällen då misslyckanden sker i inlärningsprocessen. Behovet av särskilt 
stöd kan ha mängder av orsaker, understryker Isaksson (2009 s. 24), och beror på i 
vilka sammanhang svårigheter uppstår och kan ibland kräva permanenta insatser.  
Isaksson (2009 s. 27) framhäver att det är svårt att definiera vilka elever som är i 
behov av särskilt stöd och att skrivningar kring detta i skollag och skolans 
styrdokument är vaga. Detta resulterar ofta i att varje enskild skola själva definierar 
vilka elever som anses vara i behov av särskilt stöd. 
 
Kerstin Göransson, Claes Nilholm och Kristina Karlsson (2011 s. 542) skriver i sin 
artikel Inclusive education in Sweden? A critical analysis att svenska elever i behov 
av särskilt stöd politiskt sett inkluderas i den ordinarie undervisningen i större 
utsträckning än vad de gör internationellt. Göransson m.fl. (2011 s. 541- 555) har 
gjort en kritisk granskning av skolans praxis och det svenska skolsystemets 
inkluderande egenskaper utifrån olika studier. De menar att synen på elever i behov 
av särskilt stöd har varierat genom åren och under 1960-talet infördes en skola för 
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alla som ledde till införandet av olika speciella klasser beroende på vilka behov som 
fanns. Skolan kom därefter under 1990-talet att decentraliseras. Decentraliseringen 
innebar att skolorna själva styrde och kontrollerade undervisningen så länge 
skolorna utgick från de mål som staten framhöll. Begreppet inkludering kom 
dessutom att ersätta begreppet integrering. Inkludering innebär avsikter att skapa en 
helhet som grundar sig i att alla barn är olika, där olikheterna ska tas tillvara och ses 
som en tillgång enligt Göransson m.fl. (2011 s. 543). Författarna menar dock att 
begreppet inkludering ofta används fel eftersom det i praktiken innebär att det 
används för att framhäva att elever oavsett svårigheter trots allt fått ingå i 
klassrumsgemenskapen och därmed är inkluderade. 
 
Vid specifika diagnostiserade fall kan elever undervisas på specialskolor påpekar 
Göransson m.fl. (2011 s. 546-547). Elever på specialskolor följer precis som elever 
i vanlig grundskola, skollagen och den svenska läroplanen men det kan ibland finnas 
specifika omständigheter som föranleder att andra förhållningsätt till 
kunskapskraven antas. Den kategori elever som på ett eller annat sätt är i behov av 
särskilt stöd kan, vid misstanke om att lägsta godtagbara krav inte antas kunna 
uppfyllas, få kraven anpassade för att kunna uppnås. Vidare framhävs att elever där 
behov av särskilt stöd identifierats ska erbjudas stöd oavsett om svårigheterna 
kategoriseras som medicinska eller psykologiska. Nationella studier visade 
dessutom enligt Göransson m.fl. (2011 s. 548) att skolorna som varit föremål för 
undersökningarna de tittat på ansåg att kunskapskraven är för höga och att skolorna 
inte var tillräckligt anpassade efter mångfalden elever i skolorna.  
 
6.5 Kategorisering av svårigheter på olika nivå 
 
Skolbaserade problem sorteras efter och består i språkliga, sociala och medicinska 
områden. Nielsen (2005 s. 83) skriver att det, enligt en forskare vid namn David 
Skidmore, finns tre teoretiska forskningsperspektiv kring vem bäraren av 
svårigheterna är och vilka orsaker och åtgärder som detta innefattar. Vikten ligger 
inom dessa perspektiv på hur svårigheter beskrivs och uppfattas inför avgörandet 
hur svårigheterna ska hanteras. På mikronivå beskrivs eleverna som 
problembärande. Denna syn på elevers svårigheter grundar sig i det medicinska och 
psykologiska perspektivet och ses som biologiska snarare än sociologiska skriver 
Nielsen (2005 s. 84). Isaksson (2009 s. 32) framhäver att specialundervisning inom 
det medicinska perspektivet på svårigheter syftar till att normalisera eleven. 
Mesonivå är nästa perspektiv som tas upp. Detta innebär att svårigheter uppstår i 
mötet mellan den enskilda individen samt institutionen som skolan utgör. 
Svårigheterna uppkommer genom de krav som ställs på eleverna, som med sina 
olika förutsättningar ställs mot skolans förutbestämda innehåll och angivna ramar i 
de arbetsmetoder som tillhandahålls och används. På denna nivå skapas ofta 
ytterligare svårigheter då eleverna ofta utesluts från gruppen och undervisas enskilt. 
För att eleverna istället ska ges möjlighet att övervinna sina svårigheter bör goda 
förutsättningar skapas så att de lyckas i sitt lärande vilket möjliggör inkluderande 
undervisning. Svårigheterna beskrivs slutligen av Nielsen (2005 s. 85) på makronivå 
som innebär att individen sätts in i ett samhällsperspektiv. Svårigheterna ses som 
något relativt och varierar beroende på de krav som samhället ställer på dem. 
 
Svårigheter kan dessutom sorteras och ses ur andra perspektiv. Nielsen (2005 s. 85) 
beskriver det relationella och det kategoriska perspektivet. Ur det kategoriska 
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perspektivet ses svårigheterna som individbaserade där eleverna benämns som 
elever med svårigheter och ur det relationella perspektivet anses eleverna vara i 
svårigheter. Skillnaderna mellan dessa båda utgörs av vilka åtgärder som erbjuds 
där elever med behov erbjuds enskild hjälp medan eleven i svårigheter erbjuds hjälp 
av flera aktörer där elevens svårigheter blir en av skolans gemensamma 
angelägenheter. 
  
På nationell nivå delas ansvaret för elever i behov av olika typer av stöd mellan olika 
myndigheter skriver Göransson m.fl. (2011 s. 545- 546). Detta innebär att 
exempelvis en myndighet ansvarar för kategorin elever som har något slags 
funktionshinder medan andra myndigheter ansvarar för andra skolrelaterade 
problem. Detta medför att stödet tenderar att riktas mer mot utveckling av skolor 
snarare än att stödet ges till elever som är i behov av det. På kommunal nivå ses 
stora variationer i hur elever i behov av särskilt stöd hanteras och inkluderas och 
enligt Göransson m.fl. (2011 s. 548) finns det brister gällande utbildningens 
likvärdighet mellan olika kommuner.  Stödsystemen mellan olika skolor ser också 
olika ut och organiseras individuellt beroende på hur elevernas svårigheter 
kategoriseras. Kategorierna kan till exempel bestå av elever med specifika 
diagnoser. Eleverna undervisas antingen avskilt från klassen eller genom 
handledning i klassrummet av exempelvis en speciallärare. Andra stödsystem 
organiseras genom att eleverna via till exempel assistenter får separata instruktioner 
och extra undervisning förklarar Göransson m.fl. (2011 s. 549). 
 
6.6 Identifieringsmönster för kategorisering 
 
Isaksson m.fl. (2010) har gjort en studie som syftade till att undersöka hur skolorna 
som var föremål för undersökningen identifierade elever i behov av särskilt stöd, 
samt hur de avsåg att ge stöd åt elever i behov av specialundervisning. De hade 
dessutom för avsikt att undersöka mönster i hur skolorna kategoriserade elever 
utifrån deras behov samt utifrån normalitet. Isaksson m.fl. (2010 s. 139-140) har i 
sin studie delat in elevers svårigheter under tre kategorier som består av 
inlärningssvårigheter, medicinska svårigheter samt sociala svårigheter. Dessa 
kategorier har de baserat på de svar som deras intervjuer gett.  
 
Isaksson m.fl. (2010 s. 141) framhäver att tester och screeningmetoder är vanliga 
metoder för att ta reda på om en elev har läs- och skrivsvårigheter. Screening handlar 
om att standardiserade och normerande tester görs på gruppnivå för att avgöra om 
svårigheter finns eller inte. Dessa tester kan utföras av klasslärare, speciallärare eller 
specialpedagoger beroende på graden av svårighet eleven antas befinna sig i. 
 
Även Skolverket (2011 s. 38) beskriver hur identifiering av beteendemässiga samt 
kunskapsmässiga svårigheter görs utifrån olika studier som gjorts. De 
kunskapsmässiga svårigheterna identifieras via olika tester som gjorts av antingen 
en lärare eller en specialpedagog och de beteendemässiga svårigheterna genom 
läraren som signalerar att eleven är i behov av stöd av något slag eftersom något inte 
stämmer med elevens beteende. Elever som anses ha någon av dessa svårigheter kan 
komma att utredas som ett nästa steg efter att det identifierats att elever av varierade 
orsaker riskerar svårigheter i sitt lärande. Enligt Isaksson m.fl. (2010) ska elever 
oavsett behov och svårigheter integreras i undervisningen som i sin tur anpassats för 
olika individuella behov. Isaksson m.fl. (2010 s. 135) belyser att kategoriseringar 
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kommer sig av interaktioner och sociala processer som skapar sociala 
konstruktioner där avsikten är att å ena sidan ta reda på hur många elever som är i 
behov av stöd samt å andra sidan att skilja dem från normen för att kunna planera 
individanpassad undervisning som fungerar effektivt. 
 
Vidare framhäver Isaksson m.fl. (2010 s. 136) att detta sätt att kategorisera elever 
fått kritik eftersom det kan innebära ett aktivt letande efter vissa beteenden som 
sedan kan placeras under den kategori som beteendet passar in i. Författarna 
poängterar att kategoriseringarna istället bör utgå från elevernas autentiska behov 
snarare än att låta eleverna stå till svars för sina svårigheter eftersom det är vanligt 
att eleven tvingas bära ansvaret för sina egna misslyckanden. Kategorierna är 
dessutom för breda vilket leder till att elever som är i behov av särskilt stöd samlas 
i för stora problemgrupper där de exkluderas från den vanliga undervisningen och 
det som anses vara normalt. Enligt intervjuer som Isaksson m.fl. (2010 s. 140) gjort 
har en huvudman för en skola uttryckt att först och främst görs indelningar av 
särskilda behov under tre huvudgrupper där dessa är svensk- och 
matematiksvårigheter, svårigheter hos elever med annat modersmål än svenska samt 
elever med sociala svårigheter. Lärare som intervjuades nämnde att de inte upplevde 
några svårigheter med att sålla ut elever som på ett eller annat sätt ansågs riskera 
svårigheter. Lärarna ansåg sig ha omfattande erfarenhet av detta och därför kunde 
de känna av om en elev förväntades få skolrelaterade problem av olika slag. Isaksson 
m.fl. (2010 s. 140-141) gör gällande att det utifrån de sammanställningar som gjorts 
tydligt visar att lärare och elever själva skapar skolproblem som leder till att behov 
av specialundervisning över huvud taget finns genom att bland annat söka efter vissa 
beteenden. Även Göransson m.fl. (2011 s. 548) påpekar att nationella studier visar 
att elevers svårigheter till största del anses härröra ur individuella brister som 
därmed utgör grunden till att dessa elever är i behov av särskild undervisning. Även 
Nielsen (2005 s. 10) poängterar att eleverna ofta tenderar att ses som bärare av sina 
problem snarare än att problemen ligger i hur undervisning av elever i behov av 
särskilt stöd bedrivs. Dessutom hävdar Isaksson m.fl. (2010 s. 148) i sin studie att 
elever kategoriseras på organisatorisk nivå så att behov av specialundervisning 
skapas. De menar att politik, ekonomi och sociala värderingar ligger till grund för 
att kategorisering sker där elevernas olika förutsättningar och behov ramas in och 
ses ur ett kategoriskt perspektiv.  
 
6.7 Vad säger forskning om arbetssätt vid läs- och skrivsvårigheter?  
 
Att tidigt upptäcka och förebygga svårigheter är något som Sharon Vaughn och 
Sylvia Linan-Thompson (2003 s. 143), framhåller som viktigt i sin artikel What Is 
Special About Special Education for Students with Learning Disabilities? Upptäcks 
svårigheterna i ett tidigt skede finns olika metoder som kan hjälpa elevers 
utveckling. Även Isaksson m.fl. (2010 s. 141) poängterar vikten av att upptäcka läs- 
och skrivsvårigheter i ett tidigt skede.   
 
Arbetssätt som är effektiva anser Vaughn och Linan-Thompson (2003 s. 142), kan 
vara att eleverna ges individuella uppgifter som är anpassade efter deras specifika 
behov, modellering samt grupparbete där eleverna får interagera med varandra. 
Dessutom framhåller Vaughn och Linan-Thompson (2003 s. 145) att eleverna ska 
ha tillgång till tydliga systematiska instruktioner på rätt nivå. De framhäver att 
instruktioner kan ges på olika nivåer i klassrummet så att elever i behov av särskilt 
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stöd både inkluderas och förstår vad uppgiften de har framför sig går ut på. Ett 
exempel som de tar upp är att olika långa instruktioner gavs på fyra olika nivåer. 
Ibland krävs dessutom att elever ges instruktioner en- till -en, menar Vaughn och 
Linan-Thompson (2003 s. 144). Elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivutveckling får, enligt Tjernberg (2011 s. 29), ofta en- till en undervisning där 
exempelvis mer tid ges till arbetsinstruktioner och dylikt. Framstegsövervakning 
och smågruppsinstruktioner samt insatsernas varaktighet och intensitet kan också 
vara av betydelse för elevernas utveckling hävdar Vaughn och Linan-Thompson 
(2003 s. 144).  
 
Göransson m.fl. (2011 s. 543-544) framhäver att elever inte bör kategoriseras eller 
särskiljas från klassrummet utan menar att det istället är att föredra att undervisning 
och lärandemål anpassas för elever som är i behov av det och utifrån det ge 
stödinsatser i den klass de trivs och är trygga i. De konstaterar att bristerna finns i 
systemet men att skolan ofta tenderar att skuldbelägga eleverna vilket gör dem 
ansvariga för sina egna svårigheter. Även Tjernberg (2011 s. 37) poängterar vikten 
av individanpassning i klassrumsgemenskapen som tillhandahåller både 
gemensamma mål och individuell variation. Tjernberg betonar att detta inte handlar 
om mer arbete av samma typ utan att utifrån varje individ se till vad som behövs och 
inte hur mycket som behövs. Elever ska i första hand ges stödundervisning inom 
ramen för klassen men kan i specifika fall ske under andra former. Detta menar även 
Skolverket (2011 s. 44, 51) som framhäver vikten av anpassad undervisning och ett 
anpassat arbetssätt. Det är dessutom, enligt Alatalo (2011 s. 25), av stor vikt att 
lärare har förmågan att anpassa sina metoder efter elevernas behov vilket är en av 
förutsättningarna för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd. För att hjälpa elever 
som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning krävs dessutom kunskap 
om vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt hur de på bästa sätt åtgärdas och 
framförallt att läraren har förståelse för att en metod inte fungerar för alla konstaterar 
Tjernberg (2011 s. 11). 
 
6.8 Bristande stödinsatser  
 
Skolverket (2011 s. 33) har i en intervjustudie på tio skolor undersökt orsaker till 
varför elever ofta får för lite stöd eller fel typ av stöd trots att de uppvisat tydliga 
behov av stödinsatser. På skolorna gjordes skillnad på vad som i rapporten kallas 
insatta stödinsatser och bedömt stödbehov. Skolornas betraktelsesätt skiljde sig 
markant från varandra men det gick att urskilja skillnader i hur de bedömde vilka 
elever som skulle ges stöd i förhållande till de behov de hade. Framförallt var det en 
grupp elever som inte fick det stöd som det tidigare beslutats att de skulle få som 
var tydligast att urskilja. Detta var elever som var tysta, blyga och som saknade 
förmåga till att ta egna initiativ för sitt eget lärande som i kombination med 
svårigheter att koncentrera sig samtidigt som de var språkligt svaga gjorde dem 
knappt märkbara i klassrummet.  Utöver denna grupp elever kunde även en grupp 
elever som fått fel typ av stödinsatser identifieras. Eleverna sågs som stökiga och 
utåtagerande vilket ofta åtgärdades genom exkludering där de undervisades åtskilt 
från övriga klassen. Åtgärder riktades mot hur de uppförde sig eftersom 
bakomliggande orsakerna sällan utreds. Utöver dessa elevgrupper som gick att 
urskilja kunde även en del andra faktorer skönjas i undersökningen. Dessa består av 
ekonomiska brister, organisatoriska brister, bristande kompetens samt elevernas 
ovilja till att ta emot de stödinsatser som de var berättigade till, understryker 
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Skolverket (2011 s. 33). Även Göransson m.fl. (2011 s. 549) skriver att elever ofta 
inte får tillräckligt stöd eller att de får fel typ av stöd vilket bland annat kan påverka 
elevernas lärande negativt.  
 

7. Teoretisk utgångspunkt – Sociokulturellt perspektiv 
 
Utgångspunkten för den empiriska studien utgörs av det sociokulturella 
perspektivet. Detta perspektiv som grundades av bland annat Lev Vygotskij 
anammas av anledningen att det sociokulturella perspektivet, enligt Anders 
Jakobsson (2012 s. 153) i sin avhandling Sociokulturella perspektiv på lärande och 
utveckling -Lärande som begreppsmässig precisering och koordinering, utgår från 
att tanken, det materiella samt vårt medvetande är förenade i lärprocessen och bildar 
en helhet.  
 
Roger Säljö (2010 s. 104-105) skriver i Lärande i praktiken – Ett sociokulturellt 
perspektiv om kommunikation inom och mellan människor. Han menar att elever i 
skolan följer kommunikativa spelregler som bidrar till att eleverna blir deltagare i 
den sociala praktik som skolan innebär. Eleverna lär sig agera inom denna sociala 
praktik och försöker ständigt anpassa sig till dess förväntningar. Inom det 
sociokulturella perspektivet är vikten av kommunikation framträdande och Säljö 
(2010 s.115) konstaterar att elever, då de deltar i olika former av kommunikation 
möter varandra vilket i sin tur leder till att de ges möjlighet till nya sätt att resonera 
och tänka. 
 
Säljö (2010 s. 119) beskriver även Vygotskijs tankar om en individs appropriering 
av kunskap samt den närmaste utvecklingszonen. Dessa tankar innebär att 
människor i alla situationer ständigt utvecklas, förändras och skapar nya insikter 
som vi sedan kan använda som redskap i vår utveckling. Då detta sker blir vi bekanta 
med nya sociala praktiker vilket ger oss en väg in i vad som kallas den proximala 
utvecklingszonen och innebär att vi i vårt lärande befinner oss mitt emellan det vi 
redan kan och det som vi kan lära oss i samspel med andra. Det sociokulturella 
perspektivet är därför användbart i denna studie eftersom den behandlar metoder 
och arbetssätt som används vid arbete med elever som befinner sig inom ramen för 
läs- och skrivsvårigheter. För elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning krävs välplanerade och välorganiserade stödinsatser samt 
kommunikation både mellan lärare och elev samt elever emellan och att detta 
dessutom sker i konstant samspel med andra vilket är i enlighet med vad det 
sociokulturella perspektivet förespråkar. 
  



 

17 
 

8. Tre skolors identifiering av läs- och skrivsvårigheter, 
arbetssätt och metoder 

 
Den empiriska delen av arbetet svarar på frågorna om hur de medverkande skolorna 
identifierar läs- och skrivsvårigheter samt vilka metoder och arbetssätt lärare och 
specialpedagoger använder i arbetet kring elever i behov av särskilt stöd i sin läs- 
och skrivinlärning. Resultatet redovisas genom sammanfattningar av intervjuer och 
efterföljande analyser av dessa. Arbetet innehåller även en diskussion gällande 
resultaten varvid diskussionen underbyggs med tidigare forskning som ger det 
empiriska materialet tyngd så att jämförelser kan göras och slutsatser dras. I detta 
avsnitt belyses det empiriska materialet utifrån det sociokulturella perspektivet och 
studien består av intervjuer med tre lärare och två specialpedagoger på tre olika 
skolor. 
 
8.1 Kvalitativ intervju som forskningsansats 
 
Första delen av examensarbetet består av en litteraturstudie som syftar till att, via 
tidigare gjord forskning, skapa förståelse för vad som kan vara bakomliggande 
orsaker till att läs- och skrivsvårigheter uppstår samt hur dessa svårigheter 
identifieras och kategoriseras. Arbetets senare del syftar till att ta reda på hur skolor 
praktiskt arbetar kring elever som befinner sig inom ramen för läs- och 
skrivsvårigheter.  Den empiriska delen av examensarbetet behandlar därför vilka 
arbetsmetoder som används i de medverkande skolorna för att hjälpa elever som är 
i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning samt hur de arbetar för att 
identifiera svårigheter. Detta undersöks via kvalitativa intervjuer med tre lärare och 
två specialpedagoger. Tanken var dessutom att intervjuerna skulle kompletteras med 
några observationer men detta gjordes inte på grund av tidsbrist.  
 
Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare 
forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt 
vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med 
elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning.  
 
Larsen (2009 s. 17-27) beskriver i Metod helt enkelt- en introduktion till 
samhällsvetenskaplig metod att det i forskningssamanhang finns två olika typer av 
metoder som forskaren kan använda sig av och består av kvalitativ samt kvantitativ 
metod. Kvantitativ metod kan bestå av exempelvis enkäter och kvalitativ metod kan 
utgöras av intervjuer och metodvalet avgörs utifrån vad som passar de 
frågeställningar som forskaren ämnar undersöka. Kvalitativa metoder ger forskaren 
möjlighet att gå djupare i sina frågeställningar samt att det vid intervjuer finns 
möjligheter till att ställa följdfrågor vilket inte kan göras med exempelvis en 
enkätundersökning.  
 
Det empiriska materialet i denna undersökning utgörs av kvalitativa intervjuer och 
Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 127) skriver i Systematiska litteraturstudier i 
utbildningsvetenskap om detta och framhäver att dessa är lämpliga då syftet är att ta 
reda på vad en person anser om ett visst ämne eller en specifik händelse. Utifrån 
detta anses kvalitativa intervjuer lämpliga i denna undersökning eftersom syftet är 
att undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt vilka 
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metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med elever 
som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. Kvalitativa intervjuer 
skapar möjlighet att framhäva pedagogernas syn på hur arbetet kring elever i behov 
av särskilt stöd bedrivs samt hur detta påverkar elevernas läs- och skrivinlärning och 
läs- och skrivutveckling i detta examensarbete.  
 
Vidare förklarar Eriksson Barajas m.fl. (2013 s. 127-128) att för att nå bra resultat 
med denna metod krävs att föremålen för intervjuerna tydligt fått det klargjort för 
sig vilka kunskaper och vilken information intervjuerna syftar till att komma åt. 
Författarna poängterar dessutom att det finns olika varianter av denna intervjumetod 
och benämner dessa som strukturerade, halvstrukturerade samt ostrukturerade. I 
detta examensarbete kombineras strukturerade och ostrukturerade intervjuer och blir 
en form av halvstrukturerade intervjuer. De blir strukturerade i bemärkelsen att 
frågorna formulerats i förväg för att de ska vara lika för alla informanter samt för att 
de ska uppfattas på samma sätt av alla för att ge arbetet validitet och reliabilitet. 
Pedagogerna ges även utrymme att prata fritt kring en fråga varvid nästa fråga beror 
på vad som sagts under den föregående. Detta görs för att undvika upprepning av 
frågor samt för att samtalen flyter bättre då den medverkande inte avbryts på grund 
av att samtalet tar nya vändningar. Detta skapar dessutom utrymme till att få ta del 
av sådant som inte frågorna berör och som kan komma att vara väsentligt i 
undersökningen. 
 
8.2 Urval av informanter 
 
Informationsbrev (Bilaga 1) med förfrågan skickades ut via tjugofem mail till 
samtliga pedagoger som arbetar kring elever i årskurs ett till och med årskurs tre på 
fem olika skolor. Tjugoen av dessa mail skickades direkt till pedagogerna och fyra 
skickades till skolornas rektorer med en önskan om att dessa skulle vidarebefordras 
till samtliga pedagoger på skolorna som arbetade inom angivna årskurser. 
Rektorerna svarade att de vidarebefordrat mitt mail. Målet var att de medverkande 
skulle ha minst tre års erfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd i sin 
läs- och skrivinlärning. På dessa mail var det totalt elva personer som svarade varav 
sex personer som svarade att de ville medverka och som hade arbetat tillräckligt 
länge för att få delta och fyra som svarade att de inte hade möjlighet att delta av 
olika skäl. En lärare föll bort då hen var nyutexaminerad och hade inte arbetat 
tillräckligt länge med elever i behov av särskilt stöd för att få medverka. Detta 
medförde att de som svarade att de ville medverka blev de som valdes ut för 
intervjuer. Larsen (2009 s. 77) skriver att detta kallas självselektion och innebär att 
urvalet sker utifrån den respons forskarens förfrågan om medverkan får. 
 
Under arbetets gång valde en av specialpedagogerna att inte medverka och därmed 
är det endast fem intervjuer som denna undersökning består av. Målet var att få fler 
lärare och specialpedagoger att medverka för att ge arbetet högre reliabilitet och 
validitet men eftersom oviljan att delta var stor blir det empiriska materialet tunt, 
vilket resulterar i att både reliabiliteten och validiteten sänks. 
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8.3 Forskningsetiska överväganden 
 
Vetenskapsrådet (2017 s. 13) lyfter i sin publikation God forskningssed några etiska 
aspekter som forskaren ska följa och en av dessa är kravet om individskydd som 
innebär att de som medverkar ska skyddas från bland annat eventuell kränkning eller 
riskerar att skadas på något vis. Dessa individer ska ges tillgång till information om 
vad forskningen åsyftar samt att de har rätt att välja huruvida de vill medverka eller 
inte. Samtycke till medverkan är av stor vikt i forskning och handlar om att 
respektera de medverkandes privatliv och integritet menar Vetenskapsrådet (2017 s. 
75). Forskningen som bedrivs ska dessutom, enligt Vetenskapsrådet (2017 s. 8), 
bland annat vara objektiv, sanningsenlig, transparant, välstrukturerad och rättvis. 
Detta har tagits hänsyn till under arbetets gång och gäller genomgripande i alla delar 
av detta arbete. Kraven uppfylldes exempelvis genom att de tillfrågade fick ett 
informationsbrev (Bilaga 1) där de bland annat informerades om forskningens syfte 
samt att medverkan var frivillig och när som helst kunde avbrytas om informanten 
så ville. I arbetet förekommer inga namn eller platser utan informanterna benämns 
utifrån sina yrkesbenämningar som i detta fall är antingen lärare eller 
specialpedagog samt att skolorna de arbetar på benämns som skola A, B och C. 
Anledningen till detta är att de medverkande är och ska få förbli anonyma samt för 
att det med lätthet ska gå att särskilja dem. 
 
8.4 Genomförande av den empiriska undersökningen  
 
Undersökningen startade med att ett informationsbrev (Bilaga 1) skrevs och 
skickades till lärare och specialpedagoger som arbetar i årskurs ett till tre på fem 
olika skolor. I brevet informerades pedagogerna om examensarbetets innehåll, vad 
frågorna skulle handla om samt att medverkan sker på frivillig basis. På detta brev 
svarade tre lärare och tre specialpedagoger att de var villiga att medverka varvid 
tider med dessa bokades. Den första intervjun gjordes med en specialpedagog och 
varade i cirka en timme. Följande intervju gjordes med en lärare på samma skola 
som specialpedagogen som den första intervjun gjordes med och varade i ungefär 
fyrtio minuter. Den tredje, fjärde och femte intervjun gjordes med ytterligare två 
lärare och en specialpedagog och pågick i en timme vardera. Ett par dagar innan den 
sista intervjun med den tredje specialpedagogen skulle äga rum valde denne att inte 
medverka på grund av tidsbrist vilket medförde att det endast blev fem intervjuer 
sammanlagt. Därmed baseras denna undersökning på intervjuer med tre lärare samt 
två specialpedagoger.  
 
Intervjuerna genomfördes på de skolor där de som medverkar arbetar och alla dessa 
hade mer än fem års yrkeserfarenhet samt hade arbetat med elever i behov av särskilt 
stöd i sin läs- och skrivinlärning och beskrivs nedan i samband med att resultatet 
presenteras. Tanken var från början att samtalen skulle spelas in men efter 
överväganden kring hur detta kunde påverka samtalet togs beslutet att inte spela in 
samtalen utan anteckningar fördes löpande under varje samtal. Detta beslut togs 
utifrån mitt antagande om att det skulle skapa obekvämlighet både hos 
informanterna och hos mig. Samtliga intervjuer påbörjades med frågan om hur de 
agerar då det fanns misstanke om att en elev befann sig inom ramen för läs- och 
skrivproblematik varvid de medverkande påbörjade sitt berättande kring hur de 
arbetar. Detta avgjorde vilken fråga som skulle komma härnäst eftersom en fråga 
vid flera tillfällen ledde samtalet in på en annan av de i förväg formulerade frågorna 
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och därmed inte behövde ställas.  De frågor som blev besvarade utan att frågan 
ställdes prickades av vartefter för att säkerställa att alla informanter svarat på 
samtliga frågor.  I bilaga 2 finns samtliga intervjufrågor att ta del av. 
 
8.5 Databearbetning och analysmetod 
 
Insamlad data består av anteckningar som fördes löpande under intervjuerna som 
gjordes och som sedan sammanfattades. Analysmetoden som användes vid 
sammanställningen av data var innehållsanalys som enligt Larsen (2009 s. 101- 102) 
görs genom att data samlas in och skrivs om till sammanhängande text. Dessa texter 
kodas och klassificeras under olika kategorier varvid mönster identifieras och 
utvärderas. I denna undersökning klassificerades det insamlade materialet under 
kategorier bestående av metoder och arbetssätt, identifiering av svårigheter samt 
hjälpmedel och hur samspel och kommunikationen ser ut vid arbete med elever i 
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning.  

9. Den empiriska undersökningens resultat  
 
I detta avsnitt redovisas resultaten av intervjuerna skola för skola och särskiljs 
genom namnsättningarna skola A, skola B samt skola C. Informanternas utbildning 
samt hur länge de varit yrkesverksamma beskrivs nedan. De pedagoger som 
medverkar i studien omnämns genomgripande i texten utifrån deras yrkestitlar samt 
vilken skola de arbetar på.     
 
9.1 Beskrivning av medverkande Informanter 
 
Specialpedagogen på skola A har tagit både förskollärarexamen och 
speciallärarexamen och har utöver detta genomfört åtta kompetenshöjande 
utbildningar inom bland annat didaktik, tal, språk och kommunikationshinder samt 
läs- och skrivutveckling. Hen har arbetat som specialpedagog sedan 2001och som 
utbildad specialpedagog sedan 2003. 
 
Läraren på skola A är utbildad fritidspedagog, lärare och även speciallärare och 
arbetar idag som lärare i årskurs ett och har varit yrkesverksam under sammanlagt 
tjugosex år.  
 
Specialpedagogen på skola B är i grunden utbildad till förskollärare och arbetade 
som det under många år. Informanten utbildade sig sedan till grundskollärare i 
årskurserna ett till och med sex och därefter till specialpedagog som hen arbetat som 
sedan 2003 och har sammanlagt utöver åren i förskolan arbetat inom skolans ram i 
tjugo år. Under åren då specialpedagogen arbetat inom skolan har flertalet 
kompetenshöjande kurser lästs. 
 
Läraren på skola B är utbildad till både förskollärare och lärare och har arbetat inom 
förskola och skola sedan 1974. Från år 1992 och fram till idag har hen arbetet i 
lågstadiet och har dessutom under tiden läst olika högskolekurser i syfte att höja sin 
kompetens. 
 
Läraren på skola C är utbildad till grundskollärare för årskurs ett till sju och har 
arbetat i sjutton år och är för närvarande verksam i årskurs ett. 
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9.2 Intervjuer skola A 
 
Nedan följer en resultatsammanfattning av intervjuerna som genomfördes på 
skolan som benämns som skola A och inleds med en redogörelse av samtalet med 
specialpedagogen varvid samtalet med läraren följer.  
 
9.2.1 Specialpedagogen på skola A 
 
Den första intervjun gjordes med en specialpedagog som arbetar övergripande på 
skola A och fungerar som bland annat rådgivare. Specialpedagogens arbete kan 
bestå av observationer i klassrummen där uppgiften kan vara att titta på elevernas 
arbetsmiljö och att identifiera svårigheter eller upptäcka möjliga anpassningar som 
kan underlätta för elever som är i behov av särskilt stöd. Identifiering av läs- och 
skrivsvårigheter görs genom olika tester som exempelvis ett bornholmstest och olika 
avcheckningslistor där olika förmågor eleverna har och ännu inte har tillägnat sig 
prickas av så att ingen elev riskerar att inte få den hjälp som behövs. 
 
Under intervjun framkom att de på skolan arbetar enligt Bornholmsmodellen som 
innebär att elevernas språkliga medvetenhet övas och stimuleras via olika språklekar 
samt att de under flera år bedrivit sin undervisning med hjälp av arbetsmetoden ASL 
som betyder att skriva sig till läsning. ASL innebär att eleverna med hjälp av digitala 
verktyg så som datorer övar sin läskunnighet genom att skriva på datorerna med 
hjälp av dataprogram som utformats så att eleverna till exempel får sin text uppläst 
för sig. De kan exempelvis genom detta höra om stavning och meningsbyggnad i 
texterna är korrekta. På skolan arbetar de mycket med att eleverna ska bli bekanta 
med bokstäverna och deras tillhörande ljud och de arbetar dessutom med att utveckla 
en egen variant av metoden ASL där vissa delar plockas bort medan andra läggs till. 
Detta är för att arbetssättet ska vara anpassat efter de behov som finns.  
 
Under samtalet uppgavs även att de använder sig av handalfabetet samt 
praxisalfabetet vilket de gör för att förstärka inlärningen genom att eleverna får 
använda fler av sina sinnen. Handalfabetet är ett alfabete där varje bokstav försetts 
med ett eget tecken. Används dessa tecken som komplement till våra vanliga 
bokstäver kan eleverna till exempel bokstavera sitt eget namn och genom detta 
förstärks inlärningen av bokstäverna då eleverna använder fler sinnen. 
Praxisalfabetet utgår till skillnad från handalfabetet från språkets ljud istället för den 
enskilda bokstaven och övar elevens förmåga att känna igen och urskilja olika 
språkljud. De arbetar dessutom mycket med visuell förstärkning i form av 
exempelvis bildstöd. Dessa bilder kan användas som komplement till förslagsvis 
schemat för dagen så att de som är svaga läsare kan titta på bilder som förklarar vad 
skoldagen kommer att innehålla. De arbetar även med vad de kallar träningsläger 
för de elever som är i behov av särskilt stöd. Detta träningsläger innebär att eleverna 
arbetar intensivt med olika läs- och skrivträningsuppgifter i små grupper under en 
period av sex veckor. Vid intervjun togs även upp att det finns olika stavelsemetoder 
däribland något som kallas Umeåmodellen som finns att ta till där det finns behov 
av det. Det enda som framkom var att metoden utgår från ords stavelser och någon 
vidare förklaring till vad Umeåmodellen innebär framkom inte under samtalet. 
 
Informanten understryker under intervjun att de val som görs kring arbetet med en 
elev som är i behov av särskilt stöd är av stor vikt. Språket är grunden och för att 
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lära sig krävs förståelse på en mängd olika nivåer menar hen under intervjun. Det 
kan handla om att inlärning av exempelvis bokstäver sker för snabbt så att de inte 
hinner befästas eller att det glöms bort att alla elever är olika individer och att det 
krävs förståelse för dessa olikheter. Vidare berättar informanten att det innebär att 
det är viktigt att alla som arbetar i skolan behöver vara förberedda på att arbeta på 
olika nivåer samt med material som håller olika nivå för att kunna möta varje enskild 
elevs behov på den nivå de befinner sig. Detta kan göras med hjälp av vad som kallas 
Sjustegsmetoden. Denna metod består av sju steg av läsinlärning som sker i en 
specifik ordning där eleverna får träna bokstäverna och dess ljud i olika 
kombinationer.  Framgång genom denna metod bygger på att varje steg slutförs 
ordentligt innan arbetet går vidare till nästa steg menar hen. De arbetar dessutom 
med modellektioner som innebär att varje lektion startar och avslutas på samma sätt 
för att igenkänningsfaktorn ska vara hög hos eleverna. Detta innebär att det i alla 
lektioner finns en i förväg angiven struktur och en tydlighet som inte bara gynnar de 
elever som är i behov av särskilt stöd utan alla elever. Bildstöd är en viktig del av 
detta och hjälper eleverna att förstå vad de ska göra, när de ska göra det, hur arbetet 
kommer att utföras samt för vem och varför de gör det de gör.  
 
Eleverna har hela tiden tillgång till olika digitala verktyg som kan bestå av bland 
annat datorer, I-PAD, inläsningstjänst, talsyntes samt andra hjälpmedel. Talsyntes 
innebär att ett datorprogram omvandlar text till tal som medför att eleven istället för 
att läsa texten kan lyssna på den och inläsningstjänst fungerar i likhet med detta och 
består ofta av inlästa läromedel. Det finns dessutom en mängd laborativa material 
som ger eleverna möjlighet att lära genom att laborativt testa istället för att endast 
lyssna, läsa eller skriva sig till lärande. 
 
9.2.2 Läraren på skola A 
 
Läraren på skola A berättar under intervjun att de arbetar mycket med 
avcheckningslistor som används för att pricka av vad en elev kan och inte kan för 
att genom detta identifiera svårigheterna. Detta görs kombinerat med olika 
screeningtester där eleverna exempelvis får lyssna efter specifika ljud. Vid de fall 
då de upptäcker att problemet ligger i bokstavsigenkänning återgår de ofta till 
ominlärning av bokstäver. Detta kan utgöras av en eller flera bokstäver åt gången 
beroende på vari svårigheten ligger. Läraren poängterar vikten av att använda olika 
typer av material på rätt sätt och framförallt rätt material för den enskilda eleven och 
dess behov. Läraren poängterar att det är viktigt att backa bandet för dessa elever 
för att möta eleven på den nivå den befinner sig på för att ge möjlighet att befästa 
kunskapen.  Kartläggning av svårigheter är av stor vikt för avgörandet om vilka 
insatser som behövs och på denna skola utgår de skolverkets bedömningsstöd. 
 
De metoder som läraren lyfter fram är Sjustegsmetoden där god läsutveckling är i 
fokus samt metoden ASL. Wittingmetoden1 och Bravkod2 är andra metoder som 
lyfts fram under samtalet. Wittingmetoden är en metod som utgår från det talade 
språket och Bravkod är ett framtaget material som tränar elevernas 
avkodningsförmåga. Arbetet sker gradvis där de jobbar med lite i taget inom det 
område som skapar problem varvid dessa sedan kombineras för att skapa helhet och 

                                                           
1 http://wittingforeningen.se/wittingmetoden/teori-och-praktik/ 2018-03-23 
2 http://skolvarlden.se/artiklar/studie-snabbare-inlarning-med-bravkod 2018-03-23 

http://wittingforeningen.se/wittingmetoden/teori-och-praktik/
http://skolvarlden.se/artiklar/studie-snabbare-inlarning-med-bravkod
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förståelse hos eleven. Detta arbete sker ofta i små nivågrupperade grupper alternativt 
i par där de arbetar med olika övningar varje dag och där inläst material samt tal- till 
text finns tillgängligt för eleverna. Under intervjun framhävs att det är av stor vikt 
att hela tiden anpassa anpassningarna vartefter behoven förändras samt att allt 
dokumenteras för att arbetet kring eleven ska kunna ske så effektivt som möjligt. 
Läraren poängterar att ju mer information som finns desto större blir möjligheten att 
hjälpa eleven. 
 
Vid svårigheter görs i de flesta fall ett åtgärdsprogram som följs upp var åttonde 
vecka. Under perioden mellan uppföljningarna arbetar de med kompensatoriska 
hjälpmedel så som exempelvis bildstöd och arbetar med vad de kallar överinlärning 
av fonem och grafem och kopplingarna dem emellan. Detta arbete består av 
mängdträning som bland annat sker för att befästa dessa kopplingar mellan 
bokstäverna och deras ljud men även för att öka elevens självförtroende. Läraren 
framhäver att det är viktigt att lärare skaffar sig kunskap kring eleven och orsakerna 
till varför problem uppstår samt att läraren behöver titta på flera olika faktorer så 
som hemmiljö, klassrumsmiljö och annat samt att hela tiden fokusera på vad det är 
eleven i fråga behöver hjälp med. Till elevernas hjälp i sitt lärande finns bland annat 
I-PADs med olika applikationer, datorer och inläst material. 
 
9.3 Intervjuer skola B  
 
Nedan följer en resultatsammanfattning av intervjuerna som genomfördes på skolan 
som benämns som skola B. Även dessa redogörelser görs enligt ordningen att 
specialpedagogens svar redovisas först och lärarens svar därefter.  
 
9.3.1 Specialpedagogen på skola B 
 
Specialpedagogen på skola B beskrev under intervjun flera olika metoder som kan 
användas där behov av särskilt stöd finns. Bornholmsmetoden var en av dessa och 
specialpedagogen menade att den var en bra metod att ta till om det fanns behov av 
att ta några steg tillbaka i elevens läs- och skrivinlärning. Denna metod används 
dessutom för att ta reda på vilka delar av elevernas lärande det finns brister i och 
kan bestå av att testa till exempel fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet 
handlar om att exempelvis kunna urskilja bokstävernas ljud och ords minsta 
betydelsebärande del eller om eleven kan göra rätt kopplingar mellan olika fonem 
och grafem. De arbetar mycket med kartläggning och skolan har en handlingsplan 
för hur de ska gå tillväga då svårigheter upptäcks samt att de tar hjälp av Skolverkets 
bedömningsstöd i sitt arbete. De använder också screeningmetoden DLS3 i arbetet 
kring att ta reda på vilken nivå eleverna befinner sig på samt hur de ska gå vidare. 
DLS är en förkortning och står för diagnostiskt material för analys av läs- och 
skrivförmåga och består av en mängd tester som avser att testa bland annat 
läsförståelse, ordförståelse och rättstavning. Skolan upprättar alltid åtgärdsprogram 
där behov finns varvid dessa ständigt följs upp. 
 
Sjustegsmetoden och Wendickmetoden omnämns som alternativ att använda där 
svårigheter finns. Specialpedagogen berättar att Wendickmetoden är en metod som 

                                                           
3 http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-skolar-2-
och-3-Reviderad-version/ 2018-03-23 

http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-skolar-2-och-3-Reviderad-version/
http://www.hogrefe.se/Skola/Las--skriv--och-matematikdiagnostik/Screening/DLS-for-skolar-2-och-3-Reviderad-version/
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övar eleverna i avkodning. Wendickmetoden består av intensivträning som pågår 
under en period av sex veckor där elever som är i behov av avkodningsträning 
arbetar med detta material fyra till fem dagar i veckan under perioden. De övningar 
som metoden innehåller syftar till att skapa flyt i ordavkodningen och där eleverna 
måste bemästra varje steg innan de kan gå vidare. En annan metod som tillämpas är 
intensivläsning där eleverna läser en och samma text om och om igen ända till 
läsningen flyter innan de byter text. Detta görs för att skapa motivation och öka deras 
självförtroende. Elevernas självförtroende ökar då de upptäcker att de med mycket 
övning kan läsa igenom en text med flyt och bra tempo även om det endast handlar 
om att klara av en text i taget.  Detta i sin tur fungerar motiverande eftersom eleverna 
vill lyckas med samma sak igen fast med andra texter. 
 
Något som specialpedagogen framhäver är att lärare hela tiden behöver anpassa, 
förändra, och komplettera sin undervisning så att alla elever oavsett behov ges 
möjlighet att utvecklas. Specialpedagogen poängterar dessutom vikten av att 
anpassa uppgifter och material efter elevens kunskapsnivå samt att de även får arbeta 
med saker de känner att de klarar av eftersom de annars finns risk att eleven blir 
osäker och omotiverad. Arbetet sker i olika former och kan ibland bestå av en- till- 
en undervisning men det förekommer ofta grupparbete och andra typer av 
samarbeten också. Det är av stor vikt att lärare och elever arbetar mycket gemensamt 
innan eleverna kan börja arbeta individuellt eftersom de måste känna sig trygga i det 
de ska göra innan de påbörjar arbetet.  
 
På skolan finns tillgång till olika hjälpmedel så som datorer, inläsningstjänst samt 
Legimus som är en bibliotekstjänst där skönlitterära böcker finns inlästa.  
 
9.3.2 Läraren på skola B 
 
Läraren på skola B berättar att för att ta reda på vad svårigheterna består av lyssnar 
hen efter om eleven saknar något ljud eftersom det är vanligt att elever som befinner 
sig i läs- och skrivsvårigheter har svårt med vissa ljud samt att göra kopplingar 
mellan ljud och bokstav. Läraren tittar även på det eleven skriver för att se om det 
kan ge några ledtrådar till vad svårigheterna består av. Där läs- och skrivsvårigheter 
upptäcks börjar de att arbeta med eleven genom att intensivläsa för att avgöra om 
det hjälper eller om andra åtgärder krävs. I denna intensivläsning lyssnar läraren 
efter svårigheter med bland annat ljudning. Detta i sin tur leder till att läraren 
analyserar perioden då intensivläsningen pågått för att försöka avgränsa vad eller 
vilka delar eleven har svårt för. I och med detta kartläggs elevernas kunskaper och 
kan resultera i åtgärdsprogram som utvärderas kontinuerligt.  Läraren framhäver 
vikten av att se eleverna ur ett helhetsperspektiv då de arbetar med att identifiera 
vad som orsakar problem eftersom läs- och skrivhinder ofta kan vara 
sammankopplat med andra problem så som hemmiljö, svårigheter gällande 
koncentration eller andra faktorer. 
 
De arbetar mycket med anpassningar i klassrummet. Det kan bestå i val av 
elevplacering i klassrummet eller att extra genomgångar behövs samt att de hela 
tiden gör avcheckningar så att alla elever förstått informationen eller introduktionen 
som getts. Det finns stor variation kring hur läraren arbetar med elever som är i 
behov av särskilt stöd. Ibland får någon gå iväg och få tid för en- till- en undervisning 
och ibland arbetar de i smågrupper men oftast anpassar de undervisningen på 
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individnivå i klassrummet. Läraren berättar att de nyligen börjat använda 
modellektioner i sitt dagliga arbete. Det är en metod som går ut på att varje lektion 
inleds och avslutas på samma sätt genom hela skoldagen. Oavsett om det är en 
lektion i svenska som inleds eller i något annat ämne börjar lektionerna med att 
eleverna läser i en egenvald bok. Eleverna ges även under den inledande delen av 
lektionen möjlighet att läsa in sig på det som lektionen ska handla om så att de har 
ett litet försprång innan lektionen startar.  
 
Det krävs enligt läraren att arbetsprocessen kring elever som är i behov av särskilt 
stöd i sin läs- och skrivinlärning sker i små steg där tydlighet och rutin är ledord. 
Dessutom krävs att läraren och samtliga elever i klassen har en dialog kring rättvisa 
och att varje elev har rätt att få hjälp beroende på de behov som finns. Denna dialog 
medför enligt läraren att det blir färre konflikter kring varför vissa elever har annat 
material eller får andra typer av stöd vilket i sin tur medför en tryggare miljö för alla 
elever. 
 
Under intervjun berördes även saker som att utreda var bristerna finns, att backa ett 
eller flera steg samt att göra om och göra rätt. Detta kan innebära att en elev i årskurs 
tre kan få backa så långt som till att arbeta med bokstavsinlärning för att skapa nya 
grunder och ge eleven en gedigen nystart eftersom det i den första inlärningen finns 
viktiga bitar som eleven måste få med sig. Får eleven inte dessa bitar med sig 
fungerar inte den fortsatta inlärningen och därmed får lärare ibland påbörja 
ominlärning med en elev om den är i behov av det. Vikten ligger i att starta i rätt 
ände och sikta högt framhäver läraren. 
 
Hjälpmedel i form av datorer, I-PADs, bildstöd, talböcker och skrivprogram finns 
för eleverna att tillgå. Läraren framhäver dessutom att de ofta tittar på filmer som är 
knutna till undervisningen för att förstärka inlärningen. 
 
9.4 Intervju skola C 
 
Nedan följer en sammanfattning av intervjun med läraren som genomfördes på 
skola C. 
 
9.4.1 Läraren på skola C 
 
På den tredje skolan, skola C börjar de med att försöka identifiera svårigheterna via 
olika diagnostiska material som hjälper dem att avgöra vad svårigheterna utgörs av. 
De arbetar mycket med att göra anpassningar både gällande exempelvis material 
som håller elevens nivå samt placering i klassrummet.  Då de anar att det finns en 
svårighet kontaktar de dessutom elevens vårdnadshavare för att få information om 
även de upptäckt något som deras barn upplever som svårt samt för att i samråd med 
dem bestämma hur arbetet ska fortskrida. 
 
På skolan arbetar även speciallärare som lärarna samarbetar mycket med. Dessa 
speciallärare är knutna till olika årskurser och arbetar antingen enskilt, i smågrupper 
eller i klassrummet med de elever som är i behov av särskilt stöd så att de får 
möjlighet till att öva på det som utgör en svårighet. I årskurs ett arbetar 
specialläraren mycket med fonologisk medvetenhet och när eleven behärskar det så 
övergår arbetet till att träna läsinlärning. 
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För elever som i årskurs två och tre befinner sig inom ramen för läs- och 
skrivsvårigheter arbetar de med metoder som Bravkod och Rydaholm. 
Rydaholmsmetoden är en lästräningsmetod som används då elevernas ordavkodning 
ännu inte automatiserats. Eleverna övar ordavkodning och läser olika listor med 
bland annat nonsensord men även enskilda bokstäver och stavelser om det finns 
behov för det. De använder även upprepad läsning som en metod för läsinlärning 
för elever i behov av stöd i sin läs- och skrivinlärning. Eleven får läsa samma text 
varje dag under en period där de hela tiden tar tid på läsningen samt räknar antalet 
rättlästa ord som dokumenteras och förs in i stapeldiagram. Den upprepade 
läsningen har varit den metod som gett bäst resultat eftersom eleverna i och med 
detta höjde hastigheten i sin läsning samt att de utläste fler ord korrekt än innan.  
 
Arbetet med Bravkod och intensivläsning sker utanför klassrummet eftersom detta 
arbete kräver fullt fokus från både lärare och elev. Ibland bildar lärarna i arbetslaget 
även små grupper med elever som är i behov av särskilt stöd. Där stannar de upp 
och backar bandet och arbetar med bland annat gemensamt skrivande och 
läsutvecklande uppgifter som håller den nivå som eleverna befinner sig på. Läraren 
berättar att specialpedagogen tillhandahåller praktiska hjälpmedel och kommer med 
råd om förhållningssätt och arbetssätt som gynnar elever i behov av stöttning. 
Specialpedagogen går dessutom ibland in i klasserna för att observera för att göra 
sig en bild av eleven för att kunna ge råd om vilka anpassningar som kan göras.  
 
Det finns även olika typer av hjälpmedel på skolan som elever i behov av särskilt 
stöd i sin läs- och skrivinlärning kan använda. Det kan innefatta en tjänst som 
bibliotek erbjuder och som heter Legimus. I Legimus finns skönlitteratur inläst så 
att elever som har svårt att läsa ändå ges möjlighet att ta del av skönlitterära böcker. 
Eleverna kan dessutom erbjudas en egen dator som underlättar då de ska skriva olika 
texter. Det finns dessutom möjlighet för eleverna att göra en del uppgifter muntligt. 
En del elever som har någon form av läs- och skrivsvårighet kan även ha svårt att 
koncentrera sig och för dessa elever finns hörselkåpor, skärmar samt audiofokus 
som hjälper dem att fokusera och få arbetsro. Audiofokus är ett hjälpmedel som 
innebär att läraren har en liten mikrofon på sig som sänder ljud till hörlurar som 
eleverna kan ha på sig. För eleven låter det som att läraren står precis bredvid deras 
bänk och ger instruktioner men som i själva verket står framför hela klassen. 
 

10. Jämförande resultatanalys 
 
Nedan sammanfattas och jämförs informanternas svar och analyseras utifrån det 
Sociokulturella perspektivet som även förstärks med bakgrundslitteratur och 
forskning.  
 
Inom det Sociokulturella perspektivet är vikten av kommunikation framträdande 
och Säljö (2010 s. 115) konstaterar att elever, då de deltar i olika 
kommunikationsformer ges möjlighet till nya sätt att resonera och tänka. Han menar 
att elever i skolan följer kommunikativa spelregler som bidrar till att eleverna blir 
deltagare i den sociala praktik som skolan innebär. Eleverna lär sig agera inom 
denna sociala praktik och försöker ständigt anpassa sig till dess förväntningar. 
Anders Jakobsson (2012 s. 153) framhäver att man inom det sociokulturella 
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perspektivet utgår från att tanken, det materiella samt vårt medvetande är förenade 
i lärprocessen och bildar en helhet. 
 
Analysen som följer syftar till att jämföra informanternas sätt att arbeta med elever 
som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning för att se om det finns 
återkommande mönster av att arbeta kommunikativt. Analysen består av kategorier 
som utgörs av hur skolorna identifierar svårigheterna, vilka metoder och arbetssätt 
som används samt vilka hjälpmedel som finns. Detta görs för att avgöra hur 
kommunikationen ser ut under olika steg i processen som sker kring en elev som 
befinner sig inom ramen för läs- och skrivsvårigheter. Avsnittet avslutas med en 
sammanfattande analys av skolornas syn på och arbete med kommunikation och 
samspel.  
 
10.1 Skolornas identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
 
Alla tre skolorna anger att de vid misstanke om att en elev riskerar svårigheter i sin 
läs- och skrivinlärning försöker identifiera vad svårigheterna grundar sig i. Detta 
görs för att kunna välja den metod de anser bäst lämpad för att ge eleverna det stöd 
de behöver. Detta görs på många olika sätt och består av exempelvis observation, 
kartläggning och avcheckningslistor där de tittar på vad eleven i fråga inte klarar 
samt vad de klarar av. De testar även elevernas fonologiska medvetenhet för att se 
om avsaknad av förmåga att urskilja ett eller flera språkljud finns. Dessutom utförs 
screeningtester i form av till exempel Bravkod för att ta reda på om elevens 
svårigheter rör avkodning av ord alternativt enskilda bokstäver. Pedagogerna 
undersöker också om eleven klarar att göra kopplingar mellan alfabetets bokstäver 
med dess tillhörande ljud som även kallas fonem-grafem koppling. Utifrån detta 
tittar de sedan på helheten för att avgöra om det fattas någon viktig del i inlärningen. 
Arbetet kring identifieringen av svårigheterna dokumenteras, utvärderas och följs 
upp och Skolverkets bedömningsstöd använd i detta arbete. De upprättar dessutom 
åtgärdsprogram där de ser att det finns behov av det vilket är obligatoriskt enligt 
Isaksson (2009 s. 24). Arbetet kring identifiering av läs- och skrivsvårigheternas 
grund består av olika former av kommunikation. Lärare A och lärare B anger att de 
i identifieringsprocessen utför olika typer av avcheckning av vad eleverna klarar och 
inte klarar vilket fungerar som en form av kommunikation. Lärare C berättar att vid 
misstanke om att någon svårighet föreligger kontaktas hemmet för föra ett samtal 
med elevens vårdnadshavare kring misstankarna läraren har. 
 
Alla informanterna utom specialpedagogen på skola B uppger att de vid identifiering 
av svårigheter tittar på andra faktorer som kan påverka elevens inlärning och kan 
exempelvis vara att de tittar på hur elevens hemmiljö ser ut för eventuella ledtrådar 
som kan skapa en tydlig bild av varför problem uppstår. Arbetet med att identifiera 
vari elevernas svårigheter ligger sker under dialog både inom arbetslaget och mellan 
lärare och elever. Detta arbete består av att både se till vilka delar som gått förlorade 
i undervisningen samt hur läraren och eleven gemensamt kan gå vidare i arbetet 
kring det som svårigheterna antas bero på. Persson (2009 s. 78-80) skriver att då 
problematik i en elevs inlärning uppstår kan det vara av vikt att titta på lärarens 
förhållningsätt gentemot eleven och till elevens svårighet eftersom problematiken 
kan uppstå utifrån hur läraren förhåller sig till svårigheterna snarare än att det är 
eleven som utgör problemet.  Hos de tre undersökta skolorna verkar det som att de 
utgår från att problematiken går att hitta hos eleven eller i de miljöer som eleven 
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vistas i. Detta antagande baseras på vad de berättar att de gör för att identifiera 
svårigheter.  Det kan även antas att lärarna och specialpedagogerna glömmer att se 
till det egna förhållningsättet gentemot eleven och om möjligheten finns att det är 
deras metodval och undervisningsform som skapar delar av den problematik som 
uppstår. 
 
Ur ett sociokulturellt perspektiv menar Säljö (2010 s. 47) att kunskapstradering i 
skolan utgår från antaganden om hur en människa lär sig vilket föder idéer kring hur 
kommunikationen bör ske för att kunna skapa kunskapsöverföring. För en del elever 
fungerar inte inlärning som utgår från dessa antaganden och därför är det viktigt att 
lärare och elever för en dialog om vad som orsakar svårigheter i inlärningen som ett 
komplement till de tester som görs i arbetet med att ta reda på vilka delar som utgör 
svårigheterna. Samtliga pedagoger som medverkar i denna undersökning uppger att 
de på olika sätt gör utredningar kring varför svårigheter uppstår och att detta sker i 
konstant samspel med andra genom kommunikation. Anledningen till detta är för 
att de så noggrant som möjligt ska kunna identifiera svårigheter för att i nästa steg 
kunna erbjuda bästa tänkbara hjälp men kan antas glömma att utreda sin egen 
eventuella roll i den problematik som uppstår.   
   
10.2 Metoder, arbetssätt och hjälpmedel vid behov av särskilt stöd 
 
De metoder och arbetssätt som skola A använder är ASL, Bornholm, 
Sjustegsmetoden, modellektioner, Umeåmodellen, Wittingmetoden samt Bravkod. 
Utöver att de arbetar utifrån olika metoder finns även andra hjälpmedel att ta till vid 
behov.  De använder praxisalfabetet samt handalfabetet samt erbjuder vad de kallar 
träningsläger i läsning för elever som är i behov av det. Träningslägret innebär att 
de intensivläser under en period av sex veckor. Hjälpmedel som finns är I-PADs, 
datorer, talsyntes, Legimus samt inläsningstjänst. De gör anpassningar gällande 
material och miljö och de checkar av, kartlägger samt dokumenterar hela tiden för 
att säkerställa att det sker en progression i elevens utveckling.     
 
Skola B använder sig av intensivläsning, modellektioner, Bornholmmodellen, 
Sjustegsmetoden, DLS samt Wendickmetoden i sitt arbete med elever som är i 
behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. På skolan arbetar de för att 
avgränsa svårigheterna och gör pedagogiska kartläggningar som kontinuerligt följs 
upp och omarbetas. Även på skola B finns hjälpmedel så som datorer, bild- och 
ljudstöd och vikten av att se till helheten är något som skolan trycker på. Samarbete 
både elever emellan samt mellan elever och lärare är något skolan ser som ett 
utvecklingsverktyg som gynnar de elever som befinner sig inom ramen för 
svårigheter i sin läs- och skrivinlärning. De arbetar mycket med att ständigt föra en 
dialog i klassrummet och de väljer att sikta högt och backa tillbaka vid behov.  
 
På skola C finns metoder och arbetssätt som Bravkod, Rydaholm samt 
intensivläsning att ta till där behoven finns. De samarbetar med hemmet för att skapa 
sig en bild av eleverna som har svårigheter och arbetar mycket med fonologisk 
medvetenhet samt ordavkodning. Även på skola C i likhet med de båda andra finns 
hjälpmedel så som datorer, I- PADs, hörselkåpor och skärmar som hjälper eleverna 
att få arbetsro i klassrummet. Legimus och inläsningstjänst finns dessutom för de 
elever som behöver lyssna på inläst material vid svårigheter att ta till sig skriven 
information. På skola C till skillnad från de andra skolorna finns audiofokus att ta 
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till vid behov och som gör att eleven hör lärarens röst i ett par hörlurar då 
genomgångar hålls.   
 
Utifrån det som framkom under de intervjuer som gjordes med lärare är att skola A 
och skola B utgår från metoden Bornholm i sitt arbete samt att de använder den så 
kallade Sjustegsmetoden och håller modellektioner. I övrigt fanns stora skillnader i 
hur skolorna väljer att arbeta med elever som behöver stöd i sin läs- och 
skrivinlärning. Skola A använder dessutom metoden ASL som grund i sin 
undervisning till skillnad mot de båda andra som bedriver traditionell undervisning. 
Alla metoder som tas upp är beprövade i skolvärlden och lärarna menar att de ser 
positiva resultat av sitt arbete varav endast skola C anger hur de sett resultat. Läraren 
konstaterar under intervjun att resultaten består i att elevernas läshastighet 
förbättrats samt att de efter arbetet med upprepad läsning ser högre 
ordavkodningsförmåga hos eleverna. 
 
Under intervjuerna var det tydligt att specialpedagogerna har mycket kunskap kring 
utbudet av metoder som finns att tillgå och att de ständigt arbetar för att höja 
medvetenheten hos lärarna om vilka metoder som finns att ta till då läs- och 
skrivsvårigheter är ett faktum. Lärarna i sin tur har mycket kunskap kring de metoder 
som de är vana vid att arbeta med och som de anser ger goda resultat. Alla de 
metoder som lärarna och specialpedagogerna anger att de använder kan antas 
fungera och de arbetar aktivt med att förbättra och utveckla sina metoder. Detta sker 
genom kommunikation inom arbetslaget samt mellan lärare och specialpedagog. I 
enlighet med det sociokulturella perspektivet framhäver Säljö (2010 s. 65) att 
kunskap konstrueras av individen själv vilket borde betyda att de olika metoderna 
och arbetssätten, i likhet med det skolorna gör i dagsläget, borde varieras och 
kombineras för att på bästa sätt hjälpa eleven att hitta sitt sätt att konstruera sin 
kunskap.  
 
Lärarna pratade även om vikten av att se helheten kring en elev.  Ur ett 
sociokulturellt perspektiv utvecklas vi via kollektivet vilket medför att vår 
utveckling beror på vår omgivning och vilken typ av aktivitet som sker i den (Säljö 
2010 s. 66). Då dessa lärare pratar om att se till helheten i avgörandet av vilken 
metod som lämpar sig bäst vid varje enskilt tillfälle utgår de från att valet av aktivitet 
avgör om eleven i fråga ges möjlighet att utvecklas inom det område som ligger till 
grund för svårigheterna. I denna process ges eleverna möjlighet att påverka de val 
som sedan görs genom att de ingår i dialogen som leder till att läraren kan välja 
lämplig metod. Detta kan ses som en form av kollektivt lärande eftersom lärare och 
elev i dessa dialoger kan lära av varandra och sätta upp gemensamma mål kring vad 
de vill uppnå. Liberg m.fl. (2010 s. 17-19) framhäver att framförallt elever gynnas 
av kollektivt lärande där arbetet sker utifrån en ständig dialog och då pedagogerna 
på dessa skolor ser till helheten och för en dialog om vad svårigheterna grundar sig 
i gynnar det elevens utveckling och lärande. Säljö (2014 s. 291-293) belyser 
dessutom vikten av att ge elever möjlighet att skapa en progression i sitt lärande 
genom att de gemensamt får bygga erfarenheter genom kommunikation.  
 
10.3 Kommunikation och samspel 
 
Under intervjuerna med lärare och specialpedagog på skola A framkom att de ibland 
nivågrupperar sina elever samt ibland bedriver en - till en undervisning och att 
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eleverna ibland arbetar i par men att de i första hand anpassar arbetet för elever i 
behov av särskilt stöd i klassrummet. Deras intensiva läs -och skrivundervisning 
som de kallar träningsläger sker i grupper och de spelar dessutom mycket spel 
tillsammans. Denna typ av arbete sett ur det sociokulturella perspektivet tyder på att 
de arbetar mycket med kommunikation på både individnivå och gruppnivå. Säljö 
(2010 s. 26) framhäver att kunskap enligt det sociokulturella perspektivet kan skapas 
genom argumentationer och handlingar vilket sker under samtliga av de ovan 
nämnda konstellationerna som tillämpas i skola A:s arbete med elever i behov av 
särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning.  
 
Även skola B och C arbetar på ett likartat sätt då de ständigt för en dialog med 
varandra oavsett om eleverna arbetar i par, grupp eller gemensamt i hela klassen. 
Läraren på skola B poängterade vikten av att samarbeta och framhävde att de pratade 
gemensamt, arbetade gemensamt samt byggde kunskap gemensamt. Även detta 
tyder på att de gemensamt skapar kunskap med hjälp av kommunikation, 
argumentation och handlande. Dessutom pratade specialpedagogen på skola A om 
praxisalfabetet samt handalfabetet som bra metoder för att skapa förståelse kring 
bokstäver och språkljud hos eleverna. Till praxisalfabetet, som är ett alfabete som 
tränar språkljud, finns tillhörande material som de använder och det framkom även 
att eleverna ofta spelade spel tillsammans vilket också tyder på att de arbetar aktivt 
för inlärning och utveckling via kommunikativa metoder. Kommunikation bidrar i 
enlighet med det sociokulturella perspektivet till att elevernas tankesätt och syn på 
saker förändras och blir ett utvecklingsverktyg som används för att utveckla det 
eleverna redan klarar av och banar väg för ny kunskap i den så kallade proximala 
utvecklingszonen (Säljö 2010 s. 119). Tjernberg (2011 s. 33) påpekar att ur ett 
sociokulturellt perspektiv ses talat språk och samtal som viktigt för god utveckling. 
Elever som ges möjlighet att samtala och diskutera får större språklig förståelse 
utifrån erfarenheterna de byter med varandra. Detta fungerar språkutvecklande men 
även i förlängningen läs- och skrivutvecklande. Jämförelser kan göras med en studie 
som Tjernberg (2011 s. 34-35) tar upp. Den visar att både kognitiva och 
kommunikativa faktorer är av betydelse i elevers inlärningsprocesser och det krävs 
dialogisk och stöttande undervisning i samspel med andra. Hon framhäver att det 
krävs språkutvecklande sammanhang för att möjliggöra läs- och skrivutveckling 
(Tjernberg 2011 s.160).   
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11. Diskussion 
 
I detta avsnitt diskuteras metodval, studiens trovärdighet, tillförlitlighet, giltighet 
samt undersökningens resultat. Resultatdiskussionen underbyggs med tidigare 
forskning för att ge undersökningen tyngd. Avsnittet avslutas med slutsatser samt 
förslag till vidare forskning. 
 
11.1 Metoddiskussion 
 
Detta examensarbete består inledningsvis av en litteraturstudie där tidigare 
forskning i ämnet lyfts fram för att i den empiriska delen lyftas in och ge tyngd åt 
resultatdiskussion. För arbetets empiriska del valdes kvalitativa intervjuer som 
forskningsmetod för att kunna besvara frågeställningarna.  
 
Larsen (2009 s. 17-27) skriver om olika metodval och anger att val av metod beror 
på vilka frågeställningar som finns att besvara. De metodval som kan göras består 
av antingen kvalitativa eller kvantitativa metoder. I denna undersökning valdes 
kvalitativa intervjuer för att undersöka vilka metoder och arbetssätt skolorna i 
undersökningen använder. Valet avgjordes av att det var det bästa sättet att ta reda 
på hur de arbetar med elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. 
Tanken var från början att komplettera studien med några observationer men 
eftersom det var svårt att få deltagare fanns inte tid till att försöka boka in tillfällen 
då observation kunde ske utan tiden gick åt till att försöka hitta potentiella 
informatörer.  
 
Observationer hade varit en stor tillgång i detta arbete eftersom det slutligen endast 
var fem som medverkar i undersökningen. Arbetets reliabilitet och validitet hade 
kunnat vara betydligt bättre om studien kompletterats med observationer. 
Kompletterande observationer hade dessutom kunna användas för att se hur 
informanterna använde de metoder och arbetssätt de berättade om vilket hade gett 
mig djupare förståelse kring identifiering, metoder och arbetssätt. 
 
Om en liknande undersökning görs i framtiden skulle arbetsgången ske utifrån det 
omvända.  Eftersom min föreställning är att det varit lättare att värva informanter 
om observationer gjorts först för att i ett nästa steg göra en förfrågan om de som 
observerats skulle vara villiga att samtala kring undervisningen som skett vid 
observationstillfället.   
 
Endast observation, som också är en kvalitativ metod, ansågs inte lämplig som enda 
forskningsansats i detta arbete eftersom det endast skulle leda till tolkningar av 
observerade lärares handlingar kring elever i behov av särskilt stöd. Det är omöjligt 
att via observation se vilken metod som används vid arbete med elever. Resultatet 
hade då endast bestått av tolkningar av interaktioner och handlingar vilket inte skulle 
resultera i trovärdiga resultat. Intervjuer med verksamma pedagoger kräver däremot 
inte tolkningar av detta slag vilket leder till att trovärdigheten höjs eftersom 
informationen kommer direkt från informanterna. 
 
En enkätstudie hade kunnat fungera men hade inte gett några ingående svar och 
dessutom hade inte några följdfrågor varit möjliga att ställa. Det hade däremot 



 

32 
 

kunnat gå att få fler informanter att medverka och därmed få fler svar men med 
anledningen av frågornas karaktär anses det vara bättre med färre informanter som 
ger mer ingående svar som kan ge djupare förståelse i ämnet. 
 
11.1.1 Tillförlitlighet och giltighet 
 
Vetenskapsrådet (2017 s. 25) tar i sin publikation upp några allmänna principer som 
gäller vid forskning och däribland står att systematik och noggrannhet är av stor vikt 
för forskningens tillförlitlighet. De framhäver dessutom vikten av att vara öppen 
med exempelvis tillvägagångsätt och urval så att forskningen blir transparant och 
därmed kan upprepas av andra. Det är även viktigt att förutsättningar och 
utgångspunkter är tydligt motiverade samt att metodval måste anpassas efter 
forskningens syfte. Informanterna i detta arbete blev informerade om arbetets syfte 
vilket också är något som Vetenskapsrådet (2017 s. 27) belyser vikten av. 
 
Validiteten i detta arbete är relativt hög i bemärkelsen att informanterna har svarat 
på de frågor som ställts. Intervjuunderlaget (Bilaga 2) som användes utformades 
efter arbetets syftesformulering med tillhörande forskningsfrågeställningar som 
efterfrågade hur lärare och specialpedagoger identifierar läs- och skrivsvårigheter 
samt vilka metoder som används. Larsen (2009 s. 80) skriver att validitet handlar 
om att kunna svara på det man önskar få svar på vilket informanterna gjorde i och 
med att frågorna var baserade på arbetets syfte och forskningsfrågor. 
 
Reliabilitet handlar enligt Larsen (2009 s. 81) om hur exakt och precist ett arbete 
utförts och under hela arbetsprocessen har det funnits en strävan om noggrannhet 
genom systematiskt arbete kring insamling av material samt efterföljande 
bearbetning. Systematiken i sig ger en viss tillförlitlighet till detta arbete men hade 
kunnat höjas om intervjuerna spelats in. Tanken var från början att intervjuerna 
skulle spelas in för att stärka tillförlitligheten men på grund av risken att inspelning 
kunde skapa osäkerhet hos både mig och informanten som därmed kunnat påverka 
vad som lyftes under intervjuerna valdes detta bort. Detta medförde lägre 
tillförlitlighet eftersom detta är något som anses höja reliabiliteten. Hade det vid 
sammanställning och analys av data funnits inspelat material hade det varit möjligt 
att gå tillbaka och lyssna flera gånger för att säkerställa att informationen uppfattats 
rätt samt att följdfrågor som ställdes kunnat redovisas vilket de inte kan i detta 
arbete. Istället fördes anteckningar löpande både i form av stödord och ibland med 
hela meningar beroende på samtalsämnet. Då informanterna till exempel benämnde 
metoder som används fanns ingen anledning att anteckna annat än namnet på 
metoden samt eventuella förklaringar kring metodernas innebörd.  
 
I examensarbetet användes självselektion i eftersökandet av informanter som var 
villiga att delta i studien. Larsen (2009 s. 77) skriver att självselektion går under 
kategorin som kallas icke-sannolikhetsurval och framhäver att det inte alltid är av 
vikt att kunna generalisera utan det väsentliga är att få kunskap kring det tilltänkta 
forskningsområdet. Min undersöknings generaliserbarhet eller som det även kallas 
giltighet är aningen låg eftersom det är få informanter som medverkar vilket medför 
att resultatet inte är allmänt giltigt och endast gäller för de skolor som medverkar. 
Det som ändå talar för att resultatet till viss mån är generaliserbart är att de metoder 
och arbetsätt som skolorna använder är välbeprövade och välkända inom den 
svenska skolans värld och kan därmed enligt mig anses relativt giltigt.    
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11.2 Resultatdiskussion 
 
Studiens övergripande syfte är att via en empirisk undersökning samt tidigare 
forskning undersöka och redogöra för hur läs- och skrivsvårigheter identifieras samt 
vilka metoder och arbetssätt lärare och specialpedagoger använder i arbetet med 
elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och skrivinlärning. Nedan diskuteras 
resultatet av den empiriska undersökningen 
 
11.2.1 Identifiering av läs- och skrivsvårigheter 
 
De som medverkar i undersökningen beskriver att de identifierar elevernas 
svårigheter med hjälp av olika screeningmetoder så som bland annat Bravkod. 
Screening av elevers kunskapsmässiga utveckling lyfts av Isaksson m.fl. (2010 s. 
141) som en vanlig metod för att utreda kunskapsmässiga behov och framförallt för 
att ta reda på om det är läs- och skrivsvårigheter som utgör problematiken eller om 
det kan finnas andra faktorer som orsakar de problem som antas finnas. Risken med 
detta är att det kan leda till att lärare och specialpedagoger aktivt letar efter 
svårigheter och som i sin tur kan leda till att eleven själv får bära skuld för sina 
misslyckanden och Isaksson m.fl. (2010 s. 136) skriver att detta riskerar att framstå 
som en form av exkludering.  
 
Både Isaksson m.fl. (2010 s. 135) och Vaughn och Linan Thompson (2003 s. 142) 
diskuterar interaktion och sociala processer. Interaktionen och de sociala 
processerna skapar sociala konstruktioner i skolan som i nästa led används för att 
skilja elever i behov av särskilt stöd från normen. Något som framhävs av alla 
informanter är att det är viktigt att dra i nödbromsen och backa då de ser att det som 
de gör och har gjort inte fungerar.  
 
Läraren på skola B berättade att det fanns några tillfällen då de så sent som i tredje 
klass fått börja om helt och hållet från början där eleverna i fråga fick starta från ruta 
ett och lära sig alfabetets bokstäver eftersom de upptäckt att det var där det brast för 
dessa elever. Vaughn och Linan Thompson (2003 s. 142-143) framhäver vikten av 
att upptäcka svårigheter tidigt. Det är dessutom avgörande för elevernas fortsatta 
utveckling att en noggrann identifiering av svårigheterna görs eftersom Göransson 
m.fl. (2011 s. 549) antyder att elever ofta inte får tillräckligt stöd eller att de får fel 
typ av stöd vilket bland annat kan påverka elevernas lärande negativt. 
 
11.2.2 Anpassningar och hjälpmedel 
 
Isaksson m.fl. (2010 s. 135) betonar att då arbetet med identifiering gjorts kan 
anpassningar göras där behoven finns och som bidrar till positiva effekter på elevens 
lärande och utveckling. De lärare och specialpedagoger som intervjuats beskriver 
sitt kontinuerliga arbete med att låta eleverna arbeta tillsammans i olika former och 
framförallt läraren på skola B trycker på vikten av att ständigt föra en dialog i 
klassrummet om exempelvis anledningen till att vissa elever får en extra genomgång 
eller andra uppgifter. Detta dels för att motverka effekten av att eleverna blir bärare 
av sina egna problem men även för att alla elever ska förstå att alla inte kan få lika 
mycket av allt. Vaughn och Linan Thompson (2003 s. 142-143) påpekar dessutom 
att materialet ska vara individuellt anpassat efter den enskilda individen. Även 
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instruktioner ska hållas på alla elevers olika nivå. Vidare menar författarna att detta 
ska ske i syfte att både inkludera alla elever samt för att ge dem möjlighet att förstå 
på sin egen individuella nivå. Även Tjernberg (2011 s. 37) poängterar vikten av 
individanpassning och Alatalo (2011 s. 25) förklarar att även metoder och arbetssätt 
behöver anpassas beroende på de behov som finns. Det är dessutom viktigt att det 
under arbetets gång sker en framstegsövervakning framhäver Vaughn och Linan 
Thompson (2003 s. 144). 
 
I alla tre skolorna som varit föremål för denna undersökning betonas att 
anpassningarna som görs för elever som är i behov av särskilt stöd till största del 
sker inom klassrummets väggar. Göransson m.fl. (2011 s. 543) antyder att synen på 
inkludering i Sverige är att så länge alla elever är en del av klassrumsgemenskapen 
så arbetar de på ett inkluderande sätt. Göransson m.fl. (2011 s. 542) framhäver dock 
att svenska skolan är bättre än övriga världen på att inkludera sina elever i 
klassrumsmiljön. Samtliga skolorna anger att de i första hand arbetar för att 
stödinsatserna som sätts in för elever i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning ska ske inom klassrummets väggar. Lindqvist och Rodell (2015 s. 49-
50) framhäver att inkluderande stödinsatser av detta slag är det som ger bäst resultat. 
Det händer dock ibland att alla lärarna och specialpedagogerna som medverkar i 
studien väljer att ta med sig eleverna ut ur klassrummet. Då detta sker beror det på 
att de ska utföra övningar som ingår i de olika metoder som anges ovan och kan till 
exempel bestå av avkodningsövningar enligt Wendickmetoden. Då skolorna 
bedriver denna en- till en undervisning framhävs att detta görs för att både eleven 
och läraren ska få möjlighet att koncentrera sig i lugn och ro men att de i första hand 
vill arbeta inkluderande. Det som talar för att eleverna på de skolor där intervjuerna 
i denna undersökning ägt rum faktiskt är inkluderade på ett utvecklande sätt är att 
det ständigt poängteras att anpassningar sker gällande exempelvis material utifrån 
den enskilda elevens behov. Till sin hjälp i detta arbete har samtliga skolor olika 
hjälpmedel att ta till och består av datorer och I-PADs, olika typer av bildstöd och 
inläsningstjänster vilket skapar bra förutsättningar att hjälpa elever som har olika 
typer av svårigheter i sin läs- och skrivinlärning. Dessa hjälpmedel är en del av de 
anpassningar som kan göras och som görs av de skolor som ingår i undersökningen. 
 
11.2.3 Skolornas metoder och arbetssätt 
 
Under intervjuerna framkom en mängd olika metoder och arbetssätt som de 
använder i sitt dagliga arbete med elever som befinner sig inom ramen för läs- och 
skrivsvårigheter.  
 
Handalfabetet är välkänt men praxisalfabetet var en nyhet. Alla tre skolorna 
använder någon form av intensivträning i arbetet med elevernas läsinlärning men 
det är endast skola A som nämner metoden ASL som hjälper elevernas 
skrivinlärning även om skola B nämner att de har tillgång till skrivprogram i sina 
datorer. 
 
Metoderna som lyfts fram är ASL, Bornholm, Sjustegsmetoden, DLS, 
Wendickmetoden, Bravkod samt Rydaholm och är alla välkända och välanvända av 
de lärare som använder dem. Dessa metoder övar eleverna i bland annat fonologisk 
medvetenhet, kopplingar mellan bokstäver och deras tillhörande ljud och 
ordavkodning.  Det framgår inte under intervjuerna huruvida dessa metoder bidrar 
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till utveckling hos eleverna även om de kan antas fungera eftersom pedagogerna 
använder dem. Skickliga lärare behärskar olika metoder och arbetssätt så att varje 
enskild elevs behov kan tillgodoses men detta är dock inte tillräckligt enligt 
Tjernberg (2011 s. 11) utan lärare behöver dessutom ha förståelse för hur och varför 
olika arbetsmetoder fungerar utvecklande. 
 
På skola A berättade informanterna att de i sitt arbete arbetar utifrån metoden ASL 
som i korthet innebär att eleverna skriver sig till läsning samt att de själva omarbetar 
metoden för att den ska passa den enskilda eleven. Detta tyder på att de sett att 
metoden endast fungerar till viss del och att den kräver viss modifikation för att ge 
goda resultat.  Modifieringar av arbetssätt och metoder är något som Skolverket 
ställer sig positiva till eftersom de poängterar vikten av att anpassningar av arbetssätt 
görs så att det fyller önskad funktion (Skolverket 2011 s. 44, 51). Dessutom betonar 
Alatalo (2011 s. 25) vikten av att lärare har förmågan att anpassa sina metoder efter 
elevernas behov samt att detta är en förutsättning för att kunna hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd. För att hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning krävs dessutom kunskap om vilka faktorer som orsakat svårigheterna 
och framförallt att lärare har förståelse för att en enda metod inte fungerar för alla 
(Tjernberg 2011 s. 11). Skolorna A och B arbetar dessutom med vad som kallas 
modellektioner som innebär att alla lektioner är uppbyggda på samma sätt. Detta 
sätt att arbeta skapar rutiner och en tydlighet i klassrummet vilket har visat sig vara 
en fördel för de elever som är i behov av särskilt stöd. 
 
11.2.4 Metoder och arbetssätt för framtida bruk 
 
Utifrån det som framkom under de samtal som denna undersökning baseras på var 
det framförallt två saker som var helt nya för mig och som jag kommer ta med mig 
i framtida undervisning. Modellektioner som togs upp av både skola A och B och 
innebär att det finns en tydlig struktur under hela skoldagen där varje lektion startar 
och avslutas lika är något som jag tror gynnar alla elever i likhet med vad de 
medverkande skolorna ansåg. Min förhoppning är att det går att minska risken att 
svårigheter uppstår genom att ständigt vara tydlig och säkerställa att ingen hamnar i 
skymundan genom att arbeta på detta sätt. Dessa modellektioner innebär att varje 
lektion startar med en stunds bänkboksläsning eller att elever som är i behov av det 
får läsa det material som ska användas under kommande lektion. Används detta på 
rätt sätt kan det skapa oändliga möjligheter för de elever som ligger i riskzonen att 
utvecklas i sitt lärande. Tiden då elever som inte är i behov av särskilt stöd läser sina 
böcker kan jag som lärare ge de elever som är i behov av stöd ett försprång så att de 
lättare kan ta till sig lektionens innehåll. Vaughn och Linan-Thompson (2003 s. 145) 
skriver att eleverna ska ha tillgång till tydliga systematiska instruktioner på rätt nivå. 
De framhäver att instruktioner kan ges på olika nivåer i klassrummet så att elever i 
behov av särskilt stöd både inkluderas och förstår vad uppgiften de har framför sig 
går ut på vilket är i enlighet med mina tankar hur dessa modelllektioner kan och bör 
användas.  
Även praxisalfabetet var en nyhet och som enligt mig är användbar i arbetet med 
elevers språkliga förståelse. Praxisalfabetet som övar elevernas förståelse för det 
svenska språkets ljud eller fonem som det heter består av en mängd bilder som 
hjälper eleverna att visualisera det ljud varje bild syftar till att tydliggöra. Enligt mig 
går det inte att förvänta sig att alla elever ska förstå läraren som står vid en stor tavla 
och bara pratar på och ibland försöker rita något som eleverna förväntas se vad det 
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föreställer. Då är det bättre att ta till olika former av stöd i form av exempelvis bilder 
som aktiverar fler sinnen hos eleverna så att de med flera olika verktyg till hjälp kan 
bygga och framförallt befästa sin kunskap.  

12. Konklusion 
 
De slutsatser som kan dras utifrån denna undersökning är att skolorna aktivt arbetar 
för att så noggrant och tidigt som möjligt identifiera de svårigheter som en elev antas 
befinna sig i eller riskerar att hamna i. Det är dessutom tydligt att både lärare och 
specialpedagoger har goda kunskaper kring en mängd olika metoder och arbetssätt 
som kan bidra till att stödinsatserna ger goda resultat för elevernas inlärning och 
utveckling i sitt läsande och skrivande. De arbetar hela tiden för att förbättra sina 
metoder och arbetssätt för att skapa goda förutsättningar för sina elever. Det 
framhålls som viktigt att alla elever får det stöd de behöver samt att detta sker på 
rätt nivå och i samspel med övriga klasskamrater så att ingen exkluderas ur det 
dagliga arbetet. De poängterar vikten av att sikta högt och att via ständig dialog och 
kommunikation arbeta för att motivera, utveckla och öka självförtroendet hos de 
elever som är i behov av särskilt stöd.   

13. Vidare forskning 
 
Denna studie har gett inblick i hur tre olika skolor identifierar läs- och 
skrivsvårigheter hos elever samt vilka metoder de använder sig av för att hjälpa 
dessa elever i sin inlärning och fortsatta utveckling. Däremot ger den inte någon 
inblick i på vilket sätt dessa metoder hjälper eleverna samt hur det går att se resultat 
av arbetet. Därmed vore det av intresse att studera detta vidare för att skapa större 
kunskap kring om dessa metoder och arbetssätt fungerar utvecklande, varför de 
eventuellt fungerar utvecklande och framförallt hur de fungerar. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Information om undersökning av arbetsmetoder vid läs-och 
skrivsvårigheter  

Hej! 

Jag heter Linda och läser sista året på lärarutbildningen på Högskolan Dalarna och 
arbetar just nu med mitt examensarbete. I detta arbete kommer jag att behöva 
information från dig som har erfarenhet av yrket. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Studien syftar till att undersöka vilka metoder du som lärare eller specialpedagog 
använder vid arbete med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning i årskurs F-3. Studien ska ingå i mitt examensarbete som behandlar 
identifiering av svårigheter, hur elever beroende på svårigheter kategoriseras samt 
vilka arbetsmetoder som används i arbetet kring elever som har svårigheter med 
sin läs- och skrivinlärning.  

Jag söker nu dig som skulle kunna tänka dig att medverka i min studie och ställa 
upp på en kortare intervju där jag ställer några frågor kring just arbetet med elever 
som är i behov av särskilt stöd i ämnet svenska. 

Kan du tänka dig att dela med dig av dina erfarenheter i denna studie?   

Väljer du att medverka kommer intervjun ta cirka 20-30 min och dina svar 
kommer att ingå i det slutgiltiga arbetet. Du kommer att vara anonym i texten och 
det kommer inte heller framgå vilken ort du arbetar på. Då arbetet är färdigt och 
godkänt kommer materialet som samlas in under intervjun att förstöras så att ingen 
obehörig kan ta del av det. Arbetet kommer sedan att finnas att ta del av i sin 
helhet i Högskolan Dalarnas databas DiVa. 

Det är frivilligt att delta och du kan när som helst välja att avbryta ditt 
deltagande. 

Tack på förhand! 

Linda Gustafsson 5/2- 2018 

För medverkan och eventuella frågor kontakta mig eller min handledare på: 

Linda Gustafsson  

Gudrun Brundin (Handledare)  
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

Hur agerar ni när ni misstänker att en elev riskerar svårigheter? 

Hur arbetar ni när ni identifierat läs- och skrivsvårigheter?  

Finns det en handlingsplan för hur ni ska gå tillväga för elever i behov av särskilt 
stöd? 

Hur arbetar ni med elever som är i behov av särskilt stöd i sin läs- och 
skrivinlärning? 

Hur ser samarbetet ut mellan er som arbetar på skolan? 

Vilka metoder/arbetssätt finns för elever som befinner sig i svårigheter? 

Hur lägger du upp din undervisning med elever som har svårigheter med att läsa 
och skriva?  Vilka metoder använder ni? 

Hur har ni sett att metoden fungerar? 

Sker arbetet i eller utanför klassrummet - Om olika- varför? 

Hur gör du för att välja vilken metod som lämpar sig bäst för den enskilde eleven? 
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