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Abstract 
 

Syftet med denna undersökning är att studera hur processen ser ut på skolor när det gäller 

hantering av elever som har läs- och skrivsvårigheter. Litteraturen visar att genom tidig 

upptäckt av elevers läs- och skrivsvårigheter och genom att individanpassa undervisningen 

kan läs- och skrivsvårigheter ofta förhindras. I studien har en kvalitativ undersökningsmetod 

använts och genom intervjuer av rektorer, lärare och specialpedagoger har vi lyft fram 

likheter och skillnader i denna process men också studerat hur ansvarsfördelning och 

samarbete mellan berörda fungerar. Undersökningen gick också ut på att se om elever får det 

stöd de behöver och har rätt till men också hur och vilket stöd som sätts in. 

Undersökningsresultaten visar att elever får stöd och att detta sätts in efter att kartläggning av 

eleven blivit gjord. Samtliga som är delaktiga runt eleven är väl insatta i processen och 

rektorerna visar delaktighet och kunnighet i elevers läs- och skrivsvårigheter. 

 
Ämnesord:  läs- och skrivsvårigheter, ansvar, åtgärd och uppföljning  
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1. Inledning med bakgrund och syfte 
 
1.1 Inledning                                       
I dagens samhälle ställs allt högre krav på individen när det gäller att läsa och skriva. 

Samtidigt har kunskapen kring läs- och skrivinlärning och läs- och skrivsvårigheter ökat. För 

femtio år sedan kunde barnet hamna på ”sinnesslöanstalt” när problemet egentligen var 

ordblindhet (Brodin & Lindstrand 2004:64). Idag har vi en skola för alla och enligt 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska alla som arbetar i skolan hjälpa elever som 

är i behov av särskilt stöd (Lpo94). Barn lär sig inte läsa och skriva i samma takt utan 

somliga behöver kanske mer tid och motivation samt extra stöd i sin läs- och skrivinlärning 

(Ejeman & Molloy 2005:61). Läraren har ett särskilt ansvar att stimulera och ge stöd till 

elever som har olika svårigheter och rektorn har ett övergripande ansvar (Lpo94). 
 

I denna studie kommer vi att undersöka vad som händer när lärare upptäcker läs- och 

skrivsvårigheter hos elever samt vilka åtgärder som vidtas och hur uppföljning av detta sker. 

Vi kommer också att undersöka hur samarbetet mellan ansvariga fungerar. Vi har en hypotes 

om att stödinsatser kan variera beroende på hur uppmärksamma vuxna i elevers nätverk är 

och att detta också kan variera från skola till skola. I undersökningen framkommer också i 

vilken utsträckning ansvarig på skolan är insatta och delaktiga i processen från upptäckt av 

läs- och skrivsvårigheter till åtgärd och uppföljning. 

 

 
1.2 Bakgrund 
Utbildningen har gett oss kunskap om läs- och skrivsvårigheter och därmed har också 

intresset ökat. Läs- och skrivsvårigheter diskuteras ofta och förekommer ofta i media. Under 

vår utbildning har vi praktiserat på olika skolor vilket har inneburit att vi fått tillfällen att 

reflektera över hur man arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter i skolan. Ofta 

blir eleverna hämtade av specialpedagog eller speciallärare för att arbeta enskilt. När de 

arbetar i klassrummet arbetar de ofta med andra läroböcker eller annat material och ibland 

gör de ingenting utan sitter och stör andra elever. Vi har ofta ställt oss frågan hur 

specialpedagog och lärare arbetar, och samarbetar, men också vilken roll rektorn har när det 

gäller läs- och skrivsvårigheter hos elev. Detta har lett fram till att vi valt att studera hur 

skolan hanterar elever med läs- och skrivsvårigheter, hur processen ser ut. 
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1.3 Syfte  
Vårt syfte är att studera processen från att lärare upptäcker att en elev eventuellt har läs- och 

skrivsvårigheter till att åtgärder sätts in samt hur uppföljning sker. Vi studerar också den 

röda tråden mellan rektor, lärare och specialpedagog samt hur ansvaret är fördelat mellan 

dem. 

 

Våra huvudfrågor i studien är. 

• Hur ser processen ut från upptäckta läs- och skrivsvårigheter till att stöd sätts in? 

• Finns handlingsprogram på skolan att arbeta efter vid upptäckt av elevers läs- och 

skrivsvårigheter? 

• Hur sker ansvarsfördelning och vem är huvudansvarig i processen med elevers läs- 

och skrivsvårigheter? 

• Vilka åtgärder sätts in och hur följs de upp?  
 
  
1.4 Arbetets uppläggning 
I litteraturgenomgången kommer vi bland annat ta upp vad som sägs om orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter samt hur det yttrar sig. Vi lyfter också fram vad som skrivits om åtgärder 

samt hur eleven påverkas av läs- och skrivsvårigheter. Litteraturgenomgången avslutas med 

en redogörelse om vem som ansvarar för vad inom skolan när det gäller elever med läs- och 

skrivsvårigheter. För att göra det lättare för läsarna har vi delat in litteraturgenomgången i 

underrubriker. Sist i vår studie diskuteras undersökningsresultatet i relation till vad litteratur 

och styrdokument säger och som avslutning gör vi en sammanfattning av hela studien. 
 
 
2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med en redogörelse för definitionerna av specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi samt läs- och skrivsvårigheter. En del barn får diagnosen dyslexi 

som man förr kallade ordblindhet och en del barn har läs- och skrivsvårigheter som kan vara 

tillfälliga på grund av olika orsaker. Att tydligt definiera dessa begrepp är nödvändigt 

eftersom denna undersökning endast berör barn med läs- och skrivsvårigheter, alltså inte 

barn som fått diagnosen dyslexi 
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2.1 Dyslexi 
Det finns olika former av läs- och skrivsvårigheter (Svenska dyslexiföreningen).  En del 

elever får diagnosen dyslexi som en orsak till deras svårigheter. Vad är det då som säger att 

en elev har dyslexi? Tidigare har den medicinska forskningen visat att det har varit 

medicinskt betingat genom att det funnits avvikelser från vad forskarna kallar den normala 

utvecklingen i hjärnan. Dock visar dagens undersökningar att den tidiga forskningen inte 

alltid varit överensstämmande för alla med dyslexi. Enligt Malmquist (2005:225) har man 

genom de undersökningsinstrument som används idag inte kunnat visa några tecken på att 

dyslektiker har någon neurologisk skada. 

 

Enligt forskaren Gjessing (2005:229) är det barn med dyslexi  som har de största problemen 

med läs- och skrivsvårigheter. Gjessing ställer upp följande villkor för att han ska ge ett barn 

med läs- och skrivsvårigheter diagnosen dyslexi: 

 

• Det första villkoret är att det ska föreligga en allvarlig skriftspråklig 

funktionsavvikelse i både läsning och skrivning. 

• Det andra är att det ska vara en klar skillnad mellan ett barns allmänna 

begåvning och barnets skriftspråkliga prestationer. 

• Det tredje kravet är att också andra funktioner, som t.ex. syn och hörsel, ska vara 

normala (Gjessing 2005:229). 

 

Frisk (2001:43) betonar vikten av rätt definition av begreppen specifika läs- och 

skrivsvårigheter/dyslexi och läs- och skrivsvårigheter. Alltså är det viktigt att hålla isär dessa 

begrepp och vara medveten om att alla som har svårigheter i att läsa och skriva inte har 

dyslexi.  

 

 

2.2 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

I förskolan leker man fram språklig medvetenhet med hjälp av rim, ramsor och ordlekar på 

ett lustfyllt sätt och förhoppningsvis upplever barnen detta som något roligt och lekfullt. 

Genom att leka med språket i tidig ålder får barnen en språklig medvetenhet som förbereder 

för läs- och skrivinlärning. En språklig medvetenhet är viktig för barnet och även om den 

utvecklas i skolan har elever svårt att komma ifatt de elever som varit språkligt medvetna i 
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tidig ålder. Det har visat sig att barn som varit språkligt medvetna vid skolstart har klarat 

läsinlärningen bättre och barn som har liten grad av språklig medvetenhet fått läs- och 

skrivsvårigheter (Ericson 2001:75). 

 

Att barn lär sig läsa och skriva i olika takt och vid olika ålder bör anses som helt normalt och 

de flesta skolor har idag stor tolerans för elevers olikheter. Det är viktigt att pedagogen är 

medveten om att en försenad läsutveckling kan vara tillfällig men Stadler (1994) poängterar 

att det är mycket viktigt att inte vänta för länge med åtgärder om barn inte kommer igång 

med läsning under de första skolåren (Stadler 1994:87). 

 
Läs- och skrivsvårigheter kan visa sig på olika sätt och kan ha olika orsaker men i många 

fall har det en naturlig förklaring. Det kan exempelvis bero på svag intelligens eller svår syn- 

eller hörselskada förklarar Stadler (1994:10). Enligt Malmquist (2005:224) kan bristande 

läsmognad och täta skol- och lärarbyten orsaka svårigheter. Vidare menar Malmquist att 

socialt och kulturellt handikapp och en allmänt försenad språkutveckling kan vara orsaker 

till läs- och skrivsvårigheter. Det kan också bero på inadekvat undervisning vid den första 

läsinlärningen. Detta kan visa sig genom att de lärt in felaktiga och ineffektiva lässtrategier. 

Barn kan också vid sina egna skrivövningar öva in och befästa felaktiga vanor när det gäller 

stavningssätt och detta kan ställa till stora problem. Stadler (1994:88) menar att det alltid är 

svårare att rätta till en väl använd och felaktig vana än att lära sig en ny. Det är därför viktigt 

att inte dröja med att ge rätt specialundervisning redan från början (Stadler 1994:88). 

Malmquist betonar också vikten av att sätta in specialundervisning i tidigt skede och att man 

genom detta kan hindra att potentiella lässvårighetsfall uppkommer (Malmquist 2005:227). 

 

 

2.3 Hur yttrar sig läs- och skrivsvårigheter?  
Att barn har läs- och skrivsvårigheter kan till exempel visa sig genom att läsutvecklingen går 

långsamt. Ofta blir läsningen tråkig och olustig. Det kan vara så att pressen barnen känner i 

att lära sig läsa och skriva blockerar och hindrar och detta kan då bidra till att utvecklingen 

går långsammare. Barn har ofta på grund av sina läs- och skrivsvårigheter också problem i 

andra ämnen (Ejeman & Molloy 2005:222). Enligt Malmquist har barn med läs- och 

skrivsvårigheter problem med att läsa en text och sedan återge den i skrift (Malmquist 

2005:222).  
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Barn med läsproblem försöker ofta undvika att läsa och kan till exempel låtsas glömma eller 

tappa sin lärobok. Ofta undviker de också att läsa hemma (Molloy & Ejeman 2005:236).  

Enligt Ericson (2001:80) undviker barn med läs- och skrivsvårigheter  medvetet  att skriva 

ord som de vet att de inte kan stava. Vidare betonar Ericson (2001:89) att det finns ett antal 

test som kartlägger barns läs- och skrivförmåga. Malmquist (2005:222) förklarar att ett barn 

som i ett standardiserat test ligger under ett visst resultat i sin läsning kan ha läs- och 

skrivsvårigheter (Malmquist 2005:222).  

 

 

2.4 Åtgärder  
2.4.1 Kartäggning 

Enligt Bjar & Liberg (2003:248) är det viktigt att man tar reda på vad det kan bero på om 

man märker att en elev har svårt att förstå text som läses och menar att man måste börja 

nysta i någon ände. Ericson (2001:72) menar att ju fortare man förstår vilken art av svårighet 

eleven har desto bättre kan man hjälpa men det betonas att det behövs speciell kunskap för 

att stimulera, handleda och ge stöd till elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vidare 

förklarar Bjar & Liberg (2003) att det dagligen görs informella kartläggningar eller 

diagnoser av lärare för att få en uppfattning av elevens förståelse vid läsning. Individuella 

kartläggningar är värdefulla eftersom man utifrån dessa kan ge eleven rätt stödinsatser och 

Stadler (1994) förklarar också att det är viktigt med kartläggning av eleven för att kunna 

utgå från varje barns individuella behov när det gäller läs- och skrivsvårigheter.  Stadler 

(1994:87) menar att det inte är lätt att skilja på långsam läsutveckling och dyslexi och 

betonar att det är viktigt att göra en utredning vid misstanke. Skulle det visa sig att 

svårigheterna var tillfälliga så är ingen skada skedd på grund av att en utredning blivit gjord 

(Stadler 1994). 
 

Ericson (2001:73) förklarar att det finns olika tillvägagångssätt för utredning av elevers läs- 

och skrivsvårigheter och målet med en utredning är att få en helhetsbild av elevens situation 

för att kunna finna en lämplig åtgärd. För att finna en lämplig åtgärd är det viktigt att titta på 

elevens starka och svaga sidor och utgå från det eleven kan. Specialpedagoger och 

skolpsykologer brukar kartlägga en elevs läs- och skrivförmåga med ett antal speciella test. 

För att få grepp om elevens svårigheter bör man titta på den språkliga medvetenheten, 

elevens läsförmåga samt skriv- och stavningsförmåga (Ericson 2001). 
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Tester som används vid elevers svårigheter kan göras i gruppnivå och individnivå (Ericson 

2001:90). I grupp används screeningtest, som är ett lästest; för att få vetskap om elever som 

har eventuella svårigheter. ”Med screening menas att man använder prov som administreras 

objektivt på gruppnivå” (Svenska dyslexiföreningens utredningsmodell s.5). De elever som 

visar låga resultat på testerna gör man sedan individuella tester med. Detta gör man för att 

fördjupa sin information om eleven. Ericson (2001:71) betonar att ur det pedagogiska 

perspektivet ses test som ett redskap för att få grepp om elevens svårigheter. 

 

 

2.4.2 Åtgärder 

Stadler (1994) anser att hjälp bör sättas in så tidigt som möjligt för barn som har läs- och 

skrivsvårigheter och förklarar att genom tidiga åtgärder i form av kunniga lärare, individuellt 

anpassad undervisning kan alla hjälpas till att minska sina problem. Vidare förklarar Stadler 

(1994:88) att genom att systematiskt observera läsutvecklingen redan från skolstarten kan 

man förhindra bestående svårigheter samt identifiera de barn som behöver särskild hjälp. 

 

När ett åtgärdsprogram upprättas skall det utgå från elevens speciella behov och elevens 

skolsituation och samtliga som är inblandade i eleven ska vara med (Ericson 2001:94). 

Enligt Ericson finns det tre huvudinriktningar som kan användas vid planering av 

åtgärdsprogram och för specialpedagogen är det viktigt att mellan dessa vägar hitta en 

lämplig balans som passar individen (Ericson 2001). 

 

Den första inriktningen tar fasta på att försöka förebygga läs- och skrivsvårigheter 

och att arbeta med förutsättningar för god läsinlärning. Hit hör t.ex. självbild, 

motivation och fonologisk medvetenhet. 

 

Den andra inriktningen fokuserar på att öva och träna det som personer har svårt för, 

t. ex.att med olika medel försöka automatisera läs- och skrivförmågan, att öva det 

som eleven har mest svårigheter med. 

 

Den tredje vägen utgörs av olika kompensatoriska åtgärder (Ericson 2001:132). 
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2.5 Hur påverkas eleven? 
Elever som känner att de kommer efter sina klasskamrater i sin läs- och skrivutveckling blir 

oftast besvikna och får dåligt självförtroende (Bjar & Liberg 2003:237). De kan tappa 

intresset och motivationen till skolarbetet samt uppleva skolan som trist och tråkig.  Elever 

med läs- och skrivsvårigheter upplever ofta misslyckande och det är pedagoger i skolan 

tillsammans med föräldrar som måste se till att dessa barn också får känna glädje och 

stolthet över sin utveckling (Ejeman & Molloy 2005).  
 

Malmquist (2005:224) förklarar att barn som har svårt att lära sig läsa snabbt förlorar sitt 

intresse för skolarbetet och att  de upprepade misslyckandena medför att de ofta visar 

tendenser till nervositet, ängslan och slutenhet. Vidare framhåller Malmquist (2005:224) att 

barn som jämt känner sig misslyckande i skolarbetet får dåligt självförtroende och ofta visar 

tendenser på att vilja vara i centrum. ”Svårigheterna är inte bara ett handikapp i utbildning 

och yrkesliv – de kan påverka hela personligheten” (Malmquist 2005:227).  

 

Emanuelsson (2005:229) betonar att den första inlärningssituationen är mycket viktig för 

barn som ska lära sig läsa och att det är genom denna de får motivationen till att lära mer. 

Vidare framhåller Emanuelsson hur viktigt det är att barn förstår vad läsfärdigheten skall 

användas till, samt att ”barnen måste få upptäcka att det finns ett slags ‘kod’ som går att 

knäcka och att det är viktigt för dem att knäcka den” (Emanuelsson 2005:231). Att knäcka 

koden är den grundläggande förutsättningen för ett automatiserat läsande enligt Ericson 

(2001:98) och betonar att kodknäckning innebär att ”eleven förstår att de enskilda 

språkljuden kan översättas med ett visst bokstavstecken” (Ericson  2001:98). 

 

 

2.6 Rektorns roll och ansvar 
Enligt skolans läroplan är rektorn som pedagogisk ledare chef för lärarna och övrig personal 

på skolan. Det är rektorn som har det övergripande ansvaret för verksamheten. Ett av målen 

att uppnå i grundskolan som anges i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) är 

att eleven efter genomgången grundskola behärskar det svenska språket och kan lyssna och 

läsa aktivt samt uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. Det är skolan som ansvarar för att 

dessa mål uppnås. Vernersson (2002:43) menar att kursmålen som anges i år fem och nio är 
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en av anledningarna till att stöd sätts in. Rektorn ansvarar för att undervisningen och 

elevvårdsverksamheten utformas så att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de 

behöver (Lpo94). 
 

Grundskoleförordningen anger rektorns ansvar när det gäller åtgärdsprogram: 

Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller 
på annat sätt framkommer att eleven kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall 
rektorn se till att behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särkilt stöd, 
skall rektorn se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå 
vilka behoven är, hur de skall tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och 
utvärderas.                                           (Grundskoleförordningen (1994:1194. 5 kap.1§) 

 

Läraren har som uppgift att upprätta åtgärdsprogram tillsammans med vårdnadshavare och 

detta sker oftast i samband med utvecklingssamtal, däremot har rektorn det övergripande 

ansvaret för att stöd ges till elever som är i behov av detta (Brodin & Lindstrand 2004:114). 

 
 
 
2.7 Lärarens roll och ansvar 
Som lärare i skolan krävs det goda kunskaper om ämnet men också förmåga att skapa goda 

lärandesituationer. För att skapa goda lärandesituationer krävs det att läraren har förståelse 

för hur elever tillägnar sig kunskap samt kunskap om olika inlärningsmetoder. En 

förutsättning för att barnen ska kunna växa i språket är att de undervisas i en trygg 

språkmiljö. I klassrummet där eleverna vistas bör ett stödjande klimat råda vilket innebär att 

barnen ska våga säga vad de tycker utan att ständigt bli tillrättavisade av andra elever och 

lärare. En trygg skol- och klassrumsmiljö är alltså viktig (Ejeman & Molloy 2005:3). Vidare 

understryks att skickliga lärare har en positiv grundinställning och inte låter eventuella 

problem i arbetet dominera. En skicklig lärare månar särskilt om elever med behov av 

särskilt stöd. ”De använder sitt professionella kunnande och kombinerar olika metoder 

utifrån elevernas behov” (Ejeman & Molloy 2005:5). Enligt Malmquist (2005:227) är 

lärarbyten och oskickliga lärare  riskfaktorer för barnen under deras första skolår då läs- och 

skrivfärdigheterna övas in. Malmquist förklarar att lärarens personlighet och skicklighet har 

stor betydelse för elevernas undervisningsresultat (Ejeman & Molloy 2005:227).  

 

Läraren har enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) krav på sig vad som 

skall göras men den beskriver inte hur det bör göras, vilket ger läraren stor frihet att välja 

undervisningsformer. Lärare har ett ansvar genom detta val av undervisningsmetod och 
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därför är det viktigt att vara tydlig vilka metoder man använder och varför. Läraren bör ha 

klart för sig på vilken grund metoden bygger (Längsjö & Nilsson 2005:25). 

 

Läraren har också ett ansvar att upptäcka, försöka förstå och med adekvat undervisning 

hjälpa barn med läs- och svårigheter. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet säger 

nämligen att läraren skall: 

 

• utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande  

• stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter 

• samverka med andra lärare i arbetet för att nå utbildningsmålen 

• organisera och genomföra arbetet så att eleven 

            -  utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och                                          

               utveckla hela sin förmåga                                                          (Lpo94, s.12)  

 

Barn kommer till skolan med olika erfarenheter och olika förutsättningar för läs- och 

skrivinlärning. För många barn kan det vara en komplicerad process att lära sig läsa och 

skriva och de behöver därför mycket stöd. Det är viktigt att läraren anpassar sin 

undervisning till varje barns behov för att undvika att barn befäster felaktiga strategier i läs- 

och skrivinlärning och ibland behövs det sättas in adekvat hjälp på ett tidigt stadium. Det är 

till fördel att upptäcka och identifiera svårigheter så tidigt som möjligt (Ericson  2001:72). 

 

(Svenska dyslexiföreningen) betonar att alla elever bör besitta en god läs- och skrivförmåga 

i årskurs tre. Föreningen anser också att alla elever med läs- och skrivsvårigheter skall 

garanteras tidig utredning och hjälp. Enligt Svenska dyslexiföreningen är det viktigt att 

läraren: 

 

• Identifierar elev med läs- och skrivsvårigheter och känner till hur läs- och 

skrivsvårigheter yttrar sig                                     

• Reagerar när elev har dessa svårigheter och inte tror att det mognar bort 

• Agerar professionellt, d.v.s. ser till att utredning utförs och åtgärdsprogram upprättas 

                                                                                                    (Svenska dyslexiföreningen)                    

 

Skolan och läraren har dessutom en skyldighet att informera föräldrar om elevers 

svårigheter. Från och med januari 2006 gäller kravet om individuella utvecklingsplaner för 
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elever i skolan. Varje elev ska ha en individuell utvecklingsplan och tanken är att de ska 

fungera som ett verktyg i elevers lärandeprocess. Det är läraren som ansvarar för att 

utvecklingsplaner upprättas och detta ska ske tillsammans med elev och vårdnadshavare. I 

den individuella utvecklingsplanen ska ingå kortsiktiga och långsiktiga mål för eleven. 

Utvecklingsplanen ska fungera som ett underlag för läraren och arbetslaget i det dagliga 

arbetet och som ett stöd till att eleverna utvecklas mot de mål att sträva mot som finns i 

läroplanen och kursplaner. (www.skolutveckling.se) Samtliga elever ska ha en individuell 

utvecklingsplan men för vissa barn behövs det upprättas ett åtgärdsprogram. I ett 

åtgärdsprogram dokumenteras alla särskilda stödinsatser som beslutas och allt ska ske i 

samverkan med vårdnadshavare (Vernersson 2002:46).   

 

 
2.8 Specialpedagogens roll och ansvar 
Specialpedagogen ska med sina fördjupade kunskaper arbeta som stöd och rådgivare till 

lärarna i arbetslaget och enligt Molloy & Ejeman (2005:239) bidrar skolans organisation 

som den är idag med arbetslag och arbetsenheter till större möjligheter att hjälpa elever med 

svårigheter. Enligt riktlinjerna i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet ska alla som 

arbetar i skolan ”uppmärksamma och hjälpa elever som är i behov av särskilt stöd och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande” (Lpo94). 

Vernersson (2002:26) framhåller att specialpedagogen främst ska stödja den enskilda 

individen som har svårigheter men också att med sin specialkompetens bidra till utveckling 

för alla som arbetar i skolan. Genom specialpedagogen kan läraren få en förståelse för 

problem som uppstår samt stöd när det gäller specialpedagogiska undervisningsformer 

(Vernersson 2002:26). 

 

Myrberg & Lange presenterar i sin rapport ett framgångsrikt specialpedagogiskt arbetssätt 

och enligt detta arbetssätt betonas att alltid utgå från elevens kunskapsnivå och se till att 

elever upprätthåller intresse och motivation att träna läsning och skrivning. Vidare 

poängteras att i ett specialpedagogiskt arbetssätt använda olika metoder beroende av elevens 

svårigheter. Undervisningen ska vara kontinuerlig och strukturerad och alltid följas upp och 

utvärderas. Elever ska vid behov erbjudas kompensatoriska hjälpmedel och vid användning 

av dessa bör alltid läraren närvara som stöd. I ett specialpedagogiskt arbetssätt ska elever 

stimuleras till att utveckla egna effektiva strategier i sin läsning och skrivning och i 
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samverkan med hemmen stödjas i sitt lärande och sin utveckling (Myrberg & Lange 2005, 

Specialpedagogiska institutet). 

 
 
2.9 Problemformulering  
I vår undersökning av hur skolan hanterar elever med läs- och skrivsvårigheter kommer vi 

framför allt att fokusera på följande frågor: 

 
• Hur ser processen mellan upptäckt och åtgärd ut? 

 
• Vilka åtgärder vidtas och hur följs de upp? 

 
 
3. Empiri 
 
3.1 Metod                  
I undersökningen valde vi en småskalig kvalitativ undersökningsmetod med 

semistrukturerade intervjuer. I en semistrukturerad intervju har intervjuaren förberedda 

frågor som han/hon vill ha svar på och intervjuaren kan vara flexibel i frågornas 

ordningsföljd under själva intervjun. Genom detta har den som blir intervjuad möjlighet att 

utveckla sina tankar reflektioner och synpunkter i svaren (Denscombe 2000:135). 

 

I undersökningsgruppen fanns lärare, specialpedagoger samt rektorer på tre skolor i tre 

kommuner. Det skulle bli sammanlagt nio intervjuer att analysera. 

 

                   Vad karaktäriserar kvalitativa data som är insamlade på ett bra sätt? Ett viktigt 

                   kännetecken är att de är inriktade på naturligt förekommande , vanliga händelser  

                   i naturliga miljöer , så att vi får ett ordentligt grepp om hur ”verkligheten” ser ut. 

                                                                                                    (Miles och Huberman 2000:260)   

                                             

 

Undersökningen handlar om att se om det skiljer sig mellan skolor i processen med elever 

som har läs- och skrivsvårigheter, den lyfter fram likheter och skillnader vad gäller 

arbetsgång och åtgärd mellan lärare, specialpedagoger och rektorer. Eftersom 

intervjupersonerna arbetar i skolans verksamhet och är med i skolans dagliga händelser 

anser vi att en underökningsmetod med intervjufrågor passar. Enligt Denscombe (2000) 

riktar sig kvalitativ forskning mot ett begränsat omfång av människor och situationer. 
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Backman (1998:31) menar att i en kvalitativ undersökning används inte siffror eller tal utan  

verbala formuleringar.   
 

Undersökningens intervjufrågor är noga sammansatta för att ge oss svar på våra 

frågeställningar. (bilaga1) För att intervjusvaren skulle bli så djupgående som möjligt 

lämnades frågorna personligen några dagar före intervjun så att alla inblandade var väl 

förberedda. Genom att träffa personen som skulle intervjuas före fick vi möjlighet att 

presentera syftet med undersökningen samt informera om vilket tillvägagångssätt vi tänkt 

använda under intervjusituationen. Patel & Davidson (1994:69) menar att det är viktig att 

fråga intervjupersonen om tillstånd att använda ljudbandsinspelning och detta kunde vi 

också göra vid detta tillfälle. Denscombe (2000:162) menar att riktigheten i undersökningen 

ökar då vi har direktkontakt med dem vi valt att intervjua. Vi har då en möjlighet att få 

klarhet vid otydliga svar och justera frågorna samt ställa följdfrågor.  

 
Vi valde att i vår undersökning använda oss av en semistrukturerad kvalitativ metod. 

Intervjufrågorna som lärare, specialpedagoger och rektorer svarade på var inte exakt 

likadana. Någon fråga riktade sig speciellt mot specialpedagogen och någon mot rektorn. 

Det skilde sig alltså i frågeställningarna beroende på yrkesroll. Genom intervjuer kan man 

observera kroppsspråk, omformulera frågorna om de känns otydliga samt ställa följdfrågor 

om det behövs och passar.   

 

 

3.2 Urval och tillvägagångssätt      
De tre skolor som valdes för undersökningen ligger i tre kommuner med varierande storlek. 

Lärare och specialpedagoger som finns med i undersökningen arbetar i lågstadiet med 

elevers läs- och skrivinlärning och samtliga har lång erfarenhet inom sina yrken. Alla tre 

rektorer har tidigare arbetat som förskolelärare eller lärare. De skolor som finns 

representerade ligger alla i Skåne och är kommunala skolor. Två av skolorna som är med i 

undersökningen ligger i närheten i våra hemkommuner och är på grund av detta med i 

undersökningen. Vi började med att kontakta rektorn på skolan för att förhöra oss om 

intresse för att deltaga i undersökningen. Efter att detta var gjort tog vi kontakt med lärare 

och specialpedagog för samma information och förfrågan. Därefter gjorde vi ett kort besök 

för att överlämna intervjufrågor och lämna information om själva undersökningen samt 
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bestämma tid för själva intervjun. Den tredje skolan är slumpmässigt utvald och kontaktades 

via telefon för förfrågan om att deltaga i undersökningen. Vid denna kontakt användes 

samma tillvägagångssätt. En av skolorna vi undersökt har elever från förskoleklass till och 

med årskurs nio, de övriga två skolorna har elever från förskoleklass till och med årskurs 

sex. I resultatredovisningen presenteras undersökningens skolor som S 1, S 2 och S 3. När vi 

sedan presenterar rektorer, lärare och specialpedagoger nämns de med R=rektor, L=lärare 

och Sp=specialpedagog.   

 
 
 
3.3 Forskningsetiska principer           
Innan vi kontaktade intervjupersonerna tog vi del av de forskningsetiska principerna och vid 

besöket vi gjorde före intervjutillfället informerade vi i stora drag om dessa 

(Vetenskapsrådet). Enligt regeln som handlar om informationskravet skall intervjuaren 

informera intervjupersonen om syftet med undersökningen samt hur den kommer att 

genomföras. Det är också viktigt att informera deltagaren om vilka villkor som gäller, till 

exempel rättigheten att dra sig ur samt hur och var resultatet skall offentliggöras. Eftersom 

vi spelar in intervjun på band anser vi det extra viktigt att informera om rätten att dra sig ur. 

Detta förbereder vi genom att medtaga anteckningsblock vid intervjutillfället. 

 

Regeln om samtyckeskravet handlar om att forskaren skall ha samtycke från 

uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare före eventuell intervju. Detta gäller vid 

intervjuer men även vid användning av enkäter till skolelever. Eftersom vår undersökning 

endast riktar sig mot rektorer, lärare och specialpedagoger behöver vi endast kontrollera 

samtycket från dessa, vilket vi var noga med att göra vid kontakten vi hade med dem före 

intervjutillfället.   

 

Regeln om konfidentialitetskravet gäller offentlighet och sekretess. Denna regel är att 

personer som ingår i undersökningen ska känna sig säkra på att personuppgifter förvaras så 

att det är omöjligt för utomstående att komma fram till vem undersökningsdeltagaren är. 

Eftersom vi spelar in intervjun på band är vi noga med att informera om att vi när 

undersökningen är klar kommer att radera intervjun. Vid själva inspelningen uppger vi inte 

heller intervjupersonens personuppgifter. 
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Nyttjandekravet är regeln om att forskningsresultatet aldrig får användas i andra syften än 

till vad underökningen gällt, alltså till forskningsändamål. För att vara noga att informera om 

denna regel tydliggör vi att resultatet av undersökningen ingår i vårt examensarbete och 

kommer endast att användas i detta syfte. 

 
 
3.4 Resultatredovisning och analys 
Denna del kommer vi att börja med en kort presentation av skolorna för att sedan redovisa 

vad rektorer, lärare och specialpedagoger på den gemensamma skolan svarat. För att göra 

det enklare för läsaren har vi delat in intervjufrågornas svar under fyra rubriker, upptäckt av 

läs- och skrivsvårigheter, handlingsprogram, åtgärder och uppföljning. Dessa rubriker 

kommer att följa redovisningsresultatet igenom. Efter varje skola gör vi en kort analys. Efter 

redovisningen av skolorna kommer vi att jämföra vad rektorer, lärare och 

specialpedagogerna från de olika skolorna svarat. 

 

 

3.4.1 Beskrivning av skola 1 
S1 är belägen i en mindre by där flertalet av skolans elever kommer från landsbygden. 

Skolan har elever från förskoleklass till och med årskurs sex. Skolan är tvåspårig och man 

arbetar i arbetslag där en specialpedagog ingår i spår två och en speciallärare i spår ett. 

Undersökningen är gjord i spåret där specialpedagogen ingår, alltså i spår två. På skolan 

ingår eleverna i mentorsgrupper. 
 

 

Upptäckt av läs och skrivsvårigheter  

R1 menar att det är hela arbetslagets organisation som gemensamt ansvarar för att elever 

med läs- och skrivsvårigheter upptäcks och i organisationen ingår specialpedagogen. Vid 

upptäckt av läs- och skrivsvårigheter hos elever kontaktas alltid föräldrar poängteras av R1 

och ingenting görs utan föräldrars medgivande. Åtgärdsprogram upprättas och vid behov 

kallas det till elevvårdskonferens.  L1 uppger att de går vidare till specialpedagog om elever 

har så stora svårigheter att de inte kan följa med i den lättaste läseboken. Sp1 på skolan 

undersöker redan på förskolan med hjälp av olika analysverktyg hur barnens språkliga 

medvetenhet ser ut. Sp1 förklarar att de har en plan på skolan för screening i svenska. Detta 

följs sedan upp en till två gånger varje läsår till och med årskurs sex. Vidare menar Sp1 att 
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de försöker hitta elever med läs- och skrivsvårigheter redan i förskoleklass. Om misstankar 

om specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi finns lämnas en remiss till skolans 

elevhälsoansvarige.  

 

Handlingsprogram på skolan 

R1 hävdar att det finns handlingsprogram på skolan om arbetslaget bedömer att de gjort allt 

och behöver ytterliggare stöd och hjälp. L1 känner inte till att det finns ett 

handlingsprogram. Sp1 svarar att ett de håller på att utarbeta en handlingsplan som ska gälla 

för hela kommunen. 

 

Åtgärder 

R1 menar att åtgärdsprogram upprättas och att specialpedagog kan åtgärda på olika sätt med 

sin särskilda kompetens. L1 framhåller att det är mycket individuellt hur åtgärder ska sättas 

in, dock är det viktigt att de snabbt sätts in. L1 menar att föräldrar kan hjälpa till med 

åtgärder som att läsa hemma med barnen samt att träna ljud och bokstäver. Sp1 poängterar 

hur viktigt det är att ge barnen tid, inte stressa dem i deras arbetsuppgifter men framhåller 

också att intensivträning och kompensatoriska hjälpmedel är viktiga insatser. Detta sker 

genom att barnen får små mål för att behålla motivationen och känna att de lyckas. 

Intensivträning kan vara till stor hjälp och vid behov tecknas avtal mellan föräldrar, barn och 

skola. Sp1 förklarar att skolan har tillgång till Lexia Vital, som är ett talsyntesprogram. 

Även enklare kompensatoriska hjälpmedel finns, som till exempel bok och band. 

 

Uppföljning 

R1 uppger att uppföljning av åtgärdsprogram sker cirka var tredje vecka. Då går samtliga 

berörda igenom åtgärdsprogrammet och ser om det fungerat, nya åtgärder eller likvärdiga 

skrivs ner för vidare uppföljning. Elevhälsoansvarige och R1 stämmer sedan av samtliga 

åtgärdsprogram varannan vecka. L1 menar att detta sker i samarbete med specialpedagog, 

undervisande lärare samt eventuellt föräldrar. Sp1 påpekar att uppföljning sker hela tiden 

med hjälp av små mål och inte bara efter tre veckor. Elever måste känna att de lyckas för att 

behålla sin motivation. Fungerar inte de mål som upprättats måste nya göras.   

 

Analys 

Undersökningens representanter från S1 var ense om att åtgärdsprogram upprättas och att 

uppföljning sker cirka var tredje vecka.  Dock visar det sig att klara skillnader föreligger om 
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det finns handlingsprogram på skolan eller ej. R1 menar att detta finns medan L1 och Sp1 

vidhåller att det inte finns eller inte känner till att det finns. Dock är ett handlingsprogram 

under utarbetning enligt Sp1. 

 
 
3.4.2 Beskrivning av skola 2 
Skola två är belägen i utkanten av ett större samhälle och har elever från förskoleklass till 

årskurs nio. Skolan är enspårig och man arbetar i olika arbetslag som är uppdelade från 

förskoleklass till årskurs nio. Eftersom skolan är enspårig finns det endast en klass i varje 

årskurs på skolan. Specialpedagogen arbetar endast mot lågstadiet som då består av tre 

klasser men ingår inte i något arbetslag. Eftersom undersökningen riktar sig mot lägre åldrar 

gäller presentationen lågstadiet. Varje klass har cirka tjugo elever och i klassen arbetar en 

klasslärare och en fritidspedagog med eleverna. Fritidspedagogen ansvarar för samma barn 

på fritidshemmet och är knuten till denna klass under skoltid.  

 

Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

R2 förklarar att det är läraren som slår larm vid upptäckt eller misstanke om läs- och 

skrivsvårigheter hos elev och betonar att läraren är ”spindeln i nätet”. L2 tar då kontakt med 

Sp2 som sedan gör en kartläggning av eleven. Denna kartläggning ansvarar Sp2 för enligt 

R2. R2 förklarar att det är skolans lokala resursteam som ansvarar för kartläggning av elev 

samt att upprättning av åtgärdsprogram. Åtgärdsprogram upprättas tillsammans med lärare 

och vårdnadshavare enligt R2. Skolans lokala resursteam består av specialpedagog och 

speciallärare. R2 förklarar vidare att om det behövs vidare utredning kallar R2 till centrala 

resursteamet, som består av skolsköterska, kurator, psykolog och talpedagog. L2 förklarar 

att det är hon som uppmärksammar elever med läs- och skrivsvårigheter. Vid upptäckt eller 

misstanke tar L2 kontakt med Sp2 för att rådgöra. Enligt Sp2 kan upptäckt ske på två sätt 

och det är antingen att lärare slår larm eller genom tester. Sp2 betonar att det vanligtvis inte 

sätts in speciella åtgärder under första terminen i årskurs ett. Barnen behöver då lugn och ro 

för att anpassa sig till skolmiljön. 

 

Handlingsprogram på skolan 

På skolan finns handlingsprogram för arbete med elever som har läs- och/eller 

skrivsvårigheter och detta framgår tydligt av R2, L2 och Sp2 i undersökningens intervjuer.  
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Åtgärder  

Frågan som handlar om vilka insatser som bör göras för elever med läs- och skrivsvårigheter 

besvaras av R2 enligt följande: Med hjälp av dokumentation kan vi följa eleven hela vägen 

och betonar att detta är viktigt för att få en helhetsbild av elevens utveckling och hela 

lärande från ett till sexton år.  R2 ser läsutvecklingsschemat som ett viktigt redskap när det 

gäller läsutveckling. R2 förklarar vidare att hon som huvudansvarig ansvarar för att 

åtgärdsprogram upprättas men att det är L2 i samarbete med Sp2 som ansvarar för själva 

upprättandet av det samt att åtgärderna verkställs.  

 

L2 menar att det är viktigt att se individen och individanpassa undervisningen i så stor 

utsträckning som möjligt även om det kan vara svårt att hinna med ibland. L2 betonar 

särskilt vikten av att fånga eleven där den befinner sig i utvecklingen och bygga vidare 

därifrån i val av metod och arbetssätt.  Kontakten med Sp2 är viktig för att kunna anpassa 

undervisningen och förklarar att Sp2 är en betydelsefull resurs för läraren när det gäller goda 

råd. L2 menar att specialpedagogen är bra att fråga om råd vid problem som uppstår samt 

vid eventuell tveksamhet om elevers svårigheter. L2 betonar också hur betydelsefull 

samverkan med fritidspedagogen är. I och med att fritidspedagogen finns i klassrummet 

kontinuerligt kan L2 arbeta individuellt med elever som behöver stöd. Eftersom Sp2 också 

finns i klassen vid bestämda tider kan man arbeta mycket i smågrupper. Eleverna delas i 

grupper och Sp2 arbetar med eleverna som har läs- och skrivsvårigheter. L2 saknar datorer 

inne i klassrummet och förklarar att det hade varit ett bra hjälpmedel för alla elever men 

framförallt för elever med läs- och skrivsvårigheter. L2 anser att läsutvecklingsschemat är 

ett bra redskap och menar att man på ett tydligt sätt kan placera eleverna efter var de 

befinner sig i läsutvecklingen. Det är också mycket användbart vid föräldrakontakter menar 

L2 på grund av att föräldrarna får genom tydligheten en förståelse för sitt barns 

läsutveckling.  Sp2 menar att L2 är spindeln i nätet. Efter att L2 kontaktat Sp2 diskuterar de 

tillsamman vidare åtgärder. Sp2 tar vid efter att L2 skrivit remiss till lokala resursteamet och 

då upprättas ett åtgärdsprogram för eleven. Sp2 menar att det är L2 som ansvarar för att 

detta blir gjort och att det utvärderas. Sp2 anser det viktigt att involvera föräldrarna. Det är 

viktigt att eleverna läser mycket hemma och menar att en läsjournal är ett bra redskap. 

Genom läsjournalen kan det ske en kontakt mellan berörda runt eleven. Sp2 anser också att 

läsutvecklingsschemat är ett bra arbetsredskap. 
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Uppföljning  

Att upprättade åtgärdsprogram följs upp och utvärderas kontinuerligt betonas av R2. Vidare 

förklaras att elever som har åtgärdsprogram kan komma på samtal till skolan både åtta och 

fyra gånger per termin och alla som arbetar med eleven samt vårdnadshavare är delaktiga. 

L2:s och Sp2:s svar överensstämmer med R2. Samtliga hävdar att elevers mål aldrig ska 

sättas för högt, hur viktigt det är att alltid utgå från individen och bygga vidare på elevens 

starka sidor. De måste känna att de lyckas. L2 anser också att individuella utvecklingsplaner 

är bra arbetsredskap i skolan både när det gäller utveckling och uppföljning av eleverna. 

 

Analys 

På S2 verkar samtliga vara insatta i processen vis läs- och skrivsvårigheter. 

Handlingsprogram finns och används som handledning och stöd i arbetet. L2 och Sp2 har ett 

nära samarbete och L2 framhåller att Sp2 arbetar både i klassen och enskilt med elever som 

har läs- och skrivsvårigheter samt finns tillhands när läraren behöver råd. Samtliga anser att 

läsutvecklingsschemat är användbart för mätning av elevers läsutveckling och det 

framkommer också att samtliga anser att dokumentation är viktig.  

 

 

3.4.3 Beskrivning av skola 3 
S3 är placerad i ett större samhälle och här finns elever från förskoleklass till och med 

årskurs sex. Lärarna arbetar i arbetslag där inte specialpedagog eller speciallärare ingår. S3 

har klasslärare till sina elever. 

 

Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

R3 menar att det är klasslärarens ansvar att upptäcka om en elev har läs- och 

skrivsvårigheter och att sköta vidare kontakt med specialpedagog. Även L3 håller med om 

detta. Enligt Sp3 är det hon som sedan ansvarar för eventuella utredningar som då till 

exempel kan vara screeningtester. Detta beror på vilka läs- och skrivsvårigheter eleven har.  

 

Handlingsprogram på skolan 

R3, L3 och Sp3 betonar att de har ett handlingsprogram i svenska som gäller för hela 

kommunen som innehåller var eleverna bör befinna sig i sin utveckling i förhållande till 

årskurs. Handlingsprogrammet på S3 innehåller även läs- och skrivsvårigheter.  Sp3 
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förklarar att handlingsprogrammet fungerar som ett bra redskap och menar att det är viktigt 

att alla på skolan följer det och är insatta i hur det fungerar 

 

Åtgärder 

S3 använder sig av åtgärdsprogram. R3 förklarar att tiderna för uppföljning varierar 

beroende på vilka åtgärder som blivit upprättade för eleven, som alltid är individuellt. 

Vidare förklarar R3 att efter två åtgärdsprogram blivit upprättade och men inte ser någon 

utveckling hos eleven går man vidare till elevhälsan som då gör vidare utredningar. L3 

hävdar att det är lärarens ansvar att individualisera och att följa upp det som 

specialpedagogen kommit fram till. Sp3 betonar att det är av största vikt att elever med 

dyslexi får en diagnos för att få större rätt till kompensatoriska hjälpmedel. S3 kan även 

erbjuda elever med läs- och skrivsvårigheter att gå i mindre grupper på hel- eller deltid 

enligt R3. R3 poängterar att de använder sig av olika alternativa undervisningsmetoder 

såsom mindre grupp, intensivtränig och kompensatoriska hjälpmedel. 

 

Uppföljning  

R3, L3 och Sp3 hävdar samtliga att vid upprättande av handlingsprogram sker uppföljningen 

vid lindriga läs- och skrivsvårigheter vid nästa utvecklingssamtal. Vid större problem med 

läs- och skrivsvårigheter sker uppföljning snabbare. Dock bestäms alltid vid upprättande av 

åtgärdsprogram tidpunkt för uppföljning. R3 hävdar att tiden som bestäms för uppföljningar 

är mycket individuell.   

 

Analys 

På S3 arbetar R3, L3 och Sp3 utifrån det handlingsprogram som finns i svenska och detta 

används i hela kommunen. Skolan har stor användning av åtgärdsprogram, detta hävdar 

samtliga i undersökningen på S3. Uppföljningen av dem är individuell och anpassas efter 

behovet. Sp3 hävdar att det är till stor fördel för individen själv om elever med läs- och 

skrivsvårigheter får en diagnos. 
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3.4.4 Jämförelse av rektorer  
Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

 R2 och R3 betonar att det är läraren som ansvarar för upptäckt av elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare förklarar R2 och R3 att det är lärarna som sedan har ansvaret att 

kontakta specialpedagoger. Enligt R1 är det arbetslagets organisation som ansvarar för att 

elever med läs- och skrivsvårigheter upptäcks. När det gäller kartläggning av elever som har 

läs- och skrivsvårigheter förklarar R2 och R3 att det är specialpedagogerna som ansvarar för 

detta och R1 menar att det är hela arbetslaget. Enligt R1 upprättas åtgärdsprogram före 

eventuell elevvårdkonferens och R2 förklarar att kartläggning av eleven sker av 

specialpedagogen innan skolans lokala resursteam blir inkopplat. Vad som är gemensamt för 

S1 och S2 är att det är viktigt att kontakta vårdnadshavare innan åtgärder upprättas enligt 

rektorerna. 

 

S1 skiljer sig från S2 och S3 genom att specialpedagogen ingår i arbetslaget och att det är 

arbetslaget som ansvarar för att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter och inte den 

enskilda läraren. På S2 och S3 är det läraren som ansvarar för upptäckt av elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Något som är gemensamt för samtliga rektorer är att 

specialpedagogiska insatser anses som viktiga åtgärder för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Handlingsprogram på skolan 

Samtliga rektorer framhåller att handlingsprogram finns. Dock visar undersökningen enligt 

R1 att handlingsprogram på S1 inte är tillgängligt förrän arbetslaget insett att det krävs mer 

åtgärder för elever med läs- och skrivsvårigheter än vad arbetslaget kan åstadkomma. R2 

och R3 förklarar att handlingsprogram finns som handledning vid arbete med elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Enligt R2 finns en lathund till handlingsprogrammet för att 

förtydliga innehållet och förenkla användandet.  

 

Undersökningen visar likheter mellan samtliga skolor med att handlingsprogram finns, men 

den visar även skillnad när det gäller tillgång och användande av handlingsplanen. S2 har ett 

handlingsprogram speciellt för arbete med elever som har läs- och/eller skrivsvårigheter och 

som det dessutom finns en lathund till. S3 har ett gemensamt handlingsprogram för hela 
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kommunen som innehåller ett avsnitt med läs- och skrivsvårigheter och S1 har inget 

handlingsprogram som är tillgängligt för anställda mer än vid speciella behov. 

 

Åtgärder    

När det gäller vilka åtgärder som anses lämpliga för elever med läs- och skrivsvårigheter 

lyfter samtliga rektorer fram åtgärdsprogrammet som ett viktigt redskap. 

Åtgärdsprogrammet fyller en viktig funktion enligt rektorernas intervjusvar. Utredningar och 

dokumentation ses som betydelsefulla för att få en helhetsbild av elevernas utveckling. Vad 

man egentligen arbetar med framkommer inte ur rektorernas intervjusvar. Enligt R2 är 

läsutvecklingsschemat ett viktigt redskap. R2 redogör tydligt hur man arbetar med 

dokumentation, åtgärdsplaner, uppföljning och utredningar. R2 lyfter också fram hur 

elevvårdsteam, lokala och centrala resursteam fungerar samt vem som ingår. Intervjusvaren 

visar också på att benämningarna vid dessa resursteam kan variera mellan skolorna. På S1 

nämns de vid elevhälsan och vidarebefordrar till ”Råd och stöd” om mer utredning bör 

göras. S2 använder benämningen lokala resursteam och centrala resursteam för vidare 

utredning av elev och S3 använder elevhälsan som benämning.  

 

Uppföljning 

Enligt rektorernas intervjusvar sker uppföljning på varierande sätt och riktar sig enbart mot 

uppföljning av upprättade åtgärdsprogram. R1 förklarar att på uppföljning av 

åtgärdsprogram sker ungefär var tredje vecka och R2 menar att uppföljning sker 

kontinuerligt. Enligt R3 fastställs inte tiden mellan uppföljningarna utan det är behovet av 

uppföljningen som styr. Vad som skiljer sig mellan skolorna är att på S1 sker av R1 och 

elevhälsoansvarig uppföljningsmöte av åtgärdsprogram varannan vecka. 

 

 

3.4.5 Jämförelse av lärare  
Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

Samtliga lärare i undersökningen framhåller att de kontaktar specialpedagogen när de 

misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter. L1 kontaktar specialpedagogen och detta 

sker redan när hon märker läs- och skrivsvårigheter hos elever som går i årskurs ett. L2 

förklarar att hon vid misstanke om elevs läs- och skrivsvårighet samråder med 

 25



specialpedagog. Enligt L3 kontaktas specialpedagog och åtgärdsprogram upprättas. Det är 

sedan läraren som ansvarar för att eleven arbetar efter upprättade åtgärder.  

 

Samtliga lärare kontaktar specialpedagogen och enligt intervjusvaren kan det tolkas som att 

specialpedagogen fyller en viktig funktion för lärarna när det gäller elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Handlingsprogram på skolan 

Vid frågan om handlingsprogram syns klara skillnader mellan L1 och övriga lärare i 

undersökningen. L1 framhåller att hon inte känner till att handlingsprogram finns på skolan 

för elever med läs- och skrivsvårigheter.  Likheter finns mellan L2 och L3 när det gäller 

handlingsprogram. De är insatta i handlingsprogrammet och använder det som ett stöd i 

arbetet.  

 
Åtgärder 
Samtliga lärare betonar vikten av att individanpassa undervisningsmetoder för den enskilda 

individen. L1 betonar att det är viktigt att åtgärder sätts in i tidigt skede och L2 framhåller 

betydelsen av fler resurser i klassrummet och L3 menar att upprättade åtgärdsprogram är ett 

användbart redskap i undervisningen.  

.  

Uppföljning 
Enligt L1 sker uppföljning av upprättade åtgärdsprogram i samarbete med specialpedagog, 

undervisande läraren och eventuellt förälder. L2 förklarar att samtliga som arbetar med 

eleven är med vid uppföljning och betonar särskilt att vårdnadshavare är närvarande och L3 

förklarar att uppföljning alltid sker vid utvecklingssamtal.   

 

Enligt L1 behöver föräldrar inte närvara vid uppföljning av elever som har åtgärdsprogram 

upprättade och detta visar skillnad mellan S1 och S2 eftersom L2 betonar att vårdnadshavare 

är närvarande. 

 

Skolorna visar likhet med att uppföljning sker kontinuerligt men individuellt.  

 

 

 

 26



3.4.6 Jämförelse av specialpedagoger 
Upptäckt av läs- och skrivsvårigheter 

Sp1 förklarar att på S1 gör man olika tester på elever redan i förskoleklass för att se hur 

deras språkliga medvetenhet ser ut och detta gör man för att i tidigt skede fånga elever med 

läs- och skrivsvårigheter. Sp2 menar att upptäckt kan ske på två sätt, antingen genom tester 

eller att lärare slår larm. Det visar sig att vidare utredning av elever med läs- och 

skrivsvårigheter ansvarar specialpedagoger för men betonar att man under den första 

terminen i årskurs undviker att sätta in speciella åtgärder till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Enligt Sp3 gör man en utredning av eleven vid upptäckt och denna 

ansvarar Sp3 och förklarar att man till exempel gör screeningtester. 

 

Enligt samtliga specialpedagoger använder man sig av tester vid upptäckt av läs- och 

skrivsvårigheter hos elev. På S1 använder man sig av test i förskoleklass i förebyggande 

syfte för att i tidigt skede fånga elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

Handlingsprogram på skolan 

Här syns stora skillnader mellan Sp1 och de övriga. Sp2 och Sp3 förklarar att de har 

handlingsprogram i arbetet med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Sp1 poängterar att 

det inte finns något handlingsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter att arbeta 

efter på S1. Dock är Sp1 vid tillfället delaktig i utformandet av ett handlingsprogram 

tillsammans med övriga specialpedagoger och speciallärare i kommunen. Detta ska gälla för 

kommunens skolor och kommer att färdigställas under december månad. 

 

På S2 och S3 finns handlingsprogram att arbeta efter men inte på S1. 

 

Åtgärder 

Samtliga specialpedagoger förklarar att åtgärdsprogram upprättas efter upptäckt av läs- och 

skrivsvårigheter. Sp1 framhåller att det är viktigt att ge barnen tid i skolarbetet, undvika at 

stressa dem och att elever med läs- och skrivsvårigheter måste få små och korta mål för att 

lyckas. Sp1 lyfter fram intensivundervisning och kompensatoriska hjälpmedel som lämpliga 

åtgärder. Sp2 förklarar att lärare och specialpedagog tillsammans diskuterar fram lämpliga 

åtgärder och betonar också vikten av att involvera föräldrarna. Sp2 menar att föräldrarna kan 

hjälpa genom att se till att barnen läser mycket hemma. Sp3 betonar vikten av att utredning 
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görs samt att diagnos eventuellt blir fastställd och att det genom detta underlättar tillgången 

till kompensatoriska hjälpmedel för eleven.  

 

Samtliga specialpedagoger framhåller att åtgärdsprogram upprättas efter den enskilda 

individen och ger förslag på lämpliga åtgärder. 

 

Uppföljning 

Samtliga specialpedagoger betonar att uppföljning av upprättade åtgärder sker kontinuerligt.   

Det förklaras att mål som upprättats via åtgärdsprogram följs upp efter olika lång tid och 

detta beror på om uppsatta mål är kortsiktiga eller långsiktiga.  

 

 
3.4.7 Sammanfattning av resultat 
Resultatet av undersökningen hur processen ser ut från att lärare misstänker att en elev har 

läs- och skrivsvårigheter till att åtgärder sätts in visar på stora likheter även om en viss 

variation förekommer. Sammanfattningsvis tyder resultatet på att samtliga skolor arbetar 

utifrån att vid upptäckt av läs- och skrivsvårigheter kontaktas specialpedagogen. Därefter 

sker en kartläggning av eleven. När kartläggningen är klar görs en utredning av hur elevens 

läs- och skrivsvårigheter ser ut, vilka är de starka samt svaga sidorna. För eleven upprättas 

därefter ett åtgärdsprogram där små, korta och individanpassade mål skrivs in. Det är viktigt 

att målen är små för elever med läs- och skrivsvårigheter så de inte tappar motivationen. De 

måste också känna att de lyckas och når sina mål. När åtgärdsprogram är upprättat sker 

uppföljning efter olika lång tid beroende på vilka åtgärder som upprättats samt vilka läs- och 

skrivsvårigheter eleven har. Dock menar lärare och specialpedagoger att uppföljning sker 

kontinuerligt i den dagliga verksamheten. 

 

 
4. Diskussion  
Undersökningens syfte är att studera processen från att lärare misstänker att en elev har läs- 

och skrivsvårigheter till att åtgärder och uppföljning sker. I detta avsnitt redogörs och 

reflekteras utifrån syftet och problemformuleringen den valda litteraturen mot 

undersökningsresultatet. Diskussionsdelen avslutas med en redogörelse av hur den valda 

metoden fungerat.  
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4.1 Åtgärder 
Enligt Stadler (1994) är det ur ekonomisk synpunkt bäst för skolan att tidigt fånga upp 

elever med läs- och skrivsvårigheter men menar framförallt är det bäst för eleven. Om hjälp 

sätts in tidigt till eleven är möjligheten att minska svårigheter som bäst. Stadler (1994) 

menar att åtgärder bör sättas in redan i förskolan men förklarar att om inte detta sker är det 

viktigt att observera elevers läs- och skrivutveckling under det första skolåret. För att få en 

bild hur eleverna ligger i läsutvecklingen kan det göras en screeningundersökning av 

samtliga elever. Denna undersökning är en lästest och elever som visar låga resultat i testet 

utreds sedan noggrannare. Genom att göra en noggrannare undersökning av eleven kan man 

få reda på om svårigheterna är tillfälliga eller bestående. När utredning blivit gjord upprättas 

åtgärdsprogram för eleven som grundas på utredning som blivit gjord av berörd personal 

runt eleven. Åtgärderna som upprättats ska kontinuerligt utvärderas och även ändras när det 

behövs. Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendets riktlinjer skall läraren ”utifrån 

kursplanernas krav allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling, muntligt och skriftligt 

redovisa detta för eleven och hemmen samt informera rektorn.” (Lpo94, s.16) Ericson 

(2001) förklarar också att det är viktigt att tidigt göra utredningar och kartläggningar för att 

kunna anpassa undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Även Bjar och 

Liberg (2003) menar att genom detta kan rätt stödinsatser ges till elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  

 

Enligt vår undersökning tar samtliga lärare kontakt med specialpedagog när de upptäcker 

läs- och skrivsvårigheter hos elev och det framkommer i undersökningen att lärare och 

specialpedagoger verkar ha ett nära samarbete. På skola ett ingår specialpedagogen i 

arbetslaget och det är arbetslaget som gemensamt ansvarar för upptäckt, åtgärd och 

uppföljning av elevers läs- och skrivsvårigheter. På denna skola gör man i förskoleklass 

olika tester på eleverna för att fånga elever med läs- och skrivsvårigheter.  På de andra 

skolorna ingår inte specialpedagogen i arbetslaget men det förefaller enligt intervjusvaren 

inte vara någon skillnad i samarbetet dem emellan. Arbetsgången verkar vara likadan, 

lärarna tar kontakt med specialpedagog vid upptäckt, kartläggning görs och åtgärdsprogram 

upprättas.  
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R2 betonar betydelsen av dokumentation för att kunna följa elevens hela lärande. Hon menar 

att samtliga som arbetar eller kommer till att arbeta med eleven ska ha tillgång till viktig 

information som gäller elevens lärande. Enligt Stadler (1994) är det viktigt att det inte blir 

glapp i kontakten vid stadieövergång eller vid lärarbyten. Samtliga i undersökningen 

förklarar att man använder åtgärdsprogram och att man i dessa skriver långsiktiga och 

kortsiktiga mål för eleven men det påpekas att det är viktigt att skriva små och korta mål för 

att eleven inte ska tappa motivationen. Av intervjusvaren att döma är det tydligt att åtgärder 

vidtas. Dock är det svårare att få reda på vilka åtgärder man gör samt hur man gör dem, vad 

åtgärden konkret består av. Undersökningen ger några svar på att kompensatoriska 

hjälpmedel används men inte i vilken utsträckning.   

 

Syftet med uppsatsen är att studera hur processen mellan upptäckt och åtgärd ser ut på 

skolorna när det gäller elever med läs- och skrivsvårigheter men också studera vilka åtgärder 

som vidtas samt hur uppföljning sker. Det framgår tydligt ur undersökningen att man har en 

välplanerad arbetsgång på skolorna och att samtliga är väl insatta i denna när det gäller 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Skolorna har som gemensamt mål att upptäcka och 

sätta in stöd i tidigt skede. En av rektorerna betonar särskilt att dokumentation av elevernas 

hela lärande och utveckling är mycket viktig och menar att detta är ett nödvändigt redskap 

för elevers läs- och skrivsvårigheter. De undersökta skolornas arbetssätt stämmer väl 

överens med vad litteraturen säger genom att de tidigt gör utredningar av elevers läs- och 

skrivsvårigheter samt sätter in åtgärder i tidigt skede. Resultaten i undersökningen visar 

också att skolorna anpassar undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter och att 

åtgärdsprogram upprättas. Frågan är om klassläraren alltid hinner med att arbeta efter 

elevens individuellt upprättade åtgärder.  

 
 
4.2 Hur påverkas eleven? 
Läs- och skrivsvårigheter kan visa sig på olika sätt och kan ha olika orsaker.  I många fall 

har det en naturlig förklaring och enligt Malmquist (2005) kan det bland annat bero på 

bristande läsmognad eller täta skol- och lärarbyten men också en försenad språkutveckling. 

En inadekvat undervisning vid den första läsinlärningen kan orsaka att eleven får läs- och 

skrivsvårigheter. Stadler (1994) poängterar att det alltid är svårare att rätta till en felaktig 

vana än att lära sig en ny och menar att det är viktigt att inte vänta med specialundervisning 

för elever som är i behov av detta. Bjar & Liberg (2003:237) framhåller att det är vanligt att 
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elever med läs- och skrivsvårigheter ofta tappar intresse och motivation för skolarbetet 

eftersom de vanligtvis kommer efter sina klasskamrater i skolarbetet. Ejeman & Molloy 

(2005) framhåller hur viktigt det är att lärare och föräldrar ser till att barn med läs- och 

skrivsvårigheter också kan känna glädje och stolthet över sin utveckling.  

 

I undersökningen framgår det att alla som deltagit är väl insatta i arbetsgången när det gäller 

elever med läs- och skrivsvårigheter samt hur elever påverkas. Samtliga är också väl 

medvetna hur viktigt det är med stöd och specialundervisning i tidigt skede. Alla skolor 

använder åtgärdsprogram men endast en lärare nämner att man använder individuella 

utvecklingsplaner. Vad vi funderar på och reflekterar över efter undersökningen är att 

eleverna som individer inte nämndes alls under intervjuerna. Alla presenterade hur man 

arbetar och att man upprättar åtgärdsprogram samt gör utredningar och kartläggningar av 

eleverna men det känns som eleverna försvinner i allt detta. Är all dokumentation, 

kartläggning och åtgärdsprogram alltid till fördel för eleven? Räcker tiden till för all 

dokumentation eller finns risken att det i längden blir ohållbart för lärarna att både uppfylla 

sin roll som lärare samt sköta all dokumentation på ett professionellt?   

 

 

4.3 Ansvar  
Enligt Stadler (1994) är det viktigt att en person har huvudansvaret för elever med läs- och 

skrivsvårigheter och menar att detta är bäst för att alla elever som behöver ska få hjälp. 

Rektorn på skolan är enligt läroplanen huvudansvarig för skolans verksamhet och ansvarar 

då för att undervisningen utformas så att eleverna får det stöd och den hjälp de behöver. 

Enligt grundskoleförordningen är det rektorn som vid behov ska se till att utredning av elev 

sker. Om utredningen visar att elev är i behov av särskilt stöd är det rektorn som ansvarar för 

att åtgärdsprogram upprättas. Brodin & Lindstrand (2004) förklarar att de är lärarens uppgift 

att upprätta åtgärdsprogram och att detta sker tillsammans med vårdnadshavare. Läraren bör 

enligt Ejeman & Molloy (2005) kunna kombinera olika metoder utifrån elevernas behov 

samt ha kunskap om hur elever tillägnar sig kunskap. Det står bland annat i skolans läroplan 

att läraren skall utgå från varje enskild individs nivå och enligt (Svenska dyslexiföreningen) 

är det viktigt att läraren känner till hur läs- och skrivsvårigheter yttrar sig. 

Specialpedagogens roll är enligt Vernersson (2002) främst att stödja den enskilda individen 
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som har svårigheter men också som Ejeman & Molloy (2005) framhåller arbeta som stöd 

och rådgivare till lärarna. 

 

Undersökningen visar att samtliga lärare kontaktar specialpedagog när de misstänker läs- 

och skrivsvårighet hos elev och menar att det är deras ansvar. En lärare i undersökningen 

förklarar att specialpedagogen fungerar som stöd och rådgivare och betonar att denna 

kontakt är mycket betydelsefull, hon menar att man genom denna kontakt får råd när det 

gäller elever med läs och skrivsvårigheter. Specialpedagogerna ansvarar för kartläggning 

och utredning och på en skola är det arbetslaget tillsammans som ansvarar för detta. Enligt 

Stadler (1994) är det viktigt att en person har ansvaret för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Är det kanske så att gemensamt ansvar både kan vara till fördel och 

nackdel för elever med läs- och skrivsvårigheter? Gemensamt ansvar betyder kanske att 

ingen tar tydligt ansvar för elever med läs- och skrivsvårigheter men kan kanske också bidra 

till att elever med läs- och skrivsvårigheter får tillgång till fler resurser och då får mer stöd. 

 

Specialpedagoger och lärare upprättar åtgärdsprogrammen tillsammans och vårdnadshavare 

är närvarande. Av rektorerna är det endast en som framhåller att hon är huvudansvarig när 

det gäller upprättande av åtgärdsprogram. Denna rektor framhåller också starkt hur viktig 

hon anser dokumentation och handlingsplaner är. På skolan verkar samtliga väl insatta i 

handlingsprogram när det gäller processen vid läs- och skrivsvårigheter. Att elever med läs- 

och skrivsvårigheter ska upptäckas och få hjälp i tidigt skede är alla som deltagit i 

undersökningen överens om och menar att det är viktigt att utgå från individen och inte sätta 

målen för högt. Syftet med undersökningen är att se hur processen i arbetet kring elever med 

läs- och skrivsvårigheter ser ut. Här syns inga stora skillnader mellan rektorer, lärare, 

specialpedagoger och skolor. Utifrån resultatet tyder det på att samtliga arbetar enligt 

styrdokument och handlingsplaner men det skulle vara intressant att se vad som konkret 

händer med elever som har läs- och skrivsvårigheter och hur de upplever sin situation. Får 

elever med åtgärdsprogram det stöd och den anpassade undervisning som finns upprättad?  

 

 
4.4 Förslag till fortsatt forskning         
I vår undersökning har det hävdats av rektorer, lärare och specialpedagoger att elever med 

läs- och skrivsvårigheter får det stöd de behöver och har rätt till. Enligt lärarna och 

specialpedagogerna upprättas åtgärdsprogram för elever med läs- och skrivsvårigheter och 
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samtliga runt eleven arbetar enligt detta. Vad undersökningen inte visat är vilka åtgärder 

som vidtas samt vilket stöd eleverna egentligen får.  

 

Vårt förslag till fortsatt forskning är att studera vilka metoder och vilket material man 

använder på skolorna i arbetet med läs- och skrivsvårigheter samt studera elevernas 

delaktighet i processen. Det hade också varit intressant att studera om lärare aldrig upplever 

det svårt att hinna med att undervisa elever som har individuellt upprättade åtgärdsprogram. 

Ett elevperspektiv vore också värt att uppmärksamma. 

 

 
4.5 Metoddiskussion  
Efter att ha genomfört intervjuerna insåg vi att frågeställningarna kunde ha varit utformade 

på lite annorlunda sätt. Där vi ville få ut konkret information angående vilka åtgärder som 

sätts in för elever med läs- och skrivsvårigheter fick vi nästan bara svar på hur processen ser 

ut i form av handlings- och åtgärdsprogram. Kanske hade fler och tydligare frågor varit till 

fördel för att få reda på vilka åtgärder som används. Valet av en småskalig kvalitativ 

undersökningsmetod fungerade bra och en fördel var att de intervjuade fick tillgång till 

undersökningens frågor flera dagar innan intervjun. De var väl förberedda och de flesta 

svaren var tydliga. Dock kunde det kännas som att svaren utifrån frågorna gick in i varandra. 

 

 

Sammanfattning  
Syftet med denna undersökning är att studera hur skolan hanterar elever med läs- och 

skrivsvårigheter, hur processen ser ut från upptäckt till åtgärd samt vilka åtgärder som vidtas 

och hur de följs upp. Metoden vi använde var intervjuer av rektorer, lärare och 

specialpedagoger från skolor i tre kommuner. Genom dessa intervjuer visar det sig att 

skolorna hanterar denna process på ett välplanerat sätt även om själva arbetsgången i 

processen varierar något mellan skolorna. Denna variation riktas då i huvudsak mot att 

benämningar på utredningsgrupper som används i processen vid läs- och skrivsvårigheter 

varierar. Rektorerna som är med i undersökningen framhåller att dokumentation, 

handlingsprogram och åtgärdsprogram är viktiga redskap i processen vid läs- och 

skrivsvårigheter. Rektorer är ansvariga för att elever får det stöd de är i behov av och att 

åtgärdsprogram upprättas. Dock framkommer att själva upprättandet av åtgärdsprogram och 

individuella åtgärder samt uppföljning delegeras av rektor till lärare och specialpedagog. 
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Litteraturen och undersökningens informanter är överens om att i förebyggande syfte är det 

bra att upptäcka elever med läs- och skrivsvårigheter i tidigt skede. Genom att upptäcka 

tidiga läs- och skrivsvårigheter kan man anpassa undervisningen så att läs- och 

skrivsvårigheter förhindras att uppstå. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor 

 
Lärare/specialpedagog 

 
1. Om du som lärare misstänker eventuella läs- och skrivsvårigheter hos en elev, hur går 

du tillväga?  

2. Finns ett handlingsprogram på skolan att arbeta efter vid upptäckt av elevers läs- och 

skrivsvårigheter?  

3. Vem ansvarar för vad? 

4. (Till specialpedagogen) 

a. Har du som specialpedagog ett särskilt ansvar när det gäller elever med läs- 

och skrivsvårigheter? 

b. Hur uttrycks i så fall detta ansvar? Står det nedskrivet någonstans eller bygger 

det på en muntlig överenskommelse mellan dig och ledningen? 

5. På vilket sätt följs åtgärder och resultat upp och vem är delaktig i dessa? 

6. På vilket sätt anser du att insatser bör göras för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

7. Upplever du skolans handlingsprogram som effektivt? Skulle något kunna göras 

annorlunda? 

8. Vilka åtgärder sätts in? 

 

Rektor 

 
1. Finns ett handlingsprogram på skolan att arbeta efter vid upptäckt av elevers läs- och 

skrivsvårigheter?  

2. Hur ser processen ut från att lärare misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter 

till att stöd sätts in? 

3. På vilket sätt åtgärdas problemet och hur sker dokumentationen?  

4. Vem ansvarar för vad? 

5. På vilket sätt sker kommunikationen mellan (samtliga berörda), elev, föräldrar, 

specialpedagog och rektor? 

6. På vilket sätt anser du att insatser bör göras för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

7. På vilket sätt följs åtgärder och resultat upp och vem är delaktig i dessa? 

 



 

 


