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Förord 
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1. Inledning 

Att kunna läsa och skriva ses som en självklarhet i vårt samhälle. Vi förväntas kunna ta till 

oss all den text som finns runt omkring oss. Allt ifrån dagstidningar och TV-text till blanketter 

och instruktionsböcker. Att lära sig läsa och skriva är i de flesta samhällen i världen en 

självklar del i utvecklingen för ett fungerande vuxenliv (Eriksson Gustavsson, 2005). Kraven 

på god läs- och skrivförmåga i dagens informationssamhälle är stora och förmågan ses som en 

självklarhet. Själva läsinlärningen och läsutvecklingen förknippas oftast med skolan och de 

första skolåren då den formella läsinlärningen genomförs. Under de första skolåren ska 

läsförmågan utvecklas för att bli ett användbart redskap för en livslång kunskapsinhämtning 

och ett framtida yrkesliv (Eriksson Gustavsson, 2005).  

För de flesta barn flyter läsinlärningen i skolan på utan större problem, men för några barn blir 

läs- och skrivinlärningen svårare än för andra (Elbro, 2004). Hur tillvaron blir för dem hänger 

till stor del på hur vi vuxna runt barnet agerar tillsammans. Det ställer stora krav på lärarna 

runt barnet att se signalerna i tid och sätta in rätt åtgärder för att minimera svårigheterna. Den 

största utmaningen för lärarna är att lyckas behålla elevens motivation, självförtroende och 

självkänsla genom hela skoltiden. Människan är av naturen född med en lust att lära och 

förstå hur världen fungerar (Taube, 2007). Vi är utrustade med en stark önskan om att värdera 

oss själva positivt. Om någon, i sin strävan att lära sig, ständigt stöter på misslyckanden där 

självbilden får den ena törnen efter den andra blir lusten att rädda det lilla självförtroende som 

finns kvar, starkare än lusten att lära. Taube (2007) menar att upprepade misslyckanden i 

inlärningssituationer medför att den naturliga nyfikenheten och entusiasmen för inlärningen 

hämmas. Lusten att lära har kommit i konflikt med lusten att värdera sig själv positivt och det 

sistnämnda prioriteras som viktigast.   

Att sjunka in i en spännande roman eller en deckare är för de allra flesta avkoppling och 

förknippat med positiva känslor. Men för personer i lässvårigheter kan den utmaningen vara 

helt oövervinnerlig och bli en kamp med orden. Följden blir att undvika text och att hitta 

strategier för att inte bli avslöjad. Eriksson Gustavsson (2005) menar att personer med läs- 

och skrivsvårigheter i tidig ålder utvecklar undvikandestrategier, som sedan används genom 

alla skolåren, in i gymnasiet och yrkesutövandet i vuxen ålder. Dessa undvikandestrategier är 

från början ett skydd för att inte avslöja sin bristande förmåga och därmed blir betraktad av 

omgivningen som obegåvad eller okunnig. Undvikandestrategier kan vara att ta hjälp av 

kamrater eller att vara tyst och försöka göra sig osynlig (Eriksson Gustavsson, 2005).   
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Under mina år som yrkesverksam lärare och under åren som mina studier till speciallärare 

pågått så är det eleverna i svårigheter som främst fångat mitt intresse. Jag har mer och mer 

börjat intressera mig för hur lärmiljöer med fokus på läs- och skrivlärande ser ut och hur 

elever i läs- och skrivsvårigheter möts i dessa miljöer.  

Det är med utgångspunkt i detta som jag skriver mitt examensarbete. Min avsikt är att 

undersöka lärares uppfattningar och erfarenheter av arbetet kring och med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Jag vill ta reda på mer om hur det faktiskt fungerar ute på skolorna. Jag vill 

veta hur arbetet organiseras kring dessa elever, om de får något stöd och i så fall vilket stöd de 

får.  

I skollagen (SFS 2010:800) är det tydlig skrivet kring stöd för elever. Där betonas vikten av 

specialpedagogiska insatser och att det på skolorna ska finnas tillgång till personal med sådan 

kompetens att elevernas behov kan tillgodoses. Det står vidare i skollagen (SFS 2010:800) att 

om eleven är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges det stödet. Även Skolverket (2011) 

trycker på att skolan har ansvar för elever som av olika anledningar har svårt att nå målen. Det 

finns olika vägar att nå målet och därför kan undervisningen inte utformas lika för alla 

(Skolverket, 2011).  

 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka lärares och speciallärares uppfattningar och erfarenheter 

av arbetet kring och med elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Frågeställningarna är: 

 Vad uppfattar lärare som centrala aspekter för att en god läs- och skrivutveckling ska 

vara möjlig? 

 Hur möter lärare elever i läs- och skrivsvårigheter för att stödja deras läs- och 

skrivutveckling? 

 Vilka undervisningsmetoder och arbetssätt är enligt pedagogerna fungerande och 

framgångsrika för elever i läs- och skrivsvårigheter?  
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3. Teoretiskt perspektiv 

Att välja ett teoretiskt perspektiv handlar om att välja utgångspunkt för analys och tolkning av 

den insamlade empirin. Teoretiska perspektiv används för att sättas i relation till studiens 

undersökning samt lyfta fram det på en mer generell nivå. Det är syftet och frågeställningarna 

i studien som ska avgränsa ur vilket perspektiv fenomenet kan studeras. Med utgångspunkt 

från mitt syfte och mina frågeställningar har min studie skett mot bakgrund av ett 

specialpedagogiskt perspektiv. 

Nedan följer en genomgång av olika förhållningssätt och synsätt inom ramen för ett 

specialpedagogiskt perspektiv.  

 

3.1 Specialpedagogiskt perspektiv 

Skola och utbildning ska vara likvärdig och målen ska vara lika för alla samtidigt som den ska 

vara öppen för mångfald och variation (Persson, 2007). Å ena sidan är vi människor lika 

varandra på många sätt, vilket motiverar att vi är tillsammans. Å andra sidan är vi olika 

varandra vilket också motiverar till att vi är tillsammans för att få ta del av de erfarenheter 

som variation och mångfald ger. Persson (2007) menar att skolans uppgift är att ge en 

likvärdig utbildning men ändå anpassa utbildningen till individuella förutsättningar. Skollag 

och läroplaner uttrycker ambitioner och intentioner och på fältet tycks ibland dessa mål som 

omöjliga att uppnå. Specialpedagogiken har tagit på sig uppgiften att försöka överbrygga 

gapet mellan samhällets intention och det praktiska genomförandet. Specialpedagogiken kan 

därför ses som relationellt, det vill säga en interaktion och ett samspel med övrig pedagogik i 

skolan. Det relationella synsättet innebär att förändringar i elevens omgivningar och 

anpassning av undervisningen kan påverka elevens förutsättningar att uppfylla skolans krav 

eller mål (Persson, 2007).  

 

I det kategoriska synsättet är det eleven som äger problemet och det är lärare och speciallärare 

som ska hjälpa eleven med de resurser som finns att tillgå. Kvalificerad hjälp är direkt 

relaterad till elevers uppvisade svårigheter. Man betraktar elever som personer med 

svårigheter, antingen medfödda eller på annat sätt individbundna. Eleven är i fokus och det är 

speciallärare, specialpedagoger och elevvårdspersonal som arbetar med dessa elever (Persson, 

2007).  
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Inom specialpedagogiken har ett kompensatoriskt synsätt haft, och har till stora delar 

fortfarande, en dominerande position (Nilholm, 2007). Detta synsätt handlar om att lokalisera 

egenskaper eller förmågor som i någon mening är problematisk hos individen. Den 

grundläggande idén i ett kompensatoriskt synsätt är att kompensera individen för hans/hennes 

problem, söka förklaringar till problemen och diagnostisera. Denna forskning har sin grund i 

medicinsk/psykologisk tradition där diagnostisering blir central. De grundläggande stegen i ett 

kompensatoriskt synsätt är identifiering av problemgrupper, sökande efter neurologiska eller 

psykologiska förklaringar samt skapande av metoder för att kompensera problemet (Nilholm, 

2007). 

Som motsats till det kompensatoriska synsättet beskrivs det kritiska synsättet. Det kritiska 

synsättet är kritiskt till allt som det kompensatoriska synsättet står för (Nilholm, 2007). 

Nilholm (2007) menar att grundidén handlar om tanken om en skola för alla och att man inte 

ska söka problemen hos eleverna utan att problem ska sökas bortom eleverna. Alla elever ska 

gå vanlig klass och vara inkluderade. Individen äger inte problemet, utan omgivningen.  

Ytterligare ett synsätt är dilemmaperspektivet som kan ses som en kompromiss mellan det 

kompensatoriska- och det kritiska synsättet. Dilemmaperspektivet utgår ifrån att det i 

undervisningen finns dilemman, det vill säga olösliga motsättningar som man som lärare 

ständigt ställs inför och måste förhålla sig till (Nilholm, 2007) Begreppet dilemma innebär att 

det rör sig om motsättningar som inte kan upplösas men som hela tiden pockar på 

ställningstaganden. Dilemmaperspektivet innebär att det sker förhandlingar och diskussioner 

kring olika problem. Enligt Nilholm (2007) är målet inom undervisningen att bemöta alla 

elever som individer. Men i praktiken kan det vara svårt att hinna med att möta alla barn 

vilket kan innebära en risk att de elever som är i behov av stöd inte identifieras och får den 

hjälp de behöver. I dilemmaperspektivet bör orsaker till svårigheter både sökas hos individen 

och i undervisningsmiljön (Nilholm, 2007).  

 

4. Litteratur- och forskningsgenomgång 

Litteratur- och forskningsgenomgången är uppdelad i tre delar; Förutsättningar för 

läsutveckling, Läsning samt Arbetssätt och Interventioner. I den första delen redovisar jag 

forskningsresultat som visar på centrala faktorer av betydelse för en gynnsam skriftspråklig 

utveckling. Den andra delen fokuserar läsning, läs- och skrivsvårigheter och orsaker till dessa 
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svårigheter. Till sist presenteras arbetssätt och interventioner, vad forskningen menar är 

framgångsrikt och fungerande för elever med läs- och skrivsvårigheter.  

 

4.1 Förutsättningar för läsutvecklingen 

Förr i tiden talade man om att barnen behövde vara skolmogna för att kunna ta till sig 

undervisning och att de inte skulle kunna lära sig läsa om de inte var mogna för det (Elbro, 

2004). Idag känner man till de förutsättningar som krävs för att lära sig läsa och man vet att 

förutsättningarna inte mognar fram, utan kräver stor aktivitet av barnet. 

 

4.1.1 Språkutveckling och ordförråd  

Att ha ett rikt ordförråd och god språkförståelse är en av de viktigaste komponenterna för en 

god läsutveckling. En individs ordförråd är den viktigaste faktorn som kan förklara 

språkförståelse (Elbro, 2004). Språkutvecklingen hos barnet startar tidigt och 

språkstimulansen under barnets första år är avgörande för den fortsatta språkutvecklingen 

(Snow et al., 1998). Ordinlärningen sker tidigt i samspel med andra människor. Barn som 

befinner sig i en språklig miljö lär sig det talade språket utan större ansträngning och 

förståelsen av ord kommer före förmågan att uttala ord. Hagtvet (2004) menar att språket är 

en produkt av arv och miljö och det sker en snabb utveckling de fem första levnadsåren. 

Utvecklingen planar ut något mot puberteten, för att därefter visa en svag neråtgående kurva.  

Hagtvet (2004) skriver vidare att miljön är helt avgörande för en normal språkutveckling. En 

miljö med för lite eller ingen kommunikation utgör en risk för att barnet utvecklar ett 

bristande språk. Det finns också tydliga samband mellan barns ordförråd och social status. 

Enligt Cunningham och Stanovich (1997) finns det belägg för att barns ordförråd har ett 

samband med föräldrars inkomst och utbildning. Detta har att göra med hur mycket stimulans 

barnet får och hur mycket föräldrar talar med sina barn (Lundberg, 2010). Lundberg (2010) 

hänvisar till en amerikansk undersökning som visade att högutbildade föräldrar talar tre 

gånger så mycket med sina barn som lågutbildade föräldrar. 

Barn lär sig språk för att de är sociala varelser som vill göra sig förstådda (Hagtvet, 2004). 

Här har förskolan och skolan ett stort ansvar när det gäller barnets tidiga språkutveckling. 

Barn lär sig språk i samspel med andra i sin omgivning och deras språkutveckling är 

förankrad i både ett kognitivt och ett sociokulturellt sammanhang (Bjar & Liberg, 2003). 
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Samtalen och dialogerna bör vara av hög kvalitet och det är viktigt att eleverna använder 

språket när de ska tillägna sig nytt lärostoff. Elever som av olika anledning har ett begränsat 

ordförråd t ex på grund av bristfällig språkstimulans hemifrån får oftare svårt att lära sig läsa 

(Lundberg, 2008). Den som läser mycket får stora möjligheter att bygga upp ett bra ordförråd. 

En elev lär sig ca 3000 ord/år, vilket innebär mer än 8 ord/ dag (Adams, 2000). Elever lär sig 

nya ord genom läsning, om eleven uppfattar läsningen som meningsfull och genom att läsa 

aktivt, det vill säga att läsa noggrant och uppmärksamt, menar Adams (2000).  

De lässvaga barnen har en tendens att undvika läsning och därmed missar de möjligheten att 

utveckla sitt ordförråd och minskar ytterligare möjligheter att förstå och ta till sig texter 

(Lundberg, 2008). Vidare menar Lundberg (2008) att lärare måste undervisa i ordkunskap, 

vilket kan ske i samband med diskussioner om lästa texter eller de texter som eleverna själva 

har skrivit. Högläsningen i skolan är också betydande för elevers språkutveckling. Under 

högläsningen tillägnar sig eleverna nya ord, grammatik och meningsbyggnad (Körling, 2012). 

Högläsningen bidrar även till att eleverna utvecklar sin fantasi och förmåga att skapa inre 

bilder, menar Körling (2012).  

 

4.1.2 Arbetsminne 

Elever med läs- och skrivsvårigheter kan ha svårt med det verbala korttidsminnet (Lundberg, 

2010). Elever som har svårt med det verbala korttidsminnet har svårt att till exempel hålla 

telefonnummer i huvudet, komma ihåg nya namn eller lära sig nya ord på ett främmande 

språk. Man kan ha svårt att säga efter långa och krångliga nonsensord (ord som inte har någon 

innebörd, t ex flrik), eller svårt att lära sig hemliga språk som till exempel rövarspråket 

(Lundberg, 2010). Alla som arbetar i skolan bör ha kunskap om hur arbetsminnets kapacitet 

påverkar elevens beteende, eftersom irritation kan uppstå då eleven t ex glömmer bort 

information, instruktioner eller tappar tråden (Dahlin, 2011). Som lärare till elever med dessa 

svårigheter kan man underlätta genom att ge få och tydliga instruktioner, både muntliga och 

skriftliga, samt uppmana eleverna att använda minnesbesparande hjälpmedel som ordlistor 

och räknetabeller, skriver Dahlin (2011).  
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4.1.3 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet innebär att förstå hur språket är uppbyggt och att bli medveten om 

att talet består av mindre delar, språkljud eller s.k. fonem (Liberg, 2007). Taube (2011) menar 

att det är viktigt att eleven tränar språklig medvetenhet och blir uppmärksam på språkljuden, 

eftersom det är en förutsättning för läsinlärningen.  

Forskningen har visat att fonologisk medvetenhet har stor betydelse för hur läsningen 

utvecklas (Cain 2010). Genom att ta reda på elevens kunskap om bokstavsljuden och den 

fonologiska medvetenheten kan man förutse elevens förmåga att lära sig läsa och skriva 

(Cain, 2010). Lundberg och Herrlin (2003) skriver att eleven måste ha förmågan att skifta 

uppmärksamhet från betydelsen av ordet till hur ordet låter, vilka ljud som bygger upp ordet.  

Idag är fonologisk medvetenhet ett vanligt inslag i läsundervisningen i flera länder i världen. 

Det har gjorts många vetenskapliga studier av hur sådan undervisning ger effekt på elevers 

läsutveckling (Olofsson, 2011). En metastudie som gjordes i USA mellan åren 1997-2000 

granskade nyttan av fonologisk medvetenhet i läsundervisningen. Ehri et al. (2001) 

presenterar resultat som visade att träning i fonologisk medvetenhet ger kraftiga effekter på 

den efterföljande läs- och skrivundervisningen, främst för barnen i riskzonen, dvs. de barn 

som hade låga resultat på språk- och läsrelaterade tester i förskolan. 

 

4.1.4 Ordavkodning 

Ordavkodning innebär att kunna identifiera det skrivna ordet och snabb avkodning är helt 

avgörande för läsutvecklingen. Även om avkodningen inte är den enda komponenten i läsning 

så är den en nödvändighet för läsförståelse (Elbro, 2004). Eleverna får inte någon god 

läsförståelse om ordavkodningen är osäker. Vid avkodning rör man sig från det skriftligt 

kodade meddelandet till identifikation av orden. När ett ord är avkodat kan man både uttala 

ordet och avgöra vad det betyder. Avkodning är alltså inte bara en översättning till ett 

språkljud, utan leder till ett igenkännande av orden, menar Elbro (2004). Ordavkodningen är 

speciellt viktig under de första åren i skolan för att uppnå god läsförståelse. I de senare 

skolåren är det förståelsen som träder fram som den färdighet som har mest inflytande på 

läsutvecklingen (Wolff, 2011). 

 

Ordavkodning bygger på att den fonologiska medvetenheten har utvecklats, men den stärks 

också av läsförståelsen (Lundberg & Herrlin, 2003). Lundberg och Herrlin (2003) menar att i 

början av läsutvecklingen tar barnet hjälp av ledtrådar under läsningen, t ex. läser början av 
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ord, sammanhanget eller illustrationer för att få stöd i sin ordavkodning. När ord kan avläsas 

utan något stöd av sammanhanget, är man på väg mot full automatisering. Även om barnet har 

knäckt läskoden är det en lång väg kvar innan ordigenkänningen går snabbt, automatiskt och 

felfritt. En duktig läsare identifierar ordet direkt, automatiskt utan ansträngning och kan inte 

låta bli att se vad det står. Att läsa med automatik är ingenting som kommer av sig själv utan 

är en gradvis process, där man till en början endast läser några få ord på detta sätt. Efter att ha 

mött ett ord flera gånger ökar chansen att man kan läsa det automatiskt. Efterhand ökar 

förrådet av sådana ord, men detta kan ta tid innan full automatisering uppnås. Automatisering 

uppnås genom övning. Precis så enkelt och krävande är det, menar Elbro (2004). 

 

4.1.5 Rapid Automatized Naming (RAN) 

Rapid automatized naming eller snabb automatiserad benämning (RAN), mäter hur snabbt en 

individ kan namnge föremål, t ex. färger, bokstäver och siffror. RAN mäts exempelvis genom 

att en person läser/säger namnet på siffror som står skrivna i slumpmässig ordning på ett 

papper.  

 

RAN har visat sig förutsäga tidig läs- och skrivförmåga (Scarborough, 1998). RAN är i sig en 

separat kognitiv förmåga, men forskningsresultat visar att RAN och fonologisk förmåga ofta 

korrelerar mycket högt (Olofsson, 2011). Mycket forskning har ägnats åt den så kallade 

”dubble-deficit hypothesis”. Enligt denna hypotes kan dyslexi orsakas både av svårigheter 

med fonologiskt processande samt svårigheter med snabb automatiserad benämning. RAN är 

en specifik språklig förmåga som ibland har presenterats som en underliggande orsak till 

lässvårigheter (Samuelsson, 2011).   

 

4.1.6 Läsförståelse 

Läsinlärningen innebär att eleven först lär sig avkoda ord och därefter utvecklar 

läsförståelsen. Långt innan barnet kan läsa förstår han/hon att det finns ett budskap i skriften, 

att skyltar ger oss information om någonting eller att pratbubblorna i serietidningen talar om 

vad figurerna säger till varandra (Lundberg & Herrlin, 2003).  Lundberg och Herlin (2003) 

menar att även ett barn som är mycket osäker på ordavkodning ofta gissar vad som står 

genom att ta hjälp av sammanhanget, t ex bilder. Men vi vill att barnet så småningom ska 

grunda sin förståelse av en text på vad det faktiskt står, inte på att gissa. En förutsättning för 

att kunna förstå den skrivna texten är att läsaren genomför avkodningen utan större 

ansträngning och tillräckligt snabbt. Men det finns fler faktorer än avkodning som är av 
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betydelse för läsförståelsen. En av de viktigaste faktorerna för utvecklande av god 

läsförståelse är ordkunskap, vilken i sin tur är beroende av god omvärldskunskap (Westlund, 

2009). Därtill kommer faktorer som motivation, kunskap om texter, intresse, koncentration 

och uppmärksamhet för att uppnå god läsförståelse (Westlund, 2009).  

 

Läsförståelse betyder att skapa mening när läsaren avkodar skriven text och samspelar med 

den (Bråten, 2008). Det handlar om att leta upp och få fram den innebörd och mening som 

författaren av texten lagt in från början, men det handlar även om att skapa mening i texten, 

dvs. att läsaren skaffar sig en djupare förståelse för vad texten handlar om. Bråten (2008) 

skriver att för att kunna tala om genuin läsförståelse måste läsaren ta tillvara textens innehåll 

och samtidigt tillföra texten någonting nytt, att konstruera ny mening grundad på egna 

erfarenheter. En elev som har förmåga att dra nytta av egen livserfarenhet i sin läsning och 

som har kunskap som underlättar för förståelsen använder sig av ett så kallat schema 

(Westlund, 2009). Schemateorin beskrivs av Westlund (2009) som de bakgrundskunskaper 

och erfarenheter vi bär med oss sedan tidigare. Läsaren aktiverar scheman som förklarar det 

texten handlar om. Schemat representerar huvuddrag i situationer, inte nödvändigtvis detaljer 

(Bråten, 2008). En elev som har svårt att göra inferenser har svårt att förstå det i texten som 

inte uttrycks direkt, alltså att läsa mellan raderna. 

 

4.1.7 Motivation, självbild och självförtroende 

Det finns ett samband mellan god självbild och prestation, men det räcker inte enbart med god 

självbild för att lyckas i skolan, man måste ha god förmåga också (Taube, 2007). Enbart god 

förmåga räcker inte heller utan det måste finnas en balans av god självbild och god förmåga 

för att kunna prestera maximalt. För elever med låg självbild och låg förmåga finns en risk att 

hamna i en ond cirkel (Taube, 2007). Förväntan att misslyckas sitter så djupt att dessa elever 

inte orkar vara tillräckligt uthålliga för att uppnå framgång. De ger upp när de stöter på 

svårigheter.  

Studier visar att pojkar oftare är mer omotiverade i skolan än flickor och att svenska är ett av 

de ämnen som större andel flickor än pojkar visar intresse för (Giota, 2006). Intresset och 

motivationen för skolarbetet hänger även ihop med betygen. Giota (2006) beskriver hur 

flickor i högre utsträckning än pojkar får de högsta betygen och menar att elever som strävar 

efter lärandemål antas vara inre motiverade och de elever som strävar efter prestationsmål 
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antas vara yttre motiverade. Med lärandemål menas att eleverna är inriktade på att lära sig 

utifrån självuppsatta kriterier och att få insikt och förståelse om det som lärs. Med 

prestationsmål menas att eleven uppfyller lärarens eller föräldrarnas förväntningar eller krav.  

När det gäller läsning och skrivning handlar det om att bygga upp elevens self-efficacy 

(Bandura, 1986 i Swalander, 2006) vilket betyder elevens tilltro till sin egen förmåga att klara 

av och lyckas med något. Swalander (2006) skriver i sin avhandling om den studie som gjorts 

på hur hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmågan. 

Studien visade att högpresterande läsare hade god self-efficacy, höga ambitioner inför 

framtiden och självreglerat lärande, dvs. förmågan att ta ansvar för sitt eget lärande.  

 

4.2 Läsning 

En av skolans viktigaste uppdrag är att se till att alla elever lär sig läsa, förstå och använda 

texter (Lundberg & Herrlin, 2003). Idag är den uppgiften mer viktig än någonsin med tanke 

på att skriftspråket har en allt större betydelse i vårt samhälle där nästan alla yrken kräver god 

läskunnighet. En god start kan vara helt avgörande för om barnet ska lyckas med sin läsning.   

 

4.2.1 Vad är läsning? 

Läsning är en komplicerad process som handlar om att tolka symboler till betydelse. 

Symbolerna i vårt språk är bokstäver som representerar bokstavsljud som i sin tur avkodas till 

ord som får betydelse. Läsning är alltså en produkt av de två komponenterna avkodning och 

språkförståelse och ingen av de två kan undvaras i läsningen (Elbro 2004). För att bättre förstå 

hur de två komponenterna samspelar kan de multipliceras med varandra i en formel,  

L = A x S (Hoover & Gough, 1990). Denna formel innebär att Läsning är produkten av 

Avkodning och Språkförståelse. Om antingen avkodningen eller språkförståelsen är noll blir 

också produkten noll, d v s det blir ingen läsfärdighet. Avkodning innebär att identifiera 

språkljudet och att identifikationen leder till igenkänning av ordet. Avkodning är speciellt för 

läsningen och avkodning av text sker endast när man läser.  Språkförståelse innebär att förstå 

de uppfattade orden och sätta dem i ett sammanhang så att orden får en språklig betydelse 

(Elbro, 2004).  
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Lundberg och Herrlin (2003) skriver att barns läsutveckling innehåller flera dimensioner och 

sker i interaktion och samspel med varandra. De talar om de fem dimensionerna; fonologisk 

medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. De menar att 

dimensionerna inte läggs efter varandra i en tidsföljd utan utvecklas samtidigt och följer 

varandra genom elevens läsutveckling. 

 

Det lilla barnet börjar sin läsning i form av låtsasläsning, s.k. pseudoläsning (Liberg, 2007). 

Barnet känner igen och ”läser” bekanta skyltar och loggotyper. Därefter följer det 

logografiska-visuella stadiet som innebär att eleven känner igen vanliga ord och namn men 

ser det som en bild (helordsläsning). Sedan kommer det alfabetisk-fonologiska stadiet som 

innebär att eleven börjar ljuda ihop orden (avkodningen), de ”knäcker koden”. Även om 

barnet knäckt koden har den en lång väg att gå och mycket träning innan avkodningen är 

automatiserad och kommer till det ortografisk-morfemiska stadiet (Lundberg & Herrlin, 

2003). De menar att automatiserad läsning inte kommer plötsligt utan är en gradvis process.  

 

Det finns i princip två huvudmetoder som man kan använda sig av som lärare för att 

undervisa i läsning. Det är ljudning, phonics eller helordsmetoden, whole world (Bjar & 

Frylmark, 2009). Det har under många år debatterats om ljudningsmetoden eller 

helordsmetoden är den bästa vid läs- och skrivinlärningen. Forskningen har inte helt kunnat 

förorda någon av metoderna även om det finns belägg för att svaga läsare har större hjälp av 

ljudningsmetoderna (Bjar & Frylmark, 2009). På senare tid har forskningen fått en samsyn i 

frågan och menar numera att det inte handlar om antingen eller utan om både och (Liberg, 

2007). Det handlar om att kunna båda metoderna lika bra, man klarar sig inte med bara en av 

dem. Frykholm (2007) menar att de två metoderna (ljudning och helordsmetoden) idag har 

närmat sig varandra och att man som lärare med fördel kan kombinera metoderna. En säker 

och snabb helordsläsning av kända ord utesluter inte att ljudning behövs i andra sammanhang 

(Frykholm, 2007). Men oavsett vilken metod en lärare väljer att använda i sin undervisning så 

är det lärarkompetens som är den viktigaste faktorn för elevers framgång. Lärare som lyckas 

ge sina elever en god läs- och skrivutveckling utmärks av en förmåga att se och förstå sina 

elevers inlärningsstrategier och ge målinriktat stöd till sina elever menar Frykholm (2007).  

Bjaalid, Höjen och Lundberg (1997) beskriver läsprocessen utifrån några modeller. Det är 

dual-route model (tvåvägsmodell av läsning), konnektionsitisk model och kombinerad modell. 

Dual route model innebär att när läsaren ser ett skrivet ord görs en visuell analys av ordet och 
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man väljer antingen den direkta eller den indirekta vägen. Den direkta vägen är den 

ortografiska läsningen, till det inre lexikonet (det semantiska biblioteket). Den indirekta vägen 

som används vid obekanta ord är den fonologiska vägen då läsaren avkodar, ljudar ordet. Den 

direkta vägen som går via det egna inre lexikonet är den snabbaste och mest effektiva vägen 

och den som oftast används när avkodningen är automatiserad. Den konnektionistiska 

modellen innebär att läsaren endast använder sig av en väg i ordigenkänningen. Läsaren 

använder sin tidigare ortografiska- fonologiska- och semantiska kunskap. Den tredje 

modellen, kombinerad modell, är en kombination av de två första där läsaren med samtidighet 

använder sina ortografiska, fonologiska och semantiska förmågor.   

 

4.2.2 Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

God läsförmåga är som tidigare nämnts en kombination av avkodning och förståelse, medan 

lässvårigheter kan vara resultatet av tre olika förhållanden; nedsatt avkodningsförmåga, 

nedsatt förståelse eller både nedsatt avkodning och förståelse (Wolff, 2011). Nedsatt 

avkodningsförmåga innebär att eleven inte har förståelseproblem utan problem med 

avkodningen (Wolff, 2011). Dyslexi kännetecknas just av sådana avkodningssvårigheter 

(Elbro, 2004). Elbro (2004) menar att dyslexi består av svårigheter att lära sig skriftens 

ljudprincip. Eftersom ljudprincipen är det bärande i skriften, innebär det att dyslektiker får 

svårigheter med de flesta texter. Højen och Lundberg (1999) förklarar att dyslexi är en 

ihållande störning i kodningen av skriftspråket på grund av en svaghet i det fonologiska 

systemet. Man kan hitta dyslexi på alla intelligensnivåer, därför kan man finna högt begåvade 

elever med dyslexi, men även elever med låg begåvning, sensoriska handikapp och 

emotionella störningar kan ha dyslexi (Højen & Lundberg, 1999).  

Nedsatt förståelse kan bero på bristande ordförråd eller generellt begränsad kognitiv kapacitet 

(Wolff, 2011). I gruppen med nedsatt förståelse ingår även elever med annan språklig 

bakgrund. Ordförrådet kan vara ett problem för dessa elever och kanske också en ovana att 

läsa längre texter (Wolff, 2011). Individer med läsförståelseproblem är svårare att upptäcka i 

den pedagogiska verksamheten, än elever med ordavkodningsproblem (Elwér, 2011). Det kan 

bero på att det ofta sätts likhetstecken mellan läsning och avkodning samt att avkodning är 

lättare att kontrollera än läsförståelse. Studier har visat att gruppen med specifika 

läsförståelseproblem har brister i arbetsminne, vokabulär samt förmåga att göra inferenser och 



18 
 

övervaka sin egen läsning (Elwér, 2011). I gruppen elever med både nedsatt avkodning och 

förståelse ingår elever med mer allmänna svårigheter (Wolff, 2011).  

    

4.2.3 Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

Det är många faktorer som påverkar vår läsförmåga. Studier av specifika läs- och 

skrivsvårigheter har klargjort att svårigheterna visar sig orsakas av grundläggande och 

genomgripande brister i ordavkodning, fonologisk medvetenhet, fonem-grafem och stavning 

(Vellutino & Fletcher, 2005). Brister i dessa färdigheter kan, men inte nödvändigtvis, följas av 

brister i språkförståelse och ordförrådet samt syntaktisk kompetens, d v s förmågan att tänka 

sig hur en text fortsätter och att kunna dra slutsatser om innehållet.  

Jacobsson (2006) presenterar flera faktorer som kan vara orsak till läs- och skrivsvårigheter. 

Han nämner följande faktorer som orsaker till läs- och skrivsvårigheter; arv, miljö, 

fonologiska faktorer, språkliga faktorer, begåvningsfaktorer, sociala faktorer, emotionella 

faktorer, brist på syn- och hörsel, mognad, för lite övning, medicinska faktorer och 

neuropsykiatriska faktorer. Dessa orsaker kan kombineras på oändligt många sätt, lika många 

sätt som det finns personer med läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006).  

 

4.3 Arbetssätt, metoder och interventioner  

När svårigheter hos en elev har upptäckts bör en noggrann analys göras för att kunna sätta in 

lämpliga pedagogiska åtgärder, så kallade interventioner. För att kunna föreslå sådana 

åtgärder och för att använda framgångsrika arbetssätt och metoder, behöver man kunskap om 

vad problemet är och ta hänsyn till de individuella skillnader som finns (Gustafson, 2011).  

 

4.3.1 Arbetssätt och metoder 

För att en elev i läs- och skrivsvårigheter ska få rätt hjälp krävs att man förstår vad som gör att 

eleven har problem. De specialpedagogiska insatserna måste anpassas så att man inte bara 

föreslår läsning av skönlitteratur (Wolff, 2006). För en elev med t ex dyslexi är det helt 

otillräckligt. Wolff (2006) skriver att för elever med dyslexi är avkodningen mödosam och 

långsam, då behöver man träna på fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan 

fonem/grafem (ljud/bokstav) och läshastighet.  
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Den fonologiska medvetenheten tränas genom språklekar på olika sätt och man bör börja med 

detta så tidigt som möjligt, gärna redan i förskolan. Om ett barn inte har kommit så långt i 

utvecklingen av den fonologiska medvetenheten ska man inte vänta med att träna avkodning 

menar Lundberg och Herrlin (2003). Den fonologiska utvecklingen främjas av att träna 

avkodning vilken i sin tur stimulerar utvecklingen av den fonologiska medvetenheten, alltså 

en ömsesidighet i utvecklingen.  

 

För många elever behövs också träning på strategier vid läsförstelse och medvetet arbete att 

utöka ordförrådet. Det råder stor enighet bland forskarna om att lärarens undervisning i 

läsförståelse påverkar elevernas utveckling av läsförståelsen. Skolans läsundervisning ska 

göra eleverna till självständiga och strategiska läsare (Westlund, 2009). Westlund (2009) 

beskriver tre undervisningsprogram, tre modeller för hur lärare kan arbeta med 

läsförståelseundervisning. Modellerna har dokumenterad effekt på läsförståelse och har 

utformats under de senaste 30 åren, med 10 års intervall. RT- Reciprocal teaching (Reciprok 

undervisning) bygger på fyra huvudstrategier; att förutspå handlingen och ställa hypoteser, att 

ställa egna frågor till texten, att klargöra otydligheter och att sammanfatta texten. TSI- 

transactional strategies instruction (transaktionell strategiundervisning) har samma 

grundstrategier som RT. Lärare och elever visar sin strategi genom att tänka högt (”think 

aloud”) när de läser. Det finns ett utbyte av strategier och meningsskapande mellan lärare och 

elever. TSI är mer ett förhållningssätt än en metod. CORI – Concept-oriented reading 

instruction (Begreppsorienterad läsundervisning) bygger på samband mellan läsning och 

motivation. Den ger läsengagemang och ökade kunskaper i främst NO. Alla tre modeller har 

konstruktivistisk grundsyn och följer Vygotskijs (Vygotskij, 1978 i Westlund, 2009) tankar 

om imitation, d v s ett inlärningsredskap där eleven imiterar en vuxen eller en mer kunnig 

kamrats språk och socialiseras in i en kulturell gemenskap. För att imitationen ska ha effekt 

måste eleven veta varför han/hon för någon annans strategi till sin egen. Förståelse måste 

byggas upp inifrån. Imitation behöver transfer för att kunna användas. Med transfer menas att 

kunskapen måste kunna användas i en annan situation (Westlund, 2009). Westlund (2009) 

skriver också att det är viktigt att eleverna aktivt undervisas i genrekunskap. Genrekunskap 

innebär att eleven är förtrogen med olika sorts genretexter. Westlund (2009) skiljer på muntlig 

genre och skriftlig genre. Muntlig genre kan vara gåtor, vitsar, ordspråk och skriftlig genre 

kan handla om sagor, romaner, instruktioner eller dikter. Det är viktigt att elever får träna på 

genrebyte t ex genom att omvandla en beskrivning till en instruktion (Westlund, 2009).   
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Ett sätt att lyckas i sin undervisning är att anpassa lektionerna utifrån elevernas intresse 

genom att skapa en känsla av medbestämmande, vilket i sin tur skapar inre motivation (Reeve 

& Johnmarshall, 2006). Reeve och Johnmarshall (2006) menar att genom att skapa struktur i 

sin undervisning kan man hitta elevernas inre motivation. Struktur skapar läraren genom att 

förbereda sin undervisning väl och sätta upp regler, mål och förväntningar på eleverna. Under 

lektionerna stöttar läraren genom att ge eleverna scaffolding, dvs. att inte bara ge stöd till 

eleven utan också utnyttja den utvecklingszon eleven befinner sig i. Lektionen bör enligt 

Reeve och Johnmarshall (2006) utvärderas genom att ge eleverna feedback och förslag till 

förbättring.  

Utöver dessa insatser behövs lärare med rätt kompetens och som tror på eleven. Nielsen 

(2011) visar att det främst var tre aspekter av interaktion mellan lärare och elev som fått mest 

avgörande betydelse. För det första att läraren möter och tar hänsyn till eleven som en hel 

människa och inte bara som dyslektiker. För det andra att läraren ger eleven relevanta verktyg 

för lärande, såväl mentala som fysiska. Slutligen att läraren skapar tid och utrymme för 

elevens läsning och skrivande. Vad de intervjuade personerna klart och tydligt säger är att de 

behövt lärare som trott på dem och som hjälpt dem att förklara sina svårigheter för sig själva 

(Nielsen, 2011).  

 

4.3.2 Interventionsstudier  

En interventionsstudie kan liknas vid ett experiment (Gustafson, 2011). Syftet med 

interventionsforskning är att studera inlärning under en begränsad tid, där testning sker före 

och efter en pedagogisk insats av något slag (Elwér, 2011). 

En sådan interventionsstudie är RAFT (Reading and Fluency Training Based om Phonemic 

Awareness) som genomfördes av Wolff (2010). I studien ingick drygt 50 nioåringar med läs- 

och skrivsvårigheter, som under tolv veckor fick daglig träning under 45 minuter. Träningen 

leddes av specialutbildade pedagoger som hade individuell undervisning med varje barn. 

Testgruppen jämfördes med en lika stor kontrollgrupp som fick skolans traditionella 

specialundervisning. Träningen innehöll intensiva, strukturerade övningar som tränade 

kopplingen fonem-grafem, fonologisk medvetenhet, vägledd högläsning och 

läshastighetsträning. Resultatet visade att intensiv, daglig, strukturerad och individuell 

undervisning under en begränsad period ger bättre resultat än den traditionella 
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stödundervisningen. Förbättringen gällde såväl ordavkodning som stavning, läsförståelse och 

läshastighet. Ytterligare en vinst var att elevernas självförtroende och självkänsla ökade. 

Resultaten från en interventionsstudie gjord av Gustafson m fl. vid Linköpings universitet 

presenterades 2011. Studiens syfte var att utvärdera hur effektiva två datoriserade 

träningsprogram som tränar olika förmågor är. I studien testades datorprogrammet Comphot, 

som är fokuserat på fonologiska förmågor och avkodning. Det andra programmet, Omega-IS, 

användes för förståelseträning. Forskarna i studien menar att svaga läsare kan delas in i tre 

huvudgrupper, personer med avkodningsproblem, personer med förståelseproblem och 

personer med båda dessa svårigheter. Eleverna som valdes ut var barn som de visste skulle få 

specialundervisning i årskurs två. Eleverna slumpades sedan ut till tre olika grupper. En grupp 

som fick fonologisk träning med Comphot, en grupp som fick förståelseträning med Omega-

IS och den tredje gruppen som kombinerade de båda programmen. Interventionen skedde 

under den vanliga specialundervisningstiden, eller i samband med den. Den klart bästa 

effekten i studien uppvisade den grupp som fick både fonologisk träning och 

förståelseträning. Fonologisk träning kombinerat med förståelseträning verkar vara mest 

effektivt för barn med svårigheter, sammanfattar Gustafson (2011).  

En nyligen publicerad interventionsstudie av Fälth (2013) visar att elever som varvar övningar 

i avkodning och läsförståelse på dator lär sig läsa bättre än de elever som får vanlig 

specialundervisning. 130 elever och 42 speciallärare var med i studien. I hennes undersökning 

har elever i årskurs två intensivtränat under sex eller sju veckor. Passen har varit korta, mellan 

15 och 25 minuter. Hon har jämfört elever som tränat bara avkodning, bara läsförståelse eller 

både och. Ytterligare en grupp har haft ordinarie specialundervisning. Det visade sig att 

eleverna som fick träna både avkodning och läsförståelse fick bäst resultat, trots att de gjorde 

hälften så många övningar som de andra inom varje område. De närmade sig också elever 

som inte hade lässvårigheter mest. Resultaten höll i sig, efter ett år testades eleverna igen och 

avståndet hade minskat ännu mer. Fälth (2013) menar att det till stor del är elevernas 

motivation som ligger bakom framstegen i gruppen som varvade flera sorts övningar. Det 

spelade också stor roll att eleverna fick en- till en-undervisning tillsammans med en 

speciallärare, resultaten hade inte blivit lika bra om lärarna haft en grupp, menar Fälth (2013).  

Ytterligare en studie inom området är Alatalos avhandling som fokuserar på läs- och 

skrivundervisning och lärarens viktiga arbete kring detta i de tidiga åren. Alatalos har studerat 

de faktorer som är avgörande för elevernas läs – och skrivutveckling, orsaker till läs- och 
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skrivsvårigheter och specialundervisningens effekter. Alatalo (2011) har i sin avhandling 

kommit fram till vissa framgångsfaktorer när det gäller skicklig läs - och skrivinlärning under 

de tidiga åren. Hon menar att lärares grundutbildning, fortbildning, erfarenhet och attityd och 

inställning till läs- och skrivinlärning påverkar resultatet hos eleverna. Oavsett 

grundutbildning och erfarenhet så är det viktigt för lärarna med kontinuerlig fortbildning och 

att de tar del av den senaste forskningen. Även lärares egen kunskap kring språkets 

uppbyggnad och struktur är avgörande för elevernas läs- och skrivinlärning. Kunniga kollegor 

och handledare är viktigt för nyutbildade lärare. Samarbete med speciallärare på skolorna och 

en strukturerad specialundervisning är även det en framgångsfaktor. Likaså är det viktigt med 

tidig identifiering av läs- och skrivsvårigheter samt tidiga insatser. Som klasslärare är det 

viktigt att ha en strukturerad och välplanerad undervisning. Att använda sig av en 

avkodningsinriktad läsebok och strukturerat bokstavsarbete under det första läsåret visar sig 

vara framgångsrikt, enligt Alatalo (2011).  

 

5. Metod 

I kapitlet beskrivs val av ansats och metod för min studie. Jag beskriver den 

datainsamlingsmetod jag valt, hur urvalet skett och redogör sedan steg för steg för studiens 

genomförande samt hur jag bearbetat och analyserat data.  Därefter kommer en redogörelse av 

de forskningsetiska överväganden som gjorts i samband med studien och jag avslutar med en 

metoddiskussion.  

 

5.1 Val av ansats 

Den här studien handlar om att undersöka lärares och speciallärares uppfattningar och 

erfarenheter av arbetet med och kring elever i läs- och skrivsvårigheter. Eftersom jag är 

intresserad av att ta reda på lärares uppfattningar väljer jag att genomföra studien med en 

kvalitativ ansats. I studier som syftar till att identifiera och bestämma ännu icke kända 

företeelser samt hitta variationer och strukturer, är det lämpligt att använda kvalitativ metod 

(Starrin & Svensson, 1994). Enligt Bryman (2011) handlar kvalitativ forskning om att se 

världen så som undersökningspersonerna upplever den, att se världen genom deltagarens 

ögon. Fejes och Thornberg (2009) förklarar kvalitativ forskning som den typ av forskning 

som innebär att forskaren beskriver verkligheten genom ”orddata”, det vill säga data som 

består av till exempel fältanteckningar eller intervjuer.  
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Jag har valt att genomföra en tematisk analys, även kallad kvalitativ innehållsanalys, vilket är 

ett analysverktyg och en strategi för att hitta teman i materialet (Bryman, 2011). Anledningen 

till att jag valt den analysmetoden är att det är lämpligare att dela in mitt empiriska material i 

teman än i t ex. kategorier. Kategorier ska vara skilda åt och ingen del ska kunna placeras i 

mer än en kategori. Teman är bredare än kategorier och behöver inte heller utesluta varandra, 

de skapar mönster och inordnar materialet i rubriker (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

5.2 Datainsamlingsmetod 

Jag har använt mig av intervju som datainsamlingsmetod. När man vill få kunskap om 

individens erfarenheter och föreställningar, är intervju en lämplig datainsamlingsmetod 

eftersom de personliga samtalen ökar förståelsen om individens situation (Dalen, 2007). I 

studien har jag använt mig av halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju är en 

intervju med målet att erhålla beskrivningar av intervjupersonens livsvärld i syfte att tolka 

innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009). Kvalitativa intervjuer 

kan ha olika hög grad av struktur. En halvstrukturerad intervju är varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär. Man utgår ifrån vissa teman och kan ha förslag 

till frågor, men följer inte en strikt ordning. Syftet med en sådan intervju är att förstå teman i 

den levda vardagsvärlden ur intervjupersonens eget perspektiv. Den intervjuade styr i hög 

grad intervjuns förlopp genom sina svar, och ingen intervju är den andra lik (Kvale & 

Brinkmann, 2009). 

Under intervjuerna använde jag mig av audiofon som tekniskt hjälpmedel för att spela in 

intervjuerna, vilket rekommenderas vid kvalitativa intervjuer (Dalen, 2007). Dalen (2007) 

menar att genom använda inspelningsutrustning i kvalitativa intervjuer får man med 

informanternas egna ord. Det gör att jag som intervjuare kan lyssna aktivt under intervjun och 

inte behöver ägna tiden till att anteckna. Carlström och Carlström Hagman (2006) menar att 

en intervjuare måste kunna lyssna uppmärksamt och att inte intervjun får störas av att 

intervjuaren ständigt måste titta i pappren vad som kommer härnäst.  

 

5.3 Urval 

Undersökningen är genomförd i två närliggande kommuner i södra Sverige, för att få så brett 

underlag som möjligt så varierar skolorna vad gäller storlek och upptagningsområde och 
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representerar olika kulturella skillnader. På de olika skolorna finns elever med svenska som 

modersmål och annat modersmål än svenska, elever som är stadsbor och landsortsbor samt 

elever vars föräldrar har olika socioekonomisk status.  

Målet var att finna lärare som skiljer sig åt vad gäller erfarenhet, ålder, typ av område och 

skola. Det är lärare och speciallärare verksamma i årskurserna 4-6 som jag vänt mig till. 

Anledningen till det är att eleverna i årskurserna 4-6 har hunnit med att gå i skolan ett antal år. 

Nedan följer en presentation av de sju lärare och speciallärare som jag intervjuat. 

Lärare 1 

Utexaminerades 1976 och har arbetat många år som mellanstadielärare. Utbildade sig inom 

läs- och skrivsvårigheter och specialpedagogik och har arbetat som speciallärare sedan 1993. 

Har även arbetat på gymnasiet och särvux som speciallärare. Arbetar nu med elever i 

grundskolan, årskurs1-6.  

Lärare 2 

Är utbildad mellanstadielärare, examinerades 1989 och har arbetat som mellanstadielärare på 

olika skolor. Har även arbetat en del i årskurs 3. Är nu klasslärare i årskurs 5, men har även 

ämnen i 4:an och 6:an.  Har även läst några kurser i specialpedagogik. 

Lärare 3 

Är utbildad mellanstadielärare, examinerades 1987 och arbetade som klasslärare i många år. 

Började intressera sig för barn med svårigheter och började arbeta som resurslärare. Utbildade 

sig till speciallärare med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter och tog examen 2011. 

Arbetar nu som speciallärare i årskurs 4-6 och övergripande pedagogisk elevsamordnare på 

skolan. 

Lärare 4 

Är grundskollärare i Svenska/SO och har arbetat i sju år. Har arbetat på mellanstadiet och 

högstadiet och arbetar nu som mentor i årskurs 4. 

Lärare 5 

Är lågstadielärare i botten och jobbade som klasslärare mellan 1988-1999. Läste 

magisterprogrammet i specialpedagogik med inriktning mot läs- och skrivsvårigheter. 
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Jobbade som speciallärare till 2007. Arbetar nu övergripande på kommunen med bland annat 

orienterande samtal, fortbildning och handledning av lärare.  

Lärare 6 

Är grundskollärare i svenska/SO, gick ut 1994 och har arbetat sedan 1995. Arbetade som 

idrottslärare och som klasslärare på lågstadiet. Arbetar nu som klasslärare i årskurs 5.  

Lärare 7  

Är utbildad mellanstadielärare och vidareutbildad mot högstadiet. Har läst kurser på 

universitetet i bland annat specialpedagogik, invandrarkunskap och handledning. Arbetar nu 

som klasslärare i årskurs 5, har även svenska i 6:an.  

 

5.4 Studiens genomförande 

Till att börja med mailade jag personligen till sju lärare och speciallärare på olika skolor och 

till en av kommunernas centrala elevhälsoteam, för förfrågan om de ville ställa upp som 

informant. I sökandet av informanter använde jag mig av ett så kallat bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011) vilket innebär att jag sökt lärare i ett geografiskt närområde för att på ett så 

enkelt sätt som möjligt få kontakt med informanter. Tanken med ett personligt mail var att få 

svar snabbare om jag vände mig direkt till personalen på skolan. I missivbrevet (Bilaga 1) 

förklarade jag mitt syfte och bad intresserade att höra av sig. Alla åtta svarade, sex tackade ja 

och bad mig komma till respektive arbetsplats för intervju, en hänvisade vidare till en kollega 

som senare tackade ja och en lärare tackade nej. Sammanlagt blev det alltså sju intervjuer. 

Parallellt med sökandet av informanter arbetade jag fram en intervjuguide (Bilaga 2). 

Intervjuguiden bestod av frågor som var utformade för att ge informanten stort utrymme att 

själv berätta. Innan jag genomförde intervjuerna gjorde jag en provintervju med en kollega, 

för att testa min intervjuguide, men också för att testa min inspelningsutrustning och mig själv 

som intervjuare. I en kvalitativ intervjustudie bör man alltid genomföra en eller flera 

provintervjuer (Dalen, 2007). Jag märkte under provintervjun att jag hade för många frågor i 

min intervjuguide och gjorde därför vissa justeringar innan jag genomförde de verkliga 

intervjuerna. 

Intervjuerna genomfördes under februari - mars 2014. Jag hade mailkontakt med 

informanterna och tid och plats bestämdes i samråd. I samtliga fall bestämdes att jag skulle 
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komma till informantens arbetsplats, eftersom det kan vara en fördel att vara på en plats som 

är bekant för intervjupersonerna. Under intervjuerna fanns det möjlighet att sitta avskilt i ett 

arbetsrum eller grupprum.  

Frågeställningarna skickades inte ut i förväg, eftersom mitt syfte var att få informanternas 

oreflekterade uppfattningar. I början av intervjuerna berättade jag kort om syftet med studien 

och hur intervjun skulle gå till och vilken typ av frågor jag tänkte ställa. Det är bra att 

intervjuaren inleder med att presentera sig själv och avsikten med intervjun för att skapa ett 

förtroendefullt klimat (Carlström & Carlström Hagman, 2006). Därefter bad jag informanten 

att berätta om sig själv, vad gäller nuvarande arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet av 

yrket. Eftersom jag är intresserad av informanternas egen uppfattning och erfarenheter så 

ställdes frågor som ”Berätta om…?”, ”Beskriv hur du…?”, ”Hur märker du…?”.  Jag ställde 

även direkta frågor, vilket innebär frågor som inleds med frågeord som Vem? Hur? och Vad? 

(Carlström & Carlström Hagman, 2006).  

Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av en audiofon. Audiofoner är små och behöver inte 

störa intervjun alls då den kan placeras diskret. Intervjuaren ska naturligtvis inte smyga med 

denna teknik utan öppet fråga om det går bra att spela in (Carlström & Carlström Hagman, 

2006). Informanterna informerades om att det inspelade materialet endast skulle användas av 

mig i syfte att minnas vad som sagts under intervjun. Vid några tillfällen blev intervjun 

avbruten på grund av att någon knackade på dörren eller att telefonen ringde. Intervjuerna tog 

mellan 25-30 minuter, vilket var lagom för att hålla uppmärksamheten och för att få svar på 

de frågor jag hade.  

   

5.5 Bearbetning och analys av data 

Efter varje genomförd intervju transkriberade jag inspelningen så snart som möjligt, samma 

dag eller dagen efter. Genom att göra transkriberingen själv fick jag en god inblick i 

innehållet i intervjuerna. Det är en fördel om intervjuerna skrivs ut omedelbart efter att de 

genomförts eftersom det möjliggör att intervjuaren får bästa möjliga återgivning av vad 

informanterna har sagt. Det är även bra om intervjuaren själv genomför transkriberingen 

eftersom den processen ger en unik chans att lära känna sina data (Dalen, 2007).  

När intervjuer och transkribering var genomförd påbörjades arbetet med analysen. Dalen 

(2007) menar att alla informanter är olika och likaså det som de har berättat för oss vid 
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intervjuerna. Det är dessa berättelser som ska leda oss till rätt analysmetod. Det är viktigt att 

valet av metod ger största möjliga rättvisa åt materialet och verkligen få fram vad 

informanterna har att berätta om det fenomen vi valt att studera. Dalen (2007) förklarar vidare 

att forskaren mycket väl kan utgå från en viss analysmetod och därefter kombinera den med 

andra infallsvinklar och låta sig inspireras av olika angreppssätt för att hitta det sätt som 

passar bäst för det egna intervjumaterialet. Som jag tidigare nämnt i kapitlet, blev mitt val till 

sist tematisk analys, även kallad kvalitativ innehållsanalys, en analys som leder fram till 

teman (Bryman, 2011). När man söker efter teman är det viktigt att bland annat 

uppmärksamma följande; 

 Repetitioner – teman som återkommer gång på gång 

 Likheter och skillnader – undersöka hur intervjupersonerna diskuterar ett tema på 

olika sätt och hur de skiljer sig från varandra.  

 Metaforer – hur deltagarna återger sina tankar i termer av metaforer. 

 Saknande av data – reflektion över vad intervjupersonerna inte tar med i sina svar. 

 Teorirelaterat material – användning av teoretiska begrepp som utgångspunkt för 

teman (Ryan & Bernard (2002) i Bryman, 2011). 

Jag tog god tid på mig tid att läsa igenom de transkriberade intervjuerna flera gånger för att 

komma in i materialet och få en helhet men även för att komma ner på djupet. 

Kännetecknande för den kvalitativa dataanalysen är att man utifrån ett insamlat material 

försöker tränga djupt in en problematik för att hitta mönster och betydelser (Carlström & 

Carlström Hagman, 2006). Under det kommande analysarbetet följde jag till stor del 

Carlström och Carlström Hagmans (2006) beskrivning av hur kvalitativt analysarbete kan gå 

till. Jag kopierade de utskrivna intervjuerna och behöll ett original, för att kunna anteckna och 

klippa i texten. Vid den första genomläsningen började jag med att leta efter nyckelord i 

texten. På så sätt fick jag reda på var tyngdpunkten i materialet låg. Det är en viktig del av 

analysen att identifiera områden som många har uttalat sig om (Dalen, 2007). Antalet 

uttalanden säger en del om vilka de viktigaste temana är och var tonvikten bör ligga, menar 

Dalen (2007). Under genomläsningarna letade jag efter likheter och skillnader för att finna 

olika teman. Jag klippte ut delar av texten och även intervjuguiden och sorterade varje fråga 

med respektive svar för sig. Textmaterial av samma slag eller med samma innehåll fick en 

gemensam rubrik, vilket ledde till att materialet kom att sorteras under olika rubriker. 

Enskilda citat plockade jag ut från texten, vilka kan användas för att exemplifiera och belysa 
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den genomförda tolkningen. Carlström och Carlström Hagmans (2006) tipsar om att inte 

glömma bort den ursprungliga frågeställningen. Det är lätt hänt att lockas med av ett 

spännande datamaterial så att man till slut tycker att allt datamaterial är lika intressant och då 

tappar bort de undersökningsfrågorna som datamaterialet samlades in för att besvara. Av den 

anledningen hade jag mina ursprungliga forskningsfrågor nära under analysarbetet.  

 

5.6 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådets ”God forskningssed” (1: 2011) handlar forskningsetiska 

överväganden i hög grad om att hitta en balans mellan olika intressen, till exempel 

kunskapsintresset. Ny kunskap är värdefull på flera sätt och kan bidra till individens och 

samhällets utveckling.  Som forskare har man ansvar gentemot de människor som medverkar i 

forskningen. Det är viktigt att individer som medverkar i forskning ska skyddas från skada 

eller kränkning. Idealet är alltid att den som forskningen gäller ska vara informerad om att han 

eller hon är föremål för forskning och att berörda är informerade i förväg. Informationen bör 

beskriva vilket syfte forskningen har och betona att det är frivilligt att delta (Vetenskapsrådet, 

1: 2011). Den som tillfrågas ska också få upplysning om att materialet kommer att användas i 

annat syfte än forskningssyfte.  

Inför genomförandet av intervjuerna tog jag del av dessa råd och följde Vetenskapsrådets 

”God forskningssed” (1: 2011) under studien. I missivbrevet (Bilaga 1) informerar jag om 

studiens syfte, att materialet kommer att behandlas konfidentiellt och att ingen identitet 

kommer att röjas.  Jag informerade även om att det är frivilligt att delta och att resultaten 

endast kommer att användas i mitt examensarbete. När jag sedan träffade informanterna så 

påminde jag om detta ännu en gång och förtydligade att han eller hon när som helst hade rätt 

att avbryta intervjun eller tacka nej till medverkan.  

 

5.7 Metoddiskussion 

I min studie genomförde jag sju intervjuer med klasslärare, speciallärare och lärare med 

specialpedagogiskt uppdrag. Dalen (2007) skriver att det i en intervjustudie kan vara lämpligt 

att använda mer än en informantgrupp. Det ger en uppfattning om hur olika parter upplever 

samma situation för att fånga upp nyanser och mångfald. Å ena sidan kan man säga att jag 

hade två olika typer av informantgrupper, klasslärare och lärare med specialpedagogisk 
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inriktning. De två grupperna gav varsin syn på elever med läs- och skrivsvårigheter och stödet 

till dessa. Å andra sidan kan man se det som att jag endast använde mig av en informantgrupp, 

pedagogiskt verksamma personer, där alla på ett eller annat sätt arbetar med elever. Studien 

hade kanske fått en annan vinkling om jag till exempel även intervjuat föräldrar till barn i läs- 

och skrivsvårigheter eller elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Från början fanns en tanke om att komplettera intervjuerna genom att även göra en eller ett 

par observationer hos någon av informanterna. Det hade varit ett sätt att studera verkligheten 

av det som informanterna berättade i intervjun. Observationer är inte avhängig vad människor 

säger att de gör eller av vad de säger att de tänker, utan är mer direkt och bygger på vad som 

faktiskt händer (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002).  Jag insåg snart att det inte fanns tid att 

göra en tvådelad studie, vilket gjorde att jag till sist valde endast intervju som metod. 

Mitt första utkast av intervjuguiden innehöll många frågor och flera följdfrågor. Risken med 

det är att informantens egna tankar och åsikter inte kommer fram om det finns för många 

frågor, som dessutom är ledande. Enligt Dalen (2007) är det viktigt att formulera sig så att 

frågorna inte blir ledande, när man utarbetar sin intervjuguide. Jag omformulerade några 

frågor och tog bort vissa frågor så att de blev mer öppna för informantens egna formuleringar.  

Samtliga intervjuer fortlöpte enligt planerna. Jag möttes av positiva lärare som visade stort 

engagemang för sitt uppdrag och en vilja att hjälpa elever som har det kämpigt. De var 

välvilligt inställda till att hjälpa till att svara på mina frågor och dela med sig av sina 

erfarenheter. I några fall märktes att audiofonen bidrog till att intervjupersonerna blev något 

spända i början, trots att den är liten och jag medvetet valde att placera den diskret på sidan. 

Kanske var det en ovan situation att bli inspelad. Efter en stund märktes dock att stämningen 

blev mer avslappnad och naturlig. Jag försökte så gott jag kunde, att lyssna, vara tyst vid 

pauser och inte fylla i informanternas tal. Att lyssna och låta informanterna få tid att berätta är 

helt nödvändiga förutsättningar för att intervjun ska kunna användas i forsknings-

sammanhang. Otränade intervjuare har ofta svårt att hantera pauser under intervjun (Dalen, 

2007).  

Vid ett par tillfällen hände det att intervjun blev avbruten på grund av att någon knackade på 

dörren eller att en telefon ringde, men det var inget som påverkade intervjun i sin helhet eller 

hade någon betydelse för resultatet, eftersom vi snabbt kunde återuppta intervjun och fortsätta 

där vi stannade.  
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En annan aspekt som jag vill nämna är min egen roll som genomförare av undersökningen. 

Jag har själv arbetat flera år både som klasslärare och som speciallärare och har erfarenhet av 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Det finns en risk att undersökningen färgas av mina tidigare 

erfarenheter och min förförståelse i ämnet. Den samhällsvetenskapliga forskningen har de 

senaste årtionden ifrågasatt och kritiserat den kvalitativa forskningen. Frågan som ställdes var 

om forskaren kunde återge verkligheten som den är, det vill säga om det är möjligt att få fram 

ett resultat oberoende av vem forskaren är (Fejes & Thornberg, 2009). Det var inte alltid lätt 

att förhålla sig neutral under intervjuerna och inte hålla med i informanternas uttalanden.  

Likaså i analysarbetet fick jag vara vaksam så att jag inte drog egna slutsatser och tolkade 

texterna utifrån mina egna åsikter. Det gällde att hela tiden påminna sig själv om att detta är 

en studie utifrån en forskningsfråga.  

6. Resultat 

I det här kapitlet presenteras resultatet som framkommit vid analys av intervjumaterialet. 

Förutsättningslöst har jag läst intervjuerna och tolkat svaren. Jag har letat efter likheter men 

också skillnader i informanternas svar. Informanterna är lärare eller speciallärare men här 

benämner jag samtliga informanter som ”lärare”. Resultaten presenteras i olika teman och i 

varje tema finns citat för att ge exempel på de uppfattningar som framkommit i intervjuerna. 

Resultaten har delats in i följande rubriker; Förutsättningar för lärande, Upptäckt och 

identifiering samt Arbete med fokus på elever i läs- och skrivsvårigheter.  

 

6.1 Förutsättningar för lärande 

När det gäller förutsättningar för lärande framträder tydliga faktorer som lärarna menar har 

betydelse för lärandet; miljömässiga och individbundna faktorer.  

 

6.1.1Miljömässiga faktorer 

Lärarna beskriver att det är viktigt att små barn får möjlighet att vistas i en skriftspråklig 

miljö, ett hem där det finns möjlighet att möta texter av olika slag. Det är viktigt att barnet i 

tidig ålder blir läst för, högläsning ger barnet ett rikt språk och ett bra ordförråd. Föräldrar 

som själva läser mycket förmedlar till barnet att läsning är något positivt och lustfyllt och att 

läsning är roligt och att man har användning av läsning i många sammanhang.  



31 
 

Förskolan har en viktig uppgift vad gäller den medvetna högläsningen, där man pratar om 

texten tillsammans, förklarar nya ord och begrepp. Det ger barnen en vana att lyssna aktivt på 

text och träna på att” tänka mellan raderna”, alltså att reflektera över sådant som inte nämns 

direkt i texten.  

Flera lärare nämner vikten av att få barnet att tycka att läsning är roligt och att det är viktigt 

att de får en positiv start och ett positivt bemötande kring läsningen.  

 ”En förutsättning är att de ska tycka att det är kul att lära sig läsa”.  

”Läsning ska vara något lustfyllt, det är ett tragglande och nötande men det måste finnas någon 

där som förmedlar något positivt”.  

Positiva relationer med föräldrar är en förutsättning för lärandet, även om det inte på något 

sätt är avgörande för läsinlärningen. Bästa förutsättningen för lärande ges om samarbete 

mellan eleven, föräldrarna, lärare och speciallärare fungerar väl, menar några av lärarna.  

 

6.1.2 Individbundna faktorer 

Några av lärarna nämner att förmågan att kunna fokusera och koncentrera sig, sitta still och 

kunna lyssna är av betydelse vid den första läsinlärningen. De menar att det underlättar 

inlärningen även om det inte på något sätt är avgörande. En viktig aspekt som nämns är den 

språkliga fonologiska medvetenheten. Eleverna behöver veta att språket är uppbyggt av ord 

och att orden är uppbyggda av ljud.  

”När man pratar så hör man ju inte att det finns mellanrum mellan orden. Det är ingenting barnet 

uppmärksammar själv, utan det behöver man bli medveten om” 

”Om de är fonologiskt medvetna är det gynnsamt för läsinlärningen, då går det finfint”. 

Det är också viktigt att eleverna vet hur bokstäverna låter, att bokstavsljuden är helt 

automatiserade.  

”Att kunna koda av de här tecknen och göra det till något begripligt, du ska ju kunna översätta 

symboler till något som ger dig inre bilder”. 

Något som återkommer under intervjuerna och som flera lärare vill poängtera är vikten av 

tidig identifiering och tidiga insatser för elever i svårigheter. Så fort man upptäcker att en elev 

inte hänger med eller att läsinlärningen av någon anledning inte går framåt i den takt som 

förväntas, måste insatser sättas in så snart som möjligt. Lärarna är överens om att det inte är 
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någon idé att vänta och se, det blir inte bättre om man inte gör något. Med tidiga insatser 

menar lärarna årskurs 1 eller 2, kanske till och med redan i F-klass. De menar att om vi skulle 

satsa mer på de yngre eleverna så skulle mycket lidande och bekymmer kunna åtgärdas. 

 ”Vi satsar fel. Vi satsar mycket pengar på de äldre barnen när det väl har spårat ur”.  

Till sist nämns vikten av att övergången mellan årskurs 3 och 4 fungerar väl. Texterna är 

oftast mer avancerade i årskurs 4 och det ställer till bekymmer för den som inte helt behärskar 

läsningen. På mellanstadiet används läsningen som ett sätt att inhämta ny kunskap i t ex NO 

och SO. Det är därför viktigt att eleverna i lågstadiet får tillräcklig undervisning i 

genreläsning och lässtrategier för att klara de krav som ställs i mellanstadiet.  

 

6.2 Upptäckt och identifiering 

Här beskriver jag hur lärarna upptäcker elever i läs- och skrivsvårigheter. Det vanligaste sättet 

att upptäcka eleverna är genom test och screening av olika slag, men även under den 

vardagliga undervisningen i skolan. 

 

6.2.1 Test och screening 

I förskoleklassen arbetar flera skolor med Bornholmsmodellen, i vilken ingår ett test på 

vårterminen. Någon skola gör även testet ”Vad sa du, fröken? på vårterminen i F-klass. Båda 

testen visar elevernas fonologiska förmåga, vilket blir ett underlag för läraren som tar emot 

klassen i årskurs 1.  

”Vi pratar med förskolelärarna där vi får signaler om barn som visar svårigheter med den 

fonologiska medvetenheten”.   

Att använda sig av kommunens gemensamma screeningplan är det som de flesta lärare 

nämner. Där ingår regelbundna tester som ska göras en viss tid under läsåret. DLS-tester 

(standardiserade screeninginstrument) är de tester som nämns i samband med kommunens 

screeningplan. 

”Vi har screeningplanen i kommunen som jag ser som ett nät, där vi med jämna mellanrum kan 

håva in barn som vi upptäcker”.  
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Lärarna berättar även om den kommungemensamma screening som varje år genomförs i 

årskurs 2. Det är läskedjor som testar ordavkodningsförmågan. I årskurs 3 genomförs de 

Nationella Proven i svenska och matematik.   

Därtill nämns även test som ”Läsettan” som genomförs på våren i årskurs 1. Lärarna berättar 

att skolan parallellt med undervisningen och övriga screeningar använder sig av ”Nya språket 

lyfter” som visar elevens läs- och skrivutveckling. De berättar också att specialläraren även 

gör fördjupad kartläggning på de elever som visar på svårigheter i de allmänna testerna.  

 ”Så jag tycker inte de är svåra att upptäcka, det är ingen som man missar”. 

6.2.2 Upptäckt i det vardagliga arbetet 

Flera lärare upptäcker eleverna genom att lyssna på dem när de läser högt. De hör att eleven 

kastar om bokstäver, hoppar över ord eller gissar. Vissa elever avkodar bra men har bristande 

läsförståelse. Att ställa frågor på texten kan avslöja elevers läsförståelseförmåga. 

”Vissa barn avkodar bra men sedan när man frågar så har de inte en susning, de har inte förstått 

vad de har läst”.  

Det finns elever som visar ointresse eller ovilja till läsning, vilket också är ett sätt att upptäcka 

en elev i svårigheter. De eleverna är ofta okoncentrerade och inte intresserade av att lyssna på 

böcker. Lärarna berättar att man måste vara uppmärksam på elever med dåligt ordförråd, 

språkstörningsproblematik eller bristande språk.  

”Alla barn med språkstörningsproblematik eller bristande språk får någon typ av läs- och 

skrivsvårigheter av den ena eller andra sorten”.  

 

6.3 Arbetsätt och metoder 

Här redovisas hur lärarna organiserar och planerar undervisningen när lässvårigheterna 

upptäckts. Här redovisas också vilka material och metoder som används och om innehållet i 

själva läsundervisningen.  

 

6.3.1 Organisering 

Lärarna berättar att stödet oftast organiseras på tre nivåer; i klass, i grupp och enskilt. Stödet i 

klassen handlar oftast om att eleverna i läs- och skrivsvårigheter använder dator med talsyntes 
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och stavningsprogram under lektionerna. Eleverna jobbar med det som alla andra jobbar med 

men har datorn som stöd. De får inläst material och kan lyssna på texterna i sin dator. Lärarna 

berättar att de har högläsning i klassen där eleverna läser tillsammans och diskuterar texter. 

Nackdelen med det är att den som tycker läsning är svårt kanske inte vill eller vågar läsa högt, 

men fördelen är att den får höra texten när andra läser och kan då delta i diskussionen om 

texten. 

 ”Har man läs- och skrivsvårigheter så ska man ha de hjälpmedel man behöver”. 

”Det ska inte ta någon energi från eleven att ta till sig texter i andra ämnen” 

På gruppnivå använder sig flera skolor av läsecirklar eller läsgrupper. Det innebär att en grupp 

elever läser samma bok tillsammans. Grupperna är ofta homogena där alla i gruppen läser på 

ungefär samma nivå. 

På individnivå organiseras stödet oftast med en till en-undervisning i intensivperioder. Det 

innebär att eleven träffar lärare eller speciallärare en stund varje dag och tränar läsning på 

olika sätt. På de skolor där det finns en speciallärare fungerar en till en-undervisingen bäst. På 

några skolor finns för närvarande ingen speciallärare, så där får arbetslagen prioritera om så 

att en lärare kunde genomföra en till en-undervisningen. På några skolor fanns speciallärare, 

men den personen hade ansvar för väldigt många klasser och hann inte med alla elever i 

behov av stöd. Där löste lärarna det genom att låta eleverna träna varje dag på egen hand, med 

ett specifikt datorprogram som tränar ordavkodning, eller att eleverna fick en stunds egen 

läsning varje dag tillsammans med fritidspedagogen i klassen.  

Vad gäller skrivande av åtgärdsprogram så skiljer sig meningarna åt mellan lärarna. Alla är 

överens om att man ska skriva åtgärdsprogram för elever som riskerar att inte uppnå 

kunskapskraven i något eller flera ämnen. Det som skiljer sig mellan lärarna är frågan om när, 

hur ofta och vem som ska skriva åtgärdsprogram.  

”Vi skriver åtgärdsprogram för de elever som inte når kunskapskraven, men nu diskuteras det ju 

hur mycket vi ska skriva. Det tar ju mycket tid, man kanske ska ägna sig åt att undervisa den 

tiden i stället”.  

”Vi skriver åtgärdsprogram direkt när vi märker att någon inte uppnår kunskapskraven. Där har 

vi som lärare stora krav på oss, så vi har ganska många elever med åtgärdsprogram”. 

Lärarna berättar att de inte skriver åtgärdsprogram så tidigt, endast några få elever med 

specifika svårigheter har åtgärdsprogram i årskurs 1. De menar att man måste vara försiktig 
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med åtgärdsprogram, de sänder ut signaler till föräldrar och elever om att det är bekymmer. 

Man måste vara varsam och låta eleverna få tid på sig, ett års undervisning måste man få och 

då måste man få vara ifred. 

”Börjar man tänka att man har problem, ja då blir det problem. Säger man istället; det här ska vi 

ordna, det här ska vi träna på tillsammans lille vän, då får eleverna en annan bild av sig själv än 

om man skickar hem ett åtgärdsprogram det första man gör”.   

 

6.3.2  Innehåll i läsundervisningen 

De lärare som själva håller i en till en-undervisningen berättar att de inleder arbetet med att 

skaffa sig en bild av eleven genom att backa tillbaka och se vad som brister, ta reda på vad 

som är själva svårigheten. De kollar om bokstavsljuden sitter och hur avkodningen och 

läsförståelsen fungerar. Utifrån kartläggningen planeras innehållet av lektionerna. Avkodning 

och flyt i läsningen tränas med hjälp av läslistor och upprepad läsning. Läsförståelse tränas 

med läsförståelsestrategier och hörförståelsestrategier. Arbetet planeras individuellt, eftersom 

varje barn har sina specifika svårigheter och därför måste bemötas på olika sätt.  

”Det skulle ju vara fantastiskt om det fanns ett facit som talar om hur man ska göra, men det gör 

det ju inte”.  

De poängterar vikten av att gå ifrån klassrummet till ett eget rum när man ska träna läsning. 

Det är först när man stängt dörren och ingen annan hör, som framför allt de lite äldre pojkarna 

kan lägga ner masken och erkänna att de faktiskt tycker läsning är svårt.  

”Det går inte att sitta i korridoren och träna läsning. De kan inte blotta sina svårigheter. Stänger 

vi dörren så kan de säga; jag förstår ingenting”. 

Flera gånger under intervjuerna poängterar lärarna att det inte finns någon enkel lösning eller 

genväg till att bli en god läsare. Det handlar om att öva, kämpa och slita och om att läsa, läsa 

och läsa. Det är mängdträningen det handlar om.  

”Någonstans missar man mängden läsning. Man kan inte köra OS med för lite träning, utan det 

behövs mycket träning”. 

Lärarna nämner också svårigheten med att locka eleverna till läsning. I dagens samhälle 

konkurrerar läsningen med datorer, TV, mobiltelefoner och Ipad. Lärarna ser det som ett 

dilemma och ett stort problem, inte bara i Sverige, utan i stora delar av världen.  
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6.3.3 Material  

Arbetsmaterial som används till elever i läs- och skrivsvårigheter ser ganska lika ut på 

skolorna. Flera lärare nämner samma datorprogram och alternativa verktyg. Lexia, MG-

programmet och Rotfrukt tycker flera lärare är bra datorprogram. Daisy-spelare, MP3-spelare 

och diktafoner används till elever som behöver lyssna på böcker eller lyssna sig till ny 

kunskap. Skoldatateket är en tillgång när det gäller hjälp med program och alternativa 

verktyg. Man kan också ladda ner böcker och texter till eleverna via ”Legimus”.  

Ett bra alternativ i matematikundervisningen är att använda sig av On-line-bok med CD-skiva. 

I NO, SO och Engelska finns på några skolor böcker med tillhörande CD- skiva så att de som 

behöver kan lyssna på texten istället för att läsa på egen hand.  

Övrigt material som nämns är läslinjaler och lättlästa skönlitterära böcker i flera nivåer samt 

lättlästa övningsböcker. 

Som kartläggningsmaterial för läs- och skrivutvecklingen nämns Nya språket lyfter.  

 

6.3.4 Metoder 

Flera av skolorna använder sig av metoden ”Läsinlärning i 7 steg”. Det är en metod som i 

långsam takt tränar fonologisk medvetenhet och avkodning och som passar elever i läs- och 

skrivsvårigheter.  

”Läsinlärning i 7 steg innehåller de komponenter som visar sig vara gynnsamma för 

läsinlärningen, alla delar finns med i ett och samma paket”.  

Några använder ”Språkbiten” som metod till de elever som har lättare att se orden i stavelser.  

De berättar att skolan tidigare använt läseböcker utan att egentligen fundera över vilken metod 

som ligger till grund, men att de nu gjort ett aktivt val och satsat på läseböcker som bygger på 

ljudningsmetoden, en metod som gynnar elever i läs- och skrivsvårigheter 

”Tidigare köpte vi in läseböcker som var flashiga och hade roliga bilder, men vi hade inte en 

aning om vad de grundade sig på för metod. Men det har vi ändrat på”. 

Pilen är en metod i Svenska som en av lärarna arbetar med. Det är ett material som bland 

annat tränar läsförståelse, språklig medvetenhet och grammatik.  
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På en skola satsar man på metoden ”Att skriva sig till läsning”. Metoden går ut på att eleverna 

tränar läsning genom att skriva texter på datorn.  

Intensivperioder är en metod som flera lärare tror på. De menar att intensivperioder ger fokus 

på läsningen under en viss period, vilket oftast leder till goda resultat. För elever med låg 

motivation och ork är intensivperioder passande, eftersom man kämpar på en period och 

sedan får man vila däremellan. 

”Vi brukar säga att vi duschar eleverna med vissa saker under några veckor”.  

Intensivperioderna ska innehålla strukturerad träning som ska vara återkommande, gärna varje 

dag över en viss period, kanske åtta veckor. Träningen ska också följa en typ av progression 

där man inte får gå vidare till steg 2 förrän man behärskar steg 1.   

”Ska det bli struktur så ska man identifiera vad som är svårt och starta där, sedan bygger man 

på”. 

7. Diskussion 

Syftet med den här studien har varit att undersöka lärares och speciallärares uppfattningar och 

erfarenheter av arbetet kring och med elever i läs- och skrivsvårigheter. I det här kapitlet 

diskuterar jag mina resultat i förhållande till forskning och teoretiska perspektiv. För att 

strukturera diskussionen använder jag rubrikerna; Förutsättningar för läsinlärningen, Upptäckt 

och identifiering, Arbetssätt och metoder samt Teoretiskt perspektiv.  

 

7.1 Förutsättningar för läsinlärningen 

Som framgår av resultatet så är uppfattningarna om förutsättningen för att läsinlärningen ska 

fungera delad i två teman, miljömässiga faktorer och individbundna faktorer. I enighet med 

forskarna talar lärarna om vikten av ett rikt språk, ett bra ordförråd och tidiga möten med text 

och böcker av olika slag. Barn lär sig att tala genom att umgås i språket tillsammans med 

andra och genom att delta i sociala och språkliga processer (Liberg, 2003). I förskoleåldern 

äger det till stor del rum i vardagssamtalet, i leken, med vuxna och med kamrater. Skolan är 

en bidragande faktor till att barnet förs in i alltmer offentliga samtal. I den bästa av världar får 

barnet språka i en mängd olika sammanhang som utvecklar språket (Liberg, 2003). Men trots 

att vi vet hur viktigt detta är så visar studier på att vi samtalar allt mindre med och läser allt 

mer sällan för våra barn. Lärare upplever att elevernas språk är allt torftigare och att 
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ordförrådet minskar för varje ny kull som kommer till skolan. Vad beror detta på? Är det så 

att tiden inte räcker till i vårt stressade samhälle? Undersökningar visar att just under måltider 

och tiden runt måltiderna är exempel på situationer som är centrala för att ge barnen 

möjligheta att delta aktivt i familjesamtalen (Liberg, 2003). En stor del av samtalstiden ägnas 

åt tillrättavisningar och prat om vad som händer här och nu. Endast en tredjedel av 

samtalstiden handlar om saker som nyligen har hänt eller ska hända, så kallade 

berättningsbara nyheter. Det är under de samtalen som barnets språk både vidgas och 

fördjupas (Liberg, 2003). Lärare i studien menar att högläsningen ofta används som 

tidsfördriv eller för att få barnen att somna på kvällen och att det viktiga samtalet kring boken 

och handlingen glöms bort eller inte hinns med. Undersökningar visar att föräldrars eller 

förskolepersonals sätt att samspela med barnet under högläsningen varierar mycket. Några 

läser berättelsen från början till slut utan uppehåll och förutsätter att barnet hör på medan 

andra ofta gör pauser under läsningen och diskuterar nya begrepp eller händelser (Lundberg, 

2010). Lundberg (2010) menar att ett mer aktivt samspel med barnet under högläsningen 

stimulerar utvecklingen av språk och begrepp mycket mer än enbart högläsning utan samtal 

med barnet.  

 

7.2 Upptäckt och identifiering 

Lärarna redogör att de upptäcker och identifierar elever i läs- och skrivsvårigheter genom 

screening och tester samt i det vardagliga arbetet. Det man tydligt kan se är att det är 

screening och tester som är det mest dominerande metoden för upptäckt och identifiering. 

Upptäckter i det vardagliga arbetet nämns ofta i andra hand eller inte alls. Finns det en 

tendens i dagens skola att vi genomför screeningar och testar eleverna så ofta och mycket att 

vi glömmer bort eller inte hinner med att upptäcka eleverna i det vardagliga arbetet? Finns det 

för- och nackdelar med screening och tester? För vems skull testar vi eleverna och framför 

allt, vad gör vi med resultaten?  

Screeningtester syftar till att i stora grupper identifiera en mindre grupp. De elever som blir 

identifierade bör kompletteras med en individuell kartläggning så att problemet preciseras 

(Jacobson, 2011).  Jacobson (2011) menar att den individuella kartläggningen måste mynna ut 

i särskild träning och/eller kompensatoriska åtgärder. En av anledningarna att skolan numera 

har fokus på tester och screening är den senaste tidens forskning som visat att tidiga 

upptäckter och tidiga insatser är det som gynnar elever i läs- och skrivsvårigheter. Tidigare 
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betraktade man första och andra klass som en ostörd läroperiod som skulle vara befriad från 

kunskapskrav och ingripanden utan enbart handla om det dagliga arbetet (Frost, 2002). 

Grundtanken var att eleven skulle få utvecklas i lugn och ro, men verkligheten visade sig vara 

en annan. Det finns en klar tendens att elever som är svaga i början av första klass också är 

det i slutet av fjärde klass (Frost, 2002). Åsikten att ”vänta och se” är felaktig eftersom endast 

få barn med stora lässvårigheter i de tidiga skolåren lyckas komma ikapp sina kamrater till 

högstadiet (Jacobson, 2011).  

Den här studien visar att det på skolorna genomförs en hel del screeningar och tester under 

varje läsår. Tidigare var det upp till varje skola att regelbundet kolla av eleverna med jämna 

mellanrum. Det medförde att det såg väldigt olika ut på skolorna, alla hade sina egna tester 

och alla gjorde på olika sätt. Det är en av anledningarna till att flera kommuner låtit upprätta 

en gemensam screeningplan för läsutvecklingen som sträcker sig från förskoleklass till 

årskurs 9. Där finns riktlinjer som visar på vilka tester som ska göras, när de ska göras samt 

åtgärder och fördjupad kartläggning för elever som visar sig ha låga resultat. Sedan många år 

genomförs även Nationella Prov i årskurs 3, 6 och 9. Flera av lärarna berättade att de utöver 

testerna i denna screeningplan även gör andra tester under läsåret. Min tolkning är att det på 

skolorna läggs väldigt mycket tid till administrering, genomförande, rättning och analys av 

resultaten på skolorna. En av fördelarna med kommungemensam screening och Nationella 

Prov är att det blir näst intill omöjligt att missa någon elev på vägen eller att upptäcka någon 

alldeles för sent. En annan fördel är att resultaten ger möjlighet att statistiskt kunna följa 

skolors och kommuners resultat över tid.  

Frågan är om alla dessa tester och screeningar som finns för lärarna att luta sig emot, gör att vi 

glömmer bort eller inte hinner med att vara uppmärksamma under det vardagliga pedagogiska 

arbetet med eleverna. Finns det en fara i att lärare enbart litar på testresultaten istället för att 

lita på sin professionella kunskap om elevernas utveckling? Min tolkning är att vi lever i ett 

samhälle där mätbara resultat är det som räknas i första hand, resultat som går att jämföras 

med andra skolor, kommuner eller länder och som går att föra statistik på. Men för den skull 

får vi inte underskatta vikten av de dagliga mötena mellan lärare och elever och att det viktiga 

pedagogiska arbetet som sker i klassrummet också är en väg att upptäcka eventuella 

svårigheter hos elever.  
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7.3 Arbetssätt och metoder 

När arbetet kring elever i läs- och skrivsvårigheter ska planeras berättar flera av lärarna att de 

organiserar träningen på tre nivåer, klass- grupp- och individnivå. I klassen handlar arbetet 

mestadelas om att kompensera genom egen dator med talsyntes, möjlighet att lyssna på text i 

stället för att läsa och anpassat material på rätt nivå. Lärarna upplever att det är en självklarhet 

för eleverna i klassen att någon eller några elever har alternativa verktyg eller anpassat 

material. Det är viktigt att som lärare skapa en varm och positiv atmosfär i klassrummet, där 

olikheter ses som en tillgång och där alla accepteras för den de är (Taube, 2007). Det är 

lärarens uppgift att vägleda alla i klassrummet så att de lär sig acceptera andras svagheter och 

eventuellt bristande förmågor (Taube, 2007).  

På gruppnivå är det vanligt med läsecirklar eller parläsning. Vid de tillfällena finns möjlighet 

att diskutera innehållet i texter och nya ord, vilket innebär möjlighet till interaktion, att lära i 

samspel med andra. Det är genom kommunikation med andra som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter (Säljö, 2010). Det är genom att höra vad andra talar om hur de 

föreställer sig världen som eleven blir medveten om vad som är intressant och värdefullt. 

Kunskaper och färdigheter av dessa slag kommer från de insikter och handlingsmönster i ett 

samhälle och som vi blir delaktiga igenom interaktion med andra människor (Säljö, 2010).  

Den enskilda träningen sker på flera skolor genom en till en undervisning i intensivperioder, 

även om det ibland är svårt att få till tidsmässigt och resursmässigt. Några av lärarna beskriver 

att målet är att få till en till en-undervisning i intensivperioder, men att de inte riktigt lyckas 

fullt ut eftersom det ofta är ont om tid eller att specialläraren inte hinner med alla elever som 

behöver hjälp. Forskningen visar att lästräning bör vara systematiskt upplagda och intensiva. I 

metaanalyser framgår att det är bättre att komprimera träning i stället för att sprida ut samma 

mängdträning över långa tidsperioder (Gustafson, 2011). Det framgår också att insatserna bör 

sättas in tidigt för att vara mest effektiva. Det är också viktigt, menar Gustafson (2011), att 

träningen vilar på vetenskaplig grund och den ska upplevas som stimulerande och rolig. 

Motivation kan ses som en nödvändig förutsättning för lärande. Genom en till en-

undervisning har man möjlighet att få nödvändig och effektiv tid på inlärningsuppgiften 

(Lundberg, 2010). Metoden ger ökat engagemang, man kan fånga elevens uppmärksamhet 

och eleven får omedelbar bekräftelse eller korrigering. Eleverna behöver mänskligt stöd och 

mycket uppmuntran, tillit och bekräftelse. Det är i det personliga mötet med en annan 

människa som nya vägar för utveckling kan öppnas (Lundberg, 2010).  
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När lärarna berättar om arbetet med eleverna ligger fokus till stor del på organisation och 

liten del på innehållet. Det är få lärare som egentligen beskriver vad träningen innehåller, vad 

de gör och hur de gör. Kanske beror det på att flera av de lärare som intervjuats inte själva 

håller i specialundervisningen och därför inte är helt insatta i det faktiska arbetet. Men det 

som ändå nämns som innehåll i undervisningen är t.ex. träning på fonologisk medvetenhet, 

ordavkodningsträning med hjälp av läslistor och MG-programmet samt träning på flyt i 

läsningen med upprepad läsning. Det finns ett starkt empiriskt stöd i att fonologiska förmågor 

är grundläggande för barns tidiga läsutveckling (Gustafson, 2011). Detta gör att läsforskare 

idag är överens om att fonologisk träning är en effektiv metod för läsinlärningen. Enligt 

Gustafson (2011) bör undervisningen även innehålla träning på kopplingen mellan fonem 

(enskilda språkljud) och grafem (skrivna tecken såsom bokstäver), övningar för att uppnå 

läsflyt samt övningar för att utveckla goda läsförståelsestrategier. Det viktiga är inte detaljerna 

i innehållet, utan att undervisningen utgår från någon metod som innehåller dessa delar.  

 

7.4 Teoretiskt perspektiv 

Den här studien har skett mot bakgrund av ett specialpedagogiskt perspektiv, vilket innebär 

att skola och utbildning ska vara likvärdig och öppen för mångfald och variation (Persson, 

2007). Enligt Läroplanen (Skolverket, 2011) ska skolan anpassa miljö och undervisning efter 

barnens olika behov och förutsättningar, vilket stämmer överens med det relationella synsättet 

(Persson, 2007) som betonar vikten av att förändra omgivningen och anpassa undervisningen 

så att den ska passa alla. Av det lärarna berättar förstår jag att deras intention är just att finna 

varje barns nivå och utgå därifrån.  

Samtidigt framgår av intervjuerna att lärarna växlar mellan flera olika synsätt beroende på 

situation. När det gäller det individuella arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter 

dominerar det kategoriska synsättet (Persson, 2007) där svårigheterna uppmärksammas och 

tränas på. Det framgår av resultaten att det sker en hel del screening och tester av eleverna där 

fokus ligger på att upptäcka ”svaga elever” och träna med dem enskilt eller i liten grupp. I 

klassrumsarbetet är det kompensatoriskt synsätt (Nilholm, 2007) som dominerar. Genom att 

kompensera för svårigheterna med hjälp av dator, inlästa texter och anpassat material, kan 

eleverna delta i det vardagliga klassrumsarbetet.  

Dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) framträder även till viss del. Lärarna resonerar om 

fördelar å ena sidan och nackdelar å andra sidan. De ställs inför att ständigt göra avvägningar 



42 
 

och fatta olika beslut. I vardagen handlar arbetet till stor del om att få klassrumssituationen att 

fungera samtidigt som den viktiga enskilda träningen måste organiseras och genomföras. 

Dilemmaperspektivet handlar till stor del om olösliga dilemman och om att kompromissa 

mellan att anpassa undervisningen och identifiera svårigheter hos eleven.  

 

7.5 Avslutande reflektion 

Jag har i den här studien försökt fånga lärares och speciallärares uppfattningar om arbetet 

kring och med elever i läs- och skrivsvårigheter. Jag har i metodkapitlet nämnt att min 

undersökning enbart grundar sig på kvalitativ intervju som datainsamling. Därför har det 

ibland varit svårt att avgöra vad som är lärares teoretiska resonemang och vad som faktiskt 

realiseras i vardagen. Resultatet hade troligen fördjupats om jag hade använt mig av 

ytterligare en datainsamlingsmetod, som till exempel deltagande observation. Det skulle givit 

mig insikt i hur arbetet med eleverna fungerar i praktiken. Dessutom hade jag önskat få gå 

djupare in på exakt hur lärarna arbetar med eleverna i en till en-undervisningen och i detalj 

studera hur de gör och vad de gör. Detta skulle kunna vara förslag till fortsatt forskning inom 

området. Lärarnas och speciallärarnas berättelser i den här undersökningen kommer att ligga 

till grund för mig i min framtida yrkesroll som speciallärare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Litteraturförteckning 

 

Adams, M. (2000). Beginning to Read. Thinking and Learning about Print. Cambridge. 

Mass.: The MIT Press. 

Alatalo, T. (2011). Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1-3; Om lärares möjligheter och 

hinder. Göteborgs universitetet: Psykologiska institutionen.   

Bjaalid, I.K; Høien, T & Lundberg, I (1997). Dual Route and Connectionist Models: A Step 

Towards a Combined Model. Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 38, No 1, 73-82 

Bjar, L. & Frylmark, A. (red.). (2009). Barn läser och skriver – specialpedagogiska 

perspektiv. Lund: Studentlitteratur.  

Bjar, L. & Liberg, C. (red.) (2003). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber Ekonomi.   

 

Bråten, I. (red.) (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur.  

 

Cain, K. (2010). Reading Development and Difficulties. Oxford: BPS Blackwell. 

 

Carlström, I. & Carlström Hagman, L-P. (2006). Metodik för utvecklingsarbete och 

utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 

 

Cunningham, A. E. & Stanovich, K. E., (1997). Early reading acquisition and its relation to 

reading experience and ability ten years later. Developmental Psychology, 33 (6), 934-945 

Dahlin, K. (2011). Arbetsminne. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och andra svårigheter 

med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Dalen, M. (2007). Intervju som metod. Malmö: Gleerups. 

Ehri, L., Nunes, R. S., Willows, D., Schuster, B. V., Yaghoub-Zadeh, Z., & Shanahan, T. 

(2001). Phonemic awareness instruction helps children learn to read: Evidence from the 

National Reading Panel’s meta-analysis. Reading Research Quarterly, 36, 250-287 

Einarsson, C., & Hammar Chiriac, E. (2002). Gruppobservationer. Lund: Studentlitteratur. 



44 
 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber.  

 

Elwér, Å. (2011). Specifika läsförståelseproblem. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och 

andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Eriksson Gustavsson; A-L (2005). Jag fixar det oftast! Hur industriarbetare hanterar läs- och 

skrivkrav i arbetet. Lund: Studentlitteratur. 

Fejes, A. & Thornberg, R. (red), (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber. 

 

Frost, J. (2002). Läsundervisning. Praktik och teorier. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Frykholm, C-U. (2007). Pedagogiska konsekvenser. I Skolverket (red.). Att läsa och skriva – 

forskning och beprövad erfarenhet. (reviderad upplaga, utgiven av dåvarande Myndigheten 

för skolutveckling), 101-119. Stockholm: Liber. 

Fälth, L. (2013).  The use of interventions for promoting reading development among 

struggling readers. Linnaeus University, Växjö: Department of Pedagogy. 

Giota, J. (2006). Självbedöma, bedöma eller döma? Om elevers motivation, kompetens och 

prestationer i skolan. Pedagogisk forskning i Sverige 11:2, 94-115 

 

Gustafson, S. (2011). Dyslexi och interventioner. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och 

andra svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Gustafson, S., Fälth, L., Svensson, I. (2011). Effects of Three Interventions on the Reading 

Skills of Children With Reading Disabilities in Grade 2. Journal of Learning Disabilities, 

123-135 

 

Hagtvet, B. Eriksen (2004). Språkstimulering Del I. Tal och skrift i förskoleåldern. 

Stockholm: Natur och Kultur.  

 

Hoover, W. A. & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing: An 

Interdiciplinary Journal 2, 127-160 

 



45 
 

Jacobson, C. (2006). Hur kan vi se på läs- och skrivsvårigheter? Dyslexi – aktuellt om läs- och 

skrivsvårigheter nr 4/2006. 

 

Jacobson, C. (2011). Kartläggning av dyslexi. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Kvale, S. & Brinkman, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Körling, A-M. (2012). Den meningsfulla högläsningen. Stockholm: Natur och Kultur. 

Liberg, C. (2007). Läsande, skrivande och samtalande. I Skolverket (red.). Att läsa och skriva 

– forskning och beprövad erfarenhet. (reviderad upplaga, utgiven av dåvarande Myndigheten 

för skolutveckling), 25-42. Stockholm: Liber. 

Lundberg, I. (2008). God skrivutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

Lundberg, I. (2010). Läsningens psykologi och pedagogik. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

Lundberg, I. & Herrlin, K. (2003). God läsutveckling. Stockholm: Natur och Kultur. 

Nielsen, C. (2011). The Most Important Thing: Students with Reading and Writing 

Difficulties Talk about Their Experiences of Teachers' Treatment and Guidance. 

Scandinavian Journal of Educational Research, 551-565 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur. 

 

Olofsson, Å. (2011). Fonologisk medvetenhet. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

Persson, B. (2007). Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. Stockholm: Liber. 

 

Reeve, Johnmarshall (2006). Extrinsic rewards and inner motivation. In C.M. Evertson & C.S. 

Weinstein (Eds.) Handbook of Classroom Management. N.J.: Lawrence Erlbaum, 645-664. 

 

Samuelsson, S. (2011). Dyslexi och ADHD. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~JN%20%22Scandinavian%20Journal%20of%20Educational%20Research%22%7C%7Csl~~rl','');


46 
 

Scarborough, H. (1998). Early identification of children at risk for reading disabilities, 

phonological awareness and some other promising predictors. I B.K. Shapiro, P.J. Accardo & 

A.J. Capute (Eds.). Specific Reading Disability. A View of the Spectrum. Timonium, MD: 

York Press.  

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Hämtad från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

 

Snow, C., Burns, M. & Griffin, P. (1998). Preventing reading Difficulties in Young Children. 

Washington, DC.: National University Press. 

 

Starrin, B. & Svensson, P.G. (red) 1994: Kvalitativ metod och vetenskapsteori. 

Lund: Studentlitteratur. 

 

Swalander, L. (2006). Reading achievement, its relation to home literacy, self-regulation, 

academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents. Lund University: 

Department of Psychology. 

 

Taube, K. (2007). Läsinlärning och självförtroende: psykologiska teorier, empiriska 

undersökningar och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Norstedts akademiska förlag. 

 

Taube, K. (2011). Barns tidiga skrivande. Stockholm: Nordstedts akademiska förlag. 

Vellutino, F. R., Fletcher, J. M. (2005). Developmental Dyslexia. I: Hulme, C. & Snowling, 

M. (red). 2005. The science of Reading. Malden: Blackwell publishing. 

 

Westlund, B. (2009). Att undervisa i läsförståelse- Lässtrategier och studieteknik för de första 

skolåren. Stockholm: Natur & Kultur. 

  

Vetenskapsrådet (1:2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wolff, U. (2006) Olika lässvårigheter kräver olika pedagogiska insatser. Dyslexi – aktuellt om 

läs- och skrivsvårigheter nr 1/2006. 



47 
 

Wolff, U. (2010). RAFT - en interventionsstudie för 9-åringar med läs- och skrivsvårigheter. 

Dyslexi, aktuellt om läs- och skrivsvårigheter nr 4, 15-18 

Wolff, U. (2011). Subgrupper av läsare. I: Samuelsson S. m fl. 2011. Dyslexi och andra 

svårigheter med skriftspråket. Stockholm: Natur och Kultur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Annika Rosenlund och är verksam som speciallärare i Norrköpings kommun 

samtidigt som jag läser sista året på speciallärarprogrammet vid Linköpings universitetet. I 

vår ska jag skriva mitt examensarbete som kommer att handla om pedagogers uppfattning och 

erfarenheter om stöd till elever i lässvårigheter. Syftet är att undersöka hur arbetet idag 

bedrivs på skolor och hur stödet till elever i lässvårigheter organiseras, hur lärare ser på 

möjligheter och hinder i arbetet, samt vilka metoder som används. 

 

Därför söker jag lärare och speciallärare som är villiga att delta i en intervju/ett samtal kring 

dessa frågor. Intervjun kommer att genomföras under januari/februari och beräknas ta ca 40 

minuter. I enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler behandlas allt insamlat material 

konfidentiellt och de som deltar kan inte identifieras. Det kommer heller inte att framgå vilka 

skolor som har deltagit. Att delta i studien är frivilligt och man har rätt att avbryta sitt 

deltagande om så önskas. Mina resultat kommer endast att användas i mitt examensarbete, 

vilket kommer att tillhandahållas deltagarna när det är färdigt, om så önskas. 

 

Om du är intresserad av att delta i studien så hör av dig till mig snarast. Det är av stort värde 

för mig att ta del av dina erfarenheter och tankar. Har du frågor får du gärna ta kontakt med 

mig eller min handledare.  

 

Hälsningar Annika Rosenlund 

Mobil nr: 0708-110723 

Mailadress: a.rosenlund@telia.com  

 

Handledare: Docent, Anna-Lena Eriksson Gustavsson 

Institutionen för beteendevetenskap och lärande 

Mailadress: anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se 

mailto:a.rosenlund@telia.com
mailto:anna-lena.eriksson-gustavsson@liu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide     

När läsningen inte bär – vad gör vi då? 

 

Bakgrundsinformation 

Utbildning/examen, antal år i yrket, nuvarande verksamhet, årskurser 

 

Vilka är förutsättningarna för att lärandet ska fungera? 

Vad behöver eleverna ha med sig vad gäller kunskaper och förmågor? 

Varför har vissa elever svårare än andra med sin läsinlärning? Går det att förutsäga? 

 

Hur märker du att en elev har svårigheter med sitt lärande? 

Upptäckt och identifiering. Vilka är signalerna? Tidiga tecken? Screening? 

 

Beskriv vad och hur ni gör när ni upptäcker en elev med läs- och skrivsvårigheter?  

Samtal med elev och förälder? Skrivs ÅP? Vem gör vad? Resurser och kompetens? 

Hur organiserar ni arbetet?  

 

Vilka insatser sätts in och på vilka grunder väljer ni att sätta in de åtgärderna?  

Särskilt stöd? Hur när och var sker stödet? Enskilt, i grupp eller i klass? 

 

Berätta om vilka arbetssätt och metoder som används i arbetet och varför ni valt dessa 

arbetssätt och metoder? 

Vilka metoder är framgångsrika? Vilket/vilka material fungerar väl? Alternativa verktyg? 

Datorprogram/Ipad?  

 

 


