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Sammanfattning 

Studiens syfte var att öka kunskapen om grundlärares perspektiv på läs- och skrivsvårigheter och 

stödinsatser för elever i årskurs 4-6. För att uppnå vårt syfte intervjuades åtta lärare vid två olika 

skolor, fyra på skola A och fyra på skola B. Med utgångspunkt i vårt syfte formulerades 

frågeställningar kring lärarnas erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter, vilket 

perspektiv på läs- och skrivsvårigheter lärarna ger uttryck för, hur lärarna beskriver att de stödjer 

elever med läs- och skrivsvårigheter samt hur lärarna beskriver samverkan med föräldrar, kollegor 

och andra verksamheter. 

Analysen av lärarnas intervjusvar har dels bestått av en tematisk analys kring erfarenheter, 

perspektiv, stödinsatser och samverkan, och dels av en övergripande analys av lärarnas perspektiv 

på elever med läs- och skrivsvårigheter med utgångspunkt i två olika specialpedagogiska 

perspektiv, det relationella och det kategoriska/kompensatoriska, med särskilt fokus på läs- och 

skrivsvårigheter.  

Resultatet av vår tematiska undersökning visar klara likheter i vad lärarna anser vara avgörande 

för elevers läs- och skrivinlärning. Lärarna i de båda skolorna betonar att det är viktigt att stärka 

elevers självbild hos elever med läs- och skrivsvårigheter samtidigt som de anser att de 

specialpedagogiska insatserna har stort betydelse i både lärarnas arbete och elevens utveckling i 

läs- och skrivinlärning. Det framgår även vissa skillnader i studiens resultat om hur lärarna 

samverkar med föräldrar och kollegor. Där skola A samverkade mindre med föräldrar än vad 

skola B gjorde.  

Utifrån ett helhetsperspektiv på lärares uttryck av specialpedagogiska perspektiv visar resultat 

att endast en av åtta lärare ger uttryck för ett tydligt kategoriskt perspektiv, detta för att denne 

lärare ser elever med läs- och skrivsvårigheter med brister, till skillnad från de övriga lärarna som 

snarare ser eleven i svårigheter, vilket tyder på ett relationellt perspektiv. Däremot ger samtliga 

lärare uttryck för ett kompensatoriskt perspektiv där lärarna menar att de behöver kompensera 

elevers individuella svårigheter. 

I diskussionskapitlet för vi resonemang om hur våra resultat förhåller sig till tidigare forskning 

och avslutar med en konklusion samt förslag på fortsatt forskning. 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, specialpedagogiska perspektiv, samverkan, stödinsatser, 

lärande  
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Inledning  

I dagens samhälle är det en viktig förutsättning för individens kunskapsutveckling att ha en väl 

utvecklad läs- och skrivförmåga.1 I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att: ”Skolan ska ansvara för att elever inhämtar och utvecklar sådana 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem.”.2 Vidare framgår det att 

varje elev efter genomgången grundskola ska kunna använda det svenska språket i tal och skrift. 

Det är viktigt att eleverna har en god läs- och skrivkunnighet eftersom läsning och skrivning är 

nyckeln till andra kunskaper. Därför är det viktigt att redan under de första skolåren prioritera läs- 

och skrivinlärning i undervisningen.3 Läraren är en viktig person i elevers första möte med 

läsning och skrivning. Lärarens förmåga att anpassa undervisningen är avgörande om elever 

lyckas eller inte i att utveckla läs- och skrivfärdigheter.4 Att tala och lyssna är naturliga mänskliga 

förmågor tillskillnad från läsning och skrivning som kräver en viss ansträngning att lära in.5 

Människor föds med olika förutsättningar för att läsa och skriva. Läs- och skrivinlärning går som 

en dans för vissa medan andra har svårigheter och behöver mer tid och träning.6   

Orsakerna till svårigheterna kan vara olika.7 Andersson m.fl. hävdar att en av orsakerna till läs- 

och skrivsvårigheter kan vara dålig undervisning.8 Författarna skriver om framgångsrikt 

specialpedagogiskt arbetssätt med barn som har läs- och skrivsvårigheter. Hög lärarkompetens är 

en av de viktigaste faktorerna, detta innebär att när en erfaren lärare är insatt i flera olika metoder 

och material där han/hon kan anpassa undervisningen efter varje elev och på så sätt hjälpa eleven 

att hitta strategier som leder till goda framsteg.   

Under vår tidigare verksamhetsförlagda utbildning har vi fått höra att vi med stor sannolikhet 

kommer att möta elever med läs- och skrivsvårigheter i vårt framtida yrke. Med utgångspunkt i 

detta har vi bland annat valt att undersöka lärarens syn på sin metodik samt vilka hjälpmedel det 

finns för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

Gülüzar Caglayan ansvarar för resultat och analys i delstudien om skola A och Huda 

Demetgül ansvarar om resultat och analys i delstudien om skola B.  

                                                 
1 Stadler, 1998 s.5. 
2 Lgr 11, s.13. 
3 Stadler, 1998 s.5. 
4 Smith, 2000, s. 175. 
5 Stadler, 1998 s.8. 
6 Andersson m.fl., 2006 s.7. 
7 Ibid. 
8 Ibid. s.10. 
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Bakgrund 

Under detta kapitel skrivs det om synen på läsning och skrivning ur ett historiskt perspektiv, hur 

synen på läs- och skrivsvårigheter varit förr, om olika hjälpmedel och stödinsatser samt om vad 

som framgår i läroplanen. 

Läs – och skrivkunnighetens historia i Sverige 

Förr ställde man inte lika höga krav på läsning och skrivning som det görs idag. Denna utveckling 

har skett i takt med samhällsförändringen.9 Förr var det naturligare att uttala sig i tal än skrift.10 

Sverige har sedan 1600 talet varit ett land med läsande folk och forskning visar att man redan då 

kan tala om en allmän läskunnighet. Anledningen till den tidiga läskunnigheten finner man hos 

Luther och reformationen, som ledde till att det befalldes varje individ år 1686 med stöd av 

kyrkolagen att vara läskunniga. Detta för att kunna läsa bibeln och finna den rätta tron.11 För att 

kunna få konfirmeras, ingå i äktenskap, delta i nattvard och vittna i ting var man tvungen att 

kunna läsa, vilket var hemmens ansvar. Präster, biskopar och klockare beordrades genom 

husförhör att kontrollera att hemmen genomförde läsundervisningen. Resultaten kontrollerades 

genom högläsning av katekesen, som var läromedel i hemmen.12 Tillgången till böcker var mycket 

begränsad under 1800 talet och de som kunde läsa använde sin förmåga till att läsa katekesen. Vid 

slutet av 1800 talet blev läsningen en framträdande sysselsättning.13  

Sveriges skolstadga kom år 1842 och det är då man börjar räkna folkskolan. Det var inte 

obligatorisk närvaro i skolan men alla skulle kunna läsa rent och flytande. Under denna tid var det 

fortfarande hemmens ansvar att barnen klarade av läsningens grunder men detta förändrades 

med tiden eftersom föräldrarna var tvungna att arbeta, vilket ledde till att läskunnigheten sjönk.14 

Småskolan infördes 1858 för att den skulle ansvara för läsundervisningen. Detta ledde till att 

läsundervisningen delades in på två olika spår, läroplansnivå och skolpraktiken. Läroplansnivån 

innebär att det är av lagar, förordningar och läromedel som styr läsundervisningen, men även 

skrifter av pedagoger som ville komma med nya tankar och metoder. Skolpraktikern handlar om 

lärarkultur, läs läror och allmänhetens förväntningar.15  

I slutet av 1600-talet kunde majoriteten av svenska folket läsa. Däremot var inte 

skrivförmågan lika utspridd och det utvecklades långsamt fram. Det är inte förrän i slutet av 

                                                 
9 Längsjö & Nilsson, 2005 s.12. 
10 Taube 1997, s.46. 
11 Längsjö & Nilsson 2005 s.27. 
12 Ibid. 
13 Ibid. s.29. 
14 Ibid. s.30. 
15 Ibid. s.31. 



7 

 

1800-talet som man kan tala om en allmänt förekommande skrivförmåga hos svenska folket. Det 

var i folkskolan som barnen skulle göras skrivkunniga, och skrivkunnigheten var på väg att 

utvecklas bland skolbarnen. I småskolan och folkskolan infördes skrivundervisning som i första 

hand handlade om rättskrivning, välskrivning och även krav på rätt skrivställning och 

pennfattning. Läsandet genomfördes för kyrkans och kateketläsningens skull och skrivningen var 

inte lika aktiv handling som läsningen. Att skriva sågs som ett sätt att säga sin egen mening och 

det svarade mer mot ”världsliga behov”, menar Längsjö och Nilsson.16  Detta förklarar en hel del 

om varför läsandet kommer före skrivandet. Under en stor del av 1900-talet kom 

läsundervisningen före skrivundervisningen. Läsmetoden som användes byggde på 

bokstavsenheten och det ställdes samma krav på skrivundervisningen, vilket innebar att stava rätt 

och ha en vacker handstil. Vid en historisk återblick kan man se att skrivundervisningen i den 

svenska skolan just därför handlar om undervisning i stavning, välskrivning och grammatik.17  

Läsning och skrivning i dagens samhälle 

Kraven på läs- och skrivförmåga har kontinuerligt förändrats i takt med samhällsförändringen. 

Idag sker det en oerhört stor utveckling av både information och teknologi. Man måste förbereda 

elever för att ha förmåga att tillägna sig, förstå, kunna använda och kommunicera information 

både effektivt och självständigt. Nivån på läs- och skrivförmåga ökar hela tiden. De krav som 

ställs på elever idag kan dessutom komma att ändras i framtiden, vilket leder till att kraven på 

elevers förmågor ökar ytterligare.18 Det hävdas att elever med läs- och skrivsvårigheter ökar i våra 

skolor men Ericson menar att det är de allt högre kraven som ökar andelen elever med läs- och 

skrivsvårigheter.19 

Synen på läs- och skrivsvårigheter förr 

De första personerna som uppmärksammade läs-och skrivsvårigheter var läkare. Kussmaul är den 

första personen som betraktade läs-och skrivsvårigheter som en sjukdom. År 1877 skrev han om 

läs- och skrivsvårigheter och införde begreppet ”förvärvad ordblindhet”. År 1896 skrev läkaren 

Morgan i British Medical Journal om en 14 åring pojke som hade svårigheter med läsning. 

Synminnen för ord var bristande hos pojken. Morgan tyckte att det motsvarade vad Kussmaul 

betecknat ordblindhet.  Det fanns ingen orsak att misstänka förvärvad hjärnskada, därför blev 

Morgans slutsats att orsaken var en medfödd skada.   

Stödinsatser under denna tid var begränsad fram tills 1879 då en hjälpklass etablerades i 

exempel Norrköping. Det var på grund av ordblindhet som barn överfördes till denna hjälpklass. 

                                                 
16 Längsjö & Nilsson 2005 s.29. 
17 Ibid. s.46. 
18 Ibid. s.23. 
19 Ericson, 2001,s.12. 
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Innan det lät man eleverna gå om en eller flera klasser. Många elever med dessa svårigheter 

placerades i hjälpklasser på grund av att man ansåg att varje människa kan läsa och skriva om den 

anstränger sig.20 Synen man hade på läs- och skrivsvårigheter under 1870 talet kom att ändras 

under 1930 talet. Psykologen Monroe presenterade att det kunde finnas flera faktorer som 

förorsakade läs- och skrivsvårigheter bland annat begränsade inlärningsförmåga, dålig perception 

och dålig hälsa. Detta presenterade Monroe 1932. Till följd av att synen på läs- och 

skrivsvårigheter förändrades inrättades läsklasser. De första två svenska läsklasserna startades i 

Stockholm år 1938. 

Under 1940 talet presenterades Robinsons forskning "Whypupilsfailreadning" som visar att 

sociala, visuella och emotionella svårigheter har stor betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. 

Robinson hade en klinik i Chicago som många svenskalärare besökte. Detta hade en stor 

betydelse för den svenska skolutvecklingen. I Sverige inrättades den första läskliniken år 1949. 

Till en början var läskliniken till för barn från årskurs 1 och 2 men fanns det platser kunde de ta 

emot elever från de högre stadierna. Med åren skedde det en ökning på antalet läsklasser och 

läskliniker vilket ledde till att de kunde ta emot elever från grundskolans alla stadier. Elever med 

gravare läs- och skrivsvårigheter placerades i läsklasser och elever med lättare svårigheter i 

läskliniker. Det fanns god tillgång på läromedel och hjälpmedel för att tillfredsställa elevernas 

individuella behov i de båda klasserna.    

Det skedde en förändring under 1970-talet då synsätten på elevers problem förändrades. 

Tidigare ansåg man att läs- och skrivsvårigheter var en sjukdom hos individen men senare ansåg 

man att det var skolan själv som förorsakade dessa svårigheter. Med det menas att om skolan 

fungerade som den borde skulle inte dessa svårigheter finnas. År 1978 avskaffades läsklasser och 

läskliniker. Elever i dessa klasser flyttades till vanliga klasser där de fick stöd och hjälp genom 

individualisering.21 

Tillväxten av kunskaper om diagnos och behandling av läs- och skrivsvårigheter blev enligt 

Ericson stillastående under 1980- talet.22 Under den tiden förbättrades möjligtvis skolan men inte 

i den utsträckningen att läs- och skrivsvårigheter eliminerades.23 Intresset för läs- och 

skrivsvårigheter ökade återigen under 1990-talet. Kunskaperna har utvecklats vilket gjort att man 

är mer kunnig om läs- och skrivsvårigheter samt orsaker. Denna utveckling har även visat att 

pedagoger kan stödja dessa elever med hjälp av olika hjälpmedel och stödinsatser. 

Hjälpmedel och stödinsatser 

Det är viktigt att vara tydlig med målet i undervisningen för elever som har läs-och 

skrivsvårigheter. Detta på grund av att läsningen redan är tung och ansträngande och genom att 

                                                 
20 Ibid. s.18. 
21 Ibid. s.23. 
22 Ibid. s.24. 
23 Ibid. 
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ha ett tydligt mål blir undervisningen attraktiv. Därför blir det en viktig pedagogiskt fråga hur 

man kan hjälpa dessa elever att nå målen. Høien & Lundberg, menar att kompensatoriska 

tekniker kan i detta fall vara ett utav de hjälpmedel som kan användas i undervisningen.24 

Datorteknik är ett viktigt hjälpmedel för de elever som har läs- och skrivsvårigheter.25 Läraren 

bör göra sina elever medvetna om att utnyttja datorn som ett kompensatoriskt hjälpmedel så 

eleverna kan jobba med samma arbetsuppgifter som klasskamraterna menar Föhrer och 

Magnusson. Den undervisningen som eleven får avgör hur effektivt de kan använda sig av 

hjälpmedel.26 Vidare menar författarna att det inte räcker med att ge eleverna en dator utan man 

måste vägleda de för att ge en förståelse om hur man kan använda datorn till olika skolarbeten för 

att kompensera sina läs- och skrivproblem. Vägledning som är uppdelad i steg och en 

handledning om hur och varför elever ska använda datorn ger eleverna en kontroll över sin egen 

inlärning som leder till att de tar ansvar för sina studier. Detta förändrar elevens självbild som i 

sin tur resulterar till en växande självförtroende. Föhrer och Magnusson skriver att lärarna 

förväntas ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda sig av kompenserande hjälpmedel 

eftersom de med stor sannolikhet kommer någon gång ta emot elever med läs- och 

skrivsvårigheter.27 Undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter kan utföras inom 

klassens ram genom att eleverna får enskild eller specialundervisning i grupp. Det är viktigt att se 

elevernas reaktion till lektionsupplägget. 

Kompenserande hjälpmedel har i dag blivit allt mer vanligt i undervisningen. Föhrer och 

Magnusson menar att datorer och datorbaserad teknologi används mer i undervisningen idag för 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Hjälpmedlen är en möjlighet för dessa elever att klara av sin 

skolgång, skaffa sig en utbildning och senare fungera i arbetslivet. All hjälpmedel som finns 

behöver inte vara teknisk avancerade utrustningar utan låg teknologiska lösningar går också att 

använda som hjälpmedel menar författarna. Föhrer och Magnusson har gjort en grovuppdelning 

av de hjälpmedlen som finns; skriv-, läs- och studiehjälpmedel.  

Ordbehandlare är ett av de skrivhjälpmedel som författarna tar upp. Ordbehandlare hjälper 

elever att koncentrera sig endast på innehållet, vilket leder till att det inte läggs så mycket fokus på 

det mekaniska i skrivandet.28 Ett annat hjälpmedel som författarna tar upp är stavningskontroll 

som ger möjligheten till elever med läs- och skrivsvårigheter att delvis eller helt kompensera för 

stavnings problem. Ord som stavas fel markeras och ett förslag på det rätta ges.29 

Talsyntes används för att få nerskrivna text uppläst. Genom att få höra det man skrivit får eleven 

möjlighet att upptäcka bland annat felstavning och grammatiska omkastningar i 

                                                 
24 Høien & Lundberg, 2004 s. 264. 
25 Föhrer & Magnusson, 2003, s. 177. 
26 Ibid. 
27 Ibid. s.178. 
28 Ibid. s.25. 
29 Ibid. 
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texten.30 Taligenkänning ger möjligheten att kontrollera datorn genom att tala till den, den 

förvandlar talet till text. Det som talas in i mikrofon syns tydligt på dataskärmen där läsaren får 

möjlighet att kontrollera att texten stämmer överens med det som har sagts.31 

Läs hjälpmedel som talboksspelare och dator används till att lyssna på inspelningar av texter 

som finns på cd-form, DAISY (Digitalt Audio – baserat informationssystem).32 Skanner och 

OCR (Optical Character Recognition) som med hjälp av skanner kan kopiera in texter och bilder 

i datorn. Texten som man skannar in kan sedan läsas upp med hjälp av talsyntes.33 

Hjälpmedel som tas upp för studier är ordböcker, lexikon och uppslagsverk på cd-rom. 

Genom att använda sig av sökfunktioner som finns på uppslagsverken blir det lättare för eleven 

att hitta de ord som de har svårt att hitta i vanliga ordböcker. Texten läses upp med hjälp av 

talsyntes.34 

Läroplanen 

I Sverige har vi en likvärdig utbildning. Med det menas det att skolan ska ta hänsyn till elevernas 

olika förutsättningar och behov. Läroplanen fastslår att skolan ska ansvara för att eleverna 

inhämtar och utvecklar kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, 

vilket bland annat är att kunna läsa och skriva samt att dessa elever når målen efter genomgången 

grundskola. Skolan ansvarar även för att varje elev kan använda det svenska språket i tal och 

skrift på ett rikt och nyanserat sätt.35  

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

[…] stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter […] organisera 

och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga […] (Skolverket, 2011, s.9) 

I läroplanen betonas det att skolans uppdrag är bland annat för att förbereda dem för att leva och 

verka i samhället. Det finns beständiga kunskaper som skolan ska förmedla för att utgöra den 

gemensamma referensram som alla i samhället behöver.36 I kursplanen för svenska står det att 

undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.37 

Skollagen har ändrats sedan 2010 för lärares arbete på hur de ska stödja och stärka elever som 

är i behov av särskilt stöd. Särskilda stödet skall först ges inom klassens ramar och sedan om det 

finns särskilda skäl blir eleven placerad i en annan klass. Om eleven riskerar att inte nå 

kunskapsmålen ska läraren meddela detta till rektorn som i sin tur upprättar ett åtgärdsprogram 

                                                 
30 Lundgren & Ohlis, 2013 s.46. 
31 Föhrer & Magnusson 2003 s.26. 
32 Ibid. s.27. 
33 Ibid. 
34 Ibid. s.28. 
35 Lgr 11 s.8. 
36 Ibid. s.9. 
37 Ibid. s.222. 
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tillsammans med vårdnadshavare.38 Syftet med åtgärdsprogrammet är att elever med svårigheter 

skall uppnå kunskapskraven, eftersom skolan är ansvarig för elevers kunskapsutveckling.39  

Med utgångspunkt i ovanstående syftar vi till att öka kunskaper om grundlärares perspektiv på 

läs- och skrivsvårigheter och stödinsatser för elever i årskurs 4-6. Genom denna undersökning vill 

vi få svar på vilka erfarenheter lärarna har av elever som har läs- och skrivsvårigheter, hur de 

definierar läs- och skrivsvårigheter, hur de stödjer de samt hur samverkan med förälder, kollegor 

och andra verksamheter ser ut på skolorna. 

                                                 
38 Skollagen 2010:800, s.12. 
39 Skollagen 2010: 800, s. 13. 



12 

 

Litteraturöversikt 

I litteraturöversikten skrivs det om tidigare forskning samt teoretiska utgångspunkter som är 

relevanta för denna studie. 

Tidigare forskning 

Avsnittet inleds med en översiktsbild av vad läs- och skrivsvårigheter är, orsaker till dessa 

svårigheter samt förebyggande och stödjande läs- och skrivpedagogik. Sedan följer en beskrivning 

av framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande. Därefter belyses lärarens roll samt samverkan med 

föräldrar, kollegor och andra verksamheter. Slutligen beskrivs teoretiska utgångspunkter. 

Under detta kapitel var det önskvärt att ha med tidigare forskning om vilka erfarenheter 

grundlärare har av elever med läs- och skrivsvårigheter. Sökning har gjorts med hjälp av 

personalen på Blåsenhus bibliotek vid Uppsala universitet samt egna sökningar på nätet, utan 

resultat. 

Vad är läs- och skrivsvårigheter? 

I takt med att kraven på skriftspråket har ökat i både samhälle och skola har även 

uppmärksamheten för läs- och skrivsvårigheter ökat. Nielsen skriver om att forskningen har 

intresserat sig för dessa problem under hela 1900 - talet.40 Under åren har uttrycket som 

pedagogerna kännetecknat som läs- och skrivsvårigheter varit varierande skriver Nielsen och 

Geijer i sina studier. Ordblindhet och dyslexi är medicinska och psykologiska benämningar som 

används. Termerna ordblindhet och dyslexi ses som brister hos den enskilda människan till 

skillnad från läs- och skrivsvårigheter som visar en otillräcklig funktion.41 

Geijer skriver om primära och sekundära symtom. Det först nämnda symptomen visar på 

brist i det fonologiska systemet och det sist nämnda symtomen visar på socioemotionella 

anpassnings- och beteendesvårigheter. Dålig uppfattning, oregelbundna och kaosartade 

ögonrörelser är exempel på sekundära svårigheter.42 Studien Geijer genomfört visar att lärarna 

saknar kunskap om läs- och skrivsvårigheter trots att de har utbildning i specialpedagogik. Det 

som även visas i slutresultatet är att lärarna i Geijers studie uppfattar att de inte kan definiera 

begreppet läs- och skrivsvårigheter.43  

                                                 
40 Nielsen, 2005, s.88. 
41 Ibid. s.89. 
42 Geijer, 2003, s.27. 
43 Ibid. s.103-104. 
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Orsaker till läs- och skrivsvårigheter 

Det finns flera olika orsaker som samverkar till att läs- och skrivsvårigheter uppkommer. För att 

ta reda på vilka orsaker som ligger till grund till elevers svårigheter kan man göra en analys, detta 

för att kunna förbättra situationen. De vanligaste orsakerna till läs- och skrivsvårigheter enligt 

Stadler kan vara bland annat att: 

- eleven har gått miste om grundläggande moment på grund av stor 

frånvaro den första skoltiden 

- eleven inte kan ta till sig undervisningen på grund av bristande kognitiv 

och språklig moment […] 

-  undervisningssättet inte har passat elevens inlärningsförmåga 

(Stadler, 1998 s. 92-93) 

The National Institutes of Health har på uppdrag av USA:s kongress genomfört en longitudinell 

undersökning av ungefär 2500 barn med läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen visade att den 

vanligaste orsaken till läs- och skrivsvårigheter är att lärarna inte anpassar undervisningen till 

elevens behov eller att behov av insatser i en aktuell utvecklingsfas inte införts.44 Även Geijer 

skriver i sin avhandling att undervisningen kan skapa läs- och skrivsvårigheter. Utgår läraren ifrån 

att elever har vissa kunskaper som de egentligen inte har kan det leda till att elever får läs- och 

skrivsvårigheter. Geijer menar att läraren behöver kunna möta eleven i sin utveckling istället för 

att vänta på att något ska hända. Detta kallar Geijer för mognadssyn och menar att läraren inte 

ska ha en sådan syn på barnen utan att läraren ska möta barnet i sin utveckling.45 Nielsen skriver 

att orsakerna kan vara olika, det kan dels vara i förhållande till skriftens form och innehåll men 

även i förhållande till undervisningen och lärandekontexten. Forskarens studie visar att deltagarna 

i hennes undersökning upplever att orsakerna till deras svårigheter kan vara dessa.46 

Å andra sidan skriver Sohlman att hörseln och ögonen kan vara orsak till läs- och 

skrivsvårigheter. Hör barnet inte tillräckligt bra leder det till att barnet får svårt att skilja på 

språkets alla ljud. Sohlman menar att om inte den auditiva förmågan utvecklas kan det resultera i 

att individen kan få svårigheter att läsa och skriva.47 Ögonens rörelseförmåga och flexibilitet kan 

leda till läs- och skrivsvårigheter. Ögonen är ett verktyg som vi använder oss av när vi läser och 

för att använda ögonen behöver vi ha utvecklat rörelseförmågan och flexibiliteten menar 

Sohlman.48 

Även Tjernberg lyfter fram väsentliga orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att det 

kan bero på "1) Problem med kopplingen mellan fonem och grafem, 2) avsaknad av 

                                                 
44 Stadler 1998 s.93. 
45 Geijer, 2003, s. 14-15. 
46 Nielsen, 2005, s.277. 
47 Sohlman, 2005,s. 15. 
48 Ibid. s.44. 
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läsförståelsestrategi samt 3) brist på motivation för läsning.".49 Det först nämnda leder till att 

läsningen blir besvärlig eftersom eleven saknar förståelse av ords fonologiska uppbyggnad som i 

sin tur leder till att avkodningen tar all kraft. Detta leder till att eleven då tappar läsförståelsen.50  

Förebyggande och stödjande läs- och skrivpedagogik 

Läraren ses som en nyckelperson för elever, särskilt för de som har vissa svårigheter.51 Det är 

viktigt att tidigt upptäcka svårigheter som eleven har för att kunna sätta in det stöd som krävs så 

att eleven uppnår kunskapskraven samtidigt som det ger god hjälp till dessa barn.52 Beroende på 

vilken kapacitet som brister måste läraren identifiera brister och hitta elevens lärostrategi och 

sedan hjälpa eleven att utveckla en annan lärostrategi som är mer framgångsrik. Med andra ord 

menas det att man ska bygga på elevens starka sidor och inte lägga för mycket energi på de svaga 

sidorna.53  

Gustafsson lyfter fram i sin studie att läraren behöver ha kompetensen till att se när en elev 

behöver hjälp.54  Det är viktigt att elever har en god självbild, eftersom en dålig självbild kan vara 

en utav orsakerna till läs- och skrivsvårigheter. Även Jonsson, Nielsen och Tjernberg lyfter fram 

självbildens betydelse i sina studier och menar att det krävs en god självbild för att kunna utveckla 

en positiv kunskaps- och färdighetsutveckling. Vidare lyfter forskarna även fram lärarens 

kompetens som en avgörande betydelse för en god läs- och skrivundervisning.55 Därför är det 

viktigt menar Gustafsson, att läraren stärker elevers självbild genom att ge dem utmaningar 

samtidigt som de får känslan av att de kommer lyckas.56 Tjernberg och Nielsen skriver i sina 

avhandlingar att det är viktigt att läraren kan se vilka stödinsatser samt hjälpmedel som är 

passande till eleven. Forskarna menar att rätt stödinsats i tidigt skede kan hjälpa eleverna att 

handskas med sina svårigheter.57 För att motverka läs- och skrivsvårigheter menar Gustafsson att 

lärarkompetensen är den avgörande faktorn och inte valet av läs- och skrivinlärningsmetod.58 

Framgångsfaktorer i läs- och skrivlärande 

Under lång tid har det gjorts debatter om vad som konstituerar god läs- och skrivundervisning 

och många motsägande åsikter har förts fram. En viktig fråga har varit vilken metod som är 

lämpligast för att lära elever läsa och skriva. Fokusen riktades på hur elever bäst kan lära sig läsa 

och skriva genom att utgå från delarna, som är fenomenet eller från helheten. Två läs inriktningar 

                                                 
49 Tjernberg, 2013, s.41. 
50 Tjernberg, 2013, s.41. 
51 Gustafsson & Mellgren, 2005, s.20. 
52 Tjernberg, 2013, s.40; Nielsen, 2005, s.93. 
53 Gustafsson & Mellgren, 2005, s.20. 
54 Ibid. s.2. 
55 Jonsson, 2006,s.39; Nielsen, 2005, s.92; Tjernberg, 2013,s.42. 
56 Gustafsson och Mellgren, 2005, s.50. 
57 Tjernberg, 2013, s.42; Nielsen, 2003, s.274. 
58 Gustafsson & Mellgren, 2013, s.2. 
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utvecklades, whole language och phonics. Dessa inriktningar har två olika utgångspunkter: den 

syntetiska och den analytiska principen. Den syntetiska principen handlar om att det lärs in en rad 

del färdigheter som sedan sammansmälts till en sammanhängande läsprocess. Den analytiska 

principen utgår från helheten som sedan arbetas med på en mer ingående nivå, dessa olika 

principer visar en tydlig motsatthet till varandra.59 

Gustafsson skriver om läs- och skrivundervisnings traditionerna i Sverige.60 Forskarna menar 

att man börjar med läsinlärningen och att utgångspunkten är vårt skriftspråkssystem som grundas 

på ljud. Undervisningen grundar sig på en fonologiskt orienterad metodik som kallas 

”ljudmodellen”. Detta innebär att undervisningen handlar om alfabetet, bokstävernas former, 

förbindelsen mellan bokstavsymbolerna och talspråkets ljudsystem.61 Vidare skriver forskarna om 

Vygotskijs framhävande, att det är naturligt att barn i sitt lärande först begriper de yttre 

synvinklarna av språket och sedan uppfattar de inre synvinklarna. För att kunna följa ett barns 

lärprocess i läsning och skrivning är det viktigt att det finns dokumentation som lärarna kan följa 

menar Vygotskij.62 Stanovich pekar på liknande exempel och påstår att barn i tidig ålder 

upptäcker den alfabetiska koden, vilket ökar deras ordförråd.63 Därefter får barnet ett 

automatiserat läsande, som i sin tur leder till att de läser mer. Gustafsson skriver att barn som får 

svårigheter vid läsinlärningen avstår från läsning och väljer enklare texter. Anledningen till detta 

är att de inte kommer förbi ord avkodningen samt att de tappar förståelsen.64 

Lärarens roll och stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter 

Lärarkompetensen har en avgörande betydelse för elevers resultat i skolan. Gustafsson skriver i 

sin studie att läraren är en nyckelperson för alla elever på skolan. För de elever som har svårt med 

läs- och skrivinlärning har läraren en betydande roll och forskaren menar att skolan behöver bli 

bättre på att möta dessa elever.65 Det är lärarens ansvar att upptäcka och stödja de elever som har 

svårigheter. Att hitta och utveckla fungerande lärostrategier bör vara lärarens specifika kompetens 

eftersom det är ett sätt att möta läs- och skrivproblem. Dessa elevers behov kan synliggöras 

genom pedagogiska åtgärder menar Geijer.66 

Nielsen och Tjernberg lyfter fram i sina avhandlingar samspelets betydelse mellan lärare och 

elev och att det har betydelse för utveckling och lärande.67 Nielsen skriver i sin avhandling att 

lärande bygger på det vi redan vet och därför blir det viktigt att visa eleverna att man tar tillvara 

                                                 
59 Tjernberg, 2013,s.38. 
60 Gustafsson & Mellgren, 2005, s.2. 
61 Ibid. 
62 Ibid. s. 3-4. 
63 Ibid. s.13. 
64 Ibid. 
65 Ibid. s.20. 
66 Geijer, 2003, s.17. 
67 Tjernberg, 2013, s.47. 
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deras förkunskaper.68 Läraren bör ha förkunskaper om elevernas individuella förutsättningar och 

behov, samtidigt som de använder sig av adekvat språk som svarar mot elevernas förståelse.69 

Elever med läs- och skrivsvårigheter riktar sitt lärande till det som fångar deras intresse, därför är 

det viktigt att som lärare finna elevens intresse och sedan agera i "den närmaste 

utvecklingszonen". När eleven får utmaningar och känner att den lyckas leder det till att den 

sedan agerar på egen hand. 70  

Syftet med Tjernbergs avhandling var att analysera framgångs faktorer i läs- och skrivinlärande 

och att även utreda hur läraren stärker sin yrkesskicklighet. Tjernberg använder sig av olika data 

insamlingsmetoder, triangulering, för att öka trovärdigheten och tillförlitligheten. De 

forskningsmetoder som Tjernberg använt sig av var; klassrumsobservationer, 

medvetandegörande samtal, informella samtal, fältdagbok samt dokumentstudier. Resultatet i 

Tjernbergs studie visar att lärarna betonar att det är viktigt att ge alla elever utmaningar i sitt 

lärande.71 Läraren ska vara en handledare för sina elever och tydliggöra för de vad som gynnar 

deras utveckling och inlärning. Detta nämner Vygotskij som "förmedlad inlärning".72 

Samverkan med föräldrar, kollegor och andra verksamheter 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet framgår det att skolan ska 

samarbeta tillsammans med vårdnadshavare för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för 

elevens utveckling och lärande. Gustafsson har studerat om hur man kan förstå barns tidiga 

skriftspråkande med hjälp av två intervjustudier. Det ena då forskaren intervjuar en elev och det 

andra då forskaren intervjuar elevens lärare.73 I studien lyfter Gustafsson även upp samverkan 

mellan skola och vårdnadshavare till elever med läs- och skrivsvårigheter. Forskarna skriver att 

lärarna lägger ansvaret till vårdnadshavarna när de räknar med att föräldrarna kontrollerar 

barnens läsning och menar att det leder till en risk att föräldrar - barnrelationen störs. Forskarna 

menar att föräldrarna ska vara förälder istället för lärare och att man inte kan ta förgivet att 

föräldrar har en sådan pedagogisk kompetens.74 

Karin Zetterqvist Nelson har i sin avhandling studerat hur vårdnadshavare till elever med 

dyslexi respektive läs- och skrivsvårigheter handskas med dessa diagnostiska termer. Intervjuerna 

Zetterqvist genomfört visar bland annat att föräldrar väljer att beskriva relationen med skolan 

som en kamp och konflikt. Dem beskriver att det dels handlar om definitionen av barnets 

problem men även vilka resurser barnet ska få.75 Zetterqvist Nelson menar att både lärare och 

                                                 
68 Nielsen, 2005, s.77. 
69 Tjernberg, 2013, s.54. 
70 Gustafsson & Mellgren, 2005, s.50. 
71 Tjernberg, 2013, s.182. 
72 Gustafsson & Mellgren, 2000:8, s. 38-39. 
73 Ibid. s.69-70. 
74 Ibid. s.3. 
75 Zetterqvist Nelson, 2000, s. 177. 
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vårdnadshavare har ett slags arbetsindelning i relation till barnet och för att det bästa möjliga stöd 

ska ges till eleven bör samverkan mellan hemmet och skolan fungera.76 

Tillskillnad från Gustafsson och Zetterqvist Nelson har Lena Geijer studerat hur skolan 

genom fokussamtal om läs- och skrivsvårigheter/dyslexi kan utveckla kompetens som kan leda 

till verksamhetsförändringar.77 Geijer ger arbetslaget som exempel på en form av samarbete inom 

skolan. Forskaren skriver att skolan bör fördjupa sina kompetensområden och integrationen 

mellan professionella yrkesgrupper och menar att samarbetet i arbetslaget inte är en lösning på 

detta problem. Det blir mer betydelsefullt om lärarna får möjligheter att förena samtalen till sina 

egna faktiska problem och att de får tid att undersöka prövningar samt reflektera över dem. 

Lärarna som deltog i Geijers studie påvisade att de var professionella mot vårdnadshavare och 

eleverna men att de saknade kommunikation med de andra yrkesgrupperna.78 Lärare och 

speciallärare ansåg att brist på tid och tillvägagångssättet att organisera verksamheten förhindrade 

dem från byte av information vad gäller barn med läs och skrivsvårigheter.79   

Teoretiska utgångspunkter 

Specialpedagogik är enligt Nilholm från att det finns vissa situationer där den vanliga 

pedagogiken inte räcker till. Nilholm talar om olika perspektiv på specialpedagogik. Historiskt har 

specialpedagogik riktat sig mot vissa grupper av individer, där grupperna fått resurser och 

särskilda lösningar som man betraktat vara positiva för dem. Nilholm skriver att specialpedagogik 

som verksamhetsområde är sammankopplat med en förklaring med en negativ betydelse 

eftersom den vanliga pedagogiken är otillräcklig.80 

Ett kompensatoriskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Det kompensatoriska perspektivet på läs- och skrivsvårigheter har sin grund i att ge 

kompensation i de brister som individerna uppvisar.  För att kunna rekommendera metoder och 

åtgärder för att lösa problem som individerna visar identifieras olika problemgrupper. Detta för 

att gynna en förståelse av gruppens problem. Problemgruppen söker efter grundläggande 

neurologiska och psykologiska processer som kan leda till en sådan förståelse. Att föra samman 

problem till specifika grupper är viktigt inom ett kompensatoriskt perspektiv. Syftet blir sedan att 

hitta metoder och åtgärder som kan stödja eleven. För att hitta en fungerade kompensatoriskt 

lösning är det viktigt att lärarna på skolan, men även hemmet, samarbetar. Detta genom att göra 

åtgärdsprogram för eleven men även genom elevvårdssamtal.81 

                                                 
76 Ibid. s.180. 
77 Geijer, 2003, s.13. 
78 Geijer, 2003, s.157. 
79 Ibid. s.64. 
80 Nilholm, 2007, s.26. 
81 Ibid. s.27. 
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Specialpedagogik är som tidigare nämnt en pedagogik som används när den vanliga pedagogiken 

inte räcker till. Med utgångspunkt i ovanstående teori om var svårigheten finns, riktas också 

specialpedagogiska stödåtgärder mot vissa grupper av individer som kategoriseras tillsammans. 

Barn i problematiska lärandesituationer är exempel på en sådan målgrupp som märks i den 

svenska specialpedagogiska utbildningen.82 Det visar sig att forskarna som har ett kompensatorisk 

synsätt menar att det finns två huvudsakliga drag i läsprocessen: det första, att det handlar om att 

avkoda bokstäver och det andra att kunna använda sin tidigare förståelse.83 Fonologiska processer 

i enskilda individers lärande har visat sig vara avgörande för läsproblemen, trots att detta inte är 

självklart. Inom det kompensatoriska perspektivet har man därför också fokuserat på de 

fonologiska problemen vid individers läsinlärning.84 Det är även viktigt att kunna skriva eftersom 

det är ett sätt att lära sig läsa. Förmågan att skriva och läsa går hand i hand. Fridolfsson menar att 

skrivning i grund och botten är en fonemsegmentering, eleven ska alltså kunna dela upp orden i 

fonem och sedan koppla det med rätt grafem. Därför är det viktigt att skapa läs- och 

skrivaktiviteter där barn jobbar med skrivträning av varierande slag redan i tidig ålder.85 

Ett relationellt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Inom ett relationellt perspektiv uppstår läs- och skrivsvårigheter däremot främst i mötet mellan 

individen och dess omgivning. Problem beträffande samverkan mellan faktorer hos individen och 

faktorer i dess omgivning anses därmed även ligga bakom läs- och skrivsvårigheter. De åtgärder 

som sätts in för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter riktas alltså mot elev, lärare och 

miljön i skolan, samt samspelet mellan dessa. Enligt Persson kan det perspektiv på svårigheter 

som intas avgöra hur elevernas svårigheter betraktas och bemöts i skolan. Skolan ska vara 

likvärdig och ge likvärdiga målsättningar för alla barn, den ska även vara öppen för att stödja och 

bemöta mångfald samt elevers olikheter.86 I ett relationellt perspektiv knyter man inte elevers 

svårigheter till enskilda individer. Svårigheterna kan vara följder av förhållanden på gruppnivå, 

samspelet mellan individ och grupp, eller på organisationsnivå, på vilket sätt skolan hanterar 

dessa elevers olikheter. Persson menar att det relationella perspektivet beskriver förhållanden 

mellan olika deltagare inom skolans verksamhet.87 Perspektivet används för att analysera hur 

lärare och skolor bemöter elever med läs- och skrivsvårigheter; men ska förstås som en ideal typ 

som sannolikt inte existerar i teoretisk form ute i skolorna eller i forskningen.88  

Ur ett relationellt perspektiv ser man skolan som ett ställe för alla barn oavsett vilka 

svårigheter barnet har. Genom att gynna en lärande miljö där man använder sig av individuella 

                                                 
82 Ibid. s.26. 
83 Ibid. s.32. 
84 Nilholm, 2007, s.34. 
85 Fridolfsson, 2008, s.135 – 136. 
86 Persson, 2013, s 142. 
87 Ibid. s.121. 
88 Emanuelsson, Persson, & Rosenqvist, 2001, sida 22. 
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anpassningar kan det resultera i att svårigheter minskas. Författarna menar att man alltså inte ska 

bilda någon specifik grupp för elever med svårigheter utan man ska istället kunna samarbeta och 

inkludera eleven i den vanliga undervisningen.89 Den vanliga undervisningen ska anpassas efter 

individen. Åtgärderna är långsiktigt och utgår från elev, lärare och miljö, därför är ett fungerande 

samarbete viktigt inom relationella perspektivet.90  

                                                 
89 Ibid. s.59. 
90 Persson, 2013, s.45. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om grundlärares perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter och stödinsatser för elever i årskurs 4-6.  

Med utgångspunkt i vårt syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

1. Vilka erfarenheter har grundlärarna av elever med läs- och skrivsvårigheter?   

2. Vilket perspektiv på läs- och skrivsvårigheter ger lärarna uttryck för? 

3. Hur beskriver grundlärarna att de stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter? 

4. Hur beskriver grundlärare samverkan med föräldrar, kollegor och andra 

verksamheter?  
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Metod 

Under detta kapitel skrivs det hur vi gått tillväga i genomförandet av studien. Det är en kvalitativ 
studie där intervju utförts i två skolor. 

Datainsamling 

Studiens syfte är att öka kunskapen om grundlärares perspektiv på läs- och skrivsvårigheter och 

stödinsatser för elever i årskurs 4-6. För att genomföra detta valde vi att använda oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. Det finns kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder som är 

möjliga att använda inom denna studie. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökning 

eftersom vi ansåg att kvantitativa undersökningar, det vill säga enkäter, inte skulle ge oss tydliga 

svar trots tydlighet och noggrannhet i enkätfrågorna. I en kvalitativ undersökning får vi möjlighet 

att fördjupa respondenternas svar och får möjlighet att ställa följdfrågor. Genom intervjuer får vi 

möjlighet att ta del av respondenternas gester och tonfall vilket gör att vi får en 

helhetsuppfattning.  

Under denna studie har vi använt oss av en halvstrukturerad intervju med hjälp av frågor från 

vår intervjuguide.91 Utifrån intervjuguiden genomfördes intervjun i ett öppet samtal där vi även 

utifrån dessa frågor kunde ställa följdfrågor till respondenterna. En intervju som genomförs på 

detta vis kallas en halvstrukturerad intervju. Anledningen till att vi valde en halvstrukturerad 

intervju var framförallt att få mer utvecklade och fördjupade svar från respondenterna samt ta del 

av lärarnas uppfattningar om läs-och skrivsvårigheter.  

Urval 

För denna studie har vi valt att intervjua åtta grundlärare från två olika skolor inom Uppsala 

kommun. Vi har kommit i kontakt med dessa grundlärare genom vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Lärarna arbetar på skolor belägna i norra och centrala Uppsala. Vi har valt att 

intervjua endast mellanstadielärare, detta för att få en uppfattning om deras syn på läs- och 

skrivsvårigheter samt vilka stödinsatser dessa skolor använder sig av. För att öka validiteten har vi 

jämfört likheter och skillnader mellan dessa skolor. Vi valde att boka in intervjuerna utifrån 

respondentens villkor och tidsramar, detta för att minska bortfall av intervjuer. 

Genomförande 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning tog vi kontakt med samtliga lärare och informerade de 

om undersökningens syfte och berättade kort om varför vi valt att undersöka om läs- och 

                                                 
91 Intervjuguide, se bilaga 1. 
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skrivsvårigheter. Vi informerade även lärarna i början att vi skulle använda oss av ljudupptagning 

vid intervjuerna vilket de samtyckte till. Vi försäkrade de även att allt som sägs under intervjun 

behandlas konfidentiellt. I samband med att vi fick deras samtycke bokade vi in intervju tider 

utifrån det som passade respondenten bäst. Respondenterna fick själva välja vart de ville bli 

intervjuade. 

Innan intervjun började hälsade vi på varandra och påminde om de etiska reglerna och att vi 

även skulle använda oss av ljudupptagning, detta för att få en bekräftelse på att vi har tillåtelse till 

att spela in intervjun. För att respondenten ska kunna slappna och finna sig till rätta började vi 

med att ställe ett par bakgrundsfrågor, sedan ställde vi frågor som var relevanta för vår 

undersökning. Det som vi även tänkte på vid intervjun var att övervaka intervjuförloppet, detta 

genom att vara uppmärksam om vi kunde ställa följdfrågor. Efter att ha genomfört intervjun 

avslutade vi genom att fråga om respondenten ville lägga till något som de ansåg att vi missat att 

fråga eller som de trodde att vi kunde ha nytta av i vår undersökning. Sedan tackade vi för den tid 

som respondenten gett oss och för sitt deltagande. 

Bearbetning och analys av insamlade data 

Vid alla intervjuer har vi gjort ljudupptagningar där sedan ljudinspelningarna transkriberats 

ordagrant och vi gjorde även anteckningar. Detta för att undvika misstolkningar av data. Efter 

varje intervju har vi sammanställt intervjusvaren inom de teman som specificerats av våra 

frågeställningar för att få en helhetsbild på lärarnas svar. Intervjusvaren har sammanställts 

tematiskt för varje skola. Vi har tagit med citat ur intervjuerna för att ge belägg för vår analys av 

vad lärarna menar.  

Sedan har vi analyserat resultaten med hjälp av våra teoretiska utgångspunkter, där vi använt 

oss av specialpedagogiska perspektiv för att undersöka vilka pedagogiska perspektiv som lärarna 

ger uttryck för utan att nödvändigtvis ´stå för´ dessa perspektiv.  

Slutligen har vi genomfört en beskrivande jämförande analys och identifierat likheter och 

skillnader mellan hur lärarna svarar i de båda skolorna. Vi har däremot inte använt någon specifik 

metod för att analysera intervjuerna, förutom att ha ställt resultaten från de båda skolorna mot 

varandra, och sammanställt likheter/skillnader.  

Deltagare och skolor 

Skola A 

Skolan är en kommunal skola i Uppsala kommun med naturen runt hörnet. Det är en grundskola 

med 190 elever från förskoleklass till årskurs 5. Resultaten av intervjuerna kommer att disponeras 

efter frågeställningarna. 

Lärare 1 (L1) har jobbat som lärare i sex år och har varit verksam på skolan sedan terminen 

började. L1 har gått lärarutbildning för grundskola med inriktning svenska, matematik och SO för 
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grundskolans tidigare år. L1 har i nuläget en årskurs 4 med 17 elever där tre av dessa har läs- och 

skrivsvårigheter. 

Lärare 2 (L2) har jobbat som lärare i tio år och har varit verksam på skolan fyra år. L2 är 

behörig i samtliga ämnen för grundskolans tidigare år. L2 har i nuläget en årskurs 4 med 14 elever 

där två av dessa har läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare 3 (L3) har jobbat som lärare i två år och har varit verksam på skolan ett år. L3 har läst 

lärarutbildningen med inriktning SO för grundskolans tidigare år. L3 har i nuläget en årskurs 5 

med 22 elever där sex av dessa har läs- och skrivsvårigheter. 

Lärare 4 (L4) har jobbat som lärare i 20 år och har varit verksam på skolan fem år. L4 är 

behörig i samtliga ämnen för grundskolans tidigare år samt har utbildat sig till specialpedagog. L4 

har i nuläget en årskurs 5 med 20 elever där fem av dessa har läs- och skrivsvårigheter. 

Skola B 

Skolan är en kommunal skola i Uppsala kommun med tillgång till grönområden som bjuder till 

många ute aktiviteter. Skolan är en hälsoskola där de särskilt betonar uteaktiviteter. Det är en F-5 

skola med 620 elever varav 117 barn i förskoleklasserna. Resultatet av intervjuerna kommer att 

disponeras efter frågeställningarna. 

Lärare 1 (L1) är grundskolelärare med inriktning matematik, NO och bild. L1 har jobbat som 

lärare i 20 år och har varit verksam på skolan sedan hon började jobba som lärare. L1 har en 

årskurs fyra med 29 elever och fem av dessa har läs- och skrivsvårigheter, fyra har diagnos samt 

en är under utredning.  

Lärare 2 (L2) har grundskolelärare utbildningen med inriktning svenska, SO och bild. L2 har 

jobbat som lärare i 15 år och har endast jobbat på denna skola. L2 har en årskurs 4 med 28 elever 

där fyra har läs- och skrivsvårigheter, en av eleverna är diagnostiserad och resterande upplever 

svårigheter med läsning och skrivning. 

Lärare 3 (L3) har grundskolelärare utbildningen med inriktning svenska, SO och engelska. L3 

har jobbat som lärare i 13 år och har varit verksam på denna skola i två år. L3 har en årskurs 5 

med 30 elever, fyra av dessa har diagnostiserad dyslexi och en har språksvårigheter som ska 

utredas. 

Lärare 4 (L4) har grundskolelärare utbildningen med inriktning matematik, NO och engelska. 

L4 har jobbat som lärare i 23 år och har varit verksam på denna skola i 12 år. L4 har en årskurs 5 

med 28 elever där fyra har diagnostiserats och har åtgärdsprogram. 

Etiska överväganden 

Som forskare är det viktigt att förhålla sig till de etiska kraven. Den framstående etiska regeln för 

forskare är individskyddskravet, som går ut på att personer inte får komma psykiskt eller fysisk till 
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skada, individen ska heller inte utsättas för förödmjukelse eller kränkning.92 Det finns fyra regler 

inom etiska aspekter, dessa är: nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet samt 

konfidentialitetskravet. Dessa är huvudreglerna, men det finns även underregler som en forskare 

måste förhålla sig till.  

Inom regeln nyttjandekraven finns det två regler, det ena som handlar om att forskaren inte 

får dela ut personuppgifter och det andra att forskaren inte får utlåna uppgifter för kommersiellt 

bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga.93  Vi har i vår undersökning informerat 

respondenterna att de data vi får insamlat endast kommer att användas i vårt undersökningssyfte 

och att vi inte kommer lämna ut några personuppgifter. Vi har även erbjudit respondenterna att 

få ett exemplar av studien så att de kan ta del av det som analyserats. Inom detta krav gäller det 

att forskaren endast får använda personuppgifter i undersökningssyfte och att uppgifterna inte 

kommer att användas vid något annat tillfälle.94  

Samtyckeskravet som är den andra regeln inom etiska aspekter innebär att de som deltar i 

undersökningen har rätten att bestämma över sina deltaganden. Forskaren måste först och främst 

se till att de som ska medverka har accepterat att delta i studien. Här är det också viktigt att 

tydliggöra att deltagaren har rätt att avbryta när han/hon vill och även avgöra hur länge han/hon 

vill delta samt under vilka villkor. Forskaren får inte utsätta individen för påtryckning eller 

påverka individen på något annat sätt. Det är även viktigt att det inte finns någon anknytning 

mellan forskaren och deltagaren.95 Innan intervjun genomfördes fick lärarna information om vår 

undersökning där de sedan själva bedömde om de ville delta eller inte.  

Informationskravet är den tredje regeln som innebär att forskaren ska upplysa deltagaren om 

vad det är som gäller. Forskaren informerar de berörda om deras uppgifter samt deras villkor, 

och även meddela att delta är frivilligt och att de kan avsluta om de känner för det Vi 

informerade våra deltagare muntligt om vad studien handlade om och vad vårt syfte var.96 

Konfidentialitetskravet försvarar individens integritet och går ut på att forskaren måste skydda 

personuppgifter och inte låta någon spridning ske av den informationen.97  Både innan och efter 

var vi tydliga med att vi inte kommer lämna ut några personuppgifter utan att de i 

undersökningen kommer att förbli anonyma.  

Reflektioner kring metoden 

Tillförligheten på en mätning kallar Stukát för reliabilitet.98 Olika datainsamlingsmetoder är 

exempel på mätinstrument och Stukát menar att reliabilitet är bevis på hur bra dessa instrument 

                                                 
92 Vetenskapsrådet, 2013, s. 5. 
93 Ibid. s.14. 
94 Ibid. 
95 Ibid. s.9. 
96 Ibid. s.13-14. 
97 Ibid. s.12. 
98 Stukát, 2005, s.125. 
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är på att mäta. I vår undersökning har intervjuer varit vårt mätinstrument för att samla data om 

de frågor vi hade i vår frågeguide.99 Stukát skriver även om hög reliabilitet och menar att vid en 

hög reliabilitet så ska samma resultat åstadkommas vid upprepande tillfällen. Som tidigare nämnt 

har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi intervjuat åtta grundlärare. Anledningen till att vi 

har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer var att vi genom lärarens individuella erfarenheter 

och personliga uppfattningar ville öka kunskapen om grundlärares perspektiv på läs- och 

skrivsvårigheter och stödinsatser för elever i årskurs 4-6. Denscombe skriver om att intervjuer 

kan ha en ogynnsam effekt på reliabiliteten eftersom insamlade data är exklusiva på grund av 

specifik kontext och specifika individer.100 Validering används för att kontrollera tillförligheten, 

det vill säga att den kontrollerar att data och metoder är "sanna". I vår undersökning handlar det 

om insamlade data som avspeglar sanningen, avspeglar verkligheten och täcker vår forsknings 

frågorna.101 Svensson och Starrin nämner fem typer av validitet i sin bok som kan användas vid 

kvalitativa studier och metoder; tolkande, beskrivande, teoretisk, generaliserbarhet och 

värderande.102 I denna undersökning har vi använt oss av den teoretiska. Vår undersökning 

grundas inte på några mätbara resultat, det bygger däremot på lärarnas erfarenheter och 

personliga uppfattningar som vi kommer att analysera i senare kapitel.  

 

  

                                                 
99 Intervjuguide, se bilaga 1. 
100 Denscombe, 2009 s.268. 
101 Ibid. s.425. 
102 Svensson och Starrin, 1996, s.211. 



26 

 

Resultat och analys 

Under detta kapitel redovisas resultat och analys från intervjuerna i förhållande till studiens 

frågeställningar. Resultaten är indelade efter skola och efter de olika frågeställningarna som 

studien har. Samtliga frågeställningar besvaras genom intervjuerna. 

Inledningsvis ges en kortfattad bakgrundsbild av lärarna och sedan skrivs resultat och analys 

utifrån frågeställningarna i studien. Lärarna i studien presenteras som L och blir tilldelad en siffra.  

Resultat av lärarnas svar – skola A 

Nedan presenteras resultat av lärarnas svar utifrån studiens forskningsfrågor. 

Erfarenheter 

De intervjuade lärarna har jobbat som lärare under 2 – 20 år. Resultatet visar att alla fyra lärare 

har olika erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter. Under en arbetsdag möter lärarna 

olika beteenden från elever i skolan. Det kan handla om glädje, sorg och även ilska.  

L1: Jag kan se glädjen i elevers ögon när de får bekräftat att de lyckats med en text som de 

har jobbat med länge. 

L4: När de först börjar skriva och sedan känner att det blir för jobbigt så ser jag det - oftast 

brukar de bli ganska arga. 

 Som lärare har de erfarit olika upplevelser som är både positiva men även negativa. L2 och L3 

ger följande beskrivningar på positiva upplevelser:  

L2: Det positiva är att se när en elev med läs- och skrivsvårigheter utvecklas. Då känner jag 

att jag gjort ett bra jobb. 

L4: En positiv upplevelse jag har är att jag haft en elev i klassen som verkligen var emot att 

läsa på grund av sina svårigheter men som kom över det genom att jag stärkte elevens 

självbild och visade att den kan. 

L1 och L2 beskriver deras negativa upplevelser: 

L1: Jag har mött på elever med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi som använder dessa 

svårigheter som ett frikort för att slippa arbeta.  

L2: Det har varit dagar då jag har elever som verkligen vägrar att skriva eller läsa, och det 

kan vara så i flera dagar, det blir jättesvårt som lärare att motivera dessa elever när de sätter 

en mur som jag får kämpa mig att ta över. 
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Det är inte endast beteendet på eleverna som de har erfarit, dessa år har även gett dem 

erfarenheter av hur man kan stötta dessa elever samt motivera de till att läsa och skriva. De har då 

erfarit att ett varierat arbetssätt är bra i undervisningen.  

L4: Under mina tjugo år som lärare kan jag säga att ett varierat arbetssätt är bra för ALLA 

och inte endast för de elever som till exempel har läs- och skrivsvårigheter. 

Fördelen med att ha mött elever med läs- och skrivsvårigheter upplever lärarna olika. Det kan 

vara att de hittat ett fungerande sätt att arbeta med eller att de fått möjligheten att reflektera över 

sitt eget arbetssätt. 

L1: Mötet med dessa elever har gjort att jag har lärt mig använda ett arbetssätt som 

fungerar för alla. 

L2: Fördelen är att man ständigt tvingas att utvärdera och synliggöra sin egen undervisning. 

Man måste vara välplanerad ligga steget före, men gör man det är det bara positivt. 

L3: Jag känner att jag har hittat på vilka sätt jag kan jobba med dessa elever.  

L4: Fördelen är att man lär sig sätta framtiden i fokus och använda sig av nuet som en 

grund för det arbetet man kommer att genomföra sen. Man utvecklas varje dag när man 

arbetar med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Lärarna på skolan anser att begreppet läs- och skrivsvårigheter är svårdefinierat och menar att läs- 

och skrivsvårigheter kan uppkomma av olika orsaker. L1,L2 och L4 är eniga om att det finns flera 

orsaker och att det kan handla om elevens avkodning men även om hur skolan hanterar elevernas 

olikheter.  

L1: Eleven kan inte skilja på språkets alla ljud eller att eleven har svårt att läsa och 

tillgodogöra sig en text på egen hand. Sen kan det även handla om undervisningen. 

L2: När det gäller läsningen handlar det om att bland annat snubbla på orden, att inte hitta 

en rytm i språket, att inte kunna läsa med inlevelse, att fastna på ord och att själv inte förstå 

vad man läser. Eleven kan inte skilja på ljud. När det gäller skrivproblem så handlar det om 

att eleven har stora problem med stavning. Det är viktigt att läraren kan anpassa sitt 

arbetssätt för dessa elever. 

L4: Elever med läs- och skrivsvårigheter har problem med avkodningen men även språkets 

olika ljud. Dessa elever brukar ha svårare att komma igång med till exempel skrivningen.  

L3 definierar dock begreppet läs- och skrivsvårigheter annorlunda, som en svårighet som 

eleven själv skapar.  

L3: Enligt mig handlar det om elever som till exempel har svårigheter med att läsa långa 

texter. Men dessa elever skapar sig själv den här svårigheten eftersom de vägrar att läsa och 

skriva långt.  
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Tillskillnad från de andra lärarna har L3 jobbat som lärare i två år, vilket kan vara anledningen till 

att L3 definierar begreppet på detta sätt. 

Stödinsatser 

Samtliga av de intervjuade lärarna tar hjälp av specialpedagogen på skolan för att stödja elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Eleverna får även extra lästräning, individuellt eller i mindre grupp. 

Lärarna dokumenterar elevernas utveckling i skriftlig form men även i samtal med 

specialpedagog. L2 och L4 poängterar att det är viktigt att redan i förskoleklassen upptäcka 

elevers läs- och skrivsvårigheter.  

L2: Lärarkompetensen är viktigt när man stödjer elever med svårigheter, alltså man ska ju 

tidigt upptäcka att en elev har svårigheter och sedan sätta in resurser så att eleven tidigt får 

stöd. 

L4: Det är viktigt att redan i förskoleklassen upptäcka dessa svårigheter så att man kan 

stödja eleverna redan under de tidigare åren. Här på skolan har vi redan i årskurs 1 ett test 

för samtliga elever som handlar om språklig medvetenhet, bokstavskännedom, läsförmåga. 

Även L3 säger i intervjun att det är viktigt att tidigt upptäcka en elevs svårigheter eftersom man 

då kan sätta in det stöd som behövs. Det relationella samspelet på skolan är viktigt, hur lärarna 

hanterar dessa elevers svårigheter, vilka hjälpmedel som finns samt hur skolan arbetat för att ge 

det bästa möjliga stödet för dessa elever. 

L1: Det är viktigt att se hur lärarna på skolan hanterar läs- och skrivsvårigheter och sedan 

kartlägga vilka svårigheter eleven har och sedan utifrån det sätta in stödinsatser som till 

exempel datorer, inspelade cd-skivor. 

För att kunna stödja elever med olika svårigheter blir det även viktigt att kunna identifiera vilken 

problemgrupp eleven tillhör i. På så sätt kan lärare/specialpedagog föreslå olika 

stödinsatser/åtgärder för eleven. Samtidigt som man sätter elevens svårigheter i centrum när man 

sätter in en stödinsats eller åtgärd. L3 formulerar detta på följande sätt: 

L3: När vi vet att en elev har svårt med just läsningen och inte skrivningen så blir det lättare 

för oss att bestämma vad för hjälp eleven ska få. 

L4 säger att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna mer i att läsa och skriva än 

normalläsarna och menar att läraren behöver fokusera på att eleven känner att den kan och lyckas 

samtidigt som läraren motiverar eleven till läsning och skrivning. 

L4: När man som lärare är medveten om att en elev har svårt med att läsa och skriva så blir 

det viktigt att man fokuserar på att få denna elev att känna att den kan och lyckas. Man ska 

stärka elevens självbild men även ge eleven möjlighet till extra träning i läs- och 

skrivinlärningen. Specialpedagogen är till stor hjälp, mina elever brukar gå till 

specialpedagogen och få den 'extra' undervisningen. 
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De intervjuade lärarna är eniga om att det är viktigt att pedagogen stärker självbilden hos de 

elever som har läs- och skrivsvårigheter samtidigt som läraren motiverar eleverna att ta itu med 

läs- och skrivsvårigheterna. Lärarna arbetar på olika sätt för att stärka elevers självbild samt 

motivera de till läsning och skrivning. 

L2: Jag jobbar mycket med tankekartor i min undervisning där jag använder mig av ord och 

korta meningar. På så sätt så läser även de elever med läs- och skrivsvårigheter vad som står 

på tavlan och då är de mer aktiva under lektionen. 

L3: Jag försöker väcka deras intresse genom att introducera ett nytt tema muntligt, sedan 

ser vi ofta en dokumentärfilm och diskuterar. 

L4: Jag brukar stärka elevens självbild så att de blir motiverade till att skriva och läsa. Jag 

skriver till exempel positiv feedback och ger förslag på förbättringar och när jag vet att 

eleven har läs- och skrivsvårigheter eller diagnostiserad dyslexi så markerar inte jag 

felstavning.  

Vilka hjälpmedel som används i undervisningen kommer inte fram tydligt i intervjuerna. Däremot 

visar resultatet att datorer och inspelade läroböcker är sådana hjälpmedel som de har tillgång till 

på skolan. L1 säger att de endast har vissa läroböcker inspelade men att L1 själv brukar använda 

sig av teknologin och Word Office programmet. 

L1: Jag brukar ha genomgång genom Powerpoint där jag visar bilder och pratar till bilderna 

istället för att de får läsa massor med text. 

L2: Skönlitteratur finns inläst och då får eleven en sådan skiva. 

L4: I engelskan så har de till, till exempel elev - CD för textbok. 

Samtliga lärare betonar att elever med läs- och skrivsvårigheter behöver träna mer i att läsa och 

skriva än normalläsarna. Läraren behöver fokusera på att motivera eleven till läsning och 

skrivning: 

L2: Känner eleven att den lyckas jobba med en text och får ett bra resultat ökar självbilden 

och då får den ju få känna den känslan av att lyckas. Det ökar motivationen tycker jag. 

L4: Elever som har läs- och skrivsvårigheter brukar ha en dålig självbild och ha svårt att 

läsa än de utan svårigheter, därför är det viktigt att man som lärare fokuserar på att 

motivera eleven till läsning och skrivning, visa eleven att den kan och inte ge den för svåra 

texter som den ska ta sig igenom. 

Genom att ge texter i elevens egen nivå kan man både stödja eleven och visa eleven att den kan 

lyckas. Detta leder till att elevens självbild förbättras och motivationen för läsning och skrivning 

ökar. 



30 

 

Samverkan  

Samverkan mellan hem och skola är viktigt för alla elever, som det även framgår i läroplanen. 

Men för elever som har läs- och skrivsvårigheter kan det ha en avgörande roll. Resultatet visar att 

gott samarbete med hemmet gör att eleven utvecklas mer i sin läs- och skrivutveckling. 

L1: Har läraren och hemmet en god samarbete ger det även goda resultat i elevens läs- och 

skrivutveckling. Det jag menar är att det visar god resultat när föräldrarna visar ett intresse 

till sitt barns läs- och skrivutveckling. 

L3: Jag tycker att det är viktigt att samarbetet funkar hemma. Det är bra om föräldrarna 

läser för sina barn så att eleven blir stimulerad till fortsatt läsning. 

Lärarna menar dock även att man inte alltid kan förvänta sig att föräldrarna har möjlighet. De kan 

kanske inte läsa för sina barn, har inte tiden, har svårt med språket eller själva har läs- och 

skrivsvårigheter. Följande svar från L4 visar att även om lärarna tycker att det är bra med en 

läsmiljö hemma så kan de inte förvänta sig att föräldrarna läser för sina barn. 

L1: Att lära barnen läsa och skriva är först och främst vår uppdrag, det framgår tydligt i 

läroplanen. Men självklart är det bra om någon läser hemma för de kan öka elevens 

motivation till fortsatt läsning, samtidigt kan vi inte förvänta oss att alla föräldrar kan läsa 

eller har tid att läsa. 

L4: Det är klart att det är viktigt med lässtimulerande hemmiljö men vi kan ändå inte kräva 

att en förälder läser för sitt barn. Läs- och skrivsvårigheter kan ju vara genetisk också och 

då är det ju så att föräldern själv har dessa svårigheter. 

L4 säger även i sin intervju att de inte kan lämna över det ansvaret till föräldrarna eftersom de 

inte kan kräva att föräldrarna till exempel läser högt hemma, utan det är skolans ansvar att eleven 

efter genomgången skola kan läsa och skriva. Trots att en elev har svårigheter ska den kunna läsa 

och skriva så att den klarar sig i samhället. L4 menar att eleven åtminstone ska få hjälp med att 

hantera sina svårigheter. Det är alltså skolans, arbetslaget och lärarens ansvar att eleven får hjälp.  

 

De intervjuade lärarna berättar att de har ett gott samarbete i arbetslaget då de till exempel vid 

arbetslagsmöte har en stående punkt: elevärenden där de tar upp de elever som någon lärare 

upptäckt att det behövs stöd för. Lärarna inom arbetslaget delar även med sig av de erfarenheter 

de har med barn som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

L4: I arbetslaget brukar vi diskutera om våra egna strategier men även om de gemensamma 

strategierna som vi har för att stödja dessa elever. Vi brukar alltid dela med oss av arbetssätt 

som vi tycker fungerar bra. 
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De intervjuade lärarna betonar att samverkan mellan både skola och hem men även inom skolan, 

det vill säga mellan specialpedagogen, läraren och övrig personal, är viktigt och har en betydande 

roll för elevens utveckling.  

L2: Samverkan måste fungera för att ge eleven det bästa stödet, både hemifrån och här på 

skolan. Föräldrarna behöver intressera sig för sina barns läs- och skrivutveckling och 

motivera de till att läsa och skriva hemma, det kan vara korta texter.  

L4: I den här skolan brukar specialpedagogen vara med i undervisningen och hjälpa eleven 

i den ordinarie undervisningen men ibland har de extra undervisning. Det är viktigt att jag 

och specialpedagogen ser över problemet tillsammans och föreslår vad vi kan göra för 

eleven och att båda ser hur elever utvecklas i sin läs- och skrivinlärning. Kanske passar inte 

det stödet vi ger och då måste vi ändra på det. 

Trots att lärarna betonar att det är viktigt med samverkan så visar inte resultatet att lärarna 

samarbetar med andra verksamheter. Det skulle till exempel handla om samverkan med 

Skoldatateket eller motsvarande verksamheter. 

Analys av specialpedagogiska perspektiv - Skola A 

Nedan följer analys av de specialpedagogiska perspektiven utifrån lärarnas svar samt litteraturer. 

Erfarenheter 

Samtliga lärare har mött elever med läs- och skrivsvårigheter under sina verksamma år som lärare 

och fått olika erfarenheter av dessa möten som de reflekterar kring idag. Lärarna säger under 

intervjun att erfarenheter de fått har varit pedagogiskt användbart. Med detta menar de att de har 

kunnat se vilka konsekvenser deras arbetssätt visat för inlärningen och undervisningen och att de 

på så sätt kunna utveckla sig själva. Lärarna reflekterade över sina arbetssätt och tittar tillbaka på 

hur de till exempel mött elever med läs- och skrivsvårigheter bättre. Dessa erfarenheter har lett 

till att lärarna fått kunskap i hur de kan möta elever med dessa svårigheter samt hur de kan stärka 

elevers självbild. Det visas även i resultatet att L2 tycker att det är en fördel med att ha elever med 

läs- och skrivsvårigheter i klassen eftersom läraren då tvingas till att utvärdera och synliggöra sin 

undervisning vilket de inte har tid med annars. Resultat visar att lärarna har erfarit hur de ska 

anpassa verksamheten och deras egen undervisning utifrån elevens individuella förutsättningar. 

Lärarna har alltså ett relationellt perspektiv. Lärarens betydelse och sätt att vara får lika stort 

utrymme inom detta perspektiv som elevens menar Atterstörm och Persson.103 Författarna 

menar att det är viktigt att hitta rätt relation mellan eleverna. Tre av fyra lärare visar att de genom 

sina år som verksamma år som lärare fått erfara att hitta relationen mellan de själva och eleven 

och sedan genom dessa möten bedömt vad som kan stödja eleven vidare i sin utveckling.  

                                                 
103 Atterstörm och Persson, 2000, s.58. 
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Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter är ett begrepp med olika definitioner. Lärarna i 

undersökningen visar att de har svårt att definiera vad läs- och skrivsvårigheter är men trots det 

så ger de en relativt lika definition. L1, L2 och L4 menar att det finns olika orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter då det kan handla om svårigheter som uppkommer i mötet med olika situationer. 

Skolan kan vara ett exempel på sådant möte där det kan uppkomma svårigheter i mötet, till 

exempel hur undervisningen är, men även om hur skolan handskas och ser på läs- och 

skrivsvårigheter. Men lärarna menar att det även kan handla om bland annat avkodning. L2 ser 

läs- och skrivsvårigheter som två färdigheter, det ena i att läsa och det andra i att skriva. L2 

förklarar vad de olika svårigheterna innebär och menar att det är viktigt som lärare att anpassa sitt 

arbetssätt för dessa elever. L2 anpassar sin undervisning genom att jobba mycket med 

tankekartor där L2 använder sig av ord och korta meningar så att elever med läs- och 

skrivsvårigheter får möjligheten att vara med i undervisningen. L1,L2 och L4 anser att det är 

viktigt att upptäcka svårigheterna tidigt så att eleven får hjälp. Utifrån resultatet kan man se att 

dessa tre lärare har en relationell syn på läs- och skrivsvårigheter då de inte förknippar läs- och 

skrivsvårigheter till enskilda individer utan ser det som en följd av, bland annat, samspelet mellan 

individ och grupper. Däremot håller L3 inte med om att det är något som uppstår i samspelet 

utan L3 menar att läs- och skrivsvårigheter är något som är individbunden och något som eleven 

själv skapar. Ur ett relationellt perspektiv ses inte elevens svårigheter som enbart individbundna. 

Nilholm menar att sådana svårigheter uppstår på grund av andra faktorer än individen själv.104 

Exempel på sådana faktorer kan vara som tidigare nämnt lärandemiljöer, det vill säga 

undervisningen men även hemförhållanden.  

Stödinsatser 

Resultatet visar att samtliga lärare betonar att det är viktigt att tidigt upptäcka elevers svårigheter 

så att man i tidigt skede kan sätta in stödinsatser för att hjälpa dessa elever. Lärarna ger uttryck i 

att de använder sig specialpedagogiska åtgärder för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Samtliga lärare använder sig av specialpedagogen som hjälp i sin undervisning eller utanför 

klassens ramar för att stödja eleverna.  

Tonvikten läggs på att de ska kompensera dessa elevers problem. Inom det kompensatoriska 

perspektivet menar man att det är viktigt att identifiera vilken problemgrupp eleven tillhör och 

sedan utifrån det sätta in stödinsatser som även L1 bekräftar i intervjun. Efter att ha identifierat 

vilken problemgrupp eleven tillhör i kan man rekommendera vad som kan användas för att 

kompensera deras behov och även göra individuella bedömningar om hur stödet kan ges. Det är 

en självklarhet att alla elever inte är lika, därför blir det viktigt att göra individuella bedömningar 

och bedöma om vad som är just bäst för den enskilda eleven. De elever som har läs- och 

                                                 
104 Nilholm, 2003, s.46. 
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skrivsvårigheter behöver alltså inte ha samma stödinsatser och hjälpmedel utan det är beroende 

på vilken stöd som passar eleven bäst. Bedömningen görs av läraren och specialpedagogen. För 

att ge den bästa möjliga stödet blir samspelet mellan dessa aktörer centralt.  Samtliga lärare visar 

på att målet är att alla på skolan ska kunna gå i samma skola med samma villkor, även elever med 

läs- och skrivsvårigheter eller någon annan svårighet. Skolan är en plats för alla barn, oavsett 

vilken problemgrupp de tillhör i. I intervjun framgår det inte tydligt om lärarna tycker att det är 

bra att ta eleven från den ordinarie undervisningen och ge den extra undervisningen. Skolan ska 

försöka kompensera och hjälpa eleven att kunna vara med i ordinarie undervisning. De 

kompensatoriska lösningar som ges till eleven ska ge möjlighet till att eleven utvecklar sin läs- och 

skrivinlärning där målet är att eleven når upp till kunskapskraven. 

Förutom kompensatoriska lösningar anser lärarna i intervjun att det är viktigt att jobba med 

elevens självkänsla. De menar att en god självbild leder till en god utveckling. Detta kan vi även 

läsa i Druid-Glentows bok där författaren menar att syftet med lärarens åtgärder ska, bland annat, 

vara att stärka självkänslan som vanligtvis sjunker hos elever med läs- och skrivsvårigheter.105 Det 

framgår i intervju resultaten att samtliga lärare anser att självbilden är avgörande men de ger inte 

exakta förklaringar på hur de arbetar för att stärka självbilden hos eleverna. 

En tredje viktig aspekt lärarna lyfter fram som är betydande för att stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter är lärarkompetensen. De menar att läraren ska ha kunskaper om hur man 

upptäcker att det finns svårigheter. Lärarnas sätt att hantera läs- och skrivsvårigheter och veta 

vilka hjälpmedel och stödinsatser skolan har kan leda till att eleven får den bästa möjliga stödet.  

Samverkan 

Samtliga lärare betonar att samverkan mellan föräldrar och skola är viktigt för elevens utvecklig 

men hur viktig samspelet är med andra verksamheter som till exempel Skoldatateket 

framkommer inte. Genom att titta på resultatet kan man dra slutsatsen att dessa fyra lärare anser 

att samverkan med hemmet/föräldrarna är viktigare än med andra verksamheter då de inte har 

någon kontakt med någon annan verksamhet. För att eleven ska nå målen som finns i skolan bör 

samverkan fungera på ett bra sätt med hemmet menar lärarna men det framgår inte varför. Både 

skolan och föräldrarna behöver vara eniga om att en elev har läs- och skrivsvårigheter för att man 

ska kunna stödja eleven på bästa sätt. Är föräldrarna inte eniga med lärarna om att deras barn har 

läs- och skrivsvårigheter kan det leda till problem som gör att eleven inte når kunskapskraven. 

Det är viktigt att både föräldrar och eleven är medvetna om vilka kunskapskrav som finns samt 

vad eleven behöver göra för att uppnå dem.  Det framgick att lärarna inte kan förvänta sig att 

föräldrarna har pedagogisk kompetens för att lära sina barn att läsa/skriva och ställa kraven att 

föräldrarna till exempel läser för sina barn. Men däremot menar lärarna att föräldrarna borde 

ansvara hemma att se till att barnet försöker göra sina läxor. Det är vanligt att elever med läs- och 

                                                 
105 Druid-Glentow, 2006,s.14. 
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skrivsvårigheter undviker att göra läs- och skrivläxor men trots svårigheterna behöver de träna i 

att läsa och skriva, detta kan ske med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel menar L4. 

Resultatet visar att det relationella perspektivet verkar vara det dominerande. Samtliga lärare 

har en god relation till specialpedagogen och menar att specialpedagogen deltar i undervisningen 

för att stödja elever i behov av stöd samtidigt som specialpedagogen tillsammans med läraren kan 

bedöma om eleven behöver ytterligare stöd utanför klassens ramar. Men samtidigt visar resultatet 

att det kan vara en nackdel att ta eleven ur undervisningen för att ge extra undervisning. Med det 

menar lärarna att eleven då exkluderas istället för att inkluderas. För att minska risken till att 

eleven känner att den inte tillhör klassen menar samtliga lärare att läraren ska ta hänsyn till alla 

elevers behov och ha en god samverkan med till exempel specialpedagogen.  

Resultat av lärarnas svar – skola B 

Nedan presenteras resultat av lärarnas svar utifrån studiens forskningsfrågor. 

Erfarenheter 

De intervjuade lärarna har jobbat som lärare från 13- 23 år. Lärarna har olika bakgrund och olika 

erfarenheter av elever med läs-och skrivsvårigheter. Lärarna har både positiva och negativa 

erfarenheter. De påpekar även vilken stor glädje det är att se sina elever lyckas samtidigt som de 

lär sig mycket av de negativa upplevelserna också. L1 och L2 ser det som en nackdel att de måste 

anpassa sina undervisningar, L3 och L4 ser det som en fördel att vara tydliga och anpassa sin 

undervisning, de hävdar att de utvecklas även själva som lärare.  

L3: Fördelen med att ha elever med läs-och skrivsvårigheter är att jag planerar väldigt noga 

och funderar mycket på mitt arbetssätt och hur jag alltid kan förbättra mig. De hjälper mig 

att förtydliga mig gentemot alla elever. 

L2: Nackdelarna är att man måste tänka till och anpassa undervisningen, skala av eller 

underlätta. 

L:4 Jag har blivit mycket mer tydligare, och tänker mer på att gå genom saker på ett annat 

sätt och jag tror att det gynnar alla. Man får tänka sig för på ett annat sätt, man får bli mer 

uppmärksam på hur man gör saker. 

Lärarna lyfter fram sina positiva upplevelser av elever med läs-och skrivsvårigheter och uttrycker 

vilka känslor som framkommer när de ser sina elever lyckas. 

L1: Han som bara kunde 17 bokstäver i höstas kan nu läsa, det är en otroligt positiv 

upplevelse. Det är roligt att se glädjen och hur hela självbilden förstärks. Hur mycket bättre 

hela han mår. 

L2: De fortsätter att vara godmodiga och stolta över det de gör. Man ser hur de upplever 

att de känner sig duktiga och stärks som individer.  
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L1 och L2 framhäver endast de positiva upplevelserna och betonar att positiva upplevelser 

stärker även de som lärare. Att hela tiden se misslyckanden skulle påverka även lärarnas självbild.  

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Begreppet läs- och skrivsvårigheter definieras av L1, L2 och L3 på samma sätt där de menar att 

läs- och skrivsvårigheter handlar om att man har svårt att knäcka koden eller fonologi (språkets 

ljuddelar). De menar även att elever med läs- och skrivsvårigheter har svårigheter med 

läsförståelsen. L4 menar att begreppet är precis som det låter, att det går trögare än normalt att 

läsa och skriva.  

L1: Eleven har svårt att knäcka koden. De kan ha svårt att få ihop ljuden när de läser, 

vänder på bokstäverna och byter plats på bokstäverna. Eleverna lägger mycket energi på 

någonting men inte får tillbaka så mycket. Det är precis som det låter, att man har svårt för 

läsning och skrivning. Pedagogisk undervisning kan påverka så att elever aldrig upplever 

svårigheter med läsning och skrivning.  

L2: Trots att man förstår hur man ska läsa så går det ändå inte. Elever har svårigheter med 

ljud framförallt, men även ord och avkodning. Orsaken till läs-och skrivsvårigheter kan 

samtidigt bero på koncentrationen och då blir det inte lätt att läsa. Elever har problem med 

avkodning, ljud och bild hänger inte riktigt ihop för dem.  

L2 betonar att en av orsakerna till läs-och skrivsvårigheter kan till exempel bero på att lärarens 

undervisning inte varit passande, därför kan det uppstå svårigheter för dessa barn.  

L3: Jag definierar det som att elever har svårt att avkoda och det leder till att de inte förstår 

det de läser. Svårigheterna är att de inte kan få struktur på skrivningen och tankarna. Det 

blir svårt att ha en rödtråd i texten. 

L2 anser att läs-och skrivsvårigheter kan bero på att man till exempel har ADHD vilket leder till 

koncentrationssvårigheter och dålig läsning och skrivning. Vilket kan vara en orsak till 

svårigheterna eftersom koncentration är viktigt vid bland annat inlärning av läsning och 

skrivning.  Lärarna betonar samtidigt att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå av olika orsaker. De 

kopplar det till det relationella perspektivet och menar att samspelet mellan individer och grupper 

är en viktig aspekt för dessa elever. 

Stödinsatser 

De intervjuade lärarna är eniga om att specialpedagoger är ett viktigt stöd som finns på skolan för 

elever med läs-och skrivsvårigheter. Eleverna går till specialläraren 4 gånger i veckan i 8 veckor 

för att läsa intensivt.  Det görs en tydlig kartläggning av läs och skrivutveckling för dessa elever. 

Lärarna menar att man som lärare kan se om det är någonting som inte stämmer och kan då prata 

med specialläraren. L1, L2 och L3 betonar att det är oerhört viktigt att jobba med förförståelsen, 

att gå genom begrepp, nyckelord som finns i texten.  
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L1: Elever med läs- och skrivsvårigheter känner sig bekvämare med texten och de blir inte 

lika stressade eftersom de känner igen innehållet. Det går åt så mycket energi att läsa, men 

när vi har jobbat med förförståelsen vet de vad det kommer att handla om, då blir det 

lättare att ta till sig det de läser. 

L2: Om jag ska jobba med en text tänker jag genom innan vilka ord som kommer att bli för 

svåra och vi pratar om dessa ord innan. Förförståelse är jätteviktigt, att de får möjligheten 

att diskutera och prata om det. 

L3: Jag tänker alltid på att läsa med elever, det är så lätt att man tar för givet att ” det här 

förstår alla barn”, men så är det ju inte. De goda läsarna kommer längre och djupare i 

texten när jag guidar hela tiden. Att jag visar så här läser man en text som man inte förstår, 

eller så här gör man när man stöttar på ett ord som man inte förstår. Att jag jobbar på det 

här sättet gör att eleverna får en djupare förståelse. Elever är så olika individer och stödet 

måste hela tiden anpassas utifrån just den eleven och det är min uppgift att hitta den rätta 

metoden för varje individ.  

 L4 tar upp hur viktigt det är att alla lärare är medvetna om vilka hjälpmedel som finns på skolan 

för att på bästa möjliga sätt kunna hjälpa och stödja elever med läs-och skrivsvårigheter. 

L4: Det är viktigt att prata med specialpedagoger om man känner sig osäker på vad för 

hjälpmedel som finns på skolan. På så sätt kan man välja den rätta hjälpmedlen/stödet för 

sina elever. Det är även viktigt att vara medveten om det relationella samspelet, att man 

samarbetar med hela skolan. 

Lärarna tar tydligt upp hur viktigt det är att ge en positiv självbild och motivera elever som har 

läs-och skrivsvårigheter. Resultatet visar att lärarna uppmuntrar sina elever och visar på framsteg 

samtidigt som de lyfter fram elevers texter och arbeten. 

L1: Jag försöker avdramatisera det lite, om de inte kommer vidare pushar jag på och ber de 

skriva eller läsa tillsammans. 

L2: Genom att peppa och uppmuntra försöker jag ge dessa elever en positiv självbild. Att 

prata om att man kan ta sina svagheter med ett leende. 

L3: Det gäller att ge de svaga barnen uppgifter som inte är alldeles för svåra, och när de har 

lyckats så gäller det att visa att de har varit jätteduktiga. De kommer känna sig otroligt stolta 

och de lyfter sig själv i håret till nästa gång. 

L:4 Mina elever har varit emot sina datorer, och självbilden har blivit ”jag är dålig, jag måste 

ha dator”, men när jag lät andra i klassen också använda datorerna har de börjat tycka att 

det är lyxigt att skriva på datorn och de har upptäckt att de lyckas när de använder datorer. 

Att förebygga läs- och skrivsvårigheter för sina elever berättar L1 och L2 inte är möjligt eftersom 

de är så pass gamla. Medan L3 och L4 tycker att det är viktigt att samarbeta mycket redan i 

förskoleklassen. L4 menar att lässchema som man kan ge elever att läsa under en viss period kan 

ge oerhört goda resultat. 
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L1: Det är lite svårt att förebygga när de går i fyran. Man gynnas mycket av att föräldrar läst 

mycket. 

L:2 Har de riktiga läs-och skrivsvårigheter när de är 10 år är det svårt för mig att komma in 

och förebygga. 

L3: Jag tror mycket på att ju tidigare insatser desto bättre är det. Att man jobbar med dessa 

elever och upptäcker problem redan i förskoleklassen. 

L:4 Jag har en elev som låg ganska lågt med läsningen, då fick hon med sig hem ett läs 

schema så hon läste under 6 veckor 20 minuter hemma varje dag. Det kan ju vara en sådan 

förebyggande sak. 

När det gäller hjälpmedel som lärarna använder sig av i undervisningen var det endast L1 som 

använde sig av flera olika hjälpmedel i sin undervisning. L2 använder sig endast av laptop i sin 

undervisning. Det visade sig att L3 inte använder sig av något hjälpmedel alls, utan när elever ska 

skriva en text är det endast ordbehandlare som används. L4 använder sig av bilder på tavlan som 

hjälpmedel för att elever som inte kan läsa kan se genom bilder vad för lektioner de kommer att 

ha under dagen. 

Skolan har tillgång till flera olika tekniska hjälpmedel, skanner mus, datorer, kanoner, och även 

inspelade läroböcker. Resultatet visar dock att lärarna använder oerhört lite hjälpmedel i sina 

undervisningar. 

L1: Jag använder mig av datorer, och även kanonen som jag har i mitt klassrum. Det tycker 

jag är ett jättebra hjälpmedel där jag kan visa upp texter, bilder och även förstora dem. 

L3: Jag använder inga hjälpmedel. Om de ska skriva längre texter, som t.ex. i engelska och 

NO så använder vi bara vanlig ordbehandling.  

Lärarna nämner om olika teknologiska hjälpmedel samt att de lägger tonvikten på förförståelse. 

Ett annat viktigt stöd som kan påverka dessa elever är samverkan mellan föräldrar, samt hur 

personalen samverkar i arbetslaget och med specialpedagogen.  

Samverkan 

Lärarna lyfter upp att de är noggranna med att informera föräldrar om vad de ser, vad barnet 

behöver hjälp med, vad skolan gör och att de även uppmuntrar föräldrarna till att gå till 

biblioteket med sina barn, låna talböcker, skivor och läsa mycket för sina barn. Lärarna berättar 

kontinuerligt på utvecklingssamtal om hur det går för barnen. Lärarna betonar vikten att ett gott 

samarbete mellan föräldrar och lärare påverkar elevens utveckling positivt. De samverkar mycket 

genom mailkontakt, med de barn som har läs- och skrivsvårigheter har lärarna även elev 

hälsomöten (EHM). 

L1: Det är mycket mailande, ibland är det tips på böcker och länkar. 
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L2: Föräldrarna vet ju att deras barn skulle behöva läsa hemma, då brukar de be mig ge 

någon läs uppgift till barnen som de kan läsa hemma. Det blir mycket lättare för 

föräldrarna, jag brukar hjälpa till att hitta en bra bok. Läs schema som jag skickar med och 

poängterar att jag vill ha tillbaka listan inom 3 veckor. Oftast vill ju föräldrar hjälpa sina 

barn, så vi samarbetar på det viset. Det är en stor fördel att kunna samarbeta med föräldrar 

för att kunna stödja eleven på bästa sätt.  

När det gäller samverkan mellan kollegorna, betonar L1 att samarbetet mellan kollegorna är 

någonting som de skulle kunna utveckla. Tips och idéer som det pratas om bland kollegorna är 

någonting som sker i arbetslaget. Speciallärarna som finns tillgängliga på skolan kommer även till 

klassrummet för att prata med elever och läraren om hur de kan stödja eleven. Lärarna känner att 

det finns öppen dörr till specialpedagogerna. 

L1: När man får funderingar går vi till specialpedagogen och pratar om det och har möten 

tillsammans för vägledning. 

De intervjuade lärarna har inte någon samverkan med Skoldatateket eller motsvarande 

verksamheter. En av lärarna har tidigare haft besök av Skoldatateket där de har träffat eleverna 

och läraren. 

L1: Skoldatateket har jag haft på besök, de kommer hit och träffar eleverna och pratar med 

dem, hör lite grann vad de tycker är svårt. De kommer med förslag om vad man kan 

använda. 

L3: Jag har ingen samverkan alls. Jag skulle vilja gå på 2 dagars kurs där man får mer 

kunskaper om läs-och skrivsvårigheter, hur man jobbar digitalt med saker och ting som 

gynnar de här barnen. 

Det framgår tydligt att samverkan med olika verksamheter upplevs som oerhört dåligt hos dessa 

lärare. Eftersom det används så lite stöd i undervisningen kan det vara en fördel för lärarna att ha 

samverkan med till exempel Skoldatateket.  

Analys av specialpedagogiska perspektiv - Skola B 

Nedan följer analys av de specialpedagogiska perspektiven utifrån lärarnas svar samt litteraturer. 

Erfarenheter 

De intervjuade lärarna har olika erfarenheter av elev med läs-och skrivsvårigheter. Lärarna har 

mött elever med olika bakgrund och svårigheter som även varit en stor erfarenhet för dessa 

lärare. Lärarna påpekar att erfarenheterna har varit värdefulla för dem eftersom de har kunnat 

tydligare reflektera över sina arbetssätt som lett till att de själva har utvecklats som lärare. Lärarna 

påpekar att det är viktigt att hela tiden gå tillbaka till sina erfarenheter och överväga hur man kan 

hjälpa och möta dessa elever på ett bättre sätt som upplever svårigheter med läsning och 
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skrivning. Samtliga lärare betonar att det är genom att ha elever med läs- och skrivsvårigheter 

som de har förtydligat sig mer i sin undervisning och ökat kunskaper om hur man möter elever 

med svårigheter, de ser det även som en fördel att ha så mångfald i klassrummet eftersom det 

hjälper lärarna att tydligt se elevers olikheter. Detta visar att lärarna är medvetna om att de ska 

anpassa sin undervisning utifrån elevers individuella behov. Resultatet visar att lärarna har ett 

relationellt synsätt, där det reflekteras över egna arbetssättet och undervisningen för att konstant 

utveckla lärandet hos dessa elever. De intervjuade lärarnas mest bemärkta skillnad mellan deras 

erfarenheter av elever med läs-och skrivsvårigheter var att L1 och L2 såg nackdelar med att 

anpassa sina undervisningar för elever med läs- och skrivsvårigheter, medan L3 och L4 var av 

uppfattningen att det var positivt och betonade att anpassa undervisningen utifrån dessa elever 

gynnar även resten av klassen. 

    

Perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

Samtliga lärare definierade begreppet läs- och skrivsvårigheter på olika sätt. Resultatet visar att 

lärarna upplevde begreppsförvirring när de skulle definiera vad begreppet läs- och 

skrivsvårigheter innebär. Lärarna var eniga om att läs-och skrivsvårigheter kan bero på olika 

saker, där framförallt möten med olika aktörer var en av orsakerna som kan leda till svårigheter 

för dessa elever. Lärarna menar att skolan och undervisningen kan vara sådana exempel där 

eleverna kan möta svårigheter i till exempel hur undervisningen är formad men samtidigt hur 

skolan i helhet hanterar elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärare 2 menar att orsaker till läs-

och skrivsvårigheter även kan handla om avkodning och ljud. Lärarna betonar att de är 

noggranna med att anpassa sin undervisning genom att jobba mycket med förförståelse samt 

begrepp och nyckelord som förekommer i texten, detta för att hjälpa eleven att känna sig bekväm 

och trygg med texten. Resultatet pekar på att lärarna har en relationell syn på läs- och 

skrivsvårigheter eftersom svårigheterna betraktas ur ett socialt och miljörelaterat perspektiv. 

Förändringar i till exempel undervisningen kan påverka möjligheterna för dessa elever att uppfylla 

kunskapskraven och målen.  

Stödinsatser 

Samtliga lärare använder sig av förförståelse som stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter.  

Det hålls en kort diskussion och genomgång av svåra begrepp och nyckelord som förekommer i 

texter. Det är framförallt genom att jobba med förförståelse som lärarna hjälper elever att känna 

sig trygga och bekväma med innehållet. Dessa lärare grundar sin undervisning på teorier utan att 

de själva är medvetna om det. Whole language är en metod som ger läsningen en kommunikativ 

process, det vill säga att all läsning utgår från kommunikation där eleven deltar aktivt. Helhet och 

förståelse är viktiga traditioner, enligt metoden ska läsningen vara givande och meningsfullt från 
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början.106 Lärarna bekräftar detta genom att förklara hur mycket de jobbar med förförståelse 

innan eleverna sätter igång med texten själva. Däremot verkar inte lärarna vara medvetna om de 

kognitiva perspektiven. Alla lärare beskriver hur viktigt det är att det finns specialpedagoger på 

skolan som är oerhört stort stöd för båda lärare och elever. 

Med hjälp av specialpedagoger segregeras elever i olika grupper där det erbjuds resurser samt 

speciella läsningar som lärarna och pedagogen bedömt vara positiva för dessa elever. Skolan 

kompenserar grupper för deras problem, lärarna menar att för att kunna göra detta identifierar de 

olika grupper med problem. För att sedan kunna kompensera problem som grupperna har 

rekommenderas metoder och åtgärder som är passande för problemgruppen. Dessa 

kompensatoriska stöd finns för att varje individ ska ha möjlighet att uppnå skolans mål och 

utveckla de problem som är utmärkande för individen. L4 betonar att elever är olika individer, 

därför är det viktigt att gruppera individers problem.  L4 lägger till att det är deras uppgift som 

lärare att hitta de bästa stödinsatserna för elevens utveckling. Specialläraren har stor roll i ett 

sådant sammanhang då lärarna även får en bekräftelse på metoder och stöd. I intervjun framgår 

det att elever med läs- och skrivsvårigheter går på intensiv läsning i flera veckor hos 

specialpedagogen. Denna metod tycker lärarna passar utmärkt för dessa elever, eftersom man kan 

tydligt se en förändring i elevers läsning.  

Utöver det kompensatoriska stödet, betonar lärarna hur viktigt det är med en positiv självbild 

för dessa elever. Lärarna påpekar att en positiv självbild motiverar elever till att läsa och skriva. 

L2 menar att genom att uppmuntra elever och visa på vilka framsteg de har gjort kan det leda till 

en bra utveckling. Vi kan tydligt se att lärarna är medvetna om vad för krav de kan ställa på sina 

elever för att lyckas i sina arbeten, vilket är en bra metod för att kunna lyfta upp elevers självbild 

och utveckling.  

Samverkan 

Samverkan mellan föräldrar och skola/lärare viktigt för elevens fortsatta utveckling. Lärarna 

betonar däremot inte vikten med att samarbeta med andra verksamheter, de anser att de 

specialpedagogiska stöden som finns på skolan är tillräckliga. Det framgår i resultatet att lärarna 

informerar föräldrarna om barnens utveckling där de även är noggranna med att uppmuntra 

föräldrarna till att ägna mer tid åt läsning med sina barn. Däremot påpekar lärarna att de endast är 

ansvariga att informera föräldrarna men att de inte kan förvänta sig att föräldrarna har pedagogisk 

kompetens så de kan hjälpa sina barn med läsning och skrivning.  L3 betonar att det är viktigt att 

de kommer överens och samarbetar med föräldrar, detta är även en stor fördel för att de ska 

kunna stödja eleven på bästa möjliga sätt, L3 menar samtidigt att en dålig samverkan mellan skola 

och föräldrar kan påverka elevens utveckling stort. Föräldrarna är medvetna om sina barns 

svårigheter, därför påpekar L3 att föräldrarna önskar att deras barn ges extra läs- och skrivläxor 

                                                 
106 Tjernberg, 2013,s.38. 
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och att detta görs genom kompensatoriska hjälpmedel. Genom att ge till exempel en bok och ett 

läs schema ber lärarna eleven att läsa boken samt skriva i schemat som de fått.   

  Intervjuns resultat visar att lärarna är verksamma i en skola där man möter eleven i ett 

relationellt perspektiv. Det relationella perspektivet ser det grundläggande i pedagogisk att 

samspelet och interaktionen mellan olika medverkanden är viktigt.  De intervjuade lärarna 

betonar den goda relationen som de har till specialpedagogen som finns på skolan. Samtliga lärare 

menar att för att kunna stödja elever med läs- och skrivsvårigheter behövs samverka tillsammans 

med specialpedagogen och att pedagogen deltar i undervisningen för att kunna bedöma elevers 

svårigheter på bästa sätt. Geijer skriver i sin studie om hur viktigt det är med kollektivt samtal 

mellan kollegorna där man har reflekterande dialoger som utvecklar strategier för att bemöta 

elever, dessa dialoger utgår från pedagogernas påtagliga observationer och erfarenheter.107 

Sammanfattning av analysresultat 

Nedan presenteras jämförelser av de två analyserna från skola A och skola B samt lärarnas 

specialpedagogiska perspektiv. 

Jämförelser av analyserna från skola A och skola B  

Studiens resultat visar att samtliga lärare i undersökningen hade liknande erfarenheter av elever 

med läs- och skrivsvårigheter som var både positiva och negativa. Däremot finns det en svag 

skillnad på vad lärarna tycker om anpassning av undervisningssätt för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Samtliga lärare i skola A ser det som positivt att ha elever med läs- och 

skrivsvårigheter i klassen, då det är en möjlighet för lärarna att utvärdera och synliggöra sin egen 

undervisning. I skola B ger tre av fyra lärare samma intryck men L2 menar att det är en nackdel 

att ha elever med läs- och skrivsvårigheter i klassen då man måste skala av eller underlätta 

undervisningen. 

Det finns inga stora skillnader i hur lärarna på skola A och B definierar vad läs- och 

skrivsvårigheter är. Däremot visar resultatet i skola A att lärarna formulerar sig något mer 

medvetet än lärarna på skola B, då lärarna ger tydligare förklaringar till vad läs- och 

skrivsvårigheter kan vara. 

Slutsatser som kan dras utifrån resultatet när det gäller hur läraren stödjer elever med läs- och 

skrivsvårigheter visade sig vara olika på skola A och B. I skola A betonar lärarna att läraren är 

viktig för elever med läs- och skrivsvårigheter men även hur skolan hanterar och ser på dessa 

elever. Lärarna menar att man ska identifiera var problemen finns och sedan stödja eleven utifrån 

de behov som barnet har. Det skiljer sig även i hur skola A och B arbetar med elever som har läs- 

och skrivsvårigheter. I skola A jobbar de bland annat med tankekartor och muntliga 

genomgångar medan de i skola B lägger tonvikten på förförståelse och går igenom begrepp och 
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nyckelord. Båda skolorna lyfter fram att en positiv självbild har en avgörande betydelse i elevens 

utveckling. Resultatet visar även att skola A och B använder sig av liknande hjälpmedel, datorer 

och inspelade CD skivor, men att de i skola B även använder kanon och scanner mus. 

Däremot visar resultatet att det skiljer sig i hur dessa skolor arbetar inom arbetslaget. I skola A 

arbetar de mycket tillsammans och utbyter erfarenheter tillskillnad från skola B, där de önskar att 

samarbetet i arbetslaget utvecklades. Likheten mellan dessa skolor är även att de inte har någon 

kontakt med någon annan verksamhet än sin egen skola. I båda skolorna tycker man att 

samverkan med föräldrar har en avgörande betydelse för elevens utveckling. 

Sammanfattning av lärarnas specialpedagogiska perspektiv 

Utifrån ett helhetsperspektiv på lärares uttryck av specialpedagogiska perspektiv visar resultat att 

en av åtta lärare ger ett uttryck för ett kategoriskt perspektiv. 

L3 från skola A menar att eleven själv skapar sig svårigheter vilket tyder på ett kategoriskt 

perspektiv på läs- och skrivsvårigheter. Inom ett kategoriskt perspektiv betraktas läs- och 

skrivsvårigheter som individbundna.108 Resterande lärare uttrycker ett relationellt perspektiv, som 

ses som en motpol till det kategoriska perspektivet, eftersom man inom det kategoriska 

perspektivet ser det som brister hos den enskilde individen.109 Utifrån ett relationellt perspektiv 

tar man hänsyn till elevens relation till olika former av grupper och till olika organisationer, till 

exempel skolan. Utifrån dessa hänsynstaganden kan man se och bemöta elevens svårigheter. 

Lärarna ger uttryck för detta genom att stärka elevens självbild och stimulera eleven till att jobba 

självständigt samtidigt som de ger eleven möjlighet att bevara sin integritet. 

Däremot ger L3 från skola A tillsammans med de andra lärarna även uttryck för ett 

kompensatoriskt perspektiv på stödinsatser. Lärarna menar att de behöver kompensera elevers 

individuella problem för att de ska utveckla sin läs- och skrivinlärning. Lärarna visar på en 

ytterligare kompensatorisk lösning när de arbetar med att stärka elevens (individuella) självbild, 

även om detta sker i samspel med eleven. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer vi att diskutera de slutsatser vi nått fram till i vår analys utifrån tidigare 

forskning.  

Vår undersökning visar att lärarna inte hade en entydig definition på vad läs- och 

skrivsvårigheter är. Resultatet i undersökningen visar att lärarna anser att elever med läs- och 

skrivsvårigheter har svårt att skilja på de olika ljuden samt att de har svårt med avkodningen. L3 i 

skola A anser att läs- och skrivsvårigheter är något som eleven själv skapar sig. Utifrån resultatet 

tolkar vi att lärarna har en relationell syn på svårigheterna till skillnad från L3 i skola A som har 

en kategorisk syn där L3 menar att svårigheterna är individbundna. I undersökningen ger lärarna 

dock inte uttryck på att den auditiva förmågan skulle kunna vara en orsak till läs- och 

skrivsvårigheter.110 Även Geijers studie visar att lärarna inte kan definiera begreppet. Lärarna 

menar att orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan vara olika. Här tolkar vi det som att lärarna får 

det svårt att definiera begreppet på grund av att det finns flera orsaker som läs- och 

skrivsvårigheter beror på. Stadler menar att orsaker till läs- och skrivsvårigheter kan bland annat 

bero på att eleven har gått miste om grundläggande moment, bristande kognitiv och språklig 

moment samt att undervisningen inte är anpassad till eleven.111 Tjernberg menar att det även kan 

bero på; problem med kopplingen mellan fonem och grafem, felaktig läsförståelsestrategi samt 

brist på motivation.112 Till skillnad från dessa forskare menar Sohlman att orsaken kan bero på 

hörseln samt ögonen. Sohlman menar att om den auditiva förmågan inte utvecklas kan det 

resultera i att individen kan få svårigheter att läsa och skriva.113  

I vår studie lyfter lärarna fram betydelsen av tidig upptäck och menar att man redan i 

förskoleklassen ska upptäcka om en elev har svårigheter. Geijer skriver i sin studie att lärarna har 

en mognadssyn, där de väntar på att eleven ska mogna, istället för att stödja eleven i tidigt skede. 

Vår undersökning visar motsatsen till Geijers resultat eftersom lärarna i undersökningen ansåg att 

stödinsats i tidigt skede gav en positiv resultat. Tjernberg, Nielsen och Geijer nämner i sina 

studier att det är viktigt att tidigt upptäcka elevens svårigheter och möta eleven i sin utveckling. 

Forskarna menar att när man i tidigt skede upptäcker svårigheter och sätter in stöd kan det ge 

goda resultat i elevens läs- och skrivinlärning.114  

Lärarna på skola A betonar att läraren är en viktig person för elever med läs- och 

skrivsvårigheter, detta skriver även Gustafsson i sin studie.115 Gustafsson menar att 

                                                 
110 Sohlman, 2005, s.15. 
111 Stadler, 1998, s.92-93. 
112 Tjernberg, 2013, s.41. 
113 Sohlman, 2005, s.15. 
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lärarkompetensen är en avgörande faktor och inte valet av läs- och skrivinlärningsmetoden.116 

Skillnaden till Gustafsson studie blir resultatet som skola B visar, där lärarna menar att det är 

viktigt att jobba med förförståelse och även använda sig av specialpedagogen. I skola A använder 

de sig av specialpedagogen men det framgår inte i intervjun vilken inlärningsstrategi de använder 

för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna menar att ett fungerande arbetssätt 

kunde vara ”lösning” till elevers läs- och skrivsvårigheter. 

Tjernberg skriver i sin studie om två läs inriktningar, whole language och phonics, som har 

utvecklats för vad som grundar en god läs- och skrivundervisning.117 Under samtliga intervjuer på 

skola A och B framkom det inte att de använder sig av dessa läs inriktningar. Det visar även inte 

vilken metod som de tycker är lämpligast för att stödja dessa elever. Däremot har de olika 

arbetssätt som de jobbar med. Utifrån resultat från skola B tolkar vi, fastän det inte framgår, att 

lärarna använder sig av whole language metoden för att stödja elever. Lärarna i undersökningen 

betonar att det är viktigt att tidigt upptäcka svårigheter samt att orsakerna till läs- och 

skrivsvårigheter handlar om att skilja språkets alla ljud och avkodningen. Utifrån detta tror vi att 

de menar att det är viktigt att man i tidiga åldrar grundar undervisningen på en fonologiskt 

orienterad metodik, ljudmodellen, vilket bland annat innebär att undervisningen handlar om 

alfabetet, bokstävernas former och talspråkets ljudsystem som även Gustafsson lyfter fram i sin 

studie.118 

Flera forskare har lyft fram självbildens betydelse och menar att en god självbild utvecklar en 

positiv kunskaps- och färdighetsutveckling.119 Gustafsson skriver i sin studie om att det är viktigt 

att läraren stärker elevers självbild genom att ge utmaningar samtidigt som de ger eleven känslan 

av att de kommer lyckas. Lärarna i vår undersökning menar att man ska ge eleverna utmaningar 

på deras nivå. Detta för att eleven ska få möjligheten att klara av utmaningen och få en känsla av 

att den kommer lyckas. Lärarens uppgift blir då att lyfta fram elevens starka sidor. Vilket stärker 

elevens självbild. På så sätt bygger man på elevens starka sidor och inte lägger för mycket energi 

på det som är svagt. Det är viktigt att eleven har en god självbild eftersom en dålig självbild kan 

vara orsak till läs- och skrivsvårigheter. Även Gustafsson och Tjernberg skriver i sin studie att när 

eleven får utmaningar och känner att den lyckas leder det till att den agerar på egen hand.120 Med 

det menar forskarna att eleven motiveras till läs- och skrivinlärningen.  

Tjernberg skriver även att samverkan har en avgörande roll i elevers utveckling och lärande.121 

Nielsen och Tjernberg lyfter fram i sina avhandlingar samspelet mellan elev och lärare har en 

betydande roll. Detta framkommer inte i vår studie, däremot betonar lärarna samverkan med 

föräldrar och specialpedagoger. Gustafsson studie har visat att lärarna lägger ansvaret till 
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vårdnadshavare när de räknar med att föräldrarna kontrollerar barnens läsning. Forskaren menar 

att lärarna inte ska förutse att föräldrarna har pedagogisk kompetens att hjälpa sina barn med 

skolarbeten.122 Vår undersökning visar att lärarna är medvetna om att det är deras ansvar att lära 

elever läsa och skriva men att de däremot kan ge förslag på hur de kan jobba med läsning och 

skrivning hemma. Intervjuerna på skola A visar att lärarna även utbyter erfarenheter om hur man 

kan jobba med läsning och skrivning inom arbetslaget. Geijer ger arbetslaget som exempel på en 

form av samarbete inom skola. I sin avhandling skriver forskaren att skolan bör fördjupa sina 

kompetensområden och integrationen mellan professionella yrkesgrupper. Geijer menar att 

samarbetet i arbetslaget inte är en lösning till att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Resultatet i 

skola A visar dock på något annat, då lärarna på skolan arbetar mycket i arbetslag och delar 

varandras erfarenheter och utbyter erfarenheter om hur man kan möta elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Till skillnad från Geijers studie visar resultatet i skola A att lärarna anser att de 

har tid att byta information vad gäller barn med läs och skrivsvårigheter.123 Däremot visar 

resultatet i skola B att lärarna inte har bra samarbete i arbetslaget, men att de önskade att de hade 

det. Anledningen till detta kan vara det som även Geijer skriver i sin studie, att det inte finns 

tillräckligt med tid. Det som stämmer överens med Geijers studie och vår undersökning är alltså 

att lärarna saknar samarbete med andra yrkesgrupper.124  

En tanke som uppkom under studiens gång är om lärarnas svar kring stöd och hjälpmedel 

stämmer överens med verkligheten? Anpassar lärarna i verkligheten sina undervisningar till dessa 

elever som har läs- och skrivsvårigheter som de påstod att de gjorde? Känner eleverna att 

undervisningen blir anpassade för dem på rätt sätt?  

                                                 
122 Gustafsson & Mellgren, 2005, s.3. 
123 Geijer, 2003, s.64. 
124 Ibid. s.157. 
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Konklusion 

Syftet med studien var att öka kunskapen om grundlärares perspektiv på läs- och skrivsvårigheter 

och stödinsatser för elever i årskurs 4-6. Studien genomfördes vid två olika skolor och avsåg att 

undersöka om vilka erfarenheter lärarna har med elever som har läs- och skrivsvårigheter, hur de 

definierar läs- och skrivsvårigheter, hur de stödjer samt hur samverkan med förälder, kollegor och 

andra verksamheter ser ut på skolorna. 

Det fanns både likheter och skillnader mellan lärarna i undersökningens resultat. Ett exempel 

på en likhet är att lärarna betonar att självbilden har en avgörande betydelse och en skillnad är hur 

samverkan med arbetslaget ser ut i dessa två skolor, där ena skolan har bra samarbete i arbetslaget 

tillskillnad från den andra skolan som önskar att samarbetet i arbetslaget utvecklades. Under 

arbetet har vi försökt att undvika personliga åsikter och tolkningar förutom i diskussions kapitel 

då vi har med våra egna tolkningar. Studien utgår ifrån lärarnas intervjuer men även från tidigare 

forskning. Eftersom det är få intervjuer som undersökningen grundar sig på kan vi inte 

generalisera, men tidigare forskning visar på liknande resultat som vi har fått genom vår 

undersökning, det vill säga att lärarna tycker att begreppet läs- och skrivsvårigheter är svår 

definierat samt att läraren, elevens självbild samt samverkan har en avgörande betydelse i elevens 

läs- och skrivutveckling. 

Utifrån slutsatser tolkar vi att sju av lärarna på den här studien förhåller sig till relationellt och 

kompensatorisk perspektiv. En av lärarna ger uttryck för ett kompensatoriskt och kategoriskt 

perspektiv. Med tanke på att dessa lärare har ett relationellt perspektiv till begreppet anser vi att 

de elever som har läs- och skrivsvårigheter har större möjlighet till att få hjälp. Detta på grund av 

att man inom det relationella perspektivet inte ser svårigheterna enbart som orsaker hos 

individen. På så sätt kan lärare och elev mötas och samspela med varandra om vad som är bäst 

för elevens inlärning. 

Vi anser att studiens slutsatser visar att det är en stor betydelse om hur man förstår orsaker till 

läs- och skrivsvårigheter samt hur man stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter. Detta har 

även en betydelse för oss som blivande lärare. Tidigare har vi skrivit att en av lärarna har ett 

kategoriskt perspektiv på läs- och skrivsvårigheter där läraren ser eleven som orsak till dessa 

svårigheter. Anledningen till detta kan kanske vara att denna lärare inte fått utbildning om vad de 

olika svårigheterna innebär och hur man stödjer elever med dessa svårigheter eller så har läraren 

inte erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter. 

En svaghet med denna studie kan vara att vi endast intervjuat lärare som jobbat under längre 

period (förutom L3 i skola A) och inte intervjuat nyexaminerade lärare för att se vilka skillnader 

som skulle uppstå i både begreppsdefinition men även i deras sätt att stödja elever. Med en större 

studie skulle vi kunna observera de intervjuade lärarna för att se hur de stödjer dessa elever i 

undervisningen för att se om det överensstämmer med det de säger. Förslag till vidare forskning 
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skulle kunna vara att undersöka samma frågeställningar ur elevperspektiv. Det vill säga att man 

frågar elever med läs- och skrivsvårigheter hur de uppfattar problemet, hur de upplever vilket 

stöd de får samt hur de känner att samverkan mellan elev - lärare, elev - specialpedagog, skola - 

föräldrar fungerar. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Vad har du för utbildning? 

- Vilken kompetensutveckling/utbildning har du fått om läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilken tillgång har du till handledning inom området läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilken tillgång finns det inom er verksamhet till specialkompetens inom området läs- 

och skrivsvårigheter? 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? 

4. Hur länge har du varit verksam på denna skola? 

5. Hur många elever har du i din klass? 

6. Hur många är det som har läs- och skrivsvårigheter i din klass? 

 

Begreppsdefinition 

 

1. Vad är läs- och skrivsvårigheter enligt dig? 

2. Vad innebär det att ha läs- och skrivsvårigheter? 

3. Hur ser du på elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 

Särskilda stödinsatser  

 

1. Hur arbetar ni på skolan för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter?  

- Vilka specialpedagogiska insatser har ni på skolan? 

- Hur följer ni upp att elever med läs- och skrivsvårigheter får det stödet? 

2. Hur arbetar du för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter? 

- Vilka konsekvenser har det för de övriga ämnen? 

- Vad tycker du är särskilt betydelsefullt i detta arbete? 

3. Vilka hjälpmedel har ni tillgång till i skolan? 

- Vilka tekniska hjälpmedel har ni tillgång till? 

- Vet du som pedagog hur man använder sig av dessa hjälpmedel? 

- Hur tränas eleverna med läs- och skrivsvårigheter att använda dessa hjälpmedel? 

4. Vilka hjälpmedel använder du i undervisningen för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur vet du vilka resultater det särskilda stödet ger? 

- Finns det andra verktyg eller anpassningar som du tror att dessa elever skulle 

behöva? 

5. Hur arbetar du som pedagog för att motivera elever att ta itu med läs- och 

skrivsvårigheter? 
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6. Hur arbetar du som pedagog för att skapa en positiv självbild hos elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

7. Kan du på något annat sätt förebygga läs- och skrivsvårigheter hos dina elever? I så  

- fall, hur?  

8. Hur bemöter du elever som har läs-och skrivsvårigheter?  

 

Samverkan  

 

1. Hur samverkar du med föräldrarna/vårdnadshavarna till barn med läs- och 

skrivsvårigheter? 

- Vilka alternativa verktyg använder elever i skolan och när de gör skoluppgifter 

hemma? 

2. Hur samarbetar ni i arbetslaget för att stödja dessa elever? 

3. Hur samverkar du med specialpedagog för att stödja dessa elever? 

4. Vilken samverkan har du med Skoldatateket eller motsvarande verksamheter? 

 

Övrigt 

 

1. Vilka för- och nackdelar anser du att det finns med att ha elever med läs- och 

skrivsvårigheter i klassen?  

2. Har du någon positiv/negativ upplevelse med elever som har läs- och svårigheter som du 

beskriva för oss?  

3. Finns det något som du vill tilläga i intervjun som du anser kommer vara till nytta i vår 

undersökning? 

 


