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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några lärare upplever och hanterar 

undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vi har med hjälp av olika forskare sammanställt en historisk tillbakablick som handlar om 

människors uppfattning om elever med läs- och skrivsvårigheter under de senaste 150 åren. 

Vi har också med hjälp av olika forskare belyst möjliga bakomliggande orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter. Därefter har vi, i en personlig kvalitativ intervju, undersökt hur sex lärare i 

år 1-4 uppfattar fenomenet. 

 

I resultatet sammanfattas de intervjuade lärarnas svar, uppdelade under våra respektive 

forskningsfrågor. Vår uppfattning är att lärarna upplever och hanterar undervisnings-

situationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter på ett bra sätt och att detta grundar 

sig på att ingen av de sex lärarna upplever situationen som ett problem – utan som en 

utmaning. 

 

Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, bakomliggande orsaker, Matteuseffekten, 

läsförståelse, skolmognad, lärarkompetens  
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1. INLEDNING 

I dagens samhälle är kraven stora på att varje individ skall ha tillägnat sig vissa baskunskaper 

under sin skoltid. Bland dessa baskunskaper anses förmågan att kunna läsa och skriva som 

något av det viktigaste. Kraven möter en person från olika håll, bland annat från skolan, familj 

och vänner, olika arbetsplatser och från andra sociala sammanhang i det vardagliga livet.  

 

När vi har följt de senaste årens tidningsdebatter kring elevers svårigheter i skolan, så har vi 

uppmärksammat all kritik som riktats mot lärarnas utbildning och kompetens att möta och 

undervisa elever med svårigheter att läsa och skriva. Flera forskare ställer också, enligt 

Skolverket (2001), frågetecken vid lärarnas kompetens och varnar för att dagens 

lärarutbildning inte ger nyutbildade de redskap som behövs för att hjälpa elever med det som 

borde vara skolans elementäraste uppgift, att lära alla elever läsa och skriva. 

 

Skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola, 
behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift (Lpo94, s 5). 

 

Trots detta lämnar varje år var tionde elev grundskolan utan att ha nått målen för läsning, 

skrivning och räkning (Hägglund m fl1 2005). 

 

Vi har, under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), uppmärksammat att en eller flera 

elever i varje klass verkar ha svårt med läs- och skrivinlärning. Detta stämmer överens med 

vad Torbjörn Lundgren och Karin Ohlis (2003) framhåller, att två till tre elever i varje klass 

har avsevärt mycket svårare än sina kamrater att hantera ord och bokstäver. De menar att 

redan i slutet av första klass börjar vi använda skriften som det främsta verktyget för att 

inhämta kunskap. Den som då inte har grepp om skriftspråket på en nivå motsvarande sina 

klasskamrater, hamnar på efterkälken såvida han eller hon inte får hjälp och anpassad 

undervisning (a.a.). 

  

Mot bakgrund av detta är vi intresserade av hur verksamma lärare uppfattar fenomenet läs- 

och skrivsvårigheter i undervisningssituationen. Vi vill i vår studie undersöka hur lärare 

definierar läs- och skrivsvårigheter och vad de tror ligger bakom problemen. Vi vill också 

veta hur de upptäcker elever med dessa svårigheter samt hur de arbetar för att hjälpa dem. 

 

                                                
1 Motion 2005/06:Ub587 av Göran Hägglund; Stefan Attefall; Mats Odell; Johnny Gylling; Ragnwi Marcelind; 
Maria Larsson; Inger Davidson; Helena Höij & Chatrine Pålsson (Kristdemokraterna). 
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1.1 Definition av läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är en övergripande term som innefattar alla som har svårigheter att 

läsa och/eller skriva oavsett vad som är orsak till dem. Det finns därför, enligt Karolinska 

Institutet (2002), ingen entydig definition av läs- och skrivsvårigheter, eftersom gränsen för 

när något ska kallas för svårighet blir ungefärlig och dras på olika sätt i olika sammanhang. 

 

Ett internationellt diagnossystem2 definierar, enligt Karolinska Institutet (2002), 

lässvårigheter i tre nivåer: 

A. Läsprestationen, där mätning har skett med standardiserade, individuellt genomförda 

tester avseende läsfärdighet och/eller läsförståelse, är klart under den förväntade nivån 

för personer i samma ålder, med motsvarande intelligensnivå och åldersrelevant 

utbildning. 

B. Störningen enligt nivå A försvårar i betydande grad skolarbete eller andra aktiviteter 

som kräver läskunskaper. 

C. Om en sensorisk3 funktionsnedsättning finns med i bilden är lässvårigheterna mer 

uttalade än förväntat. 

 

Samma diagnossystem definierar även, enligt Karolinska Institutet (2002), skrivsvårigheter i 

tre nivåer: 

A. Förmågan att uttrycka sig i skrift, där mätning har skett med standardiserade, 

individuellt genomförda tester (eller vid funktionsbedömning av skrivfärdighet), är 

klart under den förväntade nivån för personer i samma ålder, med motsvarande 

intelligensnivå och åldersrelevant utbildning. 

B. Störningen enligt nivå A försvårar i betydande grad skolarbete och andra 

skrivaktiviteter som kräver förmåga att uttrycka sig i skrift. Exempelvis att skriva 

grammatikaliskt korrekt eller att disponera en text. 

C. Om en sensorisk funktionsnedsättning finns med i bilden är skrivsvårigheterna mer 

uttalade än förväntat. 

 

 

 

 

                                                
2 Det internationella medicinska diagnossystemet heter DSM-IV och används främst i Sverige inom psykiatrin 
3 Sensorisk har att göra med sinnesintryck av alla de slag (syn, hörsel, balans, lukt, smak samt känsel från hud, 
rörelseapparat och inälvor), dvs. information som kommer från våra sinnesorgan 
(http://cns.sahlgrenska.gu.se/goude/nsd/structure_268, 2006). 
. 
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1.2 Disposition 

Detta examensarbete är indelat i åtta kapitel. I kapitel ett inleder vi med studiens 

problemområde och förklarar varför vi valt att skriva om elevers läs- och skrivsvårigheter. Vi 

belyser en definition på läs- och skrivsvårigheter. Det andra kapitlet innehåller en historisk 

tillbakablick på hur barn med läs- och skrivsvårigheter tidigare blev betraktade och hur de 

hanterades av skolan och samhället och även vilken kunskap som rådde bland dåtidens 

forskare och gemene man om ämnet läs- och skrivsvårigheter. Perioden sträcker sig från sista 

halvan av 1800-talet fram till idag. 

 

I tredje kapitlet har vi undersökt möjliga orsaker som Skolverket (2001) med flera har angett 

till varför en del barn får läs- och skrivsvårigheter. I fjärde kapitlet tar vi upp förebyggande 

insatser där bland annat lärarens kompetens kommer i fokus. Med det femte kapitlet förklarar 

vi vårt syfte med detta examensarbete och vi ställer även de forskningsfrågor som vi genom 

vår undersökning söker svar på. I det sjätte kapitlet redogör vi för vårt vetenskapliga 

angreppssätt, vilken metod vi använt oss av, urvalsfrågan, analysförfarandet, validitet och 

reliabilitet och forskningsetik. 

 

Kapitel sju innehåller det empiriska resultatet av vår undersökning. Därefter, i kapitel åtta 

diskuteras metoden vi använt och även resultatet i förhållande till den historiska 

tillbakablicken och till inläst litteratur. Slutligen i kapitel nio har vi formulerat några frågor till 

eventuella framtida studier inom området elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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2. HISTORISK TILLBAKABLICK 
Vi har i detta kapitel delat upp historiken i fyra olika avsnitt. Första avsnittet visar hur synen 

på barn med läs- och skrivsvårigheter var under 1800-talet. I avsnitt två, tiden mellan 1930-

1970, belyser vi en ändrad syn då bland annat läsklasser och läskliniken infördes. Det tredje 

avsnittet handlar om den turbulenta perioden 1970-2000, då bland annat skolans 

undervisningsmetoder ifrågasattes. I avsnitt fyra, perioden från år 2000 fram till idag, tar vi 

upp olika satsningar som görs för att bredda kunskapsnivån hos lärare om läs- och 

skrivsvårigheter. 

 
2.1 1800-talet 
De första som intresserade sig för läs- och skrivsvårigheter var läkare (Ericson 1996/2001). 

Under sista hälften av 1800- talet var läkarna förvissade om att läs- och skrivsvårigheter 

berodde på en medfödd skada och denna typ av svårighet gick därför under namnet ”medfödd 

ordblindhet”. Bland det svenska folket var emellertid den vanligaste föreställningen att 

föräldrarna var orsaken till problemen. Detta framgår exempelvis av kyrkoherde Bylunds 

rapport från Bygdeå 1862 där han skriver: ”Möjligen kan väl ett och annat barn läsa klent, 

helst i början av skolåldern, men orsaken därtill är dels föräldrarnas vårdslöshet, djupa 

fattigdom och okunnighet i stavning, dels och några barns naturfel” (citerat i Ericson 

1996/2001, s 236). För att hjälpa läs- och skrivsvaga elever fick eleverna gå om en eller flera 

klasser. En del elever kom likväl aldrig längre än till småskolan. Det var också vanligt 

förekommande att elever med läs- och skrivsvårigheter blev hänvisade till hjälpklasser där de 

mindre begåvade barnen gick. Det ansågs att alla barn kunde lära sig läsa och skriva om de 

ansträngde sig, och den allmänna uppfattningen var därför att de som inte lärde sig måste vara 

mindre begåvade. Uppfattningen att någon form av hjärnskada var orsaken till en del barns 

läs- och skrivsvårigheter var också den allmänna uppfattningen bland internationella 

läsforskare i början av 1900-talet (Ericson 1996/2001). 

 

2.2 1930-1970 

På 1930-talet presenterade psykologen Marion Monroe flera faktorer som var för sig eller 

tillsammans kunde förorsaka läs- och skrivsvårigheter (Ericson 1996/2001). Monroe ansåg att 

barnens problem inte hade något med intelligensen att göra utan olika faktorer kunde 

förorsaka deras svårigheter. Bland dessa faktorer nämner Monroe medfödd eller förvärvad 

neurologisk defekt, begränsad inlärningsförmåga, dålig hälsa, syn, hörsel, uppfattnings-

förmåga, miljö, skolundervisning etcetera. 

 



   

 - 5 - 

Monroes forskning medförde, enligt Britta Ericson (1996/2001), en ändrad syn på barn med 

denna form av inlärningssvårigheter och var även av stor betydelse när det rörde inrättandet 

och utvecklingen av speciella läsklasser för elever med läs- och skrivsvårigheter. Fram till 

1940-talet användes bokstaveringsmetoden för att lära barnen läsa. Metoden innebar att man 

först upprepade bokstävernas namn, därpå stavelsen och sist hela ordet (a.a.). På 1940- talet 

fick denna metod vika för ljudmetoden (även kallad ”den traditionella metoden”), vilket 

innebär att man utgår från de minsta enheterna, ljud och bokstäver (fonem), som sedan 

sammanförs till ord och fraser (Fernström & Kvarnbrant 2004, Lindö 1998/2002). Ericson 

(1996/2001) framhåller också att vidare forskning under 40-talet visade att de mest frekventa 

orsakerna till vissa elevers läs- och skrivsvårigheter var sociala, visuella och emotionella 

problem. Lärare klagade över svårigheter att undervisa elever med särskilda behov i den 

odifferentierade grundskolan, vilket ledde till disciplinproblem (Lindö 1998/2002). 

 

På grund av dessa svårigheter upprättades under 50- 60- och delvis 70- talet en mängd 

läsklasser och även läskliniker för elever med olika svårigheter (Ericson 1996/2001). De som 

hade grava problem sattes i läsklasser där de flesta fick gå under hela sin skoltid, medan barn 

med lättare problem fick gå i läskliniker där de fick individuell hjälp under kortare eller längre 

tid innan de gick tillbaka till sina tidigare klasser. För att förhindra en dålig läsutveckling fick 

samtliga elever i årskurs 1 göra ett högläsningsprov. Provet bestod av ord som skulle läsas 

under en minut och resultatet visade om avkodningen var tillfredställande eller inte. Där 

resultaten inte var tillräckligt goda erbjöds eleverna specialundervisning i läsklinik. På vissa 

ställen användes även rättstavningsprov och läsförståelseprov på en svårare nivå i de övriga 

årskursen. Om elevens problem upplevdes vara av svårare karaktär krävdes en mer 

omfattande utredning på medicinsk nivå för att placera eleven i hjälpklass (a.a.).  

 

2.3 1970-2000 

Under 1970- talet förändrades synsättet på elevers läs- och skrivsvårigheter i skolan. Det 

hävdades att många av elevernas svårigheter förorsakades av skolan själv, därför att om 

skolan fungerade som den skulle, så skulle det inte behövas särskilda insatser och de flesta 

elever skulle slippa ”förvisas” till specialklasser. Som en följd av detta nya synsätt minskade 

antalet utredningar av elevers svårigheter och ordet diagnos räknades som ett fult ord i 

lärarkretsar (Ericson 1996/2001). Läsklasser och läskliniker avskaffades 1978 och samtliga 

elever flyttades tillbaka till de vanliga klasserna, där de undervisades individuellt och genom 

så kallad samordnad specialundervisning. Många lärare började använda den nya 
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läsinlärningsmetoden ”läsning på talets grund” (LTG-metoden4) istället för den traditionella 

ljudmetoden som ett led i att hjälpa barnen i sin läsutveckling. Detta medförde vissa 

motsättningar mellan lärare som använde de olika metoderna, där de som använde sig av den 

traditionella ljudmetoden ofta kände sig osäkra i sin yrkesroll och även pressade till att byta 

metod (Ericson 1996/2001). 

 

Med 80-talet kom en stagnation i forskningen om läs- och skrivsvårigheter. Omognad blev 

betraktad som den största orsaken till barnens problem och uppfattningen att diagnosen 

dyslexi inte fanns var vanligt vedertagen. Därmed ansågs det inte behövas några utredningar 

och istället för hjälp och behandling av läs- och skrivsvårigheter inväntades mognaden hos 

barnen (Ericson 1996/2001). 

 

1988 kom WHO ut med sin rapport om ”relativa handikappbegrepp”, där det fastslogs att läs- 

och skrivsvårigheter är ett handikapp, som på lik linje med andra handikapp avser rela-tionen 

mellan individens förmåga och samhällets krav. Samma år antogs det ”relativa handi-

kappbegreppet” av FN och år 1990 klassades läs- och skrivsvårigheter som ett handikapp 

även i Sverige (Skolverket 2001). År 1990 proklamerades dessutom av FN som Läskunnig-

hetens År. Analfabetismen världen över kom under en period i fokus, och med det även 

behovet av goda läskunskaper för människors utveckling i samhället vilket medförde en ökad 

uppmärksamhet på de läs- och skrivsvagas situation runt om i landet (Ericson 1996/2001). 

 

Uppmärksamheten riktades även mot de nya lärarkandidaternas utbildning där det saknades 

utbildning om läs- och skrivsvårigheter, något som kritiserades starkt av Skolverket (2001). 

Till följd av detta startades under loppet av några få år utbildningar inom ämnet läs- och 

skrivsvårigheter på många högskolor och universitet runt om i landet. Den ökade uppmärk-

samheten gjorde att det även bland föräldrarna restes krav på att deras barn skulle få hjälp i 

skolan för att övervinna sina svårigheter. Genom ett föräldrainitiativ startades en lands-

omfattande läskampanj som sträckte sig från september 1996 till månadsskiftet januari/ 

februari 1998. Målet med kampanjen var att genomgripande förändra människors attityd kring 

läs- och skrivsvårigheter. Resultatet blev att människor landet runt fick en förståelse för att 

läs- och skrivsvårigheter är ett fenomen, totalt fritt från social tillhörighet och inget att 

skämmas över (Ericson 1996/2001). 

 

                                                
4 LTG-metoden är ett förhållningssätt som Ulrika Leimar utvecklade i slutet av 1960-talet. Se ”Läsning på talets 
grund” (1974). 
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2.4 2000-2006 

År 2000 startades kampanjen ”Läsrörelsen” för att motverka det minskade läsintresset bland 

barn och ungdomar. Målet var att höja läsnivån, vilket är av stor betydelse både för personlig 

utveckling, elevers skolframgång och för samhället. Arbetet med att bredda kunskapsnivån 

och hitta bra lösningar som kan vara till hjälp för elever som har svårt att läsa och skriva har 

fortsatt de senaste åren (Ericson 1996/2001). Bland annat startades år 2001 Special-

pedagogiska institutet, en myndighet som rikstäckande arbetar med resurser och stöd till 

kommunerna gällande elever i behov av särskilt stöd (Lindström 2005). 

 

I maj 2005 togs ett regeringsbeslut om att stärka lärarutbildningen för lärare i förskolan, 

förskoleklassen och för grundskolans yngre åldrar. Beslutet innebar att universitet och 

högskolor skulle ta fram olika lösningar på kurser bland annat i läs- och skrivinlärning. 

Orsaken till detta beslut var att lärare med inriktning mot yngre åldrar skall ha en fördjupad 

kunskap i läs- och skrivinlärning. Samtliga kurser skall ingå i den obligatoriska lärar-

utbildningen (Personlig kommunikation5, 2006-06-04). Beslutet är inskrivet i högskole-

förordningen (SFS 1993:100), Bilaga 2,  och gäller från den 1 juli 2005. 

 

Nytt är också att debatten gällande elevers skolmognad åter har kommit i fokus under 2006. 

Redan 1993 publicerades, enligt Skolverket (Dnr 2003:3264), en utredning rörande flexibel 

skolstart och år 2003 fick Statens skolverk i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna 

av förslaget (Utbildningsdepartementet 2003). Så sent som i maj 2006 togs ett beslut i 

riksdagen bland annat gällande elevers skolmognad och flexibel skolstart (Riksdagen 2006). 

Regeringen uppmanas av riksdagen att komma med förslag om hur flexibel skolstart skall 

genomföras. Förslaget ska omfatta föräldrars bestämmanderätt om barnet skall börja skolan 

på vår- eller höstterminen, samt att föräldrarna skall erbjudas skolmognadstest för barnen 

(Idling 2006). 

 

Det framgår inte av de senaste 150 årens forskning den exakta orsaken till barns läs- och 

skrivsvårigheter och det finns fortfarande, enligt Lundgren & Ohlis (2003), ingen enkel och 

entydig förklaring till fenomenet. Skolverket (2001) pekar på flera olika möjliga orsaker som 

att exempelvis omognad kan ligga bakom elevers läs- och skrivsvårigheter, och omognad är 

en av möjliga bakomliggande orsaker som vi tar upp i nästa kapitel under punkt 3.1. 

 

                                                
5 Telefonsamtal med Per Lager, (2006-06-04, kl. 19.18-19.20), pressekreterare hos utbildningsminister Leif 
Pagrotsky, Utbildnings- och kulturdepartementet. 
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3. MÖJLIGA ORSAKER TILL LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER 

3.1 Arv, familjemiljö, mognad 

När det hävdas att läs- och skrivsvårigheter går i arv, är det viktigt att precisera att det inte är 

läs- och skrivsvårigheterna som går i arv, utan det är generna som går i arv (Höien & 

Lundberg 1999/2002). Generna bestämmer våra förmågor och anlag. De inverkar också på 

hur vi reagerar på påverkan från miljön. Läsning är enligt Torleiv Höien & Ingvar Lundberg 

(a.a.) en kulturellt betingad aktivitet som inte kan påverkas direkt av generna, utan påverkas i 

samspelet mellan arv och miljö. Barn med anlag som gör dem särskilt mottagliga för språklig 

stimulans, vill gärna att någon läser för dem. De söker sig aktivt till böckernas värld, påverkar 

föräldrarna så att de får böcker i julklapp eller födelsedagspresent, stimulerar föräldrarna att 

berätta, följa med till biblioteket etcetera. Barn med språkliga svårigheter reagerar, enligt 

författarna, tvärtom. De barn blir inte sittande länge i knäet vid högläsning, utan glider fort 

ned och hittar på något annat, något som kan påverka föräldrars engagemang till barnets 

språkliga stimulans. Höien & Lundberg (a.a.) benämner dessa som lässvaga barn och anser att 

bristen på språkliga aktiviteter kan göra läsinlärningen svårare. Höien & Lundberg (a.a.) 

framhäver också att många undersökningar, som har gjorts inom området för att reda ut om 

läs- och skrivsvårigheter verkligen är ärftligt, pekar relativt entydigt på att läs- och 

skrivsvårigheter kan återkomma i släktled efter släktled (a.a.). Däremot har det inte kunnat 

fastställas om det är ett biologiskt arv, ett psykologiskt arv, ett socialt arv eller en blandning 

av dessa som är den utlösande faktorn (Liberg 1993/2006). 

 

Ingrid Pramling Samuelsson & Sonja Sheridan (1999) anser att språk är kommunikation och 

det är på den språkliga förmågan som det individuella växandet och det sociala livet bygger. 

Enligt författarna bestäms barns vägar in i skriftspråket av deras uppväxtvillkor, alltså av hur 

människor i deras omgivning förhåller sig till språk. Även Inger Norberg (2003) menar att 

föräldrarnas roll som förebild och stimulans är oerhörd viktig för barnen. Utan goda förebilder 

är det ofta svårt att få barnen att förstå vikten av att läsa för att utvecklas och förvärva ny 

kunskap, och även för att klara av skolarbetet. Skolverket (2001) framhåller vikten av att det i 

familjer i riskgrupper (exempelvis ensamförälder, föräldrar med låg utbildning, familjer med 

sociala och ekonomiska problem) sätts in stödinsatser redan under barnets första levnadsår för 

att undvika en negativ utveckling i barnets intellektuella, kunskapsmässiga och språkliga 

utveckling. Enligt Skolverket (a.a.) behövs specialpedagogiska insatser för att förebygga läs- 

och skrivproblem hos dessa barn genom hela uppväxten och detta kan bäst ske genom en 

samverkan mellan familjen, mödravård, barnavård, social omsorg, bibliotek, förskola, 

fritidsverksamhet och skola. 
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Faktorer som Caroline Liberg (1993/2006) anger vara orsak till att svårigheter uppstår inom 

den traditionella läs- och skrivundervisningen, kan till exempel vara att eleven är omogen 

eller att hon/han inte förstår den teknik som används. För elever som mognar sent, är det, 

enligt Skolverket (2001) viktigt att läraren inte ”väntar och ser”. Lärare som anser att 

läsproblem växer bort – det vill säga att läsutvecklingen ökar med mognaden – underminerar 

elevens fortsatta utveckling (a.a.). En sådan pedagogik kan medföra konsekvenser för elevens 

fortsatta skolgång och kan resultera i att övriga skolämnen bli lidande och barnet upplever 

hela skolsituationen som ett misslyckande (Sletmo 2001, Lundgren & Ohlis 2003). Lösningen 

kan, enligt Liberg (1993/2006), vara att skjuta upp starten för läs- och skrivinlärandet till dess 

eleven är mogen, att använda en annan teknik, eller att sätta in kompenserande övningar för 

att fylla tänkbara luckor. 

 

3.1.1 Matteuseffekten 

Ty den som har, han skall få, och det i överflöd, 
men den som inte har, från honom skall tas också det han har 
(Matteusevangeliet kapitel 13, vers 12, Bibelkommissionens översättning). 
 

Skolverket (2001) menar att det uppstår en ”Matteuseffekt” i barnets läsutvecklingsförmåga i 

och med att problemen i läs- och skrivinlärningen förstärks och förs vidare i barnets läs-

utveckling. De barn som tidigt lärt sig läsa (ofta innan skolstart) har enligt Skolverket (a.a.) 

redan upptäckt den alfabetiska koden som skriftspråket bygger på, och de kan ganska snabbt 

öka sitt ordförråd med hjälp av denna kod. De barn däremot som möter på svårigheter i 

läsinlärningsprocessen försöker ofta undvika svårigheterna. De låter bli att läsa eller väljer 

enkla texter när de läser. Texter, som andra elever uppfattar som lätta, känns för dessa barn 

som oöverkomliga berg att bestiga. Lästimmarna i skolan kan kännas som en situation där 

hotet om misslyckande är ständigt närvarande. Många av dessa barn får heller inget stöd i sin 

läsutveckling hemma. Skolverket (a.a.) påpekar därför vikten av att barnen blir 

uppmärksammade i skolan och får det stöd de behöver för att få hjälp med sina svårigheter. 

Utan detta stöd tidigt i sin läsutveckling ökar skillnaden gentemot barnens jämnåriga och det 

kommer förmodligen att sätta spår i alla skolämnen (a.a.).  

 

Matteuseffekten kan också knytas an till elever som byter skola flera gånger under sin tidiga 

skolgång och som därmed riskerar att få problem vid läs- och skrivinlärningen (Liberg 

1993/2006). Författaren menar dessutom att många lärarbyten kan medföra att en elev som 

har problem att hela tiden knyta nya kontakter missar vissa väsentliga steg i ett lärande. 

Eleven sackar efter sina kamrater, misstror sig själv om att klara det hela och tar då inte i för 

att hämta in missade kunskaper. Kontentan blir att eleven sackar efter ännu mer och så är en 
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nedåtgående lärospiral igång. Eleven lär sig att hon/han inte kan i stället för att lära sig att 

hon/han kan. Av olika anledningar är det mycket svårt att i undersökningar fastställa en enkel 

utlösande orsaksfaktor. Vidare är det aldrig rätt att lägga hela problembördan hos en person, 

det vill säga barnet, utan många gånger är det i samspelet mellan individen och i 

lärosituationen något gått fel. Det måste därför tas hänsyn till alla beståndsdelar i situationen 

för att kunna komma till rätta med läs- och skrivsvårigheter (Liberg 1993/2006). 

 

3.2 Språklig och fonologisk medvetenhet 

Med språklig medvetenhet menar Ann-Katrin Svensson (1995/2005) att barnet självständigt 

och mer eller mindre medvetet funderar över språket, exempelvis hur något sägs eller skrivs. 

För att vara språkligt medveten måste barnet kunna skilja språket från situationen. Författaren 

anser att den språkliga medvetenheten innehåller olika nivåer som exempelvis kan vara: 

• Medvetenhet om språkregler 

• Reflektera över språket 

• Medvetenhet om ord (hur de bildas, att de består av olika delar och att de är olika 

långa) 

Fonologisk medvetenhet är att vara medveten om olika språkljud (fonem) i ord, att kunna 

skilja och identifiera specifika ljud, ta bort fonem, lägga till eller förändra till andra språkljud 

etcetera (Svensson 1995/2005). Enligt Liberg (1993/2006) anser Dahlgren och Olsson6 att 

språkforskningen har visat att barn i förskoleklass som inte har en klar bild av hur man läser, 

varför man läser och som inte kan besvara följande frågor:  

• Hur många ljud finns i ”sol”? Vilka ljud finns i ”sol”? 

• Vilket ljud kommer efter /s/ i ”sol”? 

• Vad blir /s-u:-l/? 

med stor sannolikhet kommer att få läs- och skrivsvårigheter när de börjar skolan 

(Liberg1993/2006). 

 

Forskare har genom mängder av studier kunnat påvisa att barn som i förskoleålder har 

bristande fonologisk medvetenhet, senare hamnar i gruppen med läsinlärningsproblem i 

skolan (Skolverket 2001). I läroplanen för förskolan kan man läsa att: 

 

Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 
Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 
och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen 
(Lpfö 98, s 4). 

                                                
6 Liberg refererar till Dahlgren, Gösta & Olsson, Lars-Erik (1985): Läsning i barnperspektiv. Göteborg 
university: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
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Därmed bör extra stimulans i form av språklekar; såsom rim och ramsor, lek med ljud och 

bokstäver, sånger, sagoläsning, mycket högläsning, dataspel och roliga spännande och 

lättlästa böcker ges, enligt Eva Fylking (2003), för då utvecklas barnet gradvis i mötet med 

skriftspråket. Hon menar också att i takt med att språklekar utövas är barnet på väg att 

upptäcka den alfabetiska koden, som innebär sambanden mellan ljud och bokstavssymbol.  

 

3.3 Avkodningsförmåga och läsförståelse 

Ellen Heber, Ann-Mari Knivsberg & Anne Brit Andreassen (2001) anser att läsning är en 

färdighet som vi måste lära oss, för att på ett smidigt sätt, kunna tillägna oss nya kunskaper 

och förmågor i vårt västerländska samhälle. För att kunna läsa och skriva alfabetiskt måste 

individen, enligt Fylking (2003), kunna uppfatta skillnaden mellan olika ljud i det talade 

språket, känna igen och koppla ihop rätt ljud med rätt bokstav. Dessutom måste individen 

kunna memorera alla ljud i ett ord och komma ihåg dess inbördes ordningsföljd. Författaren 

avslutar med att individen måste kunna läsa ihop ljuden enligt fonologiska regler och därefter 

också förstå vad det lästa ordet betyder. 

 

Förståelse x avkodning ≈ läsning: 

• Med förståelse menas att kunna tillägna sig innehållet av det som står skrivet. Att 

förstå en text betyder att förstå både det som står direkt uttryckt (litteral förståelse) och 

det som står indirekt och mellan raderna (inferal förståelse). Litteral förståelse innebär 

förståelse på ord-, menings- och textnivå, medan inferal förståelse kräver 

bakgrundskunskap, erfarenhet och förmåga att bilda sig en uppfattning om vad texten 

innebär (Heber m fl 2001). 

 

• Med avkodning menas att tolka de ”svarta prickarna” på pappret för att därigenom få 

tillgång till ordets betydelse. Avkodning förutsätter att eleven har förstått den 

alfabetiska koden och har ”knäckt” läskoden. Den alfabetiska koden ligger till grund 

för all läsning och kan även kopplas till skriftspråket (Skolverket 2001). 

 

Skillnaden mellan förståelse och avkodning kan förklaras genom exempelvis när vi läser högt 

för barn, då det ibland kan hända att vi plötsligt upptäcker att vi inte vet vad texten handlar 

om. Våra tankar har varit någon annanstans än i texten, men eftersom vi ändå har avkodat 

texten helt tillfredsställande, har inte barnet klagat (Höien & Lundberg 1999/2002). Duktiga 

läsare kännetecknas genom att de behärskar både litteral och inferal förståelse. Dessutom har 

de tillgång till flexibla strategier där de har lärt sig hur de utnyttjar sin bakgrundskunskap. De 
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är aktiva och har förmågan att övervaka och kontrollera sin egen inlärning. Duktiga läsare har 

också lärt sig att bearbeta och organisera stoffet och de skriver i anknytning till läsningen 

(Heber m fl 2001). I och med att läsandet och skrivandet är ett redskapsämne som måste läras 

in, uppmanas skolan i Lpo 94, att ge varje elev rika möjligheter att samtala, läsa och skriva. 

Detta för att eleverna skall utveckla sina möjligheter att kommunicera och på så sätt få tilltro 

till sin språkliga förmåga. 

 

För att uppnå automatiserad ordavkodning krävs mycket träning, det vill säga många möten 

med skrivna ord. Elever med läs- och skrivsvårigheter undviker ofta att läsa därför att de läser 

så dåligt och därmed får de heller inte den lästräning som behövs för att uppnå säker 

avkodningsfärdighet (Höien & Lundberg 1999/2002). Heber m fl (2001) menar att utan 

lästräning och läsförståelse blir läsningen alltför mödosam och elevens ambition avtar. Dessa 

elever får också som regel problem när de ska stava ord och formulera meningar (a.a.). 

Lyckas läraren däremot anpassa sin undervisning, skapas förutsättningar för att göra eleven 

studiemotiverad (Lundgren & Ohlis 2003).  

 

4. FÖREBYGGANDE INSATSER 

4.1 Att förhindra och möta läs- och skrivsvårigheter 

Under punkterna 3.1-3.3 har vi tagit upp olika möjliga bakomliggande orsaker till elevers läs- 

och skrivsvårigheter. Samtliga orsaker vi har belyst går att placera in i Skolverkets (2001) tre 

insatsområden, som visar att det effektivt går att förhindra och möta dessa svårigheter. 

Primär Prevention (första förebyggande stadiet), det vill säga att förebyggande insatser sätts 

in genom till exempel språklig medvetenhetsträning för alla barn. 

Sekundär Prevention (andra förebyggande stadiet), det vill säga att särskilda insatser riktas 

mot barn som exempelvis har fonologiska problem, barn i kulturellt missgynnade familjer, 

invandrarbarn med dåliga kunskaper i svenska etcetera. 

Tertiär Prevention (tredje förebyggande stadiet), det vill säga att barn som redan är drabbade 

får riktade specialpedagogiska eller kompensatoriska insatser som ges genom så kallade en- 

till- en program (samspel mellan elev - lärare). 

 

Skolverket (2001) poängterar att många av eleverna kan få hjälp med sina problem. För vissa 

av eleverna behövs endast enkla medel såsom extra undervisningshjälp under en kortare 

period, medan det för andra behövs kraftigare och mer djupgående insatser som sträcker sig 

över längre tid (a.a.). 
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4.2 Lärarens ansvar och kompetens 

Matteuseffekten7 visar på att de barn som under sin skoltid läser mycket utvecklas bättre 

språkligt, medan effekten är den motsatta för de barn som läser mindre (Skolverket 2001). 

Margareta Sandström Kjellin (2004) menar att det är lärarens ansvar att se till att den effekten 

inte uppstår, vilket betyder att läraren måste ta vara på barnets språkliga förmågor och 

stimulera dem så de utvecklas. I Lpo94 går att läsa följande: 

 

Alla som arbetar i skolan skall uppmärksamma och hjälpa elever i behov 
av särskilt stöd och samverka för att göra skolan till en god miljö för 
utveckling och lärande (Lpo94, s 6). 

 

Därmed är det klart att läraren, precis som Sandström Kjellin (2004) anser, är en 

nyckelperson, särskilt för de barn som har svårigheter med sin läs- och skrivinlärning. 

Lärarkompetensen är därför, enligt Karin Gustafsson och Elisabeth Mellgren (2005), den 

enskilda resurs som har störst betydelse för elevens resultat. De drag som, enligt författarna, 

utmärker en framgångsrik lärare är användandet av olika undervisningsstrategier och höga 

förväntningar på barns lärande. 

 

 

In any given classroom, students may demonstrate an extensive range 
of learning needs. Some may, for instance, have difficulties with reading, 
writing, or mathematics. […] Whatever the reasons for the 
student’s needs, teachers must be prepared to respond effectively and 
ensure that each student is learning to his or her potential (Ministry of Education 2005, s 2-3). 

 

Förmågan att se varje elevs potential, är en av flera aspekter som Ia Nyström påvisar i en 

studie genomförd år 2002 (Gustafsson & Mellgren 2005). Studien, som handlade om 

lärarkompetens med betydelse för skriftspråket som lärandeobjekt, omfattar fler aspekter som 

Gustafsson & Mellgren (a.a.) lyfter fram bland annat att läraren reflekterar över sin praktik, 

innehar en djup ämneskompetens om skriftspråk och dess lärande och lägger stor vikt vid 

barns meningsskapande, förståelse för skriftens funktion och innebörder i texter. Författarna 

lyfter vidare fram att överensstämmelse mellan lärarens teoretiska antaganden och praktiska 

handlingar skall finnas, att läraren har förmåga att utgå från varje barns erfarenheter och 

kunskaper för att kunna utmana barnet att lära och slutligen att läraren arbetar med en bred 

ansats mot olika aspekter av skriftspråket (a.a.). 

 

                                                
7 se s 9 
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Enligt Gustafsson & Mellgren (2005) behandlade Nyströms studie, förutom lärarkompetens, 

barns lärande med fokus på skrivning och läsning; om vad som krävs för att barnet ska lyckas 

med sitt lärande. Studien handlade bland annat om hur undervisningen i skolan kan 

organiseras så att den lämpar sig för barn med olika bakgrund och förutsättningar. Vidare tog 

studien upp hur läraren genom att använda samtal och reflektion kan underlätta barnens 

lärande och utveckla deras metakognitiva förmåga8 samt hur läraren kan stödja och hjälpa 

barnen i olika situationer för att barnen bättre ska förstå och utveckla den egna läsförmågan 

(a.a.). 

 

År 1999 konstaterade regeringen att för de barn som har läs- och skrivsvårigheter eller 

koncentrationssvårigheter, bör målet för varje lärare vara att ha god kännedom om 

svårigheterna och vara beredd att möta dessa elever i klassrumssituationen (Skolverket 2001). 

Skollagen (SFS nr: 1985:1100) anger att hänsyn ska tas och extra stöd ska ges till elever i 

behov av särskilt stöd. En elev ska ha stöd, till exempel i form av anpassad undervisning, så 

fort det upptäcks att det förekommer svårigheter av något slag och stödet bör vid behov, följa 

eleven under hela skoltiden. Med rätt insikt om hur läs- och skrivsvårigheter drabbar den 

enskilde och med kunskap om vilka kompensatoriska hjälpmedel det finns, kan skolan 

undanröja många av de hinder som står i vägen för ett lyckat resultat (Lundgren & Ohlis 

2003). 

 

Höien & Lundberg (1999/2002) poängterar också vikten av att läraren har tillräckliga 

kunskaper om ämnet läs- och skrivsvårigheter för att hon ska kunna få läsandet och skrivandet 

att kännas lustbetonad och positivt för alla elever i klassen. De betonar dessutom hur viktigt 

det är att lärarstudenterna i sin grundutbildning både får undervisning och praktik i 

förhållande till detta tema. När det gäller lärarutbildningen lägger Skolverket (2001) tonvikt 

på olika krav beträffande strategiska lärarkompetenser som måste utvecklas för att förebygga 

och möta läs- och skrivsvårigheter. Dessa krav innefattar lärarkompetens som ger barn 

möjligheter: 

 

– att utforska skriftspråkets användning genom att inhämta kunskaper om skillnader mellan 

skrivet och talat språk, där även relationer mellan fonologisk struktur i talet och alfabetisk 

skrift skall ingå. Lärarna skall också utveckla kunskapen om barnets tal- och 

                                                
8 metakognitiv förmåga innebär kunskap om sig själv och sitt kunnande, om dess räckvidd och gränser och om 
dess starka och svaga sidor (Personlig kommunikation med Berneke, Yvonne 2006-05-30, kl. 20.00-22.30). 
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skriftspråksutveckling och den utvecklingen omfattar även språkutvecklingen hos tvåspråkiga 

barn. 

 

– att behärska den alfabetiska principen i läsning och skrivning: barnen skall tränas i 

fonologisk medvetenhet, att knyta ihop bokstäver och ljud och barnen skall tränas i att 

automatisera ordavkodning. Denna träning skall ges genom pedagogiska aktiviteter såsom att, 

i förskoleklass och i skolans yngre åldrar, studera texter i olika genrer och tillämpa 

skriftspråksaktiviteter i olika sociala och kulturella kontexter. Lärarkompetensen gällande 

direkta undervisningsmetoder i läs- och skrivundervisningen skall också utvecklas. 

 

– att utveckla kunskaper om olika strategier för att möta olika texters krav, till exempel 

genom pedagogiska aktiviteter som kan stimulera barnets eget kunnande och egen 

förståelsestrategi, samt som syftar till att utveckla barnets ordförråd gällande tal- och 

skriftspråk. 

 

– att uppleva framgång och glädje i läs- och skrivutveckling, exempelvis genom pedagogiska 

aktiviteter som skall stimulera familjens och andra samhällsinstitutioners engagemang i barns 

läsinlärning. 

 

Kompetensen ska ge lärarna möjligheter att upptäcka barn med (risk att utveckla) läs- och 

skrivsvårigheter och även tillgång till effektiva preventionsprogram9, som är väl integrerade 

med klassrumsundervisningen i övrigt. Skolverket (2001) anser att läraren skall utveckla sin 

kunskap om bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter, vilka olika system som 

finns för att mäta och värdera barns läs- och skrivutveckling samt att läraren skall kunna delge 

föräldrar och kollegor resultatet av utvärderingen. Detta kan ske med hjälp av 

preventionsprogram för att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, samt även genom att 

studera åtgärder som uppmuntrar och utvecklar läs- och skrivutvecklingsstrategier hos barnen 

själva (Skolverket 2001). 

 

Skolverket (2001) anser därför att den handledda praktiken, både enskild undervisning såväl 

som undervisning i större grupper, behöver utökas i lärarutbildningen. De påtalar också att 

lärarna bör få praktisk erfarenhet med elever från olika åldersstadier och förmågenivåer, 

konsultationer med erfarna speciallärare, erfarenheter med undervisning i lärarlag och 

problemlösningssamtal med lärarkollegor. 

                                                
9 se s 17 
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4.3 Arbetsmaterial/metoder 

Gustafsson och Mellgren (2005) framhåller betydelsen av att det både i förskolan och i skolan 

bör finnas tillgång till många olika texter i form av böcker och egenproducerade texter, och att 

barn och vuxna samspelar med varandra i denna textmiljö. 

 

Det behövs en god textmiljö, god tillgång till texter som väcker 
nyfikenhet och lust. Den skriftspråkliga världens frågor och människor 
måste beröra läsaren  (SOU 1997:108, s 260). 

 

Enligt SOU (1997:108) är det en avgörande betydelse för den enskilda individens utveckling 

att verksamheten både i förskolan och i skolan bedrivs i goda dialogiska miljöer. Med det 

menas att barn och vuxna samspelar genom lek och samtal och att de olika texterna är en del i 

sammanhanget (a.a.). 

 

Det finns enligt Lundgren och Ohlis (2003) forskning som ger belägg för att ”förenklade 

texter” – korta texter som främst består av huvudsatser, där det används få synonymer, 

metaforer och liknelser – är svårare att läsa än texter där sådana språkliga komponenter ingår. 

En bra text ska intressera läsaren, den ska servera informationen i lagom portioner och den 

ska gå från det enkla till det svåra. Ett personligt berättande där författaren tilltalar läsaren, 

liksom kausalitet (satser som binder samman resonemanget, ”därför blev det så”, ”på grund av 

det…”) underlättar också läsförståelsen och minnet av vad man läst. Dessa aspekter kan enligt 

författarna vara bra att känna till för läraren som ska välja rätt läromedel för sin undervisning, 

men det innebär också att texterna blir längre och att det kan vara nödvändigt att komplettera 

den tryckta boken med en inläst version. Men oavsett hur läromedlen används, om det är för 

att läsa på traditionellt sätt eller för att lyssnas till, så är det viktigt att veta hur läsning går till. 

Det gäller inte minst för dem som har lässvårigheter. Resonemang om texter och läsning 

måste därför, enligt Lundgren & Ohlis (2003), fortsätta högt upp i åldrarna. 

 

Resonemang om texter och läsning, vilket Birgitta Ahlén & Elisabeth Nilsson (2003) kallar 

lärarledda samtal, är ett av fyra grundvillkor som måste vara uppfyllda för att få en god 

läsmiljö i skolan. De andra tre är lästid, högläsning och ett bra bokbestånd både i skolbibliotek 

och i klassrum. Dessa förutsättningar ser hon som nödvändiga om ett barn ska utvecklas till 

en läsande människa. Det bästa är, enligt författaren, att böckerna presenteras av en engagerad 

vuxen, exempelvis lärare, som kan göra innehållet spännande. Sedan bör eleverna ges tid att 

läsa, tyst för sig själva, i grupp eller få lyssna till högläsning ur boken. Därefter är det viktigt 

att läraren uppmuntrar till samtal om texten, så alla eleverna förstår innebörden i boken. 
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Ahlén & Nilsson (2003) menar inte därmed att läraren behöver behandla varje bok så 

ingående, ibland kan det vara bra att lämna barnet ensamt med sin läsupplevelse inom sig, 

men hon anser att det kan vara ett bra sätt att kontrollera att läsutvecklingen fortskrider och att 

alla i klassen förstår det de läser. Lärare måste enligt Lundgren och Ohlis (2003) ha förmågan 

att förstå om elevens läsförmåga ligger i nivå med de aktuella texternas språkliga krav.  

 

Vi har i Sverige en unik skatt av 70 000 inlästa boktitlar (Lundgren & Ohlis 2003). För barn 

och ungdom finns, förutom berättelser av olika slag, också en serie faktaböcker som kallas 

”fakta i närbild” som omfattar historia, geologi, medicin med mera. Talboken följer alltid den 

tryckta bokens text och inläsningen görs relativt neutralt i normal läshastighet. I början av 90-

talet drev TPB10 i samarbete med länsbiblioteken och 200 lärare ett projekt där 

grundskoleelever fick lyssna till skönlitterära talböcker. Projektet innebar att många elever 

ökade sin läshastighet och sitt ordförråd, vilket medförde en förbättrad läsförmåga och ett 

ökat självförtroende för många av eleverna (a.a.). 

 

Man kan säga att talböcker är det bästa medlet 
för att väcka läslust hos lässvaga och läshämmade barn 
(Lundgren & Ohlis 2003, s 23). 

 

Författarna menar att både lärare och föräldrar har en viktig pedagogisk uppgift i att lotsa den 

som har svårt med läsning fram till den kulturskatt talböckerna är (Lundgren & Ohlis 2003). 

 

Om läsningen inte fungerar för eleven brukar det visa sig, enligt Birgitta Ahlén och Elisabeth 

Nilsson (2003), senast i slutet av skolår 2. Då behövs extra mycket samarbete mellan hemmet 

och skolan, dels för att hitta bra, roliga och lagom svåra böcker som kan stimulera till läsning 

och dels för information om att läsning kan tränas med hjälp av en talbok i kombination med 

en tryckt bok (Bok och band). Lästräning med hjälp av bok och band gör att bokens innehåll 

tränger in genom hörseln, upplästa i lagom långsam takt, samtidigt som ordbilderna och 

bokstäverna sätts samman framför ögonen. Med positivt intresse och en del arbete lyckas 

många barn knäcka läskoden med denna metod. De lär sig läsa genom att lyssna (a.a.). Denna 

kombinationsmetod tillsammans med olika ljudmetoder, helordsmetoder, metoder som tar 

utgångspunkt i läseböcker och metoder där barnens egna texter är utgångspunkten har det, 

enligt Ericsson (1996/2001), stundtals förts livliga debatter om. Idag har klassläraren både en 

frihet att välja arbetssätt, men även ett ansvar att sätta sig in i den metod hon har valt att 

arbeta utifrån. Detta är viktigt för att läraren ska kunna känna sig trygg i det hon gör och kan 

                                                
10Talboks- och Punktskrifts Biblioteket 
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även överföra denna trygghet till barnen. För en del barn kan det vara förvirrande när läraren 

hoppar mellan olika metoder och det kan i värsta fall medföra att eleven misslyckas och får en 

känsla av hopplöshet (a.a.). 

 

4.4 Kommentar 

Vi har belyst vad några forskare anser kan vara möjliga orsaker till elevers läs- och 

skrivsvårigheter och även förebyggande insatser för att förhindra dessa svårigheter. Mot 

bakgrund av vårt intresseområde vill vi undersöka hur lärare upplever, hanterar och arbetar 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

5. SYFTE OCH FORSKNINGSFRÅGOR 

Vårt syfte är att undersöka hur några lärare upplever och hanterar undervisningssituationen 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

 

Våra forskningsfrågor är:  

1. Hur definierar lärarna läs- och skrivsvårigheter? 

2. Vilken uppfattning har lärarna om bakomliggande orsaker till elevernas svårigheter? 

3. Hur upptäcker lärarna elever med läs- och skrivsvårigheter? 

4. Hur arbetar de metodiskt med dessa barn? 
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6. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
 
6.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Det finns inom forskningsmetodiken olika vetenskapliga metoder för insamling av data, varav 

begreppen ”kvalitativ” och ”kvantitativ” är de två grundläggande angreppssätt som används 

till flertalet av metoderna. Enligt Steinar Kvale (1997) är kvalitativa och kvantitativa metoder 

verktyg som kan användas vid språkliga analyser av kvalitativa data eller när det gäller 

genomförandet av kvantitativa beräkningar. Vilken metod som väljs beror på hur 

forskningsfrågorna lyder. Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ metod är att den 

kvalitativa metoden syftar på de grundläggande egenskaperna hos ett fenomen och den 

kvantitativa metoden syftar på hur mycket, hur stort och/eller mängden av något (a.a.).  

 

När vi skulle göra vår undersökning var det viktigt för oss att välja en metod som vi ansåg 

bäst kunde ge oss svar på vårt syfte och våra forskningsfrågor. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ metod, eftersom vårt syfte och våra forskningsfrågor syftar på egenskaper mer än 

mängd av ett fenomen. Vi har genomfört en undersökning med hjälp av personlig kvalitativ 

intervju, då vi ville få personliga beskrivningar av hur några lärare hanterar 

undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 

 

6.2 Intervju som metod 

Kvales (1997) definition av den kvalitativa forskningsintervjun innebär att syftet med 

intervjun är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld för att därefter tolka de 

beskrivna fenomens mening. Vidare menar han att intervjuaren skall sträva efter att se världen 

som intervjupersonen själv upplever den (a.a.). Martyn Denscombe (2000) framhåller att den 

personliga intervjun är ett möte mellan två människor, intervjuaren och den intervjuade. Han 

menar också att de åsikter och synpunkter som kommer till uttryck under intervjun kommer 

från en källa; den intervjuade (Denscombe 2000). 

 

Vi valde personlig kvalitativ intervju som forskningsmetod därför att våra frågor krävde 

personliga och utförliga svar, både kunskaps- och erfarenhetsbaserade. Våra frågor handlade 

om emotioner, erfarenheter och känslor och eftersom vi inte sökte svar på komplicerade 

faktafrågor, tog vi fasta på vad Denscombe (2000) framhåller; att med den typen av frågor är 

personlig och kvalitativ intervju en bra forskningsmetod. 

 

Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson & Lena Wängnerud (2003) framhåller, 

liksom Heléne Thomsson (2002) att intervjuundersökningar är speciellt bra lämpade i 
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situationer där forskaren inte har så stora kunskaper eller där resultaten skall säga något om 

människors alldagliga erfarenheter. Vår intention var att öka vår förståelse för hur situationen 

med elevers läs- och skrivsvårigheter hanteras av några lärare och därför ansåg vi att intervju 

som metod var det val som lämpade sig bäst. 

 

Vi valde semistrukturerade eller halvstrukturerade frågor som var ganska öppna, därför att vi 

ville fördjupa oss i ämnet genom att få utförliga svar, ge de intervjuade möjlighet att tänka 

efter hur de egentligen tyckte och hur de arbetade och samtidigt ha möjlighet att utvidga 

svaren genom att ställa följdfrågor. Vi hade möjlighet att ställa frågorna i den följd som fann 

sig mest naturlig med tanke på hur intervjun utspelade sig. Vi hade också möjlighet att ställa 

följdfrågor beroende på hur de intervjuade besvarade frågan vi ställt.  

 

6.3 Intervjuguide 

Frågornas utformning till en intervjuguide beror, enligt Kvale (1997), på hur de som 

intervjuar har tänkt sig att analysutförandet och resultatframställandet skall se ut. Han menar 

att intervjuguiden kan beskriva ämnena som ska behandlas i stora drag eller den kan innehålla 

flera formulerade frågor. Angående ledande eller inte ledande frågor, menar författaren att 

ledande frågor inte behöver skada tillförlitligheten i intervjupersonens svar, utan tvärtom kan 

förstärka den. Vidare anser Kvale (a.a.) att ju spontanare intervjuproceduren är, desto större 

blir sannolikheten för att man får spontana svar från intervjupersonens sida och ju mer 

strukturerad situationen är, desto lättare blir det senare under analysstadiet att strukturera 

intervjusvaren.  

 

Genom att läsa flera olika magisteruppsatser och avhandlingar, som bland annat handlade om 

ämnet ”läs- och skrivsvårigheter”, samlade vi uppslag till frågor. Målet var att hitta frågor 

som kunde frambringa spontana beskrivningar från intervjupersonens egen verklighet (Kvale 

1997). De frågor vi slutligen enades om formade vår intervjuguide. Intervjuguiden innehöll 

tio stycken semistrukturerade frågor med några följdfrågor plus en avslutande öppen fråga (se 

Bilaga 1).  

 

6.4 Urval 

Kvale (1997) framhäver att på frågan om vilket antal intervjupersoner som behövs i en 

kvalitativ intervju, blir svaret att det behövs så många intervjuer tills svaret på syftet har 

uppnåtts. Om antalet är för litet går inte resultatet att generaliseras och om antalet är för stort 

är det omöjligt att göra mer ingående tolkningar av intervjuerna. Denscombe (2000) anser att, 
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om forskaren får bra kontakt med nyckelpersoner på fältet, så kan hon/han få tag på 

privilegierad information inom det området forskningen gäller. Författaren menar också att 

forskaren ofta väljer de som ska intervjuas medvetet och inte slumpmässigt (a.a.).  

 

Vi hade för avsikt att intervjua lärare från två olika skolor, en skola utanför och en centralt 

belägen skola, i en stad i Mellansverige. Eftersom tiden för detta examensarbete är begränsad 

bestämde vi oss för att intervjua sex lärare, vilket Helén Thomsson (2002) förespråkar är ett 

lämpligt antal intervjuer vid en mindre undersökning. Lärarna skulle helst ha hand om elever 

mellan år 1 – 3. Vi tog telefonkontakt med två skolor där vi till viss del känner personalen, då 

detta kändes mest bekvämt för oss. I skolan utanför staden var det inga problem att få tre 

lärare att ställa upp, men på grund av en lärares sjukdom i skolan ställde en annan lärare upp 

med kort varsel. Den lärare vi avsåg att intervjua var klasslärare för år 2-3 och den lärare vi 

fick intervjua var klasslärare för år 4. Möjligtvis kan detta påverka resultatets reliabilitet, 

eftersom hon inte har samma erfarenheter av yngre elever som den först tillfrågade läraren 

har, men vi valde ändå att intervjua henne då vi var intresserade att höra hennes åsikter och 

erfarenheter om elevers läs- och skrivsvårigheter. 

 

I den centralt belägna skolan mötte vi på hinder i form av lärare som inte hade tid och lärare 

som var på kurs. Därför bestämde vi oss för att ringa runt till andra skolor och fick på så sätt 

tag i tre lärare på tre centralt belägna skolor som var villiga att ställa upp på intervju. Skolorna 

vi ringde till låg på nära avstånd ifrån varandra och orsaken till att vi valde dessa var 

bekvämlighetsfaktorn. Vi anser inte att vårt val av skolor samt skolornas placering har någon 

betydelse för vår undersökning, då vår undersökning utgår ifrån lärarnas erfarenheter och inte 

från vilken skola de arbetar på. Vår avsikt var heller inte att generalisera lärarnas svar, 

eftersom detta skulle ha varit svårt med tanke på att de flesta frågor vi ställde var 

erfarenhetsbaserade och inte faktabaserade. 

 

Samtliga lärare, alla kvinnor, arbetar med elever från år 1 till år 4. Två av lärarna har tidigare 

även arbetat med elever i år 5-9. Lärarna har arbetat från 4,5 år till 30 år inom skolan, därmed 

har de varierad arbets- och yrkeserfarenhet. Detta har vi sett som en fördel eftersom vi 

räknade med att svaren skulle skilja sig mer åt, än om vi hade haft en homogen grupp lärare. 

Deras utbildning omfattar allt ifrån ”gammaldags” småskollärarutbildning till den ”nya” 

lärarutbildningen (se presentation av lärarna sid 25-26). Urvalet är avsiktligt på så sätt att vi 

har vid kontakter med skolorna, frågat efter lärare för de yngre åldrarna. Detta på grund av att 

vi ville undersöka om elevers läs- och skrivsvårigheter uppmärksammades redan under 
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barnens första skolår. Våra intervjuer har vi gjort när läraren har haft tid, ofta på 

eftermiddagen när eleverna har slutat. I fortsättningen benämner vi lärarna med bokstäverna 

A, B, C, D, E och F. 

 

6.5 Registrering av intervju 

Både Esaiasson m fl (2003), Kvale (1997) och Thomsson (2002) anser att de vanligaste 

hjälpmedlen vid en personlig kvalitativ intervju är en bandspelare, penna och papper. 

Bandspelaren är bra tack vare att orden, tonfallet och pauserna registreras och intervjuaren, 

och även den intervjuade, kan enkelt göra justeringar (såsom förklaringar och förtydliganden) 

under själva intervjun. Kvale (1997) poängterar dock att vid användandet av en bandspelare, 

missar intervjuaren de visuella aspekterna av situationen. Med detta åsyftar han på 

bakgrunden och de intervjuades ansikts- och kroppsuttryck. 

 

Lärarna intervjuades en i taget. Eftersom vi är oerfarna intervjuare gjorde vi samtliga 

intervjuer tillsammans, för att ha möjlighet att stödja varandra. Vi tog fasta på det hjälpmedlet 

forskarna ansåg vara det enklaste användbara – bandspelaren, och genomförde samtliga sex 

intervjuer med hjälp av den. Vi upplevde detta som ett smidigt arbetsredskap, men använde 

även penna och papper för att anteckna gester och ansiktsuttryck i den mån det förekom. 

Detta gjorde vi för att vid analysen kunna understryka vissa uttalanden gjorda av de 

intervjuade. 

 

6.6 Intervjuanalys 

När en bandad intervju skall transkriberas, menar Kvale (1997) att frågan om vilken stil 

utskriften skall ha beror på vem utskriften är avsedd för och vad den skall användas till. Både 

Kvale (1997) och Thomsson (2002) anser att en exakt ordagrant utskriven intervju som 

exempelvis används till citat i en undersökning, kan upplevas tråkig att läsa, men den kan 

istället vara relevant vid en analys. 

 

För enkelhetens skull har vi, efter att ha utfört intervjuerna, transkriberat samtliga intervjuer. 

Vi har lyssnat på banden och skrivit ned hela intervjuerna för att möjliggöra en fullständig 

analys av svaren och för att på så sätt kunna avläsa likheter och olikheter inför 

sammanställningen i resultatet. Vidare har vi noterat när det har varit tankepauser, tvekanden 

och gestikulationer. Vår tanke har varit att jämföra svaren på de olika frågorna för att kunna 

utläsa om lärarnas erfarenheter och upplevelser skiljer sig åt. 
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Vi har läst igenom varje intervju flera gånger, för att verkligen förstå vad de intervjuade 

menar och vad deras svar innebär. Vi letade citat och jämförde likheter och olikheter. Olika 

lärare har citerats beroende på fråga och svar. Slutligen har vi sammanställt samtliga 

intervjusvar och fördelat dessa under respektive forskningsfråga i resultatet. 

 

6.7 Trovärdighet 

Thomsson (2002) anser att eventuella justeringar kan göras under själva intervjun. Med detta 

menar hon att om intervjuaren eller den intervjuade inte förstår eller något är oklart, kan 

vederbörande be motparten förklara eller utveckla sin fråga eller sitt svar, vilket enligt henne 

också minimerar risken för missuppfattningar och feltolkningar. Detta gör att intervjun får en 

hög validitet (giltighet) då direktkontakten under intervjun innebär att all data kan kontrolleras 

när det gäller riktighet och relevans samtidigt som intervjun pågår (a.a.). Denscombe (2000) 

påpekar att intervjuformen har hög svarsfrekvens, nästan 100 %, därför att intervjun oftast är 

avtalad på förhand, både när det gäller tidpunkt och plats. Denscombe (2000), liksom Kvale 

(1997) anser att det kan vara svårt att uppnå objektivitet i en intervjuundersökning. Detta på 

grund av intervjuarens och sammanhangets inverkan och bakgrund och även hur frågorna 

ställs till den intervjuade kan ha en ogynnsam effekt på reliabiliteten (tillförlitligheten).  

 

Vi ville närvara vid samtliga intervjuer båda två för att minimera risken att missa någonting 

väsentligt under själva intervjun, då vi tolkar information olika och därmed ställer exempelvis 

olika följdfrågor. Vi hade från början inte 100 % uppslutning, beroende på att en lärare blev 

sjuk, men eftersom en annan lärare ställde upp med kort varsel, lyckades vi uppnå en 

svarsfrekvens på 100 %. Under samtliga sex intervjuer tog vi fasta på vad Thomsson (2002) 

förespråkar om justeringar under intervjun, genom att vi både förklarade och förtydligade 

några frågor som de intervjuade inte förstod. Under samtliga intervjuer har vi försökt vara 

objektiva och vi anser att vi har lyckats ganska bra, men eftersom vi båda är ovana intervjuare 

är vår objektivitet ingenting vi vågar garantera håller genom varje intervju. 

 

6.8 Forskningsetik  

Kvale (1997) framhåller vikten av att intervjuaren förklarar och lovar, redan vid den första 

kontakten före intervjun, att den hålls konfidentiell. Han menar också att det är viktigt att tala 

om i vilket syfte undersökningen sker och vad den handlar om (a.a.). Redan vid första kontakt 

har vi berättat för den intervjuade vad vi forskar om och varför vi har valt att göra intervjuer. 

Vi har dessutom tagit fasta på vad Kvale (a.a.) anser om konfidentialitet och sekretess, genom 

att vi noga har påtalat att vi inte ämnar skriva några namn på personer eller skolor, utan endast 
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hur länge de intervjuade lärarna har arbetat i skolan, vilken årskull de är klassföreståndare för 

och vilken sorts utbildning de har genomgått. Denna information har samtliga lärare medgivit 

till att vi får ta med i vårt arbete. 

 

Bandspelaren kan på olika sätt påverka den intervjuade negativt, enligt Denscombe (2000), då 

det kan kännas både hämmande och skrämmande för en del människor att veta att deras ord 

finns kvar på bandet efter intervjun. Om intervjuaren dessutom är taktlös kan den intervjuade 

känna sitt privatliv kränkt eller hon/han kan känna hela situationen upprörande. Intervjuaren 

har därför alltid att stort ansvar i att inge lugn och visa sig artig och intresserad, så intervjun 

känns trevlig och behaglig för båda parter (a.a.). 

 

Ett par av lärarna tyckte att det var lite otäckt med bandspelaren även om den var liten, men 

alla förstod varför vi gärna ville spela in intervjun och accepterade att den fanns med. Vi har 

talat om för samtliga intervjuade att bandet raderas så fort utskriften är klar. Gällande 

bandinspelningarna har vi också förklarat att det är endast vi som skriver detta arbete som 

kommer att lyssna på intervjuerna och läsa den utskrivna informationen. Samtliga intervjuade 

lärare var nöjda med informationen vi gav gällande anonymitet och sekretess.  
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7. RESULTAT 

Vårt syfte med detta examensarbete var att undersöka hur några lärare upplever och hanterar 

undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Med hjälp av de 

intervjuades svar skall vi nu undersöka om våra forskningsfrågor kan besvaras. Våra 

forskningsfrågor lyder enligt följande:  

1. Hur definierar lärarna läs- och skrivsvårigheter? 

2. Vilken uppfattning har lärarna om bakomliggande orsaker till elevernas svårigheter? 

3. Hur upptäcker lärarna elever med läs- och skrivsvårigheter? 

4. Hur arbetar de metodiskt med dessa barn? 

 

Frågorna 1 och 2, i intervjuguiden, handlade om arbetserfarenhet och utbildning, vilket 

redovisas först. Därefter redovisar vi resultaten från frågorna 3-11, som handlade om lärarnas 

personliga tankar och erfarenheter. Resultatet från fråga 6 redovisas inte alls eftersom vi 

under genomförandet av undersökningen upptäckte att denna fråga inte var relevant för vårt 

syfte. Resultatredovisningen är upplagd utifrån våra forskningsfrågor. 

 

Vi vill framhålla att ord markerade med fet stil har betydelsen att ordet är betonat av den 

intervjuade läraren. Likaså att ett – talstreck betyder att den intervjuade tar en kort paus i 

meningen. 

 

7.1 Beskrivning av de intervjuade 

De intervjuade kommer vi, som tidigare nämnt, att benämna med bokstäverna A, B, C, D, E 

och F. Här följer en kort beskrivning av deras arbetade tid i skolan, vilken utbildning de har 

genomgått, eventuell fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter, om de arbetar i staden eller 

utanför och även vilken årskull de är klassföreståndare för. 

 

Lärare A : har arbetat sex år som lärare. Hon har genomgått 1-7 lärarutbildning med 

inriktning samhällskunskap. I samband med lärarutbildningen har hon också läst 20 poäng 

specialpedagogik på eget initiativ. Någon fortbildning inom läs- och skrivsvårigheter har hon 

inte genomgått. Lärare A arbetar i en skola utanför staden. Hon är klasslärare för år 2-3. 
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Lärare B : har arbetat 30 år som lärare; 10 år som förskollärare och 20 år som 

lågstadielärare11. Hennes utbildning består av en förskollärarutbildning plus en ettårig 

påbyggnadskurs för att bli behörig lärare till år 1-3. Hon har inte fått någon fortbildning inom 

läs- och skrivsvårigheter. Lärare B arbetar i en skola i staden. Hon är klasslärare för F-2. 

 

Lärare C: har arbetat 30 år som lärare. Hon har gått ”gammaldags” småskollärarutbildning, 

vilket innebar tre år på seminarium. I hennes utbildning ingick läs- och skrivmetodik. 

Fortbildningen har omfattat många studiedagar och kurskvällar inom läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare C arbetar i en skola utanför staden. Hon är klasslärare för år 1, men 

på grund av sjukskrivning arbetar hon under läsåret 05/06 halvtid som resurs för år 1-9, då 

främst med elever som har läs- och skrivsvårigheter.  

 

Lärare D: har arbetat fyra och ett halvt år som lärare. Hon har lärarutbildning 1-7 med 

inriktning naturvetenskap och teknik. Hon har inte fått någon fortbildning inom läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare D arbetar i en skola utanför staden. Hon är klasslärare för år 4 och har 

tidigare arbetat med elever i år 5 och 6. 

 

Lärare E: har arbetat 11 år som lärare. Hon tillhörde den ”sista kullen” av grundskollärare 

och läste med inriktning matematik och NO. Fortbildningen har bestått av bland annat hur 

man använder ett LUS12-schema. Lärare E arbetar i en skola i staden. Hon är klasslärare för år 

2 och hon följer samma klass från år 1 till år 3. 

 

Lärare F: har arbetat 29 år som lärare. Hon har gått den ”gamla hederliga” 

lågstadielärarutbildningen. I hennes utbildning ingick läs- och skrivmetodik. Hon har på eget 

initiativ gått på föreläsningar som har handlat om läs- och skrivsvårigheter, men inte fått 

någon riktad kompetensutveckling inom området. Lärare F arbetar i en skola i staden. Hon är 

klasslärare för år 1-3. 

 

Samtliga lärares utbildningar har innehållit någon form av läs- och skrivinlärning. 

 

                                                
11 Lågstadielärare är liktydigt som klasslärare för år 1, 2 och 3. 
12 LUS är en förkortning för LäsUtvecklingsSchema. LUS är ett instrument som förskole-, grundskole- och 
gymnasielärare kan använda för att ta reda på hur långt eleverna har nått i sin läsutveckling.  
LUS utvecklades av Bo Sundblad under åren 1979 - 81 i ett projekt finansierat av Skolöverstyrelsen. LUS är ett 
kvalitativt bedömningssystem där läraren, med sin i vardagen uppbyggda kompetens, placerar in varje elev i 
förhållande till de kvalitativa utvecklingssteg som beskrivs (http://www.bibo.se/).  
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7.2 Resultatredovisning 

Hur definierar lärarna läs- och skrivsvårigheter? 

 

Vi har valt att inkludera svaren ifrån fråga 3 i detta stycke, eftersom vi anser att grunderna till 

att lära sig läsa och skriva hör samman med de intervjuades definition av läs- och 

skrivsvårigheter. 

  

Lärarna A – E uppgav att intresse för språket hos barnen är, enligt dem, den grundläggande 

faktorn för att lära sig läsa och skriva. De menade att barnen kan ha sett andra människor läsa 

och därför blivit nyfikna, vilket leder till ett intresse och en motivation till att själv vilja lära 

sig. Lärarnas uppfattning var också att barnen måste känna och förstå att de har någon nytta 

av att kunna läsa och skriva, vilket lärare C uttryckte med följande ord: 

 

 De ä nog att barnet utvecklar ett intresse för språket, att man får lyssna 
 på sagor, att man får berätta själv i olika situationer, att man får en 
 språkförståelse så att man har en viss språkmognad när man börjar läsa 
 […] Å naturligtvis att man ser och hör. 
 

Lärarna B och F ansåg att barnen även måste tycka att det är roligt. För lärare F var elevers 

möjligheter att få träna i lugn och ro och dessutom få möjlighet att jobba i egen takt, en 

grundläggande faktor till att lära sig läsa och skriva. 

 

Det kan vara svårt att definiera barns läs- och skrivsvårigheter, men så här beskriver lärare C 

fenomenet: 

 De ä väl ofta dom barn som har såna språkliga svårigheter så att man inte 
ser å hör å inte känner igen – dom enskilda ljuden eller orden som man börjar mä, 
å att man inte kopplar de till nånting bekant, utan de blir väldigt diffust för dom, 
de blir abstrakt på nåt sätt. 

 

Samtliga lärare var eniga om att barns läs- och skrivsvårigheter handlade om 

missuppfattningar av språket. De menade att dessa barn saknar förståelse för hur språket är 

uppbyggt och att barnen har svårigheter att få ihop ljud och ord. Lärare A exemplifierar 

svårigheten att få ihop ljud och ord enligt följande: 

 

 De förstår inte att en bokstav heter på ett sätt och låter på ett annat sätt. 
 Det blir förvirrat när eleven ska börja läsa, exempelvis bokstaven ”b” 
 låter ju inte ”be” utan ”böh”. 
 

Ytterligare svårigheter kan, enligt lärarna A och B, vara memorering av bokstäver eller ord. 

Det kan märkas både när barnen läser och skriver, på så vis att de förväxlar bokstäver eller att 
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de inte får med alla bokstäver i ordet. Därmed blir det också svårt att få in en automatik i det 

som utförs. Detta kan, enligt lärare A, göra att barnet tappar intresset och låter bli att läsa och 

skriva på grund av hon/han inte förstår sammanhanget. 

 

Vilken uppfattning har lärarna om bakomliggande orsaker till elevernas svårigheter? 

 

Alla individer är olika och detta åsyftade lärarna A, B, C, D och F på, när de betonade att 

omognad hos barnet är en av flera orsaker som kan ligga bakom läs- och skrivsvårigheter. 

 

 Vi har ju klassen också, man brukar säga att det är från fyra år till nio år eller 
nånting, när dom börjar ettan, och det kan ju vara spridning på det då, och är 
man inte riktigt  mogen då, dels då biologiskt, […] för jag tror att det har 
väldigt stor betydelse (Lärare B). 

 

Lärare A menade att barn som inte är mogna har börjat för tidigt och därför inte varit redo för 

skolan. De barnen får då intensivträning för att på så sätt komma ikapp sina klasskamrater, 

men, enligt lärare A, ligger ändå dessa barn efter med mängdträning i läsning. Hon anser att 

de barn som inte ”knäcker” läskoden förrän i år 2 – ligger ungefär ett år efter i mängdträning, 

för läsning handlar också om att läsa mycket, så att läsningen automatiseras. Lärarna C och F 

resonerade att barnets omognad kan härledas till att barnet kan vara fött sent på året. 

Skillnaden blir då extra påtaglig i jämförelse med barn som är födda tidigt på året. Det finns, 

enligt lärare C, ett talesätt, när det handlar om barns omognad, som lyder – ”Inte sällan pojkar 

födda sent på året” och hon menade att det ligger någonting i det. 

 

Lärarna A, C och E ansåg att dålig syn kunde vara en av bakomliggande orsaker till barns läs- 

och skrivsvårigheter. Lärare C förklarade denna medicinska orsak med exemplet om ett barn 

säger att ”bokstäverna hoppar”, så bör kanske en optiker uppsökas och hon menade att på så 

sätt kan en stor del av problemet lösas. Vidare berättade hon att det finns elever som inte hör 

de enskilda ljuden och som kanske inte heller kan säga alla ljud, vilket också lärarna D och F 

framhöll som möjliga orsaker till skrivsvårigheterna. 

 

Lärare B nämnde att annat modersmål än svenska kan utgöra ett hinder i språkinlärningen. 

Lärarna B, C, E och F framhöll den sociala miljön som en möjlig bakomliggande orsak till 

svårigheterna. De ansåg att de barn som kommer ifrån en språkligt torftig miljö, där kanske 

inte sagor eller berättelser har förekommit i hemmet, eller att de vuxna kanske inte har pratat 

med barnen på ett naturligt sätt, kan sakna språklig medvetenhet. Avsaknad eller dåligt 

utvecklad språklig medvetenhet, menade lärarna B, E och F, kan vara att barnen kan avkoda 
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orden och därigenom läsa, men barnen saknar kanske läsförståelsen och får därmed inte grepp 

om vad texten handlar om. 

 

 … tekniken att lära sig läsa, det kan man ju lära sig, det kan man ju, 
 fast man kanske inte förstår va man läser (Lärare F). 
 

Lärare A ansåg dessutom att läs- och skrivsvårigheter kunde vara ärftligt. Hennes påstående 

grundade sig på att hon tidigare har haft elever med ovan nämnda problem, där föräldrarna 

också hade oerhört svårt med att läsa och skriva. Likaså antydde lärare C att ärftlighet kunde 

vara en orsak, men hon ansåg att detta bara gällde enstaka barn och hade inget exempel att ge. 

Lärarna A och D ansåg att om motoriken – då främst finmotoriken (med hänsyftning på 

penngreppet) – inte var utvecklad, blev det jobbigt för eleven att skriva. Lärare D menade: 

 

 Att dom inte har fått finmotoriken, de e så oändligt jobbigt, de kräver sån kraft att 
 forma bokstäver, å då tar de sån tid å sån kraft å då ä de jobbigare. 
 

Lärare A menade att undervisningsmetoden kunde vara fel och både lärare A och C ansåg att 

många lärarbyten i år 1 kan utgöra en sorts läs- och skrivsvårighet, men inte ifrån elevens sida 

– utan ifrån skolans sida. Därför att även om lärarna försöker göra likadant, så har alla olika 

personligheter och därmed olika sätt att tala, att ge uppgifter och att förklara saker. Lärare C 

erkänner att flera lärarbyten, särskilt i år 1, kan vara en komplicerande faktor för barn som 

redan har svårt att lära sig läsa och skriva: 

 

Å då ska man byta metod i huvet på de här barnet, å de kan va knepigt 
för den som har svårt att få ihop det ändå. 

 

Hur upptäcker lärarna elever med läs- och skrivsvårigheter? 

 

Samtliga lärare uppgav att en elevs läs- och skrivsvårigheter vanligtvis upptäckts redan i 

förskoleklassen, eller under höstterminen i ettan. Lärarna signalerar också till varandra vid 

överlämnande av klassen inför höstterminen. Lärare A har erfarenhet av att föräldrar ibland 

kan säga till om barnet har problem med att läsa och skriva. Både lärare B och lärare F har 

förskoleklassens barn tillsammans med den ordinarie klassen vissa lektioner i veckan och det 

gör att båda lärarna upplever sig veta ungefär på vilken nivå de ”nya” eleverna till år 1 ligger 

när det gäller läsning och skrivning. 
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Lärare A menade att man kan märka om en elev har läs- och skrivsvårigheter redan från 

början, när inte eleverna ”hänger med” i den ordinarie undervisningen. 

 

Man får skriva kanske namnskylt eller ja skriver nånting på 

tavlan å man ser att, jaa de ä nåra – dom hänger inte alls me. 
 

Samma lärare menade att hon kunde misstänka svårigheter när hon ser att en elev skriver av 

sina kompisar eller att eleverna blir ”obekväma” så fort det handlar om att läsa och att skriva. 

 

Lärare D ansåg att det är tydligt när elever har svårt med att forma bokstäver: 

 
Å sen när de gäller skrivandet så ser man ju ganska snabbt på de dom 
får lämna in också […] framför allt de ja prata om motoriskt. 

 

Enligt lärare D kan man inte utläsa om ett barn har läs- och skrivsvårigheter om man ser till 

hur pass mycket eller lite eleverna skriver. Enligt henne kan en elev skriva ett halvt A4-

papper med innehållsrik och konstfull text, därefter tog kanske fantasin slut, medan en annan 

elev kan skriva två hela A4-sidor med text som man kanske inte ens förstår innebörden i. 

 

Ibland kan de nog vara så att dom som har läs å skrivsvårigheter, 
dom får nog inte till lika mycke text, medan andra kan nog skriva 
sida upp å sida ner också, de blir oändligt jobbigt å ta sej igenom 
å förstå va de ä dom har skrivit (Lärare D). 
 

Lärarna B, C och E uppgav att det upptäcks ganska fort när barnet inte kommer ihåg de ljud 

man håller på att gå igenom. Ett annat tillfälle kan vara till exempel vid lässtunder där barnet 

får kämpa länge med att läsa en text och senare vid samtal om den lästa texten, inte förstår 

vad det har handlat om.  

 

Lärare B uppgav att hon har låtit sig luras, som i det här exemplet, när det handlade om 

barnets läxor:  

 

… jag har ju haft läxa […] man kan ju lära sig i början utantill 
[…] och sen var det en pojke som var sådär lite misstänksam, 
ja då får man kolla lite extra då […] läxorna och så har ju funkat bra då 
när han läser, men sen när vi tar en annan bok, då är det lite si och så. 

 

Lärare E har liknande erfarenhet genom att hon har upptäckt att barn kan låtsas läsa en bok. 

Då brukar hon både lyssna på och observera eleven när hon eller han läser. Vid observationen 

tittar hon på hur det ser ut när eleven läser; Hur gör hon/han? Sitter eleven och sneglar på 

kompisen eller fängslas hon/han av boken, eller är det kanske någon som bara sitter och 
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bläddrar? Läraren kan då ställa frågor till eleven om bokens innehåll och på så vis ta reda på 

om eleven har läst och förstått vad boken handlat om. 

  

Lärare A betonar att tid är en bristvara för samtliga inblandade i skolan och särskilt att alla 

barn skulle behöva få mer tid. Hon tar även upp lokalbristen som en bidragande orsak till 

elevers läs- och skrivsvårigheter: 

 

Sitta ute i kapprummen å bli störda hela tiden, folk som går ut å in […] 
för man behöver ju kanske lugn å ro, om man ska koncentrera sig, man kanske 
behöver nånstans där man kan prata högt å ljudligt om de är ett grupparbete å så där. 

 

Lärare C uppgav att samtliga barn i skolans förskoleklasser får genomgå ett 

språkmedvetandetest för att kontrollera vilka kunskaper barnen har innan de börjar i första 

klass, så lärarna vet var de ska sätta in eventuellt stöd redan från början. 

 

Hur arbetar de metodiskt med dessa barn? 

 

För att kunna hjälpa de elever som lärarna upptäcker har läs- och/eller skrivsvårigheter tar 

samtliga lärare kontakt med föräldrarna. Detta gör de dels för att försöka ta reda på hur 

språkmiljön är hemma och dels för att be föräldrarna hjälpa sitt barn hemma med det som 

eleven behöver träna på. Lärare A berättar att hon samtalar med föräldrarna och 

 

… kollar va har dom för språk hemma, läser dom högt för sina barn, 
läser dom nåra böcker tillsammans, visar dom (barna) nåra intresse 
för å läsa skyltar eller skriva lappar eller brev? 

 

Lärarna A, B och C kontrollerar också språkljuden, vilka bokstäver barnet kan och de tar även 

hjälp av ordbilder (ord och bild har samma betydelse, exempelvis ordet ”bil” och en bild på en 

bil) för extra träning. 

 

Ordbildernas betydelse förklarar lärare C på följande sätt: 

 

… ett bildstöd hjälper ju barnet att komma ihåg också, och ett bra exempel ä att 
läseboken vi jobbar me här nu – där en del sidor har ord å bild kombinerat. 
Barnen lär sig att läsa av ordet som också finns då på bilden, sen kan man då 
hålla för bilden å barnet läser ordet – okey, dom lär sej utantill – men de ä 
ändock en inlärning av ett ord. Som har betydelse för barnet. 
Och, genom den positiva förstärkningen de blir att – ”jag kan också lära”, 
så övervinner man en hel del svårigheter. 
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Lärare D uppgav att hon vid kontakt med föräldrarna frågar om hon får ta hjälp av skolans 

stödteam. Hon anser det vara av största vikt att upprätta ett åtgärdsprogram för minsta lilla 

svårighet eleven har. Åtgärdsprogram upprättar hon ibland tillsammans med föräldrar och 

berörd elev och ibland även med specialpedagogen. Lärare D menar att på så sätt är det lättare 

att följa upp eleven, eftersom skolan måste arkivera åtgärdsprogrammet och att dessa även 

följer med eleven högre upp i skolåldern. 

 

Lärarna C och D tränar extra på läsförståelse om det är det som eleven har svårt för. De anser 

att en intensivperiod av läsförståelseträning och därefter en viloperiod, följd av kanske 

ytterligare en intensivperiod, är en bra modell att gå efter. Lärarna vill också gärna ha 

föräldrarnas hjälp som stöd för elevens läsning hemma. I de fall eleven inte får stöd hemma, 

anser de båda lärarna, att man får försöka ge mer stöd i skolan. Dessvärre blir det då ofta 

elevens ”eget arbete-tid” som minskas, eftersom extrastödet ges under den tiden, för att inte 

inverka på andra ämnen. Extrastödet kan utgöra läsning för läraren, till exempel som lärare D 

uppgav: 

… läsa en kvart om dan här […] så att man ändå får läsa varje da. 

 

För att underlätta för elever med läs- och skrivsvårigheter uppgav lärarna B och F att de 

försöker hitta annat material än vad som används till övriga klassen och de kan, med hjälp av 

specialpedagogen, även låta eleven använda datorn som hjälp. Lärare B berättade att det finns 

olika datorprogram som har både roliga bilder att titta på och bra text som barnen kan träna att 

läsa. Samtliga lärare hade delat in sina elever i läsgrupper efter elevernas språkliga förmåga. 

Lärarna menade att, eftersom grupperna är små, är det lättare både att kontrollera hur eleverna 

utvecklas och det är också lättare att ge extrastöd till den eller de elever som behöver. 

 

När det gäller att ta hjälp av specialpedagogen uppgav lärarna A – D att de själva först 

försökte arbeta med eleven/eleverna, men när de kände att de inte räckte till tog de hjälp av 

specialpedagogen. Endast två lärare, E och F, anlitade specialpedagogen omedelbart vid 

misstanke om lässvårigheter hos någon elev. För att inte någon elev skulle känna sig utpekad, 

lät lärarna specialpedagogen lyssna på samtliga elever i klassen. 

 

Lärarna A, C och F tar också hjälp av arbetslaget medan lärare B kan ta hjälp av 

parallellklassläraren, eftersom de inte är indelade i några direkta arbetslag. Lärare E har även 

tillgång till två resurser som extra hjälp när det behövs. 
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Ingen av lärarna arbetar efter någon särskild metod, utan samtliga blandar olika metoder och 

försöker plocka det som verkar lämpligast för de olika eleverna, eller för hela gruppen. 

Lärarna C och F uppgav dock att de använde ”den traditionella metoden”13 som grund och 

därefter plockade ifrån andra metoder. Lärare E poängterade vikten av att inte låsa sig fast vid 

en speciell metod: 

 

 Att de här e en jättebra metod, den kör vi på alla, de tror ja e’re sämsta om man 
 tänker på läs- å skrivsvårigheter, för att man kan väl tappa lusten, å inte inser 

vitsen me’re. Å kanske man hade klarat sej mera ok om man hade fått gå genom 
lusten å inte alla ska genom precis samma metod, eller precis samma bok. 

 

Lärare F uppgav också att först på senare år har hon själv börjat förstå innebörden i att ge 

eleverna tid till att arbeta i lugn och ro, så att inte stressfaktorn påverkar barnen negativt när 

de ska lära sig läsa och skriva. 

 

Lärarna A och E var de som uttalat berättade att de försökte hitta lusten hos eleverna, så att 

det blir roligt att lära sig. Lärare E arbetar mycket efter elevernas egna tankar och idéer. 

 

Exempel på delar ifrån olika metoder som de intervjuade lärarna tog fasta på var: språklekar 

såsom ramsor, Trulle-rim, att använda Kiviböckerna och Stjärnböckerna, klappa stavelser, 

sjunga Majas alfabetssånger, träna ljudmelodi och ljudsats, leka med bokstavs- och ordkort, 

spela memory, läsa ”jättelätta” böcker och tillsammans med allt detta: ge eleverna mycket 

uppmuntran så att deras självförtroende stärks. 

 

Samtliga lärare upplevde situationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter, som en 

utmaning. 

 

Lärare A menade att 

man måste ha lite is i magen å inte blir stressad om inte alla lär sej i samma takt. 

Hon uttryckte sig också enligt följande: 

Första åren, då tror man ju att man på nåt vis liksom, bara man trycker på rätt knapp 
så ramlar de ner, så kan dom allting, men de ä ju inte så, har ja förstått nu. 
 

Hon anser också att med erfarenheten kommer vetskapen om att 

man kan inte klämma ur ungarna mer än va som finns där för tillfället 

utan man får hitta en balansgång där barnen 

tycker att de ä så pass roligt så att dom tränar frivilligt. 

                                                
13 Den ”traditionella metoden”, även kallad ”ljudmetoden”, innebär att eleven ljudar ihop bokstav efter bokstav 
så att det blir ett ord. 
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Lärare A upplever utmaningen dessutom som ”kul, liksom” och uppgav ett exempel med en 

elev som var ”jätteintresserad” av motorcyklar. 

Där hade man ju världens grej liksom. 

De gjorde tillsammans en bild av en motorcykel och eleven fick säga vad de olika delarna på 

motorcykeln hette och även skriva dit delarnas namn. 

 

Man kanske kan läsa nån bok om motorcyklar, va finns de för 
olika å va heter namnen, han kunde jättemycke, så han såg framför 
sej en ordbild mä Yamaha å Suzuki å Kawasaki […] så oftast så finns 
de  ju alltid en ingångsväg till att få dom motiverade (Lärare A). 

 

Lärarna B, C och F menade att utmaningen ligger i att försöka hitta olika sätt för att hjälpa 

eleverna fram. Ett sätt är att eleverna får arbeta i sin egen takt, att de får arbeta i lugn och ro i 

och med att de jobbar individuellt. På det viset är det lätt att ge dem arbete beroende på vilken 

nivå de befinner sig. Lärarna B, C och F poängterade att individualisering är viktigt, att se 

varje barn för sig, låta dem få jobba från där de är och ge dem tid med en vuxen – och framför 

allt lugn och ro! 

 

 … alla får ju börja – å jobba med de – i sin egen takt, tills dom – i ettan då 
 med sina bokstäver, då gör dom ju det i sin egen takt. I början kanske man går 
 igenom att alla gör för att få in dom här olika momenten som de jobbar med, 
 men sen jobbar dom ju i sin egen takt (Lärare B). 
 

 De ska individualiseras så mycke i da, å de ä jätteviktigt. Har man då inte koll på barnen, 
va dom gör, då kan det hamna precis var som helst eller ingenstans (Lärare C). 

 

Lärare E upplever inte elever med läs- och skrivsvårigheter som särskilt jobbiga, utan 

situationen kan kännas stressande om många elever behöver hjälp samtidigt och en är i behov 

av extra mycket hjälp. Hon anser att barn som inte kan ”läsa spelet i rummet” kan vara mer 

frustrerande än barn med läs- och skrivsvårigheter. Hon menar att ”så länge som man har 

lyckats behålla deras motivation och intresse för att vilja lära”, så är elever med läs- och 

skrivsvårigheter en mera rolig  utmaning, gentemot de andra som kanske är en frustrerande 

utmaning. 

 

Lärare F ansåg att både lärare och föräldrar skulle ha ”is i magen” och vänta ut eleven. 

Erfarenheten hade lärt henne att förr eller senare löser det sig ändå, men hon poängterade 

samtidigt att i de fall eleven har extrema svårigheter, behövs stödet säkert under hela 

skolgången.  
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Lärare C liksom lärare D underströk däremot vikten av att ta tag i elevernas läs- och 

skrivsvårigheter i ett tidigt skede. 

 

… det framför allt är i ettan, men också i tvåan och i trean, 
vi behöver få dom här barnen att lösa den här knuten. 
Att dom fixar de här innan dom kommer högre upp (Lärare C). 
 

Dessa båda lärare har erfarenhet av arbete med de något äldre eleverna och har där sett 

resultatet när elever inte har fått stöd tidigt. 

 

Lärare D förenklade med att säga: 

Ta tag i problemen tidigt annars kan det vara svårt att rätta till det senare. 
 

Lärare C förklarade vidare att skolan är en helhet och att barn med läs- och skrivsvårigheter 

kan få problem även i andra ämnen. Det är därför viktigt att de får stöd i alla ämnen, till 

exempel i matematik, för när man kommer högre upp i skolan står det mycket text i 

matematikböckerna och förstår inte barnen innebörden i texten, så förstår de heller inte 

matematiken. Dessa barn måste få hjälp under hela skoltiden, inte bara några år i början. 

 

 … vi har elever i nian, som då inte har fått den hjälp dom skulle ha fått på vägen, 
 som har svårt för att läsa mattetalen till exempel […] Man har haft kämpigt ifrån början, 
 fått hjälp ett tag å sen har man av nån anledning inte fått hjälp under några år, […] dom 
 klarar sej inte själva i fyran, femman, sexan om dom har fått hjälp innan, […] Å sen när 
 hjälpen kommer i åttan så är de – inte för sent – men de ä väldigt sent för att dom ska 
 klara av de (Lärare C). 
 

7.3 Sammanfattning av resultatet 

De sex intervjuade lärarnas definition av läs- och skrivsvårigheter utgörs av att eleverna har 

missuppfattat språket eller att de saknar förståelse för hur språket är uppbyggt. Fem av de sex 

lärarna betonade omognad hos barnet som en av flera orsaker till barns läs- och 

skrivsvårigheter. Två lärare påtalade att för barn födda i början respektive i slutet av året, blir 

mognadsskillnaden extra stor och en lärare framhöll att pojkar födda sent på året mognar 

senare än flickor. Andra orsaker lärarna talade om kunde vara av medicinsk karaktär, 

exempelvis synproblem, eller den sociala miljön som enligt lärarna kan innebära en språkligt 

torftig hemmiljö. Två lärare angav ärftlighet som en möjlig orsak. Samma lärare menade att 

undervisningsmetoden och många lärarbyten kunde inverka på ett barns läs- och 

skrivinlärning. Ett par av lärarna ansåg att finmotoriken spelade en viss roll. 

 

Samtliga sex lärare uppgav att ett barns läs- och skrivsvårigheter vanligtvis upptäcks i 

förskoleklass eller i år 1. Hur det upptäcks kan, enligt flera av lärarna, vara att barnet saknar 
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avkodningsförmåga och/eller läsförståelse. En lärare pekade även här på finmotoriken. I 

skolan utanför staden genomförs ett språkmedvetandetest på alla barn i förskoleklasserna, för 

att upptäcka om något barn antas behöva någon form av extra stöd i år 1. 

 

Fyra av de sex lärarna försöker till en början själva avhjälpa elevens problem, därefter tas 

extra hjälp in. De andra två lärarna anlitar specialpedagogen omgående. Extra hjälpen kan 

bestå av föräldrar, resurspedagoger, arbetslag och specialpedagoger. Två av lärarna arbetar 

efter ljudmetoden som grundmetod, därefter blandar dessa lärare, liksom övriga lärare, 

material från olika metoder. 

 

Samtliga sex lärare upplevde elevers läs- och skrivproblem som en utmaning, där utmaningen 

ligger i att försöka hitta olika sätt att hjälpa eleven fram. Hälften av lärarna poängterade 

vikten av elevernas individualisering. Ett par av lärarna poängterade också vikten av stöd 

genom hela skoltiden. Flera av lärarna betonade också vikten av att ta tag i elevers svårigheter 

i ett tidigt skede. 
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8. DISKUSSION 

I detta kapitel diskuterar vi resultatet kopplat till vårt syfte och våra frågeställningar, utifrån 

de data som undersökningen frambringat och den inlästa litteraturen. Kapitlet inleds med en 

metoddiskussion. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde att använda bandspelare eftersom flera författare, såsom Esaiasson m fl (2003) och 

Thomson (2002) menar att en bandspelare garanterar att vi får med all information. Vi tyckte 

bandspelaren var ett bra redskap under intervjuerna och vi kan rekommendera den som ett bra 

hjälpmedel vid intervjuer. Däremot upplevde vi transkriberingen av intervjuerna som svår och 

tidsödande, vilket varje intervjuare bör vara medveten om när valet av metod utses. 

 

När vi ställde fråga 9 (se Bilaga 1) insåg vi, redan vid första intervjutillfället, problematiken 

med frågeformulering och ledande frågor. Då ingen av de intervjuade förstod vad vi menade 

med frågan, beslöt vi oss för att använda orden problem – utmaning.  Denna ledande fråga bör 

inte påverka resultatets reliabilitet, då Kvale (1997) förespråkar ledande frågor i vissa 

kvalitativa intervjuer. Vi har därför valt att ta med svaren på denna fråga både i resultatet och 

i diskussionen. 

 

Vi har i efterhand konstaterat att flera frågor är formulerade så att de intervjuades svar på en 

fråga kan ha besvarat flera frågor. Detta gjorde sammanställningen svår till en början, innan vi 

fick klart för oss hur vi skulle strukturera resultatredovisningen. För resultatets reliabilitet bör 

detta inte ha någon påverkan, eftersom vi har sammanställt de relevanta svaren under 

respektive forskningsfråga. 

 

Vi har insett att om vi hade genomfört en provintervju hade det gett oss möjlighet att 

korrigera frågorna, vilket sannolikt hade underlättat både genomförande och redovisning. 

 

Vi har lärt oss att vikten av att få tala ostört, är A och O i en intervjusituation. Detta var inte 

något vi reflekterade över under själva intervjuerna, men vi upptäckte vid ett tillfälle att en 

liten ventilationsfläkt, sittande i taket i det lilla rum vi gjorde intervjun i, var oerhört störande 

vid transkriberingen av den intervjun. Ventilationsfläktens ljud gjorde att den av oss som 

transkriberade intervjun var tvungen att spola tillbaka bandet flera gånger för att höra alla ord 

som sades. På grund av att transkriberingen tog väldigt lång tid, skall vi inför nästa 

intervjustudie noggrant se till att inga fläktar finns i rummet. Detta fenomen skulle ha 
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påverkat resultatet om vi inte hade hört de mest relevanta svaren. I det här fallet var den 

intervjuade läraren väldigt nervös och pratade flera gånger ”bort sig” ifrån ämnet och det var 

den informationen vi inte hörde klart och tydligt. 

 

Vi upptäckte också att telefonsignaler och lekande barn i rummet bredvid utgör störande 

moment. Det förstnämnda gick att avhjälpa genom en enkel sladdurdragning, men lekande 

och stojande barn var svårt att frångå. Detta på grund av att vi utförde intervjuerna i ett av 

skolans grupprum eller klassrum och dessutom utfördes intervjuerna under skoltid eller under 

aktiv fritidshemstid. Vi kunde höra barnens röster på bandet, men vi anser inte att barnens prat 

och stoj påverkade resultatet av intervjun. 

 

Några av lärarna var nervösa inför intervjun, men vi anser att deras nervositet släppte relativt 

fort. Detta tror vi beror på att vi, trots att vi också var nervösa, försökte behålla lugnet och tala 

ganska långsamt och tydligt. Vi försökte inge förtroende hos lärarna och det gjorde vi genom 

att vara neutrala samtidigt som vi visade intresse för det lärarna hade att säga. 

 

Både vårt intresse och vår förförståelse för elever med läs- och skrivsvårigheter har ökat i 

samband med denna studie. Vår tolkning av lärarnas svar till resultatet är därmed uteslutande 

sammansatt av relevant information från intervjuerna. Vi har också haft vårt syfte och våra 

forskningsfrågor i åtanke under sammanställningen av resultatet. Det är möjligt att vår 

förförståelse har påverkat resultatet, på så sätt att vi har sorterat bort irrelevant information 

från de transkriberade intervjuerna. Vi anser inte att utsorteringen påverkar resultatet negativt, 

utan tvärtom har det höjt reliabiliteten. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur några lärare upplever och hanterar 

undervisningssituationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Det finns otaliga 

böcker där ämnet beskrivs och förklaras. Det finns även en uppsjö avhandlingar, rapporter, 

betänkanden och mängder av uppsatser som på olika sätt berör ämnet läs- och 

skrivsvårigheter. Även om ämnet är komplext, på så vis att det kan arta sig på skilda sätt hos 

olika personer, känner vi att vi har kunnat skapa oss en bild av hur några lärare upplever och 

hanterar situationen med elever som har läs- och skrivsvårigheter. 
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Att definiera fenomenet läs- och skrivsvårigheter upplevde lärarna som en svårighet i sig, men 

samtliga lärare ansåg att missuppfattningar av språket var en sorts definition. Barnen kopplar 

inte samman bokstavens ljud med bokstavens utseende och de kopplar inte heller ihop de 

enskilda bokstävernas ljud med hur bokstäverna låter när man läser. Barnen har också svårt att 

komma ihåg bokstäver och ord, vilket kan resultera i ett avståndstagande till och en motvilja 

att ens försöka läsa och skriva. 

 

Karolinska Institutet, (2002) menar att det inte finns någon entydig definition av läs- och 

skrivsvårigheter, utan de menar att människor uppfattar begreppet svårighet på olika sätt och 

därmed dras gränsen olika. 

 

Vi har inte någonstans, vare sig i den inlästa litteraturen eller på internet, hittat en klar 

definition av läs- och skrivsvårigheter, men vi är benägna att hålla med lärarna i deras försök 

till definition. 

 

Under de senaste 150 åren har människors uppfattning om vad som ligger bakom läs- och 

skrivsvårigheter varierat mellan att vara biologiska, sociala, visuella, och emotionella orsaker. 

När vi frågade de intervjuade lärarna vad de ansåg vara orsaken till barns läs- och 

skrivsvårigheter, menade samtliga lärare att avsaknad av språklig och fonologisk medvetenhet 

eller att de har svårigheter med förståelse och/eller avkodning kan ligga bakom många elevers 

svårigheter. Lärarnas uppfattning var också att barnen själva måste förstå betydelsen av att 

kunna läsa och skriva för att hitta intresset och lusten att vilja lära sig. Samtliga ovan nämnda 

orsaker sammankopplar fem av de sex lärarna också med språkmiljön i hemmet. Med en 

språkligt torftig hemmiljö menade lärarna en miljö där inte sagor och berättelser har 

förekommit i större utsträckning, eller att de vuxna inte har pratat med barnen på ett naturligt 

sätt.  

 

Liberg (1993/2006) anser att utan att ha en klar bild av hur man läser och varför man läser, 

kan det vara svårt för eleverna att få en förståelse och intresse för att lära sig. Risken kan bli 

att eleven får läs- och skrivsvårigheter (a.a.). Barn som växer upp i en hemmiljö utan språklig 

stimulans såsom högläsning och en naturlig kommunikation mellan barn och vuxna, kan 

påverkas negativt i sin språkutveckling (Norberg 2003). Dessa barn behöver uppmärksammas 

så tidigt som möjligt och därför anser Skolverket (2001) att specialpedagogiska insatser, i 

form av språkträning, måste sättas in under hela uppväxten för att förebygga läs- och 

skrivproblem. 
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Vi anser, liksom många forskare14 och de intervjuade lärarna, att språkträningen börjar redan i 

hemmet och våra många diskussioner under arbetets gång har ytterligare stärkt vår 

övertygelse om familjemiljöns betydelse för barnets språkutveckling. Idag är det även många 

som skyller på stress och att de inte ”hinner med” att vare sig läsa eller umgås med barnet, 

men vi anser att detta handlar till stora delar om en prioriteringsfråga. Enligt vår uppfattning 

handlar språkutveckling inte bara om att läsa böcker med/för barnet, utan det handlar lika 

mycket om att kommunicera och umgås. Med en naturlig kommunikation i hemmet, anser vi, 

att föräldrarna bidrar till både barnets språkutveckling och mognadsutveckling. Vi tror även 

att barn som under sin uppväxt har medverkat i olika kommunikativa sammanhang, redan 

innan skolstart blivit bekanta med ord och meningsuppbyggnader, något som kan ligga som 

grund för barnets fortsatta språkutveckling. 

 

Vi är också helt eniga med både lärare och forskare när de påpekar vikten av språkträning, 

men vi anser att språkträning är viktig för samtliga barn under hela uppväxten. Vi anser att 

språkträning i form av till exempel språklekar, sånger, högläsning och drama/teater, bör finnas 

med i någon form under hela den obligatoriska skolgången. Dessa kan, enligt vår uppfattning, 

fungera som redskap både till förståelse för språket och också till en automatisering av 

läsandet. Även under den senare delen av skoltiden anser vi att olika sorters språkträning kan 

underlätta skolarbetet för eleverna. En språkträning som innehåller exempelvis drama/teater 

anser vi på olika sätt kunna ”lätta upp” skolarbetet för eleverna, så att undervisningen känns 

roligare och blir mer givande. 

 

Flera av de intervjuade lärarna framhåller också omognad som en möjlig orsak till barns läs- 

och skrivsvårigheter. Enligt en av lärarna kan mognadsnivån variera hos elever i år 1, allt 

ifrån fyra till nio år. Sättet hon sa detta på, tolkade vi som att det var ett allmänt accepterat 

synsätt. I en klass med stor spridning i elevernas mognad, kan det vara svårt för de elever som 

är sent mogna, att följa med övriga i klassen. ”Inte sällan pojkar födda sent på året” menade 

en lärare, när hon pratade om omognad hos elever. Ett par av lärarna varnade för tankesättet 

att ”vänta och se” och på så sätt invänta mognaden. De påpekade istället vikten av att ta tag i 

problemen tidigt innan de blir för stora. 

 

 

 

                                                
14 se till exempel Liberg (1993/2006), Norberg (2003), Skolverket (2001) 
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Även Skolverket (2001) framhåller vikten av att ta tag i problemen tidigt, då de anser att läs- 

och skrivsvårigheter inte är något som växer bort utan kan förvärras om inte eleven får 

adekvat hjälp. Konsekvenserna kan, enligt Sletmo (2001) och Lundgren & Ohlis (2003), 

påverka elevens hela skolgång och resultera i att hela skolsituationen upplevs som ett 

misslyckande. Liberg (1993/2006) förespråkar flexibel skolstart som en lösning för elever 

som inte är mogna att börja skolan. Regeringen har tagit fasta på debatten som varit sedan 90-

talet gällande elevers skolmognad och flexibel skolstart och har även gett förslag till att 

föräldrarna skall erbjudas skolmognadstest för sina barn (Idling 2006). 

 

Synsättet ”att vänta och se” är något vi inte håller med om. Därför blev det en tankeställare 

för oss när en av de intervjuade lärarna valde att invänta mognaden hos eleverna istället för att 

försöka hjälpa eleven på traven med stödundervisning och olika anpassade träningsuppgifter. 

När vi läste om regeringens beslut om flexibel skolstart och skolmognadstest, insåg vi, efter 

en lång diskussion, att vi håller med om att flexibel skolstart kan vara en bra variant för att 

minimera den stora mognadsskillnad som kan finnas i en klass. Vi tror att genomförandet av 

flexibel skolstart skulle kunna utjämna mognadsnivån i klasserna, men vi anser att beslut om 

ett barns skolstart bör ske i samarbete mellan föräldrar, förskolelärare och klasslärare och inte 

endast med beslutsrätt av föräldrarna såsom förslaget ligger. Däremot är vi inte säkra på om 

skolmognadstest är rätta vägen att gå, men vi anser det vara svårt att ta ställning innan något 

reellt förslag har visats. Vi förespråkar istället, liksom lärare C berättade om, att 

förskoleklassens barn bör genomgå någon form av språkligt test, för att på så sätt underlätta 

för eventuellt extra stöd när barnet börjar i år 1. 

 

De sex lärarna hade olika sätt att hantera elevers läs- och skrivsvårigheter, men ingen av dem 

såg svårigheterna som ett problem utan mer som en rolig utmaning. Några lärare kontaktade 

föräldrarna, några specialpedagogen och andra försökte avhjälpa elevens problem själv. De 

använde sig av olika metoder, några ansåg intensivträning som en bra metod, andra försökte 

ta fram annat material än det övriga klassen använde, för att på så sätt försöka hitta något som 

respektive elev tyckte var roligt och lustfyllt att arbeta med. Endast två av lärarna uppgav att 

de använde den traditionella metoden som grundmetod och därefter plockade delar ifrån andra 

metoder. En lärare ansåg att många metodbyten, särskilt i år 1, kan utgöra en svårighet för en 

elev som ändå har svårt att få ihop läsandet och skrivandet. 
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Ericsson (1996/2001) menar att lärarens hanterande av elever med läs- och skrivsvårigheter 

grundar sig på känslan av trygghet för den metod hon/han har valt som grund att arbeta 

utifrån. Hon anser vidare att om en lärare är osäker och skiftar mellan olika metoder så kan 

det kännas förvirrande för en del elever, något som i värsta fall kan medföra att vissa elever 

kan misslyckas. Samtidigt påpekar flera forskare, bland andra Höjen & Lundberg (2002) och 

Skolverket (2001), hur viktigt det är att läraren har god kunskap om läs- och skrivsvårigheter 

och även om olika undervisningsmetoder, för att hon/han ska kunna göra läsandet och 

skrivandet lustbetonat och positivt för alla elever i klassen. 

 

Vi är eniga med Ericson (1996/2001) att en grundtrygghet hos läraren är viktig för hur 

hon/han bemöter och arbetar med sina elever. Vi anser det också viktigt att läraren känner sig 

trygg och säker i den metod och med de arbetsredskap som används. Däremot känner vi oss 

tveksamma när det gäller lärarnas svar angående deras val av metod. Vi reagerade på att fyra 

av lärarna sa sig inte använda någon särskild metod som grund i sin undervisning, och vi 

ifrågasätter realiteten i deras svar. Vi anser att en lärare bör ha en grundmetod som hon eller 

han känner sig trygg i för att lättare kunna plocka delar ifrån andra metoder och anpassa 

materialet till de elever som behöver extra stöd. Har inte läraren denna trygghet, utan enbart 

plockar ifrån olika metoder, så tror vi att elever som exempelvis har läs- och skrivsvårigheter 

kan uppleva undervisningssituationen som rörig och svårförståelig. 

 

Det vi under arbetets gång har uppmärksammat mest när det gäller elevers läs- och 

skrivsvårigheter är hur viktig läraren är för elevernas framgång och utveckling i läs- och 

skrivinlärningen. Samtliga sex lärare vi har intervjuat har fått utbildning inom läs- och 

skrivinlärning, men endast hälften har någon form av teoretisk fortbildning inom ämnet läs- 

och skrivsvårigheter. Fortbildningen har, enligt de tre lärarna, bestått av studiedagar, 

kurskvällar och föreläsningar – dock ingen specifik ämneskurs. Lärarna anser det ändå enkelt 

att upptäcka om barn har läs- och skrivsvårigheter, och ser sig även kompetenta nog att, till en 

början själva, kunna hjälpa de elever det gäller, men tar vid behov hjälp av extra resurser. 

 

Läraren är, enligt Sandström Kjellin (2004), en nyckelperson i elevens lärande och 

lärarkompetensen är den enskilda resurs som har störst betydelse för elevens resultat 

(Gustafsson och Mellgren 2005). Enligt Lpo 94 är det lärarens ansvar att eleven utvecklar 

kunskap om och i det svenska språket och att hon/han behärskar språket både muntligt och 

skriftligt. För att läraren skall kunna göra läsandet och skrivandet lustfyllt och positivt för alla 

elever i klassen, är det viktigt att hon/han har tillräckliga kunskaper om ämnet läs- och 
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skrivsvårigheter (Höien & Lundberg 2002). Ia Nyström betonar även vikten av att läraren har 

förmågan att se varje elevs potential (Gustafsson & Mellgren 2005). En lärare som däremot 

saknar kunskap och kompetens inom ämnena läs- och skrivinlärning och läs- och 

skrivsvårigheter, kan bidra till att elever som ligger i ”riskgruppen” att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter får svårt att klara sig förbi hindren (Skolverket 2001).  

 

När vi läser att var 10:e elev inte uppnår grundskolans mål i att läsa, skriva och räkna, 

(Hägglund m fl 2005), håller vi med Skolverkets (2001) kritik att lärarutbildningen under de 

senaste åren inte har gett de nyutbildade lärarna de redskap och den kompetens som behövs 

för att hjälpa alla elever att lära sig läsa och skriva. Vi ställer oss därför positiva till 

regeringens beslut, vilket innebär att samtliga lärarstuderande, inriktade mot de yngre åldrarna 

och som har påbörjat utbildningen tidigast hösten 2005, skall få fördjupade kunskaper om 

bland annat läs- och skrivinlärning. Detta anser vi kommer att stärka lärarnas möjligheter att 

hantera elever som har svårigheter med läsning och skrivning. Vi som däremot påbörjade 

lärarutbildningen före hösten 2005 har ingen obligatorisk undervisning inom läs- och 

skrivinlärning och om vi inte själva väljer att läsa någon specifik kurs i ämnet, ställer vi oss 

frågande till vilken kompetens vi innehar när vi tar lärarexamen. Kommer vi att kunna hjälpa 

barn som har läs- och skrivsvårigheter? 

 

8.3 Sammanfattning av diskussion 

Vårt syfte var att undersöka hur några lärare upplever och hanterar undervisningssituationen 

med elever som har läs- och skrivsvårigheter. Vi anser att vi, med hjälp av de intervjuade 

lärarnas svar, har besvarat både vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

 

Vår uppfattning är att samtliga lärare upplever och hanterar undervisningssituationen med 

elever som har läs- och skrivsvårigheter på ett bra sätt. Lärarna anser det vara lätt att upptäcka 

dessa elever och försöker, med hjälp av olika metoder, att hjälpa dem på bästa sätt. De drar 

sig inte för att ta hjälp av lärarkollegor eller annan skolpersonal om det behövs. Lärarna har 

olika uppfattningar om bakomliggande orsaker till läs- och skrivsvårigheter, men samtliga är 

överens om vikten av att hjälpa elever i tidigt skede. 
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8.4 Reflektioner 

Något vi har reflekterat över är hur väl lärarnas svar stämmer överens med vad flera av 

forskarna har kommit fram till. Att intervjua några lärare som vi har gjort, var en bra metod, 

tycker vi. Det var både roligt och intressant att prova, även om vi upplevde efterarbetet som 

tidskrävande och delvis svårt. Det är ändå en metod vi kan rekommendera. 

 

Avslutningsvis kan vi nu, efter att ha utökat vår kunskap, konstatera att vi, liksom lärarna, 

anser att elevers läs- och skrivsvårigheter är mer som en utmaning och inte ett problem. 

Därmed har vi även besvarat arbetets titel. 
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9. FRÅGOR TILL FRAMTIDA STUDIER  

Läraren som, vid tal om barns mognad, sa ”Inte sällan pojkar födda sent på året”, gav oss med 

dessa ord tankar om framtida forskningsfrågor. Vi anser att det skulle vara intressant att ta 

reda på vilken skillnad mognadsmässigt det är mellan pojkar och flickor. Likaså att undersöka 

skillnaden mellan pojkar och flickor födda tidigt kontra sent på året. 

 

Våra funderingar väcktes också av den läraren som antydde att flerspråkighet kunde ha en 

inverkan på en elevs läs- och skrivsvårigheter. Därför skulle det vara intressant att undersöka 

om elever med annat modersmål än svenska, är en större grupp av elever med läs- och 

skrivsvårigheter, än elever med svenska som modersmål. Om så är fallet, varför? Det skulle 

även vara intressant att undersöka om det skiljer sig åt, beroende på vilket modersmål de har.  
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Bilagor 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 

 

 

 

 

 



   

 

Bilaga 1 

 
 
Intervjuguide 
 
Frågor till intervju 
 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad har du för utbildning? 

- Ingick det någon läs- och skrivinlärning? 

- Fortbildning (läs- och skrivsvårigheter)? 

3. Vad anser du vara den grundläggande faktorn för att lära sig läsa och skriva? 

4. Hur vill du beskriva läs- och skrivsvårigheter? 

5. Vad anser du ligga bakom läs- och skrivsvårigheter? 

6. Har antalet elever med läs- och skrivsvårigheter ökat enligt din uppfattning? 

7. När du misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter, hur upptäcker du det och 

hur går du tillväga? 

8. Hur arbetar du för att stötta dessa elever? 

- Tar du hjälp av kollegor? Arbetslag? 

- Någon särskild metod? – Förklara gärna. 

9. Hur upplever du situationer med elever med läs- och skrivsvårigheter? 

(problem eller utmaning?) 

10. Vilken typ av stöd behöver eleverna? (omfattning & tidsmässigt) 

- Hur anpassar du stödet till eleverna? 

11. Är det något mer som du vill berätta om läs- och skrivsvårigheter som vi inte har tagit 

upp? 


