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Abstract 

 

The purpose of this study was to investigate what knowledge five trained primary school teachers had 

about students who are in reading and writing difficulties, as well as to explore how these teachers 

assessed pupils in difficulties. The study is based on a socio-cultural perspective. The questions were: 

what factors do teachers think can cause that the students are in reading and writing difficulties? How 

have the teachers acquired the knowledge they have about the students who are in reading and writing 

difficulties? How do the teachers assess that students are in reading and writing difficulties? The method 

used was semi-structured interviews. The results show that the teachers felt that they have little 

knowledge regarding students in reading and writing difficulties, and would like to have more 

knowledge-based training courses. The result also shows that early detection and measures regarding 

students in difficulties are important, and that students receive a customized teaching with teaching 

materials that they understand. 

 

 

Nyckelord: Elever i läs- och skrivsvårigheter, elever med läs- och skrivsvårigheter, 

dyslexi, strategi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 
 

Innehållsförteckning 

1 Inledning .................................................................................................................... 5 

2 Forskningsöversikt .................................................................................................... 6 

2.1 Den närmsta miljön ......................................................................................................... 6 
2.1.1 Sammanfattning, den närmsta miljön ............................................................................. 8 

2.2 Tidiga upptäckter ............................................................................................................ 8 
2.2.1 Sammanfattning, tidiga upptäckter ............................................................................... 10 

2.3 Strategier och material .................................................................................................. 10 
2.3.1 Sammanfattning, strategier och material ...................................................................... 12 

2.4 Bedömning och kompetenser ........................................................................................ 12 
2.4.1 Sammanfattning, bedömning och kompetenser ............................................................ 13 

3 Teoretiska perspektiv ............................................................................................. 15 

4 Syfte och frågeställningar ...................................................................................... 16 

5 Material och metod ................................................................................................. 17 

5.1 Metod ............................................................................................................................ 17 

5.2 Urval ............................................................................................................................. 17 

5.3 Presentation av lärarna .................................................................................................. 17 

5.4 Genomförande .............................................................................................................. 18 

5.5 Analys ........................................................................................................................... 19 

5.6 Etik ................................................................................................................................ 19 

6 Resultatredovisning och analys ............................................................................. 21 

6.1 Lärares strategier för elever i läs- och skrivsvårigheter ................................................ 21 

6.2 Läxa och material som grunder för att bedöma ............................................................ 22 

6.3 Miljöns betydelse för läs- och skrivutveckling ............................................................. 25 

6.4 Tidiga insatser för att kunna ge den hjälp som behövs ................................................. 27 

6.5 Kollegors stöttning för att bedöma elever i svårigheter ................................................ 29 

6.6 Fortbildningar och deras betydelse ............................................................................... 31 

7 Diskussion och didaktiska implikationer .............................................................. 33 

8 Sammanfattade slutsatser ...................................................................................... 37 

9 Käll- och litteraturförteckning .............................................................................. 38 

Bilagor ........................................................................................................................... 41 



 

 

4 
 



 

 

5 
 

 

1 Inledning 

Läroplanen för grundskolan, Lgr11, beskriver hur undervisningen ska anpassas efter 

varje enskild elev, och undervisningen ska utformas utifrån elevernas olika 

förutsättningar och behov. Undervisningen ska se till att eleverna fortsätter att lära sig 

och utveckla sina kunskaper med elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper som utgångspunkt (Skolverket, 2011:8). 

 

Att bedöma om en eller flera elever i klassrummet befinner sig läs- och skrivsvårigheter 

kan vara problematiskt för lärare i lågstadiet. Det finns många faktorer som kan påverka 

elevernas inlärning: närmiljön, lärare, material, strategier etc. Närmiljön såsom hemmet 

och undervisningsmiljön kan vara stökig och utan någon plats att sätta sig att finna lugn 

och ro för att ta sätta sig och läsa någonting. Lärare har ibland inte tillräckliga 

kunskaper för att bedöma om elever befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, eller om det 

är något annat eleverna behöver hjälp med. I en artikel på Skolverket.se (2016) står det 

om hur lärare som ofta har en vänta-och-se-attityd, ofta saknar kunskap gällande läs- 

och skrivprocesser samt hur språket hos barn och elever utvecklas. Det beskrivs om hur 

tidiga insatser är viktiga för barns inlärning (Skolverket, 2016). 

Om lärare inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna bedöma om elever befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter, upptäcks inte elevernas svårigheter i tid. Därmed får 

eleverna det svårare att jobba ikapp sina klasskamrater och har svårare att förstå och 

genomföra de aktiviteter som genomförs i klassrummet (detta enligt lärare som jag varit 

i kontakt med under tidigare sammanhang). Materialet som lärarna delar ut till elever är 

ibland inte anpassat efter de individer som finns i klassrummet, och är därmed inte till 

någon fördel för en del elever. Eller så har läraren inte tillräckligt med strategier för 

eleverna så att de ska kunna förstå det material och de uppgifter eleverna arbetar med. 

Jag vill studera hur några lågstadielärare har förvärvat den kunskap som behövs 

gällande elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, det område som jag 

problematiserar i denna studie. 
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2 Forskningsöversikt 

 

Begreppet elever i svårigheter beskriver Tinglev (2005:36): ”Svårigheter uppstår i mötet 

med olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön.”. 

Det är begreppet elever i svårigheter som jag kommer att använda mig av i denna studie, 

och det kommer att användas på det sätt som Tinglev (2005) har beskrivit det. Jag 

kommer bland annat att studera på vilket sätt uppväxt- och hemmiljön, samt 

utbildningsmiljön påverkar och utvecklar elevernas läs- och skrivkompetenser för de 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, utifrån de lärare jag intervjuar i 

denna studie. 

 

En term som kan blandas ihop med elever i svårigheter, är elever med svårigheter som 

Tinglev (2005) definierar på detta sätt:  

 

Eftersom ett kategoriskt perspektiv på elevers svårigheter dominerar skolornas föreställning om 

orsaker till svårigheter, är det inte en alltför vågad tolkning att eleven som inte genomför 

uppgifterna enligt lärarens givna ramar betraktas som elev med svårigheter. Det blir alltså eleven 

som har svårigheter att skriva eller att ta ansvar för sitt lärande, och inte uppgiften eller samtalet 

om den som inte anses vara anpassade utifrån elevernas förutsättningar och därför bör förändras 

eller tydliggöras. (Tinglev, 2005:218).  

 

Hon menar att elever med svårigheter själva ansvarar för uppgiften de får framför sig 

och att uppfylla lärarens krav att genomföra den. ”Svårigheter är antingen medfödda 

eller på annat sätt individbundna.” (Tinglev, 2005:36). 

2.1 Den närmsta miljön 

Sandström Kjellin och Granlund (2007:288) menar att en diagnos som dyslexi inte delas 

ut så ofta i Sverige, utan termen läs- och skrivsvårigheter används, där lärare 

kontrollerar elevens avkodning och stavningsförmåga. Tinglev (2005) beskriver att läs- 

och skrivsvårigheter, som beror på ärftliga eller biologiska orsaker är ett funktionshinder 

och benämns dyslexi. Sandström Kjellin och Granlund (2007:287) menar att elevernas 

närmiljöer är viktiga, och när elever befinner sig i svårigheter så krävs en stöttande 

miljö, från både hemmet och från skolan. Barn i läs- och skrivsvårigheter får oftast inte 

den stöttning hemifrån och från skolan som de behöver, medan de barn som är goda 

läsare och skrivare får ett bra stöd hemifrån och från skolan, menar Sandström Kjellin 

och Granlund (2007).  
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Mason, Meadan, Hedin och Mong Cramer (2012) fann i sin studie, med 20 

mellanstadieelever som befann sig i läs- och skrivsvårigheter, att eleverna själva ansåg 

att det var viktigt att kunna läsa och skriva, då de klarar sig bättre inom skolan på så vis. 

Studien gick ut på att samtala med elever i läs- och skrivsvårigheter före och efter en 

intervju med dem angående motivation. Det var efter intervjun som de deltagande 

eleverna hade ett bättre självförtroende och självkänsla, och de flesta ansåg läsning och 

skrivning som bra kvaliteter att ha när det kommer till skolan. Eleverna i studien 

menade att lär de sig läsa och skriva bra så klarar de sig bättre i andra ämnen som 

kommer senare under skolgången, och detta bidrar även till högre och bättre betyg. 

Några elever som deltog i studien påpekade även att det kan vara bra att kunna läsa och 

skriva utanför skolan och skolmiljön. Då menade de när de ska ansöka till ett jobb när 

de blir äldre, eller när det kommer till familjen. Med familjen så menade de att det kan 

vara bra att kunna lära sina barn, som förälder, att läsa och skriva.  

 

Majoriteten av de elever som var med i denna studie beskrev att de inte bara läste på 

skoltid, utan de läste minst lika mycket hemma. Föräldrarna till eleverna i studien läste 

för dem samt att eleverna i studien läste för sina yngre syskon (Mason et al. 2012). Det 

var dock några av deltagarna som beskrev att de endast läste då de behövde, både 

hemma och på skolan, och då var det när det gällde att få uppgifter klara eller läsa läxan 

som var utdelade från deras lärare. Utifrån intervjun angående motivation med eleverna 

så kom Mason et al. (2012) fram till att elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, generellt sett, anser sig själva som goda läsare och skrivare. En del av 

eleverna berättade att deras lärare och föräldrar hade sagt till dem att de var duktiga på 

att läsa och skriva, därmed tänkte de att de var duktiga, och utifrån detta så var det några 

som sa att deras favoritämne i skolan var att skriva.  

 

Elever som upplevde svårigheter med läsning och skrivning kände ångest, ilska, 

ledsamhet och frustration under läs- och skrivaktiviteter. Mason et al. (2012) fann att 

motivation för elever i läs- och skrivsvårigheter har olika effekt på olika individer. De 

beskrev att för en del elever höjdes självförtroendet och självkänslan, och de kände att 

de både kunde läsa och skriva utmärkt. Eleverna ansåg att de tror på sig själva när andra 

tror på dem. 

 

Lindholm (2012) menar att skolan och föräldrar hela tiden försöker påverka varandra. 

Hon beskriver hur skolan försöker påverka föräldrarnas uppfattningar i olika frågor, 

”[…] och få dem att agera utifrån en likartad syn på skolan och dess problem som den 

som skolan själv företräder.” Lindholm (2012:148).  

Lindholm (2012) menar även hur skolan söker stöd hos föräldrarna i sina förslag till 

lösningar på olika problem. Hon menar att skolan och vårdnadshavare går hand i hand 

och bör stötta och hjälpa varandra. De frågor som skolan och föräldrarna kan ta hjälp av 

varandra med, kan beröra enskilda elever eller mer övergripande problem. ”Att föräldrar 
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har olika språk och tillhör olika kulturer med olika värderingar och syn på skola och 

fostran har det två senaste decennierna tillkommit en ny utmaning för både 

föräldraföreningar, lärare och skolledning.” 

 

Niklas och Schneider (2013) kom fram i sin studie gjord i Tyskland till att läsning och 

läsningens betydelse i hemmiljön är viktig. Läsning hemma förbättrar inte bara 

elevernas tidiga vokabulär och fonologiska medvetenhet, det förbättrar även elevernas 

fonologiska medvetenhet när de börjar lågstadiet och årskurs ett. De menar att fokus bör 

ligga på omgivningen och hemmiljön för att förbättra elevernas prestationer. Niklas och 

Schneider (2013) menar även att elevernas, och deras familjers bakgrund, såsom 

invandrarbakgrund samt den socioekonomiska bakgrunden påverkar elevernas läs- och 

skrivinlärning. Familjer som inte behövt flytta och de som har en högre socioekonomisk 

status har en bättre hemmiljö för elever att lära sig i. Niklas och Schneider (2013) kom 

även fram till att elever som går i förskolan innan de börjar skolgången har en bättre 

fonologisk medvetenhet. Niklas och Schneider (2013) menar att elever som gått 

förskola längre, och inte hade någon bakgrund med invandring, kunde fler ord i de tester 

som gjordes i studien än de elever som hade invandrat och inte deltagit på förskolan lika 

länge. Niklas och Schneider (2013) menar alltså att de elever med familjer som har en 

högre socioekonomisk status och som läser mer hemma kan fler ord och har en bättre 

fonologisk medvetenhet, än de elever som kommer från en familj som invandrat och 

inte läser så mycket med sina barn i hemmiljön.  

2.1.1 Sammanfattning, den närmsta miljön 

Elevers närmiljöer är enligt flera studier viktiga för elevers läs- och skrivutveckling. Att 

läsa mycket hemma och att vara motiverad att läsa och skriva skapar bättre 

förutsättningar för framtiden. Elever som inte kan läsa och skriva väl, känner ofta en 

frustration inför läsandet. Elever med högre socioekonomisk bakgrund och med svenska 

som modersmål har större ordförråd och bättre fonologisk medvetenhet. Om eleverna 

får den stöttning som de behöver, från hem och skola så får de ett bättre självförtroende 

samt en bättre självkänsla. 

2.2 Tidiga upptäckter 

Ziolkowska (2007) skriver i sin studie gjord i Pennsylvania, USA, om hur barn i 

svårigheter får gå om årskurser, och i och med det så vet alla, klasskamrater, föräldrar 

och andra lärare, om att just dessa elever har gått om årskurser. Hon menar att det i de 

flesta fall inte är positivt för barnet. Även att ta ut en elev ur klassrummet är negativt för 

eleven i de flesta fall, beskriver Ziolkowska (2007). Eleven synliggörs på ett sätt som är 

negativt för dennes självkänsla och självförtroende genom att tillämpa speciell 

undervisning i ett annat rum eller efter skoltid. Hon beskriver att barnen behöver hjälp 

så tidigt som möjligt för att kunna utvecklas. Ju senare de får hjälp, desto senare 

kommer de komma ikapp och lära sig. Hon skriver om att mindre grupper för 

undervisning och genomgångar är bättre då lärare har bättre koll på eleverna så att de 
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hänger med och koncentrerar sig mer. Även klassrumsmiljön är viktig då barnen känner 

sig trygga och bekväma. 

 

Vellutino, Scanlon, Zhang och Schatschneider (2007) kom fram till i sin studie med 117 

förskoleelever, att elever som befinner sig i lässvårigheter kan upptäckas redan när de 

börjar i förskolan. De menar att de lässvårigheter som upptäcks hos så pass unga elever 

kan hindras hos en del av dem, och det beroende på om eleverna får det material och 

den hjälp de behöver. Vellutino et al. (2007) upptäckte att av de elever som var i 

riskzonen för lässvårigheter i tidig ålder i deras studie, var det 84 % av dem (alltså 

98/117) som nått målen för kunskapskraven i läsning i slutet på årskurs ett. Detta 

resultat fick de från elever som gick i både förskolan och i årskurs ett. De resterande 

eleverna i deras studie hade identifierats att vara i riskzonen för lässvårigheter i 

förskolan och hade i årskurs två och tre stora lässvårigheter. Vellutino et al. (2007) 

menar att elever som befinner sig i riskzonen för lässvårigheter bör identifieras i början 

av förskolan, och helst tidigare om det är möjligt. När dessa elevers lässvårigheter är 

upptäckta så ska eleverna få det material och den hjälp som de behöver, detta för att de 

till slut ska kunna bli självständiga läsare när den formella skolgången har börjat 

(Vellutino et al. 2007). 

 

Puranik och Lonigan (2012) upptäckte i sin studie att elever i förskolan och 

förskoleklass som är i språksvårigheter, har svårare för att skriva enklare saker som sitt 

namn, än de elever i samma grupp som har en typisk utveckling inom skolans ramar. De 

menar att språksvårigheter som kan kopplas till skrivsvårigheter kan upptäckas så tidigt 

som i förskolan och förskoleklass. Puranik och Lonigan (2012) beskriver att elevernas 

skrivsvårigheter för elever i språksvårigheter inte behöver komma fram senare under 

lågstadiet, utan denna svårighet framstår redan i förskolan, innan den formella 

skolgången börjar.  

 

Puranik och Lonigan (2012) upptäckte även att de elever i språksvårigheter inom 

skrivning misslyckades också i uppgifter som att stava ord och hitta bokstäver. När 

Puranik och Lonigan (2012) jämförde med tidigare forskning visade det sig dock att 

Cabell et al. (i Puranik och Lonigan, 2012) som gjort studier inom samma område fått 

ett sämre resultat vad gäller elever som stavar sina namn rätt än vad de fick (i Puranik 

och Lonigan, 2012:186). Detta reflekterade de att det kunde bero på åldern på eleverna 

och när studierna utfördes. Cabell et al. angav aldrig när deras studie genomfördes (i 

Puranik och Lonigan, 2012:186), medan Puranik och Lonigan (2012) utförde sin studie 

på våren i förskoleklass då eleverna nästan gått ett år och bör, enligt dem, ha den 

kunskap inom skrivning så de kan skriva sina egna namn och några små korta ord med 

bokstäver de känner igen.  

 

Det visade sig i Puranik och Lonigans (2012) studie att elever i språksvårigheter också 

hade ett sämre resultat inom läsning än de elever som hade en typisk utvecklingskurva. 
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Eleverna hade svårare för att namnge bokstäver och hade en sämre fonologisk 

medvetenhet. Med denna studie kom de fram till att läs- och skrivsvårigheter hos elever 

i språksvårigheter kan upptäckas så tidigt som i förskolan och förskoleklass. Därmed 

kan lärare och rektorer tidigt gå in med resurser och material som behövs för de elever 

som är i behov av det. Puranik och Lonigan (2012) beskriver hur de elever som läser 

mycket i årskurs ett, och finner glädje i det, fortsätter att läsa och kommer att fortsätta 

att finna en glädje i det. 

 

Ritchey och Coker Jr. (2014) menar att det är svårt att upptäcka läs- och 

skrivsvårigheter i tidig ålder hos eleverna. I deras studie med 150 elever, alla i årskurs 

ett, kunde de genom ett poängsystem komma fram till att åtminstone 50 av dem befann 

sig i läs- och skrivsvårigheter. Ritchey och Coker Jr. (2014) menar att de svårigheter 

eleverna visade att de befann sig i kan ha berott på mognad, eller nervositet om 

utomstående kommer med en undersökning som Ritchey och Coker Jr. gjorde. I denna 

studie var det inte endast lärarna som bedömde, utan forskarna själva som utförde 

undersökningen. Lärarna till eleverna hade möjligtvis fått ett annat resultat då lärare 

studerar sina elever över en längre tidsperiod, inte bara över en dag för att bedöma 

eleverna, menar Ritchey och Coker Jr. (2014).  

 

Coker Jr. och Ritchey (2014) studerade i en annan studie 84 förskoleelever och deras 

fonologiska medvetenhet genom att kontrollera vilka bokstäver de kunde, både versaler 

och gemener. Eleverna fick olika ljud framförda och skulle identifiera dessa, samt att 

eleverna skulle skriva kortare ord och meningar. De genomförde dessutom några tester 

inom läsning då läsning och skrivning är beroende av samma sorts egenskaper hos 

eleverna. Coker Jr. och Ritchey (2014) kom fram till i sin studie, att elever i förskolan 

som befinner sig i skrivsvårigheter börjar årskurs ett med sämre förutsättningar inför det 

kommande skrivandet. De menar därför att det är viktigt att tidigt identifiera ifall elever 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och att lärarna behöver mer kunskap för att 

kunna hjälpa de elever som är i behov.  

2.2.1 Sammanfattning, tidiga upptäckter 

Författarna ovan lägger stor vikt vid att identifiera läs- och skrivsvårigheter hos elever 

tidigt. När lärare upptäckt elever i svårigheter i ett tidigt skede, så ska eleverna få det 

material som de behöver, samt att resurser ska sättas in. När elever får jobba i mindre 

grupper kan läraren bättre stötta eleverna att lära sig. Dessutom finns större möjligheter 

att eleverna kan koncentrera sig bättre. För att lärare tidigt ska kunna upptäcka att elever 

är i läs- och skrivsvårigheter, och kunna hjälpa dem, så krävs det att lärarna har 

kunskap. 

2.3 Strategier och material 

Tinglev (2005) betonar att svårigheter som elever befinner sig i uppstår i mötet med 

olika händelser i olika kommunikativa sammanhang i skolan. Hon menar att kraven, 
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värderingarna och normerna måste upptäckas och sedan analyseras och förändras. 

Tinglev (2005) beskriver att alla anställda på skolan har ett ansvar för att elever i 

svårigheter ska få den hjälp och det stöd som de behöver och kräver, och att alla elever 

ska ges en inkluderande undervisning där eleverna görs synliga och delaktiga.  

Tinglev (2005) upptäckte även i sin studie av högstadieelever att specialundervisning 

erbjöds de elever som befann sig i svårigheter och denna undervisning gavs då eleverna 

skulle få träna mer isolerade färdigheter ”som de anses ha brister i”. I hennes studie 

ansågs elevers svårigheter som individbundna och deras luckor och brister skulle 

”behandlas”. Då specialundervisningen inte är likadan som ordinarie arbete i 

klassrummet, som de andra elever som inte befinner sig i svårigheter arbetar med, får de 

elever som befinner sig i svårigheter och får specialpedagogiskt stöd mindre tid i 

klassrummet att jobba med de ordinarie arbetsuppgifterna. Detta i sig innebär, enligt 

Tinglev (2005), att de elever som får specialpedagogiskt stöd och undervisning har 

mindre tid för det arbete som är betygsgrundande.  

 

Ziolkowska (2007) beskriver att hon läste upp samma saga flera gånger för de barn som 

medverkade i hennes studie, och att detta var positivt då barnen uppfattade saker i 

sagan, andra eller tredje gången hon läste den, som de första gången inte förstod eller 

hörde. Detta ökade även barnens självförtroende, de blev mer flytande i sin läsning samt 

att de fick en bättre förståelse för vad de läste. Ziolkowska (2007) menar även att barn i 

svårigheter inte heller har speciellt många lässtrategier. Hon menar att strategier ska 

introduceras till eleverna, exempelvis att förklara svåra ord innan de läser dem, och när 

de väl läser så förstår de sammanhanget i texten lättare. Att även ge barnen mycket 

beröm är något som lärare ska göra, menar Ziolkowska (2007). Detta ökar 

självförtroendet hos dem och de tror mer på sig själva och att de kan. Något som, enligt 

henne, förbättrar barnens skrivande är att skriva en liten text om vad de tror kommer att 

hända i sagan innan de läser den, utifrån vad de ser på framsidan, vad sagan eller boken 

heter o.s.v. När de sedan har läst den, be dem att skriva en liten sammanfattning på 

sagan och egna tankar kring den. För just dessa elever i hennes studie uppkom denna 

strategi när de som hade läst klart först, började störa de som fortfarande läste. 

Ziolkowska (2007) menar att det är viktigt att börja jobba direkt med de elever som man 

upptäcker är i svårigheter, detta hjälper eleverna mycket enligt henne. 

 

Daniels och Hedegaard (2011) menar att barn härleder personliga betydelser från ramen 

för sitt lärande. De fortsätter att förklara hur Wing (i Daniels och Hedegaard, 2011:50) 

undersökte hur yngre barn uppfattade skolarbete och lek i sina första skolår. Wing 

menade att aktiviteter och rutiner i klassrummet förmedlar till barn vad skolan faktiskt 

handlar om. Wing (i Daniels och Hedegaard, 2011) upptäckte i sin studie att eleverna 

reagerade olika i olika situationer. När det kom till att arbeta med skoluppgifter och att 

leka, reagerade eleverna olika utifrån hur läraren talade om de olika uppgifterna, (i 

Daniels och Hedegaard, 2011:51). Daniels och Hedegaard (2011) kom fram till att 

eleverna inte ansåg skrivande som en lekande aktivitet, om de inte själva valde att 
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skriva. När eleverna själva valde att skriva, som en extrauppgift, så agerade inte 

eleverna oroligt om de hade stavat fel eller glömt punkt etc. När skrivandet var en 

uppgift som kom från läraren så var det en oro som flög över eleverna, detta på grund av 

att läraren inte ville att eleverna stavar fel eller skriver slarvigt. Daniels och Hedegaard 

(2011) såg där en skillnad på barnens attityder när det stod mellan lek och arbete för 

eleverna. Daniels och Hedegaard (2011) beskriver sedan att det är det aktiva 

engagemanget från eleven och de rutiner som medföljer klassrummet som leder till 

barnets deltagande och förståelse av klassrumsaktiviteten. 

 

Nielsen (2011) studerade två lågstadieelever, fyra högstadieelever samt tre vuxna som 

gick en vuxenutbildning, alla i läs- och skrivsvårigheter eller med diagnosen dyslexi 

enligt deras lärare. Nielsen (2011) fann i sin studie att elever är i behov av lärares stöd 

och uppmuntran för att klara av de svårigheter som de befinner sig i. Nielsen (2011) 

beskriver att för att kunna klara av sina egna svårigheter på sitt egna sätt, så behöver 

elever en stöttande och uppmuntrande lärare, en lärare med olika metoder och bra 

material för att kunna möta elevernas olika behov. Det viktigaste för dessa elever var att 

deras lärare såg dem som individer med känslor och drömmar, inte bara elever i läs- och 

skrivsvårigheter eller med dyslexi. De erfarenheter som eleverna i studien hade, var att 

de fick den hjälp de behövde, till slut. Några av de vuxna i studien hade i sina yngre år 

fått gå om en klass, eller inte blivit uppmärksammade av sina lärare. När de sedan 

började Komvux, så fick de det material och den hjälp de hade behövt få från yngre 

skolåldern (Nielsen, 2011). 

2.3.1 Sammanfattning, strategier och material 

Alla som är anställda på en skola har tillsammans ett ansvar för de elever som befinner 

sig i svårigheter och eleverna ska ges en inkluderande undervisning där eleverna blir 

synliggjorda och delaktiga. Mycket beröm och olika läs- och skrivstrategier ökar 

elevernas självförtroende och självkänsla. Beroende på hur läraren talar om när det är 

”lek eller allvar” så agerar elever olika till uppgifterna. När eleverna själva får välja att 

skriva som en extrauppgift eller på fritiden så finns inte oroskänslan över att stava fel, 

medan oroskänslan finns där när läraren vill att eleverna ska stava rätt i en uppgift 

denne delat ut. Elever i läs- och skrivsvårigheter ska inkluderas i 

klassrumsundervisningen. För att elever i läs- och skrivsvårigheter ska få känna att de 

kan och är duktiga, samt klara av det material de får, så krävs det att läraren ger dem det 

stöd och den uppmuntran som eleverna behöver.  

2.4 Bedömning och kompetenser 

Holmqvist (2011) beskriver att när det kommer till lärare som ska bedöma sina elever, 

vill lärare få sig en uppfattning om vad eleverna behärskar. Hon beskriver att lärare vill 

få sig denna uppfattning ”[…] dels för att kunna förbättra aktiviteterna och 

undervisningen, dels för att hjälpa barnet/eleven att stärka sina outvecklade förmågor 

och vidareutveckla redan starka.” (Holmqvist, 2011:84). 
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Holmqvist (2011) beskriver sedan att syftet med att få en uppfattning om vad eleverna 

behärskar i skolan, för att kunna bedöma dem i olika lägen, är att skapa möjligheter för 

ett fortsatt lärande. Det menar hon gäller under hela utbildningstiden, från förskolan till 

grund- och gymnasieskolan. För att se om en elev befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter så kontrollerar lärare de kunskapskrav och kriterier som finns angivna i 

styrdokumenten. Holmqvist (2011) menar sedan att lärare ska kunna få reda på, och 

synliggöra utfallet av elevernas lärande för att eleverna ska nå de mål och kriterier som 

finns angivna i styrdokumenten.  

 

Som lärare är vi alltså ständigt engagerade i frågor om hur väl barnet/eleven lyckas i sitt lärande, 

ifall han/hon har förvärvat de förmågor och kompetenser som finns angivna som mål i 

styrdokumenten. (Holmqvist, 2011:85). 

 

Larsson och Löwstedt (2014) beskriver hur det ofta på skolor finns lärare med 

kompetens inom ett visst område. Det gäller att som lärare och rektorer på skolor 

identifiera under vilka områden som det finns kompetenser och resurser. Detta menar 

Larsson och Löwstedt (2014) kan vara ett alternativt sätt att börja ett utvecklingsarbete, 

istället för att alla lärare ska gå samma fortbildningar. De menar att det ofta finns 

kompetens att hämta på nära håll, men i skolor där lärare arbetar mycket enskilt med 

eleverna, används inte denna kompetens, och ofta för att denna kompetens inte är 

synliggjord för kollegorna (Larsson & Löwstedt, 2014). De menar även att det inte bara 

är ämneskompetenser som är en god kunskap i lärares ryggsäckar, utan det krävs breda 

pedagogiska kunskaper. Denna pedagogiska kunskap som Larsson och Löwstedt (2014) 

beskriver behöver inte enbart komma från en formell utbildning, utan även 

yrkeserfarenhet, informellt lärande. Detta är en viktig faktor som främjar elevernas 

måluppfyllelse. Larsson och Löwstedt (2014:167) beskriver det formella lärandet på 

detta sätt: ”Det lärande som sker i samband med formell utbildning eller situationer som 

är speciellt arrangerade för att lära i eller av”. De beskriver även det informella lärandet 

som följer:  

 

Det lärande som sker i arbetet genom att man utför sina arbetsuppgifter och ingår i en 

arbetsgemenskap. Det är ett lärande som är erfarenhetsbaserat och som man så att säga får på 

köpet när man arbetar. (Larsson & Löwstedt, 2014:167). 

 

Det traditionella sättet att möta nya kompetensbehov menar Larsson och Löwstedt 

(2014) är individuell fortbildning, och är ett viktigt inslag i lärares professionella 

utveckling. De beskriver att fortbildningar ofta anordnas i kommunernas regi. 

2.4.1 Sammanfattning, bedömning och kompetenser 

För att kunna bedöma om en elev befinner sig i läs- och skrivsvårigheter så kontrollerar 

lärare de kriterier och kunskapskrav som finns angivna i skolans styrdokument. När 

lärare bedömer om en elev är i svårigheter så vill lärarna förbättra aktiviteterna i 



 

14 
 

klassrummet, samt stärka elevens outvecklade förmågor och vidareutveckla de redan 

starka förmågorna. 
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3 Teoretiska perspektiv 

 

Denna studies teoretiska perspektiv utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Vygotskij 

menar att biologiska och sociala villkor och särdrag formar människors uppförande 

under uppväxten (i Lindqvist, 1999:19). Lindqvist (1999) beskriver utifrån Vygoyskij 

hur den biologiska faktorn utgör basen och grunden till medfödda reaktioner, medan 

nya reaktioner i barns uppväxt utgörs av miljön som barnet vistas och växer upp i. ”All 

uppfostran har därför oundvikligen en social karaktär, antingen man vill eller inte.” 

(Lindqvist, 1999:19). 

 

Säljö (2011:71) menar: ”I ett sociokulturellt perspektiv är mentala processer inget som 

finns i sig, utan dessa är alltid relativa till de krav och möjligheter som erbjuds från den 

omgivande världen.”. Säljö (2011) menar att det är viktigt att leva i miljöer där 

skriftspråket som används utgör ett betydelsefullt verktyg för kommunikation. Han 

beskriver att trots att människor lever i en värld och kultur där litteraturen är utbredd, så 

går det till stor del att undvika skriftspråk, det går inte att göra samma sak med 

talspråket, menar Säljö (2011). Läsning och skrivning hänger ihop. Det är, för en del, ett 

sätt att förhålla sig till vardagen, beskriver Säljö (2011).  

 

Alla skriftens yttre resurser och utensilier finns omkring individerna inklusive läs- och skrivträning 

i skolan, men den kommunikativa funktionen saknas. Man har inget man vill säga och man blir 

inget sagd via text. När bruket av en form av kommunikation inte ingår som en funktionell del av 

de sociala praktiker där skriftspråkliga distinktioner och sätt att beskriva världen blir betydelsefull. 

(Säljö, 2011:75). 

 

Språk används på olika sätt i olika närmiljöer. Närmiljöer är en viktig social faktor för 

läs- och skrivutvecklingen. Säljö (2011) menar till exempel att en del begrepp, som 

härstammar ur vetenskapliga perspektiv och används i utbildningsmiljöer, inte används 

på samma sätt i andra sociala miljöer, därför kan inlärningen bli stillastående då 

individen inte förstår användningen av en del begrepp och det blir svårförståeligt.  
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4 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka kunskaper fem utbildade lågstadielärare 

har om elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter samt hur de har förvärvat 

dessa kunskaper. Studien har även avsikt att undersöka hur dessa lärare bedömer att 

elever befinner sig läs- och skrivsvårigheter. 

 

1. Vilka faktorer anser lärarna kan orsaka om elever befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter? 

2. Hur har lärarna förvärvat de kunskaper de har angående elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter? 

3. Hur bedömer lärarna om elever befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 
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5 Material och metod 

5.1 Metod 

Jag valde att göra en kvalitativ studie med halvstrukturerade intervjuer med utbildade 

lärare i lågstadiet. Stukát (2011) beskriver att intervjuer blir mer individanpassade, då 

jag som intervjuare har möjlighet att ställa följdfrågor för att följa upp svaren och 

utveckla. Följdfrågor, som inte ingick i originalintervjun, var en sak som jag såg som en 

självklar tillkomst när intervjuerna påbörjades, där av metoden halvstrukturerade 

intervjuer. Kvale och Brinkmann (2014:32) beskriver att det inte finns så många 

strukturerade eller standardiserade procedurer för utförandet av halvstrukturerade 

intervjuformer, därför måste många av metodbesluten fattas på platsen, under intervjun. 

Som intervjuare måste man ha kunskap inom det område som intervjun behandlar, ”[…] 

och vara bekant med de metodologiska alternativen och även ha insikt om de teoretiska 

problem som är förbundna med att frambringa kunskap genom samtal.” (Kvale & 

Brinkmann, 2014:32).  

Staffan Stukát (2011) menar att vid kvalitativa studier och undersökningar vill man få 

en så stor variation som möjligt, av olika uppfattningar, inte få flera antal likartade fall.  

”Man överger därmed generaliseringstanken. Man letar ofta efter vilka kvalitativt skilda 

kategorier av uppfattningar det finns, inte hur många och vilka som har de 

uppfattningarna.” (Stukát, 2011:69).  

5.2 Urval 

De två första skolorna som var aktuella för denna studie valdes utifrån personlig 

kännedom. Den tredje skolan där den sista intervjun hölls valdes utifrån 

rekommendationer från skola ett.  

På skola ett valdes tre lärare, på skola två valdes en lärare och dessa fyra utifrån 

personlig kännedom. På skola tre valdes en lärare utifrån rekommendationer från en av 

lärarna på skola ett. Alla fem lärare som intervjuades är utbildade lågstadielärare, varav 

en även är utbildad speciallärare. De fem lärarna i studien har alla olika lång erfarenhet 

inom den pedagogiska verksamheten. 

5.3 Presentation av lärarna 

Alla deltagare i denna studie var kvinnor och skiljde sig åt från varandra i ålder, 

examenår och verksamma år i skolan och lågstadiet.  

 

I tabell 1 presenteras lärarna, med fiktiva namn, utifrån intervjuernas ordningsföljd. Här 

beskrivs vilken utbildning lärarna har, vilket år lärarna tog sin lärarexamen, hur många 

år de har varit verksamma inom den pedagogiska verksamheten samt vilken årskurs de 

undervisar i för tillfället. 
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Tabell 1, beskrivning av lärarna. 

 

Intervju ett var med en lärare som tog sin examen 2011 och har två års erfarenhet som 

lågstadielärare, hon har fått det fiktiva namnet Agneta. Intervju två var med en lärare 

som tog sin examen 1998 och har två års erfarenhet inom lågstadiet och 14 år inom 

mellanstadiet, med det fiktiva namnet Åsa. Den tredje deltagaren, och intervju tre, var 

med en lärare som tog sin examen 1977 och som sedan utbildade sig till speciallärare 

och tog sin speciallärarexamen 1983. Hon har fått det fiktiva namnet Pia. Intervju fyra 

var med en lärare som tog sin examen 1975 och har sedan dess jobbat inom lågstadiet, 

varav en termin på grundsärskolan. Denna lärare får det fiktiva namnet Katrin. Den sista 

och femte intervjun i denna studie är med en lärare som tog sin examen 1994. Hon har 

under de senaste tre åren jobbat som lärare i lågstadiet, tidigare har hon jobbat som 

lärare i mellanstadiet med lite tid i lågstadiet då det har behövts under en period. 

Läraren i intervju fem har fått det fiktiva namnet Emma. 

5.4 Genomförande 

De lärare som jag har intervjuat är alla erfarna lärare och har jobbat som pedagoger i allt 

från 2 till 40 år.  Jag valde att skicka ut ett mail med en presentation av mig själv samt 

en förfrågan att få göra en intervju med lärarna. Detta gjorde jag ett par veckor innan vi 

skulle genomföra intervjun, så att lärarna skulle ha tid att förbereda sig samt kunna 

finna en tid som passade dem. Fyra av de fem lärarna i studien hade inte sett 

intervjufrågorna innan intervjuerna genomfördes. Katrin fick intervjufrågorna i förväg 

eftersom hon önskade att kunna titta igenom dem innan intervjun skulle hållas.    

 

Intervjuerna med lärarna tog mellan 10 och 30 minuter att genomföra. Längden på 

intervjuerna skiljde sig åt då de alla hade olika mycket att diskutera. Intervjuerna bestod 

av fem frågor som behandlade deras ålder, examensår, fortbildningar samt hur de håller 

sig uppdaterade inom området läs- och skrivsvårigheter. De första fem frågorna följdes 

av åtta frågor vilka behandlade lärarnas uppfattningar om hur de bedömer att elever 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter och hur dessa upptäcks i klassrummet, samt hur 

Namn Utbildning Examensår Verksamma 

år som 

lågstadielär

are 

Undervisar just nu 

i årskurs 

Agneta Förskoleklass-6  2011 2 Åk 1 

Åsa 1-7 1998 2 Åk 2 

Pia 1-3 och en 

speciallärarutbildning 

1977 och 1983 20 + 15 Speciallärare för 

elever i låg- och 

mellanstadiet. 

Katrin 1-3 1975 40 Åk 2 

Emma 1-7 1994 3 Åk 2 
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sociala faktorer såsom närmiljön och föräldrar påverkar eleverna i lågstadiet och deras 

läs- och skrivutveckling. Det tillkom några följdfrågor angående området läs- och 

skrivsvårigheter. Detta beroende på hur de hade svarat på de ordinarie frågor som 

tillhörde intervjuerna (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 

5.5 Analys 

När intervjuerna med lärarna var klara så transkriberade jag dessa, och de 

transkriberades så som lärarna pratade. Utifrån transkriberingen och genomläsningen av 

dem så har jag kategoriserat den insamlade informationen, och därefter lättare kunnat se 

vad som var relevant för studien. Kategoriseringen jag gjorde för analysen av studien 

valdes då jag upptäckte att lärarna ofta nämnde liknande, eller samma saker, gällande en 

del av de frågor jag ställde angående faktorer som kan påverka elevers utveckling inom 

läsning och skrivning, samt på vilka sätt de har förvärvat sina kunskaper angående 

bedömning av elever i läs- och skrivsvårigheter. 

De kategorier som uppstod utifrån intervjuerna som genomfördes var: lärares strategier 

för elever i läs- och skrivsvårigheter, läxa och material som grunder för att bedöma, 

miljöns betydelse för läs- och skrivutveckling, tidiga insatser för att kunna ge den hjälp 

som behövs, kollegors stöttning att bedöma samt fortbildningar och deras betydelse. 

Dessa kategorier, i ordning med fokus hos eleverna först, används som underrubriker i 

resultat- och analysdelen i denna studie. 

5.6 Etik 

Stukàt (2011) beskriver att det är fyra allmänna huvudkrav som måste uppfyllas vid en 

forskningsstudie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Det första kravet uppfylldes genom att jag berättade för de lärare 

som skulle delta i denna studie vad syftet med studien var och hur deras intervjuer 

skulle framgå i resultatet. Jag berättade även att deltagandet var frivilligt och att de när 

som helst under studiens gång kunde meddela mig att de inte längre ville delta och 

avbryta. Det andra kravet, samtyckeskravet, uppfylldes genom att deltagarna fick 

bestämma plats och tid där intervjuerna skulle hållas samt hur länge de skulle pågå. Jag 

gav dem en ungefärlig tid på hur länge intervjun skulle ta, men de fick själva bestämma 

tid om de hade tidsbrist i sina planeringar. Lärarna fick även ge sitt samtycke att delta i 

studien i det mail som jag skickade ut till dem. Det tredje kravet, konfidentialitetskravet, 

uppfylldes genom att de privata data som till exempel namn och skola, som kan 

identifiera vilka som deltagit i studien, inte ska redovisas. Jag berättade för lärarna som 

deltog i studien att de kommer att vara anonyma och få fiktiva namn. I min presentation 

över mail till lärarna, beskrev jag för dem att jag skulle spela in intervjuerna samt hålla 

denna information hemma hos mig. Jag berättade för dem att den inspelade 

informationen endast kommer att avlyssnas av mig, och kommer att förvaras i min 

bostad samt raderas när studien är klar, och detta efter ett år. Det sista och fjärde kravet 

uppfylldes när jag berättade för lärarna i studien att den information som jag får genom 
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intervjuerna endast kommer att användas till studien och forskningsändamål. Jag 

berättade att informationen inte kommer att användas för något kommersiellt bruk eller 

andra syften som är icke-vetenskapliga.  
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6 Resultatredovisning och analys 

De fem lärare som jag intervjuade hade många liknande åsikter vad gäller barn som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter; hur de bedömer att elever befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, hur kunskapen införskaffas angående området, samt vilka faktorer som 

kan påverka elevers läs- och skrivutveckling. Alla fem deltagare i studien klargjorde att 

kollegor och nära vänner som är verksamma inom skolan är väldigt viktiga att samtala 

med och rådfråga. En annan kategori som uppkom under analysarbetets gång var 

elevernas närmiljöer, och hur dessa kan påverka, både positivt och negativt, elevernas 

läs- och skrivutveckling.  

De flesta lärare samtalade även om strategier för eleverna, både för sig själva som lärare 

för elever som är i läs- och skrivsvårigheter, och hur lärarna gör för att eleverna inte ska 

känna sig utpekade. Andra kategorier som är relevanta utifrån den information som 

samlats in utifrån intervjuerna är fortbildningar för lärare, läxa och material, samt tidiga 

insatser, som nämnt ovan i 5.5, analys. Dessa kategorier presenteras nedan i resultat- 

och analysdelen. 

6.1 Lärares strategier för elever i läs- och skrivsvårigheter 

De lärare som jag intervjuade till denna studie beskrev olika strategier för elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. Pia talade bland annat om att ha ljudböcker som 

en strategi både hemma och på skolan som eleverna kan lyssna till. Dessa ljudböcker 

kan, enligt henne, även användas tillsammans med boken då eleverna kan lyssna och 

samtidigt titta på det skrivna språket och känna igen en del ord de hör. Detta då språket i 

alla dess former, skrivet som uppläst har stor betydelse för elevernas inlärning. Åsa 

talade också om ljudböcker och deras funktion i vardagen, både på skolan och i 

hemmet. Hon samtalade mycket med sina elever som går i lågstadiet om att lyssna på 

ljudböcker är någonting positivt. ”[…] jag tror att höra ett språk, oavsett om det är en 

talbok eller om det är en förälder som läser eller om man turas om att läsa, så är det 

jätteviktigt.” beskriver Åsa.  

 

Katrin beskrev även en strategi som hon och hennes kollega använder i sitt klassrum, 

som kallas ”teaterläsa”. Denna strategi som hon använder sig av har hon, tillsammans 

med sin kollega, kommit på. Att ”teaterläsa” innebar högläsning från både pedagogerna 

samt från eleverna. Katrin beskrev hur både eleverna och lärarna får läsa med inlevelse 

och intonation i uppläsningen, och i och med detta får barnen höra att språket kan 

användas på olika sätt beroende på hur det är skrivet, eller hur det läses. 

 

Pia som är utbildad speciallärare, utöver att vara utbildad lågstadielärare, nämnde också 

en del strategier som hon använder, tillsammans med skolans övriga pedagoger, i 

elevernas tidiga åldrar i förskoleklassen. Barnen får börja med språklekar och språklig 

medvetenhet i strukturerade grupper, och detta sträcker sig under ett visst antal veckor 

över hela läsåret i förkoleklass. Forskning har, enligt henne, visat att de elever som får 
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börja sin skolgång på så sätt, ”har ett försprång när det gäller läsning i skolan, och det 

hänger med i flera, flera år efteråt, jämfört med elever som inte har fått leka med 

språket.”, beskriver Pia. En annan strategi som Pia hade för att få igång elevernas 

skrivande, samt det skrivna språket hemma, var att föräldrar och barn tillsammans kan 

skriva små lappar till varandra och lägga dessa på matbordet eller sätta på kylskåpet. 

Hon menade att ge lappar till varandra, och att dessa inte endast kommer från barnen, 

kan vara ett sätt att förmedla lusten till att experimentera med språket. 

 

Lärarna i denna studie menade att språket i alla dess former är viktigt eftersom språket, 

både i skriven form och uppläst, är viktigt för elevernas inlärning. Strategier som lärarna 

lyfter fram har använts under några år. De beskrev mestadels strategier för dem som 

lärare att använda sig av när de har elever i läs- och skrivsvårigheter i klassrummet. 

Ziolkowska (2007) menar att lärare ska introducera olika strategier som eleverna ska 

använda sig av. Hon beskriver att elever i svårigheter oftast inte har så många strategier 

för att förbättra sin läsning. Pia nämnde som en strategi att barnen ska få skriva små 

lappar, och med dessa lappar experimenterar de med språket. Jämför Ziolkowska (2007) 

som beskriver hur barn förbättrar sitt skrivande när de får skriva kortare texter, till 

exempel en mening om vad de tror ska hända i en saga genom att titta på framsidan.  

 

Lärare måste förmedla glädje och lust till eleverna angående de aktiviteter som utförs i 

skolan. När eleverna själva får välja en aktivitet blir det genast någonting roligt, oavsett 

om det gäller att rita eller skriva. Det handlar om lärares attityd till det hela menar Wing 

(1995), (i Daniels och Hedegaard, 2011). Det är det aktiva engagemanget från eleverna 

och rutinerna i klassrummet som gör att eleverna är deltagande och förstår den aktivitet 

de utför, enligt Daniels och Hedegaard (2011). Detta menar även lärarna i denna studie. 

Lärarna beskrev olika strategier som de har för elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, och som gör att eleverna vill genomföra de uppgifter som lärarna delar 

ut. Genom de strategier som lärarna använder sig av, gör lärarna eleverna engagerade 

och aktiva. 

6.2 Läxa och material som grunder för att bedöma  

Åsa nämnde att hon inte är för läxor då en del elever inte får det stöd som de behöver 

hemifrån. En del föräldrar till elever, både i svårigheter, och de som inte är i svårigheter, 

uppmanar inte eleverna att det som de gör är viktigt. En del föräldrar har inte svenska 

språket som modersmål, och anser därmed att det är jobbigt och svårt att hjälpa sina 

barn. Det Åsa menade med att läxor inte bör finnas i så låg ålder är just för att elever i 

yngre åldrar behöver hjälp med en del uppgifter, särskilt om eleverna befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter. Det hon nämnde som bör finnas, är läxhjälp på skoltid och fritids, 

”annars är det inte en jämlik skola.” menar Åsa. 
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Förutom Åsa så var det fler av lärarna som inte heller var för läxor till elever i låga 

åldrar. Detta för att de ansåg att lärare inte kan kräva från elevernas föräldrar att de ska 

hjälpa sina barn med läxan hemma. Med detta i åtanke så ansåg de flesta ändå att 

eleverna ska läsa mycket hemma. Skrivpraktiken hemma ansåg de inte som lika viktig, 

då skrivningen ofta kommer då läsningen börjat sätta sig. ”Läsning och skrivning går 

som hand i hand”, nämnde Pia. Men för att eleverna då ska få den ro att läsa hemma, 

och känna att de kan få den stunden för läsning varje dag som de flesta av lärarna vill att 

eleverna ska ha, så krävs det att eleverna kan känna att de kan få sitta i lugn och ro och 

läsa i den miljön de befinner sig i. Oavsett om det är hemmiljön eller utbildningsmiljön 

det handlar om.   

Om man är nyexaminerad och ny inom den pedagogiska verksamheten så gäller det, 

enligt Katrin, att följa det material som finns för skolan och eleverna.  

 

 […] om man inte har den erfarenheten, hur gör man då, eller hur gjorde man då? Jo, man har ju ett 

läromedel, och så följer man det, för det stegras ju. Och då ser man ju liksom om det inte funkar. 

Då får man ju liksom varningssignalerna i det vardagliga arbetet. Jag tror att många också, kanske 

speciellt när man är ny, så tänker man ’nej, men jag ska göra det själv!’ det är som ’finare’ än att 

följa böckerna. Men nu är det ju faktiskt så att det är folk som har suttit och klurat ut de här 

läroböckerna, som har kunskap och har rätt tänk. Så jag tror att det är jättebra att följa ett 

läromedel när man är ny. (Katrin). 

 

Hon beskrev att när man införskaffat sig den kunskap och erfarenhet som krävs för 

läraryrket så är det lättare att kunna ”brodera ut åt alla håll”.  

 

På den skola Emma arbetar på har de ett projekt med eleverna för att eleverna ska få ut 

så mycket läsning som möjligt. Föräldrar och elever på skolan får skriva under en 

överenskommelse om att eleverna ska läsa högt för sina föräldrar en kvart om dagen, 

och gör de detta så får eleverna hem en iPad. På denna iPad finns det över 3000 böcker 

och eleverna ska sedan redovisa för sina lärare vilka böcker de har läst för sina föräldrar 

hemma. Uppföljning av läsning ansåg alla lärare i studien som väldigt viktig. Att 

eleverna berättar för sina lärare vad de läst för böcker och vad böckerna handlade om. 

Läsförståelsen bedömde lärarna som deltog i denna studie som viktigt. För de elever 

som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter kan läsningen vara en utmaning enligt dem 

alla, då läsförståelsen inte finns där. För elever i läs- och skrivsvårigheter behöver det 

finnas läxor och material på skolan som börjar med det fonologiska, det vill säga att 

börja med de mindre delarna, som ljud och hur bokstäverna ser ut, menar Pia. När detta 

fallit på plats så gäller det att sätta ihop de ljud som eleverna känner igen till kortare ord, 

beskriver Pia som även är utbildad speciallärare. Enligt henne så är läsförståelsen mer 

viktig för de elever som kan läsa, då många barn gärna läser när de kan, men har inte 

förstålsen för vad de har läst.  
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Det som kom fram i intervjuerna var att många lärare i denna studie inte var positiva till 

läxor för elever i låga åldrar. Mycket kan sitta i att eleverna inte får det stöd och 

engagemang de kan behöva från sina föräldrar eller vårdnadshavare. Då det finns elever 

som har föräldrar som själva befinner sig i svårigheter, kan det bli svårt med läxhjälp 

hemifrån. Trots föräldrars svårigheter, la lärarna stor vikt vid att elever ändå ska läsa 

hemma. På den skola som Emma arbetar på får eleverna en iPad om de går med på att 

läsa en kvart per dag hemma, och sedan ”rapportera” in vilka böcker de har läst. Jämför 

Niklas och Shneider (2013) som menar att elever som läser mer hemma innan den 

formella skolgången har påbörjats, har en bättre fonologisk medvetenhet när skolan väl 

börjar. De menade dock även att elever som kommer från familjer som har invandrat 

och har en lägre socioekonomisk status läser mindre och kan därmed färre ord, och har 

en sämre fonologisk medvetenhet. Lärarna beskrev att elever med ett annat modersmål 

inte läser lika mycket på svenska som på sitt modersmål, men de menade att ju mer 

eleverna läser, oavsett språk, desto bättre. Mason et al (2012) beskrev att elever 

uppskattar läsning både hemma och i skolan. Hemma kan eleverna läsa för yngre 

syskon eller att föräldrarna läser högt, och detta var även någonting som deltagarna i 

denna studie ansåg som viktigt. 

 

Lärarna menade även att materialet för eleverna bör anpassas efter elevernas kunskaper. 

Katrins påstående om hur det är människor med goda kunskaper som suttit och knåpat 

ihop det material som finns och används i skolorna idag, står till viss del i kontrast till 

vad Nielsen (2011) fann. Nielsen (2011) beskriver hur en bra lärare, är en lärare som har 

olika metoder och material, för att kunna möta elevernas alla olika behov. Några i 

Nielsens (2011) undersökning var vuxna när studien utfördes, och de beskrev hur de 

trodde att de hade klarat av skolgången betydligt bättre om de hade haft en lärare som 

kunde möta deras behov med ett passande material. De lärare som deltog i Tinglevs 

(2005) studie använde samma material för alla elever, men de elever som befann sig i 

läs- och skrivsvårigheter fick materialet på ett annorlunda sätt. Anpassat efter deras 

kunskaper, och detta som Katrin beskrev, hur material som används i skolan idag kan 

stegras efter elevernas behov och kunskaper. För att lärare ska kunna bedöma elever 

krävs det att eleverna förstår det material och de uppgifter de får framför sig. Som 

lärarna beskriver så vill de kunna skapa möjligheter för ett fortsatt lärande. Jämför med 

Holmqvist (2011) som menar att lärare vill få sig en uppfattning om vad eleverna 

behärskar när lärare bedömer elever utifrån deras kunskaper. Hon menar att lärare vill få 

sig en uppfattning om vad eleverna kan och behärskar, för att kunna stärka och förbättra 

de aktiviteter som försiggår i klassrummet, samt kunna utveckla och stärka elevernas 

förmågor och kunna vidareutveckla det som eleverna redan kan. 
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6.3 Miljöns betydelse för läs- och skrivutveckling 

Närmiljö i denna studie innebär hemmet, skolan, föräldrarna, syskon och fritids. Miljön 

runtomkring eleverna är något som alla deltagande i studien diskuterade kring som 

någonting viktigt för de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.  

Många av lärarna som blev intervjuade talade om ett tryggt och ordningsamt hem för att 

det ska fungera för eleverna och deras läs- och skrivinlärning. Det handlar inte endast 

om de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, utan för de flesta elever, enligt 

lärarna i studien. 

 

I en närmiljö där böcker, leksaker, kläder och dylikt ligger huller om buller, är det svårt 

för eleverna att koncentrera sig i. Detta var någonting som alla deltagare talade om och 

la stor vikt vid. Att sedan, i detta stökiga hem, ha föräldrar som inte själva är 

intresserade av att läsa eller skriva kan påverka elevernas läs- och skrivinlärning enligt 

lärarna.  

 

De hade alla erfarenheter av elever i läs- och skrivsvårigheter där föräldrarna själva 

hade svårigheter, och som nästan ansåg det var jobbigt att hjälpa sina barn med läxan 

just för att de själva hade svårigheter att förstå vad uppgifterna i boken gick ut på. 

Utöver läxhjälp hemma så förekommer det att föräldrar och syskon inte alls tycker att 

det är roligt att ta upp en bok då de inte finner någon glädje i det. En del elever har 

föräldrar eller äldre syskon som studerar, eller är högt utbildade, men enligt Åsa, så 

behöver inte detta innebära att föräldrarna och syskonen läser för att de finner ett 

intresse i det, eller anser att det är roligt. Det hon menar är att dessa föräldrar och 

syskon oftast läser facklitteratur eller studielitteratur och ger uttryck som ”nej jag har 

inte tid, jag måste läsa det här och jag måste ha det här klart till imorgon”, beskriver 

Åsa. Med dessa kommentarer från äldre familjemedlemmar och förebilder, så menar 

hon att de inte förmedlar att läsning är någonting roligt och stimulerande. Har elever 

detta som förebilder så blir de själva inte intresserade av att ta upp en bok och finna ro 

och glädje. 

 

Emma berättade att föräldrar är viktiga förebilder som eleverna har,  

 

[…] det har ju visat sig det här med att läsa för barnet har ju minskat oerhört mycket. Och det är ju 

tragiskt! Så det är en viktig början, att man läser för barnet, och vänjer barnet vid böcker, och, jag 

tror läsningen är grunden för att lyckas med skolan, för ju äldre man blir, ju mer läsning blir det för 

alla ämnen, och är den då jobbig och motsträvig och svår, så blir det ju också lidande, själva 

ämnet. (Emma). 

 

Hon berättar sedan hur hon har märkt under de senaste åren att media har visat mycket 

om läsningens betydelse, och hur läsningen bland dagens barn och ungdomar har 

minskat. Hon menade att det är mycket annat som tar upp barnens tid idag.  
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Sen är det ju mycket annat som tar barns tid idag, det är ju mycket det här med Tv-spel, och 

sociala medier och, som kanske är liksom lite mer lockande för eleverna än en bok, och där tror 

jag föräldrarna ändå måste kunna styra lite grann. (Emma).  

 

De flesta av lärarna i denna studie beskrev att läsning är någonting roligt, som både 

lärare och föräldrar ska förmedla till sina elever och barn. Det var endast Emma som sa 

någonting angående glädjen i läsning som stod ut från vad de andra hade att säga. Hon 

beskrev läsning och läsinlärning som någonting väldigt tufft. Att det är ett jättehårt jobb 

att lära sig läsa och ”ja, du måste läsa si och så många kilometer text innan du blir en 

bra läsare. Och SEN börjar det roliga!” Pia beskrev också att vissa behöver lite längre 

tid för att kunna knäcka läskoden.  

 

Så är det ju. Det behöver ju inte vara att man har dyslexi. Att de behöver en viss mängdträning och 

för att få ett bra flyt så ska det ju vara, om det är femtusen träningstimmar eller något sånt. (Pia). 

 

Detta berättade hon var enligt Ingvar Lundberg som är professor i psykologi och 

forskare inom läs- och skrivutveckling. ”Så man förstår att det är att kämpa!” menade 

Pia. Pia nämnde även ljudböcker som en strategi för hemmiljön när det kommer till 

föräldrar som själva befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. ”[…] kan inte föräldrarna 

alltid läsa så kanske man kan lyssna på en ljudbok tillsammans eller prata kring 

böcker.” Hon menade sedan att om intresset för att läsa från föräldrarnas sida finns där, 

så går det att förmedla att läsning är roligt, även om man befinner sig i lässvårigheter 

eller inte.  

 

Man kan gå på biblioteket och man kan gå, alltså kulturella saker och se på teater och höra på 

sagostunder på biblioteket, och visa att man ändå tycker att det är roligt! (Pia). 

 

Många av deltagarna i studien ansåg att hemmiljön har stor inverkan på elevers 

inlärningsförmåga. Där det är stökigt och klottrigt menade de är svårt att finna en lugn 

stund att sätta sig med en bok och njuta av en stunds läsning. Lindholm (2012) 

beskriver hur skolan och föräldrar påverkar varandra i olika frågor. Skolan söker råd 

från föräldrarna till förslag på lösningar och föräldrar söker råd hos skolan för hur de 

kan göra hemma. Som nämnt ovan beskrev Pia hur eleverna tillsammans med 

föräldrarna kan lyssna på en ljudbok, och i och med det förmedla att läsning är 

någonting som är roligt. Niklas och Shneider (2013) beskriver hur en god hemmiljö 

med mycket läsning förbättrar den fonologiska medvetenheten. Pia och Emma beskrev 

båda hur mycket läsning som det faktiskt krävs för att kunna bli en god läsare, och all 

denna läsning går inte att bedriva endast under skoltid, utan det måste, enligt deltagarna 

i studien, finnas läsning i elevernas andra närmiljöer, alltså hemma. 
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Elevers närmiljöer, såsom hemmiljön och skolmiljön, ska enligt lärarna i studien vara 

motiverande och intressanta för det som eleverna arbetar med. Föräldrars visade intresse 

för eleverna gör att eleverna blir mer motiverade och till slut själva tycker att deras 

arbete känns kul och intressant. Utifrån en ökad självkänsla så känner elever att de vill 

lära sig mer i andra ämnen samt läsa hemma för yngre syskon, menar Mason et al. 

(2012). Att få stöttning och visat intresse från lärare och föräldrar är något som lärarna i 

denna studie beskrev som viktigt, och detta är i linje med vad Mason et al. (2012) 

menar. Även Sandstöm Kjellin och Granlund (2007) beskriver det lärarna talar om. 

Elevernas närmiljöer är väldigt viktiga, då elever i läs- och skrivsvårigheter behöver en 

stöttande och motiverande miljö för att kunna fortsätta utvecklas. Lärarna i studien 

menade att alla elever, oavsett om de befinner sig i läs- och skrivsvårigheter eller inte, 

bör få mycket stöttning och motivation från sina närmsta miljöer. Sandström Kjellin och 

Granlund (2007) menar dock att de barn som är i störst behov av stöttning, både från 

skolan och hemmet, inte får det. De menar att det är barn som är goda läsare och 

skrivare som får mer stöttning och motivation. 

6.4 Tidiga insatser för att kunna ge den hjälp som behövs 

Samtliga deltagare i studien ansåg att tidiga upptäckter av elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter är viktigt. Katrin, bland annat, berättade om oro för elever. Utifrån 

oroskänslor så ska lärare försöka använda sig av annat material och ta hjälp av 

specialläraren på skolan. Detta kan vara då bokstäverna inte riktigt fastnar för eleverna 

eller att eleverna i slutet på årskurs ett och början på årskurs två fortfarande blandar 

ihop en del bokstäver och inte kan koppla bokstav och ljud. Hon beskrev specialläraren 

som en person som eleverna ville jobba med på den skola hon är verksam. De elever 

som inte fick möjlighet att gå till specialläraren, just för att de inte befinner sig i 

svårigheter, var avundsjuka på de elever som fick gå dit. Det var endast Emma som 

beskrev mötet mellan elever och specialläraren som annorlunda. Av tidigare 

erfarenheter med att skicka eleverna till specialläraren så kände eleverna att de missade 

något om de var borta från klassrummet. Med detta menade hon att oftast så tar 

specialläraren elever som behöver extra stöd och hjälp med inlärningen, och som är i 

behov av annat material, utanför klassrummet under lektionstid. Då barnen går iväg från 

sina klasskamrater och den trygga klassrumsmiljön så kan de ”missa allt roligt som 

händer där inne”.  

 

Katrin beskrev att situationen för elever som befann sig i läs- och skrivsvårigheter är 

annorlunda än mot hur det såg ut för 15-20 år sedan; ”då kunde man vänta ut det lite. Ha 

lite is i magen”. I dagens läge, enligt dem alla, så är tidiga upptäckter och insatser 

kritiskt för eleverna, bland annat för elevernas självförtroende och självkänsla. Detta var 

något som Åsa ansåg. Hon beskrev det som att ju tidigare lärare upptäcker att elever 

befinner sig i svårigheter, desto tidigare kan de få hjälp, och detta gör att eleverna får 

känna att de kan.  
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Då eleverna får känna en känsla av självförtroende gällande läsning eller skrivning 

desto roligare kommer de tycka att det är att ta fram en bok, och de kommer känna ett 

större intresse av att ta upp en bok och läsa, eller skriva en kortare text på egen hand.  

Pia som har arbetat som lågstadielärare och speciallärare i 40 år berättar att de på den 

skolan där hon är verksam arbetar på ett lekfullt sätt med olika ljud som eleverna kan i 

förskoleklass, som sedan följs upp efter ett par månader för att se att eleverna 

fortfarande har kvar de ljud som de tidigare kunde, samt om det tillkommit något ljud. 

De gör sedan en andra uppföljning på våren i förskoleklass. Pia gör på hösten i 

förskoleklassen en kartläggning för fonologisk medvetenhet utefter en särskild modell. 

Förskolepedagogerna delar in barnen i mindre grupper i vilka Pia sedan jobbar med 

språklekar utifrån den nivå barnen befinner sig på. Hon berättar att hon brukar ”[…] 

snäppa upp det lite grann, så det blir strax ovanför deras ribba, så de kan ta i lite grann.” 

Sedan talar hon om att hon gör en uppföljning några månader senare på våren för att se 

så att barnen har utvecklats åt rätt håll.  

 

Och är det då något barn som det inte har, som inte har liksom nått så långt som man vill, då 

släpper man ju inte dom, utan då jobbar man vidare med språklekar terminen ut och man följer upp 

det på hösten i ettan. (Pia). 

 

När eleverna börjat årskurs ett berättar Pia att hon, tillsammans med klassläraren, gör en 

kartläggning som heter ”fonolek”. (Fonolek, bedömning av fonologisk medvetenhet. 

Från åk 1 i grundskolan, skriven av Åke Olofsson och Ingegärd Hemmingsson, 1994). 

Pia berättar om att tidiga insatser med ett strukturerat och bra läsinlärningsmaterial i 

årskurs ett är viktigt. På den skolan hon arbetar på går de igenom en ny bokstav och ljud 

per vecka med eleverna, från och med årskurs ett. Det är ljud som är enkla att börja med 

som eleverna upptäcker går att ljuda ihop till kortare ord, som till exempel ”is” och 

”os”. 

 

[…] märker man då att det är någon som har svårt att memorera och minnas ljuden, hur de låter 

och svårt att ljuda ihop, då måste man ju vara vaksam. Och fortsätta jobba parallellt med 

språklekar. (Pia). 

 

Lärarna som ingick i denna studie var alla överens om att tidiga insatser och upptäckter 

är av yttersta vikt. De menade att ju tidigare man upptäcker att en elev befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter, desto tidigare kan de ge dessa elever den hjälp, stöd och material 

som eleverna behöver, och kräver, för att kunna ta sig vidare med sin inlärning. 

Vellutino et al. (2007) menar att lässvårigheter är någonting som kan upptäckas hos 

elever när de har börjat förskolan. Enligt dem ska det helst upptäckas ännu tidigare än 

så. När lärare och pedagoger har upptäckt om elever befinner sig i svårigheter så menar 
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de att de ska kunna få det material, samt den hjälp som eleverna behöver för att kunna 

klara de mål för kunskapskraven som finns angivna i styrdokumenten.  

 

Ritchey och Coker Jr. (2014) beskriver att det är svårt att upptäcka elever som befinner 

sig i läs- och skrivsvårigheter. Detta var ingenting som lärarna i denna studie menade. I 

alla fall inte Katrin och Pia som varit verksam inom skolans väggar i över 40 år. De 

gick på erfarenhet och magkänsla. Coker Jr. och Ritchey (2014) beskriver även att det är 

viktigt att upptäcka och identifiera de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

tidigt i deras skolgång. Att identifiera elever i läs- och skrivsvårigheter tidigt innebär att 

det är lättare för lärarna att kunna hjälpa eleverna som är i behov av extra stöd och av ett 

annat material, menar Coker Jr och Ritchey (2014).  

 

Lärarna ansåg att det blir svårt för de elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter 

att nå de mål och kriterier som läroplanen satt ut om inte det görs tidiga upptäckter och 

insatser för dessa elever. Ziolkowska (2007) menar att tidiga upptäckter av elever som 

befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är viktigt. Ziolkoska (2007) beskriver att 

eleverna har större möjlighet att kunna utvecklas åt det positiva, om de svårigheter som 

eleverna befinner sig i upptäcks tidigt. Ju senare de upptäcks och ju senare eleverna får 

hjälp, desto senare kommer eleverna kunna komma ikapp sina klasskamrater, och det 

blir svårare för dem att nå de kriterier och mål som läroplanen satt ut. Lärarna i denna 

studie menade att tidiga upptäckter av elever i läs- och skrivsvårigheter är viktigt då 

eleverna senare under skolgången kommer att få det svårare, och det är svårare som 

lärare att ge den hjälp och det stöd som behövs om dessa svårigheter upptäcks för sent, 

(jfr Puranik och Lonigan, 2012). 

6.5 Kollegors stöttning för att bedöma elever i svårigheter 

 I ett yrke som lärare och pedagog går det inte att undgå kollegor. De finns där, både på 

den egna arbetsplatsen och på skolor runtom hela landet. Lärarna la stor vikt vid att 

dessa kollegor, med eller utan mycket erfarenhet, är bra att ha nära till hands när det 

krävs rådfrågning eller annan typ av hjälp när man själv har fastnat. Pia och Katrin, som 

har arbetat under många år inom den pedagogiska verksamheten talade mycket om 

deras magkänslor och erfarenheter när det gäller elever i läs- och skrivsvårigheter.  ”Jag 

vet ju, jag ser ju, jag hör ju!”, skrattar Katrin. Men för de som inte jobbat så många år 

inom lågstadiet, och med elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, så var det 

inte tal om erfarenhet och magkänsla, utan då var det kollegor som kom på tal. De 

närmsta kollegorna inom arbetslaget, kollegor runtom Sverige via olika sociala medier 

samt nära vänner som jobbar inom skolans väggar.  

Agneta berättade att det är via kollegor som hon mestadels håller sig uppdaterad inom 

området läs- och skrivsvårigheter, utöver endagskurser som hon någon gång har fått gå 

på via arbetet. Hon berättar att hon har bekanta sedan tidigare som jobbar inom den 
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pedagogiska verksamheten, som hon då och då frågar om tips och råd, när hon själv har 

fastnat och behöver hjälp.  

 

Åsa talar också om kollegor som hon får råd från. Hon berättar att hon anser att de 

lärarmöten de har på den skola hon arbetar på är givande då de kan diskutera i gruppen 

och få tips och råd från varandra. Hon beskriver om hur det var på den skola hon 

arbetade på tidigare, att läs- och skrivinlärning inte har varit så ”himla viktigt”, och gör 

citationstecken med fingrarna när hon förklarar. ”[…] men nu är det ju skönt att staten 

har gått in och sagt att det faktiskt är väldigt viktigt. […] vi måste titta på svårigheterna 

så fort som möjligt.” Åsa berättar sedan att många kollegor och chefer tidigare har haft 

inställningen som pekar mer åt att eleverna ”inte ännu knäckt koden”, eller att ett äldre 

syskon till någon elev i läs- och skrivsvårigheter också hade problematik, men nu kan 

läsa, ”så det kommer”. Sedan beskriver Åsa hur hon ganska fort ser vilka elever som 

hon behöver ge extra uppmärksamhet, och detta efter en del tester hon gör med eleverna 

i årskurs ett. Hon kontrollerar bokstäver som eleverna får läsa som de sedan binder ihop 

till ord bland annat.  

 

[…] och då min kollega som jag har fått mycket hjälp av som har jobbat i förti år, hon har jag 

kunnat fråga mycket, ’ah men vad tror du? Kan du komma och lyssna på den här eleven?’ (Åsa). 

 

Någonting som både Agneta och Åsa talade om när de beskrev kollegor, var det sociala 

mediet Facebook. De båda är med i grupper på Facebook där utbildade lärare över hela 

Sverige delar med sig av sina tips och råd. Åsa pratar om en grupp på Facebook där 

lärare lägger upp bilder på eget material och annat som de arbetat med som de själva 

anser är bra. På så sätt, menar Åsa, är det lätt att få tips när ens egen fantasi inte räcker 

till, när det gäller uppgifter för elever i läs- och skrivsvårigheter och för hela klassen.  

 

Deltagarna i denna studie var alla överens om att kollegor är något som är bra att ha och 

den kompetens som finns ska utnyttjas. En del kollegor besitter kunskap inom en del 

områden som andra inte har, menar några av deltagarna i studien, och därför är det 

viktigt att ta till vara på den kompetens som finns på sin arbetsplats. Att ta hjälp av de 

kollegor som finns runtomkring är någonting som Larsson och Löwstedt (2014) lägger 

vikt vid. Det finns kompetens hos kollegor där det tryter hos andra, och dessa resurser 

ska lärare ta till vara på. På en del arbetsplatser synliggörs inte kompetensen som finns 

inom skolornas väggar, menar Larsson och Löwstedt (2014), och denna kompetens blir 

mer osynlig på skolor där lärare arbetar mycket enskilt med sina elever. På de skolor där 

lärarna i denna studie arbetar, arbetar de inte enskilt, utan i lärarlag. Och som nämnt 

ovan, tar deltagarna vara på sina kollegor som finns till hands.  
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6.6 Fortbildningar och deras betydelse 

Alla fem lärarna ansåg att det var väldigt lite fortbildning erbjuden av skolorna som de 

arbetar på, och som de har arbetat på tidigare. Även Katrin och Pia, som har vart 

verksamma i många år och som tog sin lärarexamen på 1970-talet, berättade att de inte 

fått mer än några få endagskurser vad gäller elever i läs- och skrivsvårigheter. Utöver 

några kortare kurser hade Katrin på 90-talet fått gå en längre kurs,  

 

[…] alltså det fanns någon sån här kompetens-höjnings-lyft för, ja, när kan det ha vart, på 

nittiotalet kanske? Som alla läste, det var väl någon halv… hälften universitetsutbildning på något 

sätt, där man fick lära sig mer, men sen så har jag också själv läst, på universitetet, läs- och skriv. 

(Katrin). 

 

Det Katrin sedan nämnde var att det, som mycket annat, handlar om resurser; ”Det är en 

penningfråga.”. Hon berättade att hon själv får ta ansvar att söka upp kurser och 

litteratur att läsa så hon kan hålla sig uppdaterad inom området.  

 

De övriga deltagarna hade inte heller fått mycket mer än Katrin gällande fortbildningar. 

Utöver dessa endagskurser så hade de blivit erbjudna kvällskurser, och dessa var ofta 

utöver inplanerad arbetstid. Om de kände sig manade att lära sig mer angående det 

berörda ämnet så har samtliga intervjuade lärare, på egen hand, sökt upp kurser och 

litteratur att läsa och fördjupa sig i angående elever i läs- och skrivsvårigheter. Ingen av 

dem ansåg att de har fått nog med utbildning vad gäller elever som befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter, och samtliga hade sett positivt på att bli erbjudna längre kurser för 

att kunna fördjupa sig i området.  

 

När det gäller deltagarnas lärarutbildningar så ansåg de flesta att de mest fick ”skrapa på 

ytan” när det kommer till elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter. De 

berättade att de inte hade tackat nej till en fördjupad kurs om läs- och skrivsvårigheter 

på lärarhögskolan och universitetet när de utbildade sig till lärare. 

Katrin hade däremot jobbat under en termin på grundsärskolan när hon precis hade tagit 

sin lärarexamen, och ansåg detta som en väldigt viktig och gedigen tid i sitt liv, och som 

gynnade henne otroligt mycket som blivande lärare (enligt Katrin själv). Hon såg den 

terminen mer eller mindre som en fortbildning efter sina år på lärarhögskolan och 

beskrev det som en otroligt lärorik tid gällande elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, samt även andra svårigheter som elever kan befinna sig i, i skolan. 

Hon berättade att hon fick lära sig mycket gällande hur strukturen i vardagen ska ordnas 

för dem. ”Jag tror aldrig jag har lärt mig så mycket som då.”, berättar Katrin med ett 

leende på läpparna. 

 

Precis som Katrin beskriver, så menar Larsson och Löwstedt (2014) att lärares 

kompetenser inte enbart kommer från utbildningar, utan från yrkeserfarenheter. Då en 

del av den kompetens som lärare besitter kan delas på skolan, kollegor emellan, så är 
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det mer individuella fortbildningar som Larsson och Löwstedt (2014) menar är aktuellt 

för lärare.  

 

Larsson och Löwstedt (2014) menar att det krävs stora och breda pedagogiska 

kunskaper för att lärare ska ha den kompetens som krävs för elevernas resultat i skolan. 

Det var ingen deltagande lärare som ansåg att de får eller har fått tillräckligt mycket 

med fortbildningar sedan de tog sin lärarexamen. De lärare som hade mindre än 10 års 

erfarenhet som verksamma lågstadielärare, beskrev att de inte lagt märke till att det inte 

erbjuds så mycket fortbildningar. Detta på grund av att de relativt nyligen gått 

lärarutbildningen på universitetet, men dessa lärare önskade dock att fortbildningar 

inom läs- och skrivutveckling kommer i framtiden, och att de får chansen att lära sig 

mer inom området, då det finns en del elever som befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter. 
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7 Diskussion och didaktiska implikationer 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka kunskaper fem utbildade lågstadielärare 

har om elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter, samt hur de har förvärvat 

dessa kunskaper. Studien gick även ut på att undersöka hur dessa lärare bedömer att 

elever befinner sig läs- och skrivsvårigheter. 

 

De flesta lärarna i denna studie framförde att elevernas närmiljöer är viktiga för 

elevernas läs- och skrivinlärning och utveckling. Vidare ansåg lärarna att om både 

undervisningsmiljön samt hemmiljön är stökig, och det inte finns någon lugn och ro, så 

är det svårt för barnen att ta upp en bok och börja läsa. Detta följdes av en diskussion 

som innebar att då eleverna inte finner någon ro att sätta sig och läsa, så blir det inte 

roligt, och finner inte eleverna någon glädje i läsandet så läser de inte. De läser då 

endast när de ”måste”. När läser eleverna då, och vad är läsning för dem? Lärarna som 

deltog i denna studie beskrev läsning som böcker. När en elev läser, så tar denne elev 

upp en bok och sätter sig där det finns lugn och ro och börjar bläddra och läsa. Men att 

läsa behöver inte betyda att eleverna tar upp en inbunden bok. När de sitter hemma och 

ser på Tv med undertexter så läser de. De hinner kanske inte alltid med allt som står, 

men de läser troligtvis några enstaka ord. När det står ”dra” eller ”tryck” på en dörr, så 

läser de. Om de spelar Tv-spel eller datorspel hemma så läser de säkerligen en del på 

skärmen. Även om det endast är spelets titel som står, så läser de den. Jämför med Wing 

(i Daniels och Hedegaard 2011) som menar att eleverna agerar olika till uppgifter 

beroende på om det är ”lek eller allvar”. Elever läser dagligen, inte endast inbundna 

böcker, men de tänker inte på det då de inte sitter i skolbänken med sin bänkbok. När 

eleverna blir tillsagda att hämta sin bok och sätta sig för att läsa, så är detta en uppgift 

som delats ut av deras lärare, och i många fall anser inte eleverna att det är roligt. När de 

själva får sätta sig vid Tv:n eller datorn och spela, så läser de utan att de är medvetna 

om det.  

 

Vilka faktorer kan då orsaka att elever befinner sig i läs- och skrivsvårigheter? 

Närmiljön är en viktig social faktor för elever, enligt de fem intervjuade lågstadielärare. 

Förebilder som föräldrar/vårdnadshavare, syskon och lärare är också faktorer som de 

ansåg påverkar elevernas läs- och skrivutveckling. De flesta i studien ansåg att om 

förebilder som barnen ser upp till och träffar varje dag själva anser att läsning och 

skrivning inte är roligt så förmedlas detta budskap och då kommer inte barnen att anse 

att det är roligt att ta upp en bok. Åsa beskrev föräldrar och äldre syskon som läser 

facklitteratur eller kurslitteratur och ger ifrån sig ett stön varenda gång de ska ta upp 

boken och ger ifrån sig kommentarer som ”jag har inte tid nu, jag måste ha hunnit läsa 

det här till imorgon” påverkar eleverna åt det negativa när det gäller läsning. Med denna 

attityd till litteratur från äldre förebilder, så förmedlas inte den glädje till läsning som 

lärarna i denna studie vill få fram, och som är central för elevernas läs- och 

skrivutveckling.  



 

34 
 

En annan faktor som kan orsaka att elever befinner sig i läs- och skrivsvårigheter är att 

lärare inte upptäcker att eleverna är i svårigheter tidigt nog. Då en del elever upptäcks 

vara i svårigheter sent, får eleverna inte det material och det stöd som de behöver för att 

klara av arbetet i skolan. För att eleverna ska få den hjälp de behöver och för att de ska 

kunna nå de mål som styrdokumentet satt upp, krävs det att lärare individanpassar 

materialet som finns på skolan så att alla elever klarar av att nå de satta målen för den 

årskurs som de går i. Vellutino et al. (2007) beskriver att elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan upptäckas så tidigt som i förskolan. Och ju tidigare lärare 

upptäcker att elever är i svårigheter och behöver ett mer anpassat material, desto bättre. 

Men för att tidigt kunna upptäcka att eleverna befinner sig i läs- och skrivsvårigheter så 

krävs det att lärarna har tillräckligt med kunskaper.  

 

De fem lärare i denna studie var alla överens om att fortbildningar för lärare i lågstadiet 

finns där, men det finns för få av dem, för att kunna införskaffa sig de kunskaper som 

behövs för att tidigt kunna bedöma om elever befinner sig i läs- och skrivsvårigheter.  

 

De lärare som deltog i denna studie diskuterade, tillsammans med mig, om elever i 

svårigheter. Begreppet elever i svårigheter blandades ibland ihop med begreppet elever 

med svårigheter under intervjuernas gång. Begreppen är nog lätta att blanda ihop, om 

lärare inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna skilja dem åt. Tinglev (2005) 

menar att begreppet elever i svårigheter innebär att svårigheterna uppstår i mötet med 

olika företeelser i uppväxt- och utbildningsmiljön, och hon menar att elever med 

svårigheter innebär att svårigheterna antingen är medfödda eller på andra sätt 

individbundna. Det kan dock vara så att lärarna blandade ihop begreppen utan att tänka 

på det. Då de menade elever i svårigheter kan de ha sagt elever med svårigheter utan att 

reflektera över det. 

 

Om lärare saknar kunskaper om elever i läs- och skrivsvårigheter, vilka kunskaper är då 

väsentliga för lärare för att kunna avgöra om elever befinner sig i läs- och 

skrivsvårigheter, och hur har lärarna förvärvat dessa kunskaper? Lärarna fick frågan hur 

de kan bedöma om en elev befinner sig i svårigheter när de hör en elev läsa högt, samt 

läser en text som en elev själv producerat. Ingen av lärarna gav ett konkret svar på de 

frågorna (fråga 4 och 5 i bilagan). Då de flesta lärarna kände att de endast fått ”skrapa 

på ytan” gällande elever i läs- och skrivsvårigheter när de utbildade sig till lärare, samt 

endast fått gå ett fåtal endagskurser eller kvällskurser, var det många som förvärvat 

större delen av kunskapen de har för att kunna bedöma om elever är i svårigheter genom 

att ha frågat sina kollegor. De kurser som lågstadieärare får gå idag bör vara längre än 

endagskurser och bör hålla en god kvalité, då elever i läs- och skrivsvårigheter 

förekommer så pass ofta. Flera fortbildningar som sträcker sig längre än en dag, eller 

kväll, önskade lärarna.  
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En möjlighet att få mer kunskap är att delta i grupper på Facebook där lärare kan 

rådfråga, ge och ta tips och samtala med lärare över hela Sverige. Detta var enligt 

lärarna, ett bra sätt att få se på saker och ting ur ett nytt perspektiv. Utöver grupperna på 

Facebook så var det även kollegor på deras skolor som de var verksamma, som hade 

jobbat några år fler än dem som de kunde ta hjälp av. Någonting som Larsson och 

Löwstedt (2014) diskuterade var de gömda resurser som redan finns på arbetsplatsen, 

och detta just kollegorna. En del har kunskap inom vissa områden, medan andra 

kollegor har mer kunskap inom andra områden. Så någonting som är viktigt för lärare, 

är att ta hjälp av de kollegor som finns på sin arbetsplats samt runtom hela Sverige, då 

de kan sitta på en kunskap som man kan ta del av. Problemet kan dock vara att kollegor 

har fullt upp med sina egna scheman och planeringar. Larsson och Löwstedt (2014) 

menar att man ska ta hjälp av sina kollegor, och att detta är ett alternativt sätt att påbörja 

ett utvecklingsarbete på skolorna. Att endast låta ett fåtal lärare gå en fortbildning för att 

de sedan ska ”vidareutbilda” sina kollegor, kan kanske ses som ett alternativ för en del 

skolor och personal, medan det för andra skulle vara en omöjlig situation. Detta mycket 

på grund av att lärare har ett fullt planerat schema ändå. Utöver ett fullspäckat schema 

så uppfattar individer saker och ting olika. Att därför endast låta några lärare gå en 

fortbildning kan bidra till feluppfattningar och misstolkningar. När alla i ett arbetslag 

eller på en arbetsplats får gå en fortbildning bidrar det till en kommunikation lärare 

emellan, som utifrån den gemensamt upptagna informationen från utbildningen kan 

hjälpa varandra. 

  

Om kunskaper saknas, hur bedömer då lärarna om elever befinner sig läs- och 

skrivsvårigheter? Pia och Katrin beskrev hur de båda gick på magkänsla och erfarenhet. 

De har båda varit verksamma inom skolan i 40 år och berättade hur de hade sett denna 

slags elev ett flertal gånger, och med erfarenhet kunde bedöma om en elev är i 

svårigheter och i behov av annat material och stöd. De lärare i studien som inte arbetat 

så länge inom skolan, eller som lågstadielärare, beskrev hur de rådfrågade kollegor och 

bad dem komma och kolla och hjälpa dem med att bedöma. Som beskrivet ovan så 

gäller det att ha kunskap gällande området läs- och skrivsvårigheter för att kunna 

bedöma elever. Katrin berättade att när man är ny som lärare är materialet viktigt att 

följa. Hon menade att när man införskaffat sig den kunskap och erfarenhet som krävs 

för läraryrket så är det lättare att kunna ”brodera ut åt alla håll” med materialet. Hon 

berättade också att det material som finns på skolorna idag är skrivna av personer med 

kunskap, och att det material som finns, stegras gradvis när eleverna jobbar med dem. 

Då materialet för eleverna stegras så menade Katrin att man märker vilka elever som 

inte riktigt hänger med och därmed får man som lärare varningssignalerna och kan 

hejda upp arbetet för att se vad det är som är svårt. Pia och Katrin menade att de har sett 

elever som befinner sig i läs- och skrivsvårigheter många gånger, och kan avgöra om 

elever är i behov av extra stöd eller annat material. Men den magkänsla och erfarenhet 

som Pia och Katrin följer, bör dock uppdateras emellanåt med hjälp av forskning och ny 

litteratur. Det beskrivs nya metoder och strategier i ny forskning som kan vara till god 
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hjälp för de lärare som har vart verksamma så länge som Pia och Katrin har. Tinglev 

(2005) beskriver hur alla anställda på en skola har ett ansvar för att elever i läs- och 

skrivsvårigheter ska få det stöd och material som eleverna behöver. Lärare som Pia och 

Katrin som har jobbat länge inom den pedagogiska verksamheten har också detta ansvar 

och bör kanske inte endast förlita sig på sina magkänslor och erfarenheter. Det ansvar 

de har över elever i läs- och skrivsvårigheter bör upprätthållas av ny forskning, och 

ibland kanske det är bra att praktisera vad den nya forskningen beskriver om elever i 

svårigheter då de kan hitta metoder och strategier som fungerar bättre. 
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8 Sammanfattade slutsatser 

Det resultat jag har fått utifrån de lågstadielärare som jag har intervjuat visar att lärare 

idag behöver en djupare och mer ingående kunskap när det gäller elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Denna kunskap skulle kunna förvärvas genom längre, och mer 

kontinuerliga fortbildningar som skolorna kan erbjuda. Det är, som man kan läsa i 

resultatdelen, en fråga om resurser och tid. Tittar man då på vad lärarna i studien menar 

så bör denna tid och dessa pengar läggas på fortbildningar då det är viktigt att besitta 

denna kunskap gällande elever i läs- och skrivsvårigheter. Något annat som resultatet 

visar är hur lärarna tänker kring kollegor. Kollegor är en resurs som man ska använda 

sig av, och samma gäller materialet som eleverna jobbar med på skolorna idag. Då det 

för närvarande enligt lärarna inte finns nog med fortbildningar så är det viktigt att ta till 

vara på de resurser som finns på skolan. Inom den pedagogiska verksamheten arbetas 

det i lärarlag, i alla fall på de verksamheter som är aktuella för denna studie, och när det 

arbetas på det sättet är det viktigt att samtala och rådfråga varandra om man är osäker 

gällande vissa frågor.  

 

Det är också viktigt att som lärare ha en kommunikation med hemmet. Finns det inte en 

trygg och lugn miljö hemma att sitta ner med en bok, så får lärare se till att denna 

möjlighet finns på skolan. Närmiljön där eleverna spenderar större tiden på under 

dagarna ska det finnas lugn och ro, trygga förebilder samt ett passande material. Då 

eleverna ska kunna få detta anpassade och passande material så krävs det att lärarna 

besitter kunskapen att i tid kunna upptäcka ifall eleverna befinner sig i svårigheter eller 

inte. Då lärarna upptäcker dessa läs- och skrivsvårigheter ska det, som lärarna i studien 

menade, göras något åt saken på en gång. Som Katrin nämnde så kunde man som lärare 

tidigare ha lite ”is i magen”, men som forskningen och erfarenhet säger, enligt Katrin, 

så är det bäst att göra insatser direkt då dessa svårigheter upptäcks hos eleverna.  
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Bilagor 

 

Intervjufrågor till 5 stycken utbildade lågstadielärare 

 

 

Vilket år tog du din lärarexamen? 

 

Vilken typ av utbildning fick du angående elever i svårigheter när du läste till lärare? 

 

Under hur många år har du jobbat som lärare i lågstadiet? 

 

Under dessa år, vad för typ av fortbildning har du fått gå vad gäller det område jag tar 

upp? 

 

Hur håller du dig uppdaterad inom området läs- och skrivsvårigheter? 

 

 

1. Hur tror du att sociala faktorer såsom hemmet påverkar läs- och skrivutveckling hos 

elever?  

1a. Hur tror du att sociala faktorer såsom föräldrar påverkar läs- och skrivutveckling hos 

elever? 

1b. Hur tror du att föräldrars utbildningar och egna läs- och skrivkompetenser påverkar 

barns läs- och skrivsvårigheter? 

1c. Vilka sociala faktorer tror du påverkar mest?  

 

2. På vilka sätt tror du att hemmets läs- och skrivpraktik påverkar barnets möjligheter att 

lära sig läsa och skriva? 

 

3. Jag undrar hur du upptäcker att någon elev är i läs- och skrivsvårigheter? Vad tittar 

du efter? 

 

4. När du lyssnar på en elev som högläser, så undrar jag vad det är i uppläsningen som 

visar att eleven kan läsa eller befinner sig i lässvårigheter? 

 

5. När du läser en text som en elev skrivit, så undrar jag vad i texten du kan se om 

eleven befinner sig i svårigheter? Vad är det som visar på att eleven kan skriva eller inte 

kan skriva? 

 

 


