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Abstract 
 
This study is about reading difficulties and how teachers work in the classroom to detect 

reading difficulties and how to prevent and work pre-emptively with the problems. In a PISA 

survey done in 2012 it is evident that the results for Swedish students have greatly improved 

in reading comprehension since the survey was first done between the years 2000-2012. It is 

mainly low achieving students who show an improvement. Also, Lärarnas Riksförbund (2014) 

did a survey regarding reading comprehension in Primary and Secondary School. In this 

survey it says that 40% of teachers in Secondary School believe students do not have 

sufficient reading abilities. To give the students the opportunity to succeed, in learning how to 

read; it is important that the teachers are aware of how they teach to make changes and 

improve their techniques to achieve better results with the students, and in addition be mindful 

of any difficulties.  

 

The study is built upon six semi-structured interviews of competent professional teachers who 

continuously teach the subject Swedish as well as learning how to read. The result shows that 

the respondents are relatively unanimous in their responses on how they work to encourage a 

positive development in reading comprehension and how to detect and pre-emptively deal 

with reading difficulties. Furthermore, they think reading out loud is positive for the 

development of the students reading comprehension skills and for vocabulary. However, it is 

not certain that one will promptly receive the tools which as a teacher they deem necessary to 

support the students in their reading development.  
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Sammanfattning 
 

Denna studie handlar om lässvårigheter och hur lärare arbetar i klassrummet för att upptäcka 

lässvårigheter samt åtgärda och förebygga problematiken. I en PISA-undersökning som 

gjordes 2012 framkommer att elever i Sverige förbättrat resultatet inom läsförståelse avsevärt 

sedan undersökningar som genomfördes mellan 2000-2012. Det är i första hand 

lågpresterande elever som står för resultatförbättringen. Också Lärarnas Riksförbund (2014) 

genomförde en undersökning gällande läsförmåga i grundskolan. I denna undersökning 

framkommer att 40% av lärarna i högstadiet upplever att eleverna inte har tillräcklig 

läsförmåga. För att kunna ge eleverna möjlighet att lyckas med läsinlärningen är det viktigt att 

lärare är medvetna om sitt arbetssätt för att eventuellt kunna förändra och förbättra sin 

undervisning för ett bättre resultat hos eleverna, samt vara uppmärksam på eventuella 

svårigheter.    

 

Studien bygger på sex semistrukturerade intervjuer av behöriga verksamma lärare som 

kontinuerligt undervisar i ämnet svenska och läsinlärning. Resultatet visar att respondenterna 

är relativt eniga i sina svar om hur de arbetar för att främja en gynnsam läsutveckling och 

arbetar för att upptäcka och förebygga lässvårigheter. Vidare att de anser högläsning vara 

gynnsamt för elevernas utveckling läsförståelse och ordförråd. Det är dock inte självklart att 

man tillräckligt snabbt får de hjälpmedel man som lärare anser sig behöva för att kunna stötta 

eleverna i deras läsutveckling.  

 

Nyckelord 
 

Lässvårigheter, orsaker, förebygga, åtgärder, motivation. 

 

 
 
 

 
 



Innehållsförteckning 

 
1. Inledning ....................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte ................................................................................................................................... 2 

1.2 Frågeställningar .................................................................................................................. 3 

2. Forsknings- och litteraturgenomgång ............................................................................ 4 

2.1. Styrdokument .................................................................................................................... 4 

2.2. Digitala verktyg .................................................................................................................. 4 

2.3 Läsförmåga ......................................................................................................................... 5 

2.4 Läsundervisning .................................................................................................................. 6 
2.4.1 Lärarens roll .......................................................................................................................................... 7 
2.4.2. Motivation ........................................................................................................................................... 8 

2.5. Lässvårigheter .................................................................................................................... 9 
2.5.1. Arv och miljö ........................................................................................................................................ 9 
2.5.2. Dyslexi ................................................................................................................................................ 10 
2.5.3. Barn med svenska som andraspråk ................................................................................................... 11 
2.5.4. Hur upptäcks lässvårigheter? ............................................................................................................. 11 

2.5 Åtgärder ........................................................................................................................... 12 

3 Det sociokulturella perspektivet på lärande .................................................................. 14 

4 Metodologisk ansats och val av metod ......................................................................... 16 
4.1 Urval och undersökningsgrupp .............................................................................................................. 16 
4.2. Semistrukturerad intervju ..................................................................................................................... 17 
4.3 Reliabilitet, validitet och generalisering ................................................................................................. 18 
4.4 Etiska ställningstaganden ....................................................................................................................... 19 

5 Resultat och analys ...................................................................................................... 21 

5.1 Viktiga faktorer för läsinlärning ......................................................................................... 21 

5.2 Faktorer för att främja en god läsutveckling ....................................................................... 22 

5.3 Upptäckt av eventuella lässvårigheter ............................................................................... 24 

5.4 Insatser ............................................................................................................................ 25 

6 Diskussion .................................................................................................................... 27 

6.1 Diskussion kring frågeställningarna .................................................................................... 27 

6.2 Metoddiskussion .............................................................................................................. 30 

6.3 Egna reflektioner och vidare forskning ............................................................................... 31 

Referenser ...................................................................................................................... 33 

Bilaga 1. Informationsbrev ..........................................................................................................  

Bilaga 2. Intervjufrågor ...............................................................................................................  



 

1 

 

1. Inledning 

Lärarnas Riksförbund (2014) gjorde en undersökning gällande läsförmåga i grundskolan. Den 

mest alarmerande upptäckten var högstadielärarnas bedömning av elevers läsförmåga. 40% av 

dessa lärare svarade nämligen att eleverna inte kan läsa i tillräcklig utsträckning. På Skolver-

kets hemsida kan man läsa om de PISA-undersökningar som genomförts. Mellan PISA-stu-

dien år 2000 och 2012 hade Sverige den största resultatförsämringen av alla deltagande län-

der. 2015 gjordes den senaste PISA-undersökningen, den visar att Sverige förbättrat sitt resul-

tat. Det är framförallt de lågpresterande eleverna som står för den största resultatförbättringen. 

Det finns idag inget egentligt svar på vad förbättringarna beror på (s. 4). Det handlar dock om 

att ständigt utveckla skolan och att fler väljer att bli lärare och ge rätt förutsättningar till ele-

verna. Det är viktigt att veta vad i undervisningen som fungerar och vad som eventuellt behö-

ver förbättras för att eleverna ska ges möjlighet att lyckas på bästa sätt.   

 

Av Tjernberg (2013) kan man läsa forskning gällande läs- och skrivsvårigheter. Tjernberg fö-

respråkar vikten av att upptäcka problematik tidigt. Att elevernas läs- och skrivkunnighetspro-

gression eller eventuell avsaknad noga övervakas med målet att kunna upptäcka svårigheter i 

tidigt skede. Det förekommer att lärare väljer att avvakta insatser och förklara problematiken 

som en mognadsfråga. Tjernberg uttrycker att avvakta insatser kan ses som bristande kompe-

tens hos läraren. Lärarens kunskap och kompetens blir därmed avgörande för elevernas pro-

gression och utveckling. Vikten av att upptäcka problem i tidigt skede och tillsätta åtgärder är 

den viktigaste faktorn för att undvika att elever behöver uppleva ständiga misslyckanden me-

nar Tjernberg. Upplevelser av misslyckanden skadar inte enbart elevernas självförtroende och 

självbild, utan även motivationen till fortsatt lärande och utveckling (s. 41-42). Utifrån detta 

resonemang blir det således intressant att titta närmare på sambandet mellan elevernas indivi-

duella förutsättningar och lärarens förmåga att anpassa undervisningen och möta elevers olika 

behov. Vidare hur elevernas motivation kan påverkas och hur detta kan sammankopplas med 

eventuella lässvårigheter. Mycket forskning beskriver både förebyggande arbete och åtgärder 

riktat mot lässvårigheter, hur praktiseras det av lärare? Vilka resurser finns att tillgå för lärare 

i klassrummet? Till exempel digitala verktyg, stöttning av elevhälsoteamet och så vidare.   
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Elbro (2004) beskriver att det tidigare ansågs att barnen skulle vara läsmogna eller skolmogna 

innan de kunde ta till sig kunskap av undervisningen. Det ansågs att såvida barnet inte var 

moget spelade inte lärarens kompetens någon roll och barnet skulle därmed inte lära sig något. 

Detta var bekvämt för skolväsendet. Istället för att jobba utifrån det faktum att barnet har läs-

svårigheter ansågs att omognaden var orsaken till att läsinlärning var besvärlig (s. 77).    

 

På Specialpedagogiska Skolmyndigheten (SPSM) (2012) ”Läs- och skrivsvårigheter” kan 

man läsa att:  

 

Läs- och skrivfärdigheter ökar förutsättningarna för att kunna delta fullt ut i samhället. 

Kraven inom skolan på läs- och skrivfärdigheter är stort. Mycket av undervisningen ba-

seras på textläsning. 

  

 

Anledningen till mitt intresse och val av undersökning kommer från jobb och tidigare erfaren-

heter i skolmiljö. Jag har under flera år arbetat som elevassistent och resurs i olika klasser och 

sett hur tidskrävande arbetet faktiskt är. Som resurs har det funnits tillfällen att observera och 

iaktta hur lärare väljer att arbeta och undervisa på olika sätt. Det jag vill undersöka i denna 

studie är hur lärare arbetar med lässvårigheter, är det medvetna val av lässtrategier de använ-

der sig av eller av vilken anledning undervisar de på ett visst sätt. För vissa elever har man en 

”magkänsla” som säger att detta ska jag hålla extra koll på så att målen nås. Har man en klass 

på 25 elever, hur hinner man att kontinuerligt kontrollera att alla når den förväntade kun-

skapen?  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare upptäcker och arbetar med lässvårigheter 

samt hur elevernas motivation kan vara avgörande och påverka deras lärande och vidare ut-

veckling. Fokus kommer att ligga på lärare och elever i årskurs 1. För att inhämta svar till frå-

geställningarna valdes semistrukturerade intervjuer som genomfördes med sex aktiva lärare.     
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1.2 Frågeställningar  

 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

• Vad anser forskning och lärare vara viktiga faktorer för läsutveckling?  

• Hur arbetar lärare för att främja läsutveckling? 

• Vilka faktorer/symptom ska man vara observant på för att upptäcka lässvårigheter?  Vad 

innebär det sedan för insatser?  
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenteras allmän fakta och forskning om läsinlärning och lässvårigheter under 

de första skolåren. En redogörelse om förutsättningar, åtgärder och orsaker till lässvårigheter 

samt riktlinjer och beskrivningar från styrdokumenten.  

 

2.1. Styrdokument  
 

I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr) kan man läsa att: 

 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att sam-

tala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed 

få en tilltro till sin språkliga förmåga (s .9).   

 

Lgr (2011) beskriver centralt innehåll i ämnet svenska för årskurs 1-3. Där framkommer att 

eleverna ska få kunskap om varierande lässtrategier för att kunna tillägna sig olika typer av 

texter. För detta krävs att eleverna förstår sambandet mellan ljud, bokstav och språklig struk-

tur (s. 223). Vidare beskrivs i Lgr (2011) skolans värdegrund och uppdrag att: ”Undervis-

ningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (s. 8). Undervisning ska bidra 

till fortsatt lärande och utveckling med utgångspunkt i tidigare erfarenheter, språk och kun-

skap. Undervisningen utformas utifrån elevers behov och ”Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen” (s. 8).  

 

2.2. Digitala verktyg  
 

På Skolverkets hemsida (2015) ” Tidsenliga lärverktyg hjälper dem med läs- och skrivsvårig-

heter” kan man läsa vikten av att använda digitala verktyg i sin undervisning. Detta för att öka 

möjligheterna till att individualisera och variera undervisningen vilket gynnar elevernas 

måluppfyllelse. Det handlar inte om att byta ut och ersätta papper och penna mot datorer utan 

istället om att skapa situationer där elevernas lärande utvecklas med hjälp av digitala verktyg. 

Samtliga skolämnen innehåller mycket text som eleverna förväntas bearbeta, förstå och om-

vandla till kunskap. Talsyntes är då ett bra hjälpmedel att använda sig av. Det innebär att 
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eleven kan markera vald text och istället för att läsa kan den lyssna på texten och fokusera på 

innehållet. Forskning visar att de elever som med hjälp av talsyntes får lyssna på texter får en 

större förståelse. Vidare att eleverna utvecklas språkligt och får ett större ordförråd. Det kan i 

många fall även leda till ett ökat intresse för läsning. Det är givetvis viktigt att jobba med läs-

träning men många elever med lässvårigheter går alldeles för ofta miste om texternas innehåll 

och det blir därmed problematiskt att ta till sig förväntad kunskap.  

 

Vidare kan man på Skolverket läsa i styrdokumenten i det centrala innehållet gällande ämnet 

svenska för årskurs 1-3 har reviderats med flera tillägg om just digitalisering och digitala 

verktyg som man från och med 1 Juli 2018 måste utgå från i sin undervisning. Nedan följer de 

revideringar som gjorts i Lgr (2011)  

 

Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg. Handstil 

och skriva med digitala verktyg. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel 

som kan stödja presentationer. Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel 

och webbtexter. Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra 

interaktiva funktioner (s. 2).  

 

2.3 Läsförmåga  
 

Bååth (2016) beskriver ett möte med eleven Henning som ska börja skolan. Hans tydliga och 

rimliga förväntningar på skolan är att han ska få lära sig att läsa och skriva. Detta är en vanlig 

förväntan hos barn i början av skolåldern menar Bååth. Att knäcka koden med grafem, fonem 

och ljud som tar tag i varandra och bildar ord, meningar, berättelser och kan ge oändliga 

läsupplevelser. Vidare beskriver Bååth att läs- och skrivutvecklingen består av olika stadier 

där ”Pseudo- läsning/skrivning” är det första steget. Det innebär att barnet härmar ett läs- och 

skrivbeteende. Omgivningen är här viktigare än själva bokstäverna. Barnet utforskar vad som 

händer när pennan möter pappret och formar figurer som alltmer börjar likna bokstavsformer 

som barnet möter i sin omgivning. Nästa stadium är ”Logografisk läsning/skrivning” vilket 

innebär att barnet nu kan känna igen flera ord trots att de inte lärt sig bokstäverna. Viktiga ord 

såsom familjemedlemmarnas namn kan nu skrivas. Barn kan klara att memorera ett stort antal 

visuella bilder och kopiera dem i skrift. Hjärnan kan dock inte hålla isär ordens olika särdrag 
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då igenkänningsstrategin inte är fullt utvecklad. Därefter kommer stadiet ”Alfabetisk-fonolo-

gisk läsning och skrivning” då barnet ljudar högt både vid läsning och vid skrivning för att få 

minnesstöd av sin röst, enligt Bååth. Bååth poängterar att i detta stadium är fonemisk säkerhet 

nödvändigt för att kunna läsa och skriva nya ord. Samtidigt vidareutvecklar fonologisk läs-

ning en allt större fonemisk säkerhet. Sista stadiet är ”Ortografisk-morfemisk läsning och 

skrivning”. I detta stadium beskriver Bååth hur det nu sker en snabb och säker både avkod-

ning och inkodning. Detta sker automatiskt utan barnets medvetenhet om processen. Barnet 

läser och skriver hela ord och klarar att anpassa läsningen, att stanna upp för att dela upp nya 

svåra ord i mindre språkdelar (s. 17-19).  

 

Vidare beskrivs av Taube (2013) att kunna avkoda rätt och på en automatiserad nivå är nöd-

vändiga men ändå inte tillräckliga krav för en fullgod läsförståelse. Erfarenheter av omvärl-

den, ett omfattande ordförråd och förtrogenhet med skriftspråkets ordval är andra faktorer 

som spelar roll i sammanhanget. Även elevens egna aktiva ställningstagande när de ställs in-

för en läsuppgift är av stor betydelse. En effektiv läsare känns igen genom en hög utvecklad 

flexibilitet. Att vara en god läsare innebär att man ska kunna läsa med förståelse både på, mel-

lan och bortom raderna. Det finns mycket information som inte står i texten. Det är läsaren 

som lägger till och drar ifrån för att kunna dra egna slutsatser av texten utifrån egna kunskaper 

och erfarenheter. ”Läsarens aktiva medverkan i detta samspel är av avgörande betydelse!” (s. 

62).  

 

2.4 Läsundervisning   
 

Taube (2013) beskriver läsning och skrivning som det första eleverna ska lära sig i skolan. 

Läsning är nyckeln till övrig kunskap i alla andra ämnen. Det första kravet som ställs på ele-

ver som ska lära sig läsa är att de blir medvetna om sitt talade språk. Läsinlärning kräver en 

systematisk och kontinuerlig vägledning om att göra eleverna medvetna om vad de redan har 

för kunskaper (s. 50-57). 

 



 

7 

 

 

2.4.1 Lärarens roll 
 

Alatalo (2011) beskriver att läsforskare ser stora brister redan i lärarutbildningens läs- och 

skrivutbildning. Vidare beskrivs det att lärarutbildningen har förändrats i samband med att 

skolans styrning har gått från regelstyrd till mål- och resultatstyrd. Det ställs allt högre krav på 

lärarens kompetens för att kunna vägleda eleverna till kunskapsmålen. Lärare ska inte enbart 

förstå vad det är de ska åstadkomma, utan även förstå hur de ska tänka och handla. Alatalo be-

skriver att det finns ett glapp mellan det lärare behöver kunna kontra vad de får lära sig via lä-

rarutbildningen. Lärarstudenter och nyexaminerade lärare behöver dels diskutera med andra 

lärare men också med mentorer för att utveckla den kunskap och kompetens som behövs i 

läsundervisning (s. 22-24). Bååth (2016) beskriver att språknivåerna i en klass kommer att 

vara lika många som antalet elever. Alla elever har rätt till en kompetent lärare både som stöd 

och utmaning för att i framtiden kunna nå självständighet i både läsning och skrivning. Vidare 

framhåller Bååth vikten av att lärare besitter en massiv professionalism som motvikt till att 

undervisningen enbart kommer att styras utifrån läromedel. Kravet på lärare för de yngre åld-

rarna bör vara att de ska kunna lägga upp och anpassa undervisningen (s. 18)  

 

 Håkansson och Sundberg (2016) beskriver läraren som en nyckelfråga gällande skolförbätt-

ring och för att kunna påverka elevers läranderesultat. Rektorns ledarskap och lärarnas kolle-

giala lärandeprocesser anses vara särskilt betydelsefulla inom skolutvecklingen. Skolutveckl-

ingens tyngdpunkt bör riktas på lärarnas samarbete med inriktning mot både undervisning och 

lärandeprocess i varje klassrum men också på skolans gemensamma utvecklingkapacitet. Det 

ska finnas ett samband mellan lärares och elevers behov av kunskap och färdighet. Det behö-

ver vara på skolnivå för att kunna fokusera på vilka kunskaper och färdigheter lärare behöver i 

sin undervisning för att kunna tillfredsställa elevernas kunskap- och färdighetsbehov i relation 

till styrdokumenten (s. 220-221). Tjernberg (2016) beskriver hur forskning betonar att lära-

rens kunskap och kompetens är avgörande för elevens läs- och skrivlärande. Lärare bör ha en 

god ämneskunskap men också kunskap om de processer som ligger bakom lärandet. Förmåga 

att kunna se var i utvecklingen varje elev befinner sig för att kunna stötta eleven på rätt nivå. 

Samtidigt kunna inspirera och motivera eleven att ta nästa steg i utvecklingszonen (s. 200).  
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Ivarsson (2016) poängterar vikten av att eleverna i så stor utsträckning som möjligt ska få ha 

inflytande över den litteratur som ska läsas. Det är givetvis enklare när eleverna kan läsa på 

egen hand och vet vilken litteratur som passar dem själva. För att locka så många som möjligt 

till läsning är det viktigt att läraren erbjuder eleverna många olika texttyper så som facklittera-

tur, skönlitteratur, lyrik, serietidningar och dagstidningar. Det är naturligtvis lärarens uppgift 

och ansvar att tillsammans med eleverna göra goda val av litteratur som passar varje enskild 

elev. Ytterligare en viktig faktor är samtalet kring den lästa texten, att tillsammans samtala om 

det lästa för att på så sätt kunna utveckla sin läsförståelse (s. 90-91).  

 

2.4.2 Motivation 
 

För en gynnsam läsutveckling anses elevernas motivation vara viktig. Druid Glentow (2006) 

menar att det inte enbart handlar om yttre motivation som styrs av belöning, återkoppling och 

uppmärksamhet. Det är lika viktigt med den inre motivationen som styrs av viljan att lära och 

är helt oberoende av yttre belöningar. Istället handlar det om drivkrafter som nyfikenhet, iden-

tifikation, ömsesidighet och kompetens. Att få beröm är naturligtvis bra för självkänslan och 

kan ge en relativt långvarig positiv känsla men att känna ”jag-kan” är en betydelsefull kompe-

tensupplevelse som kommer inifrån som eleven kommer att bära med sig betydligt längre (s. 

20-21).   

 

Förutom det faktum att läraren ska lära eleverna att läsa beskriver även Ivarsson (2016) att lä-

raren ska verka för att eleverna behåller intresset och motivationen för läsning. Motivation är 

som en spegel av en elevs upplevda självförmåga. I ett klassrum är en av de viktigaste fak-

torerna till upplevd självförmåga hur väl man klarar att utföra de uppgifter och aktiviteter som 

görs. Den upplevda självförmågan bygger på de tankar eleven har om sig själv när det kom-

mer till att göra val, anstränga sig och klara av svårigheter eleven stöter på. En elevs självför-

troende ökar när de upplever ”jag-kan” känslan. Detta leder också till att eleven i allt större 

utsträckning kommer att våga anta nya och mer utmanande uppgifter. Genom att låta eleverna 

ha ett inflytande över vilken litteratur de ska läsa ökar även engagemanget och motivationen. 

Att låta eleverna få berätta för andra vad de läst funkar som positiv belöning som också höjer 

elevernas motivation (s. 90-91).    
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Vidare beskriver Håkansson och Sundberg (2012) för att kunna öka elevernas motivation är 

det viktigt att ge eleverna uppgifter som är meningsfulla och utmanande för dem. Något som 

kan försämra elevernas motivation avsevärt är misslyckande eller eventuella misslyckanden 

som innebär att eleverna upplever att de blir straffade eller förödmjukade för att de behöver 

mer tid än andra på sig för att kunna lösa uppgiften. Det är absolut nödvändigt med ett gott 

klassrumsklimat. Ett klimat som inte begränsar eleverna i vad de vågar att anta för utmaningar 

utan som istället är tillåtande och inbjuder eleverna till att ta sig an olika uppgifter (s.147).  

 

2.5 Lässvårigheter 
 

Elbro (2004) menar att de flesta elever med lässvårigheter har problem med avkodning. Ele-

verna kan inte förstå helheten och innehållet av de texter de läser eftersom de inte kan identi-

fiera de enskilda orden. Det finns dock elever som har en god läshastighet och precision i av-

kodningen av enskilda ord men deras förståelse av texter är begränsad (s. 190). Även Taube 

(2013) belyser att en svagt begåvad elev som ska lära sig att läsa behöver mer tid på sig än en 

genomsnittligt begåvad elev. Däremot räcker det med betydligt lägre begåvning för att kunna 

lära sig att läsa enkla texter än vad man tidigare trott. Det är först vid läsning och förståelse av 

mer avancerade texter som kunskapen blir en begränsande faktor. Det finns en stor grupp ele-

ver med läs- och skrivproblem som inte kännetecknas av avsaknaden av begåvning, där det 

handlar heller inte om några läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. De kan i tidigt stadium i 

skolan hamnat i onda cirklar. Att läsning var konstigt, svårt eller ointressant till en början och 

efter en tid av misslyckanden börjar man istället att helt undvika läsning för att skydda sig 

själv från ytterligare misslyckanden. ”Det säkraste sättet att få läs- och skrivsvårigheter är att 

undvika läsning och skrivning” (s. 63-64).   

 

2.5.1 Arv och miljö   
 

Bååth (2016) menar att en bristfällig anknytning vid spädbarnsåldern och en liten språklig 

samverkan med vuxna under småbarnsåren kan leda till negativa följder i att tillägna sig språ-

ket på ett gynnsamt sätt. Det tidiga samspelet är väsentligt för barnets språkutveckling. Om 

barnet har nära anhöriga med ärftliga språkhinder är det ytterligare en negativ faktor som kan 
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innebära en risk för att språksvårigheter utvecklas som till exempel dyslexi. Dyslexi är ärftligt 

men barnets språkmiljö och undervisning under uppväxten har en stor betydelse för hur effek-

ten av de genetiska faktorerna utvecklas (s. 19-20). Ytterligare beskrivning av dyslexi present-

eras under nästa rubrik. Likaså beskriver Lindö (2009) vikten av omsorg och språkstimulans 

redan i spädbarnsåldern för att på ett naturligt sätt utveckla sitt språk. Audiologer har under-

sökt barn som på grund av nedsatt hörsel eller återkommande öroninflammationer inte fått 

tydlig språklig stimulans under sitt första levnadsår. Trots att de efter ett år återfått normal 

hörsel presterar de nio år senare sämre än sina kamrater när det gällde förmågan att uppfatta 

vissa språkljud och det verbala minnet. Forskarna antar att det finns en kritisk period för fono-

logi som kan vara över redan vid ettårsåldern. Språkinlärningsforskare är därmed överens om 

att det första levnadsåret kan ses som avgörande för barnets språktillägnande (s. 66-67). I Lgr 

(2011) kan man i det första kapitlet läsa att ”Personlig trygghet och självkänsla grundläggs i 

hemmet, men även skolan har en viktig roll” (s. 10). Med tanke på den viktiga roll skolan har 

är det viktigt att lärare har en god kontakt med hemmet och det blir ett samarbete mellan hem-

met och skolan.  

 

2.5.2 Dyslexi  

 
På SPSM (2012) ”Läs- och skrivsvårigheter” finns information om dyslexi. Dyslexi är en 

nedsättning i vissa språkliga funktioner särskilt de fonologiska. Dyslexi kan vara ärftligt och 

cirka 5-8% av befolkningen har dyslexi. Denna funktionsnedsättning kan ta sig olika uttryck. 

Några kännetecken att vara uppmärksam på är ett begränsat intresse för bokstäver och böcker. 

Likaså ett bristande fonologiskt arbetsminne vilket innebär svårigheter att minnas det man just 

har läst. Vidare beskriver SPSM bristande fonologisk medvetenhet som innebär att det finns 

svårigheter att skilja mellan närliggande ljud. Detta gör det svårt att delta i språklekar och att 

rimma. Utöver detta beskrivs en bristande fonologisk ordmobilisering vilket kan förklaras 

som svårigheter att hitta ordets betydelse i sitt inre ordförråd. Funktionsnedsättningen ger sig 

till känna som svårigheter att uppnå automatiserad ordavkodning vid läsning. Det 

framkommer också tydligt genom brister i stavning. Andra konsekvenser kan innefatta 

svårigheter med begränsad läserfarenhet och läsförståelse. Dyslexi är varaktig och 
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svårbehandlad. Läsningen kan efter hand förbättras och bli acceptabel men 

stavningsproblemen kvarstår oftast.  

 

2.5.3 Barn med svenska som andraspråk 

 
Fredriksson och Taube (2003) beskriver att barn och ungdomar med invandrarbakgrund har 

bott i Sverige olika länge och har helt olika förutsättningar hemifrån beroende på vilket/vilka 

språk som talas i hemmet. Elever med invandrarbakgrund placeras i en skolmiljö där svenska 

dominerar. Att då lära sig att läsa är en avgörande faktor i många invandrarelevers anpassning 

till den svenska skolan. För alla barn som misslyckas med att lära sig läsa och skriva finns en 

stor risk att de utvecklar en negativ självbild. I många fall leder detta tyvärr till att misslyck-

anden sprider sig till andra skolämnen. Lärarens syn på andra språk och kulturer en viktig ut-

gångspunkt. Uppgiften är att ge eleven det stöd den behöver för att utveckla den språkliga för-

mågan i svenska men också i sitt förstaspråk. Det är viktigt att förstå eleven för att kunna för-

stå dennes behov så man kan stötta på rätt sätt (s. 157-167).  

  

2.5.4 Hur upptäcks lässvårigheter?   

 
Häggström (2003) beskriver några symptom att vara uppmärksam på för att upptäcka om ett 

barn eventuellt har lässvårigheter. Det kan vara svårigheter att uppfatta ordens uppbyggnad av 

större enheter så som ord och stavelser. Små enheter som språkljud och fonem. Att uppfatta 

och särskilja vissa av de enskilda språkljuden, en fonemisk disrimination och svårt att minnas 

och uppfatta ordningsföljden av språkljuden. Detta leder ofta till omkastningar av bokstäver 

både i tal och skrift. Även om eleven omedelbart försöker att upprepa ordet rätt blir det ofta 

återigen fel eftersom de inte kan uppfatta ordningsföljden av fonem. Eleven kan ha svårt att 

visuellt uppfatta ordningsföljden av bokstäver i en text. Detta innebär att förståelsen av den 

lästa texten blir lidande och även svårigheter att ta emot och bearbeta snabba flöden av in-

formation (s. 243-244). Vid en första anblick kan det uppfattas som att barnet är okoncentrerat 

med det kan vara ett symptom på att det finns brister i det fonologiska systemet. Att hålla in-

formation i korttidsminnet och arbetsminnet kan vara problematiskt. Det uppkommer svårig-

heter i utantillsinlärning som till exempel multiplikationstabellen eller månaderna. Druid 
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Glentow (2006) beskriver ytterligare symptom att vara observant på för att upptäcka lässvå-

righeter. Långsam läsning som kan yttra sig genom att man till exempel inte hinner att läsa 

klart textremsan på tv:n. Svårigheter att hålla fokus i texten, eleven stannar upp och läser om 

samma mening flera gånger och språkmelodin bryts. Att läsa för fort kan vara tecken på svå-

righet genom att man försöker att dölja sina avkodningsproblem och chansar istället på ord. 

Svårigheter kan också ta sig uttryck genom att man gör utelämningar, alternativt tillägg till 

vissa ord. Att man blandar ihop bokstäver då eleven är osäker på bokstävernas ljud (s. 12). I 

tidigt skede kan det vara mycket svårt att avgöra om det är lässvårigheter eller dyslexi det 

handlar om men det är varningstecken att vara observant på för att kunna vägleda och hjälpa 

eleven rätt. Druid Glentow (2006) beskriver vidare att elever som börjar skolan och har en 

normalt känslomässigt utveckling kan bli förändrade om de upplever misslyckanden i läsinlär-

ningen. Eleven märker att kamraterna i klassen behärskar något som hen själv ännu inte gör, 

vilket ofta leder till sjunkande självkänsla och ett ointresse för att lära sig nya saker men 

också till att hela skolan i sig blir ointressant och tråkig. Det är då mycket viktigt att läraren 

ser dessa eleverna och uppmuntrar, stöttar och bygger upp deras självkänsla och hjälper dem 

att komma till rätta med sitt problem (s. 15) 

 

2.5 Åtgärder 

 
Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” (2014) beskriver vikten av att upptäcka 

problematik och svårigheter i tid. Det är betydelsefullt att undersöka och utreda hur väl under-

visningen hittills har utformats och anpassats för att ge eleven goda förutsättningar att lyckas 

så bra som möjligt i skolan (s. 20). Vidare beskrivs att extra anpassningar som stöd inom ra-

men för ordinarie undervisning för att göra undervisningen mer tillgänglig för eleven, till ex-

empel genom tydliga instruktioner och förklara uppgifter, och delge information på flera olika 

sätt. Bildstöd, film och dramatisering är bara några strategier för att kunna nå fler elever. Lä-

raren måste se till att undervisningen och de uppgifter man använder sig av är realistiska för 

att vara säker på att eleverna kommer lyckas och därmed få en ökad motivation att vidareut-

vecklas. En annan anpassning som är lämplig att använda inom lästräning är anpassade läro-

medel och digitala verktyg. Det finns många program som är både lärorika och lustfyllda som 

till exempel talsyntes, minnesstödfunktioner och rättstavningsprogram som hjälper elevens 
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färdighetsträning. Elever som behöver extra färdighetsträning ska få detta. Det kan ske i sche-

malagda läsgrupper (s. 23-25). Vidare beskriver Skolverket (2014), om extra anpassningar 

inte är tillräckliga för eleven är det rektorns ansvar att så snart som möjligt utreda om eleven 

är i särskilt behov av stöd. Det är viktigt att det görs en utredning där det framkommer vilka 

stödinsatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. Detta görs i samråd med elev-

hälsan (s. 33-34). Skolan har skyldighet att ge eleven särskilt stöd om utredningen visar att det 

finns behov av det, till exempel specialpedagogiska insatser som kan innebära undervisning 

av en speciallärare utöver ordinarie undervisning (s. 48).   

 

Vidare betonar Druid Glentow (2006) att varje elev behöver få känslan av att bemästra upp-

gifter för att höja sitt självförtroende och tro på sin egen möjlighet att utvecklas. Läraren kan 

genom samtal med eleven komma överens om vad eleven ska klara av att göra självständigt 

eller med hjälp av kamrater men utan att behöva be läraren om hjälp. Det behöver till en bör-

jan inte vara en klassisk skoluppgift utan till exempel ett pussel man tagit med hemifrån och 

lägga det flera gånger med olika strategier. Det gör att eleverna blir allt skickligare och får 

känslan av att man faktiskt behärskar det man gör. Det blir även träning för uthållighet och på 

sikt blir aktiviteterna mer och mer knutna till skolarbete. När eleven får ”jag-kan-upplevelser” 

blir hen också medveten om vad att ”kunna” saker betyder och hur det känns att kunna något, 

allt i syfte för att stärka elevens självförtroende (s. 24-25).     
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3 Det sociokulturella perspektivet på lärande  
 

Säljö (2014) beskriver det sociokulturella perspektivet vilket har sitt ursprung i Lev Semeno-

vich Vygotskijs arbete gällande utveckling, lärande och språk. Lärande och utveckling sker 

enligt det sociokulturella perspektivet i samspel mellan människor i ett meningsfullt samman-

hang. Lärandet och utvecklingen anses dels bero på individens egna förutsättningar men också 

på hur omgivningen ser, bemöter och stöttar dess förutsättningar. Samspelet mellan individen 

och miljön är på så vis central för inlärning av nya färdigheter som till exempel språk och lä-

sinlärning (s .297).  

 
”Mediering” är ett av de grundläggande begreppen inom det sociokulturella perspektivet. Det 

innebär att om vi människor ska kunna förstå och agera i vår omvärld behöver vi använda oss 

av redskap och/eller verktyg. Språkliga redskap är ett mentalt redskap som en symbol, tecken 

eller teckensystem vi kan använda oss av för att kommunicera och för att tänka. Med hjälp av 

medierande redskap beskriver Säljö att Vygotskij menar att människor inte upplever världen 

direkt utan istället tänker i omvägar. Mediering sker också genom fysiska redskap, så som 

tangentbord för att kunna skriva på och en spade för att kunna gräva. Vygotskij intresserade 

sig för språkets och tänkandets utveckling. Inom den sociokulturella traditionen har språket en 

unik plats som medierande redskap. ”Vygotskij refererar till språket som redskapens redskap” 

(s. 301). En viktig del av Vygotskijs argumentation är att det är genom det talade och skrivna 

språket vi tillsammans med våra medmänniskor kan kommunicera om världen. Vi har alla till-

gång till olika medierande system som alla fungerar tillsammans. Vi kan till exempel uttrycka 

oss med bilder och även kommunicera om dem. Detta är särskilt viktigt att ha i åtanke idag då 

tillgängligheten av digitala verktyg gör det möjligt för oss att i större utsträckning använda oss 

av bland annat bilder. Vidare beskriver Säljö att inom den sociokulturella traditionen ses 

språk som dynamiskt och är ett ständigt utvecklingsbart teckensystem (s. 297-300).  

 

Det mest uppmärksammade begreppet i Vygotskijs arbete är enligt Säljö (2014) idén om ”den 

närmast proximala utvecklingszonen” (s. 305). Det hänger samman med Vygotskijs syn på 

utveckling och lärande som ständigt pågående processer. Det innebär att när människor väl 

behärskar en färdighet så är de nära att behärska något nytt, då vi har nya kunskaper och fär-

digheter inom räckhåll. Utvecklingszonen är en zon där människan är extra känslig för 
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förklaringar och instruktioner. Det krävs dock aktivt deltagande vuxna som är engagerade och 

lyhörda för de lärandes intresse och vad som motiverar dem. Det är här läraren kan vägleda 

den lärande hur man använder ett kulturellt redskap som till exempel bokstäver. Till en början 

är den lärande i behov av stöd från en person som är mer kunnig inom området som ställer 

frågor för att fästa uppmärksamheten mot det som är viktigt att reflektera över. Stödet mins-

kas ju mer den lärande klarar på egen hand. Det är viktigt att läraren har kännedom om den 

lärandes utvecklingsnivå för att kunna stötta, motivera och vägleda vid rätt tidpunkt och till-

fälle. Detta kallar Vygotskij ”scaffolding”. Den kunnige ger till en början mycket stöd som 

efter hand kan avta för att så småningom helt utebli. Det som man till en början behöver hjälp 

med kan man som lärande så småningom genomföra på egen hand. Det är dock viktigt att den 

kunnige inte gör en för stor del av arbetet, utan att den lärande ställs inför utmaningar för att 

få en förståelse och sedan ta sig vidare till ny kunskap (s. 305-306). Läraren ansvarar för att 

tillsammans med den lärande bryta ner uppgiften till en förståelig nivå samtidigt som det mo-

tiverar till att fortsätta. Detta tankesätt och förståelsen för hur individer lär, utvecklas och på 

sikt lär på egen hand är av vikt vid nyinlärning som bland annat läsinlärning. Detta blir vä-

sentligt då elever ska tillägna sig färdigheten att tolka och förstå bokstavssymbolerna och dess 

tillhörande ljud för att bilda ord och på sikt erövra konsten att läsa. Lusten, viljan och motivat-

ionen till lärande och utveckling kan hämmas om utmaningarna blir allt för stora eller för 

små. Att läraren har insikt i den lärandes aktuella utvecklingsnivå är avgörande för läsinlär-

ningen.       
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 4 Metodologisk ansats och val av metod 
 

I detta kapitel beskrivs den kvalitativa studien vilken har en sociokulturell ansats. Denna stu-

die handlar om att undersöka hur lässvårigheter upptäcks och hur lärare förebygger risken för 

att de ska uppstå. I studien används samtal i form av semistrukturerade intervjuer. De utgörs 

av sex intervjuer som spelades in. För bearbetning av resultatet avlyssnades intervjuerna flera 

gånger innan transkriberingen påbörjades. Vissa delar av intervjuerna valdes ut för transkribe-

ring för att undkomma ointressant och orelevant fakta som inte svarar mot syftet och fråge-

ställningarna.     

 

4.1 Urval och undersökningsgrupp  

 
 Valet av respondenter gjordes genom ett strategiskt val. Stukát (2005) förklarar det som ett 

styrt urval av informanter med definierade kriterier (s. 62). I denna studie är fokus årskurs 1. 

Därmed skulle respondenterna vara behöriga lärare och kontinuerligt undervisa i ämnet 

svenska med läsinlärning i en årskurs 1. Det strategiska urvalet gjordes på personlig känne-

dom om vilka årskurser respondenterna arbetade i och att de har erfarenhet som överensstäm-

mer med undersökningens syfte och frågeställningar. Aktuella respondenter arbetar kontinuer-

ligt med och har erfarenhet om läsinlärning. Syftet med undersökningen var att få kännedom 

och insikt om hur lärare upptäcker och arbetar med lässvårigheter samt hur elevernas motivat-

ion är en påverkande faktor. Respondenterna, vilka är sex till antalet, tillhör en mindre kom-

mun. Respondenterna var alla i olika åldrar med varierad arbetserfarenhet. Jag valde att inter-

vjua lärare från olika skolor i kommunen, både från mindre och större skolor. På grund av att 

det är en liten kommun, valdes med hänsyn till de etiska forskningsprinciperna och ”anonymi-

tetskravet” att inte delge någon information om respondenterna i undersökningen och därmed 

heller inga eventuella skillnader i deras svar baserat på personliga erfarenheter och egen-

skaper. Detta kommer beskrivas vidare i kapitel 4.4.     
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4.2 Semistrukturerad intervju  

 
 Stukát (2005) beskriver att i en ”Ostrukturerad intervju” (s. 39) bör intervjuaren vara med-

veten om vilka frågor denne tänkt att ställa men att ordningen däremot avgörs av vad situat-

ionen inbjuder till. Till hjälp menar Stukát (2005) att det är en fördel att använda en check-

lista, för att säkerställa att samtliga frågor lyfts. Vidare menar Stukát att intervjuer utifrån tyd-

ligt formulerade huvudfrågor bör undvika missförstånd. Att ställa följdfrågor är av stor bety-

delse för att ge respondenten utrymme (s. 37-42). Inför intervjuerna förbereddes en checklista 

med huvudfrågor som motsvarade studiens frågeställningar (Bilaga 2). Checklistan användes 

som samtalsunderlag i samtliga intervjuer för att säkerställa att inga frågor glömdes bort. Ord-

ningsföljden på hur frågorna ställdes varierade mellan de olika intervjuerna. I intervjuerna an-

vändes även följdfrågor på liknande vis som Stukát beskriver, för att undvika missförstånd 

och förtydliga svaren respondenterna gav. Att använda sig av checklista och ställa följdfrågor 

minskar också risken för att ställa ledande frågor och gör det enklare att hålla egna tankar och 

reflektioner tillbaka, vilket annars kan påverka respondenternas svar, enligt Stukát (s. 39).  

 

Dimenäs (2007) lyfter viktiga aspekter att tänka på inför och under en intervju, till exempel 

val av plats. Platsen bör vara tyst och avskild där inga störande moment förekommer. Att sitta 

så man ser varandra tydligt, där man naturligt kan få ögonkontakt med varandra vid behov är 

ytterligare faktorer Dimenäs belyser (s. 51). Intervjuerna ägde rum vid respondenternas ar-

betsplats av praktiska skäl. Det upplevdes även fungera som en trygghet för respondenterna 

att de kände sig ”hemma” i miljön. Intervjuernas längd varierade något mellan responden-

terna, dock avslutades intervjuerna inom en timme. Dimenäs (2007) menar att en timme är 

tillräckligt mycket tid då intervjun inte behöver skyndas på eller avbrytas. En timme är också 

att rekommendera för att orka hålla fokus och uppmärksamhet (s. 51). Stukát (2005) beskriver 

fördelen med att spela in intervjuerna så att istället för att skriva under tiden kan man fokusera 

på att lyssna och ställa följdfrågor (s. 40). Därefter transkriberade jag intervjuerna genom att 

först lyssna igenom materialet och därefter transkribera de delarna som har betydelse för mina 

frågeställningar. Detta menar Stukát är en tidsbesparande metod då man sorterar bort mindre 

intressanta och mindre relevanta delar (s. 40).    
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4.3 Reliabilitet, validitet och generalisering 

 
Stukát (2005) beskriver validitet som detsamma som giltighet vilket innebär att man mäter det 

man avsåg att mäta (s. 125). Dimenäs (2007) beskriver att validitet är knutet till både forska-

ren som person och möjligheten att ständigt kontrollera, ifrågasätta och teoretisera den kun-

skap som produceras inom studien (s. 231). Stukát (2005) förklarar att reliabilitet beskriver 

hur bra kvalitén på mätintrumentet är, hur starkt eller trubbigt det är. Vid en kvalitativ studie 

kan reliabiliteten beräknas genom graden av överensstämmelse mellan olika bedömare. Vi-

dare beskrivs generaliserbarhet, vilket innebär hur sannolika resultaten är om studien hade ut-

förts under liknande förhållanden i en annan situation, eller att resultaten är sannolika i andra 

liknande situationer (s. 125-129). Enligt Stukát (2005) är diskussionen kring undersökningens 

reliabilitet, validitet och generalisering särskilt svår i kvalitativa studier, men otroligt viktig (s. 

130).  

 
Reliabiliteten beskriver hur tillförlitliga metoder som använts i studien. I denna studie har 

ljudinspelade semistrukturerade intervjuer använts. Enligt Stukát (2005) är semistrukturerade 

intervjuer en bra metod i kvalitativa intervjuer (s. 125). Den insamlade informationen ligger 

till grund för resultat och analys. Att redogöra för och beskriva hur processen gått till menar 

Stukát ökar reliabiliteten. I detta är jag medveten om att det finns möjlighet att min egen för-

ståelse, uppfattningar, åsikter och synsätt kan ha påverkat resultatet. Detta trots att jag enligt 

Stukáts rekommendationer försökt undvika det. Utöver detta utgår jag i denna studie från att 

de som intervjuats talat sanning.  

 
Validitet beskriver i vilken utsträckning metoden undersöker det som är syftet med studien. I 

detta fall innebär det i vilken grad de semistrukturerade intervjuerna fått svar på frågeställ-

ningarna som efterfrågades. Validiteten i den här undersökningen grundar sig på hur de som 

intervjuats fått möjlighet att förklara sig ytterligare genom följdfrågor till huvudfrågorna och 

på så vis bekräfta att deras svar överensstämmer med frågan. Likaså lutar sig validiteten i 

denna undersökning på att processen är beskriven. Vikten av att kunna lyssna om och om igen 

och läsa intervjuerna ger möjlighet att kontrollera feltolkningar och höra samma svar om och 

om igen, vilket ökar validiteten i denna studien.   
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Att kunna generalisera utfallet baserat på dessa intervjuer är komplext eftersom intervjuerna 

omfattar ett begränsat antal personer. Att svara på frågan om resultatet är överförbart till lik-

nande förhållanden kan vara utmanande men i och med att frågeställningarna inte är unika för 

enbart en skola och kommun så är det rimligt att anta att resultatet har relativt hög generaliser-

barhet i denna undersökning. Sannolikheten att lärare som undervisar och har erfarenhet av 

läsinlärning har samma strategier och tankegångar är relativt hög. Vilket kan antas eftersom 

lärarutbildningarna generellt är likvärdiga i landet.   

 

4.4 Etiska ställningstaganden  
 

Etiska ställningstaganden är viktiga i kvalitativa studier. Detta gäller särskilt vid två tidpunk-

ter som är extra viktiga, vid insamlingen av informationen och vid presentationen av resultat 

enligt Stukát. Vetenskapsrådet (2002) beskriver de forskningsetiska principerna som är: sam-

tyckes-, informations-, konfidentialitets- och nyttjandekrav. 

 

På Vetenskapsrådet (2002) informerar man om informationskravet, där beskrivs vikten av att 

respondenterna får förstahandsinformation. Vilket innebär att syftet med undersökningen tyd-

ligt ska framgå samt en beskrivning om hur undersökningen ska gå tillväga. Deltagandet i in-

tervjun var frivilligt och detta framgick tydligt och respondenterna fick information om att de 

kunde avbryta eller helt avsluta samarbetet om detta önskades (Bilaga 1). Den insamlade da-

tan kommer endast att användas för den aktuella studien. Var och hur forskningsresultatet 

kommer att offentliggöras fick respondenterna information om (s. 7-8). Vetenskapsrådet be-

skriver därefter samtyckeskravet. ”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan” (s. 9). Detta innebär att respondenterna lämnar sitt samtycke till inter-

vjun och dess syfte. De respondenter som medverkar i studien äger rätten över sin medverkan. 

De har själva rätten att bestämma hur länge de vill delta och på vilka villkor de deltar. Om en 

respondent helt vill avbryta sin medverkan är det fritt upp till denne. Vidare beskrivs konfi-

dentialitetskravet, denna regel har ett nära samband med regeln om sekretess, tystnadsplikt 

och offentlighet. Alla personer som ingår i ett forskningsprojekt bör underteckna en tystnads-

plikt gällande uppgifter som till exempel användningen av etiskt känsliga uppgifter gällande 
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enskilda identifierbara personer. Uppgifter som finns gällande identifierbara personer ska av-

rapporteras på så sätt att enskilda personer ej kan identifieras av utomstående (s. 12-13). 

Stukát (2005) beskriver att forskare bör fråga respondenterna om de är intresserade av att veta 

var forskningsresultaten kommer att publiceras och ge möjlighet till en rapport av undersök-

ningen (s. 132). Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer enbart 

får användas för forskningsändamål. Personuppgifter insamlade för ett forskningsändamål får 

enbart doneras eller utlånas till andra forskare som tar på sig det ansvar och de förpliktelser 

mot respondenten som de forskare som ursprungligen insamlade materialet utlovat (s. 14).  

 

Respondenterna gavs skriftlig information i samband med att intervjuerna bokades, vilket in-

nebar att det fanns tidsutrymme att ta ställning och ställa eventuella frågor. När vi träffades 

och innan intervjuerna påbörjades svarade jag på eventuella frågor och förklarade hur inspel-

ningen skulle gå till. De lärare som intervjuats har gett muntligt samtycke till deltagande i stu-

dien. Personerna som deltagit i undersökningen har avidentifierats. Trots detta går det inte att 

garantera total anonymitet eftersom personalen känner till varandra och vet att jag genomför 

denna studien och kan ha sett mig på respektive skola. De som deltagit känner till och är in-

formerade om att undersökningen ingår i min lärarutbildning (Bilaga 1).  
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5 Resultat och analys 
 

I följande kapitel presenteras resultat med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet beskriver respondenternas svar och reflektioner kring lässvårigheter. Resultatet ger 

exempel på hur och vad respondenterna gör för att både upptäcka, förebygga och åtgärda 

lässvårigheter.  

 

5.1 Viktiga faktorer för läsinlärning 

 

Alla respondenterna beskriver att det är viktigt att eleverna jobbar efter sina egna förutsätt-

ningar. Att de får rätt nivå på arbetsmaterialet och uppgifterna. Att läraren får tillfälle att sitta 

och jobba med en elev i taget. Klassrumsklimatet kan vara en direkt avgörande faktor och det 

är viktigt att ha ett tillåtande klassrum där eleverna respekterar varandra och alla får komma 

till tals. Att läraren lär känna sina elever och ta till vara på deras intresse och bygga vidare 

med uppgifter som matchar intresset. Det blir inte bara roligare att lära utan också mer moti-

verande. Det ska vara lugnt och tryggt i klassrummet så alla elever kan fokusera. Flera av re-

spondenterna nämnde också vikten av tydliga rutiner och strukturer i arbetet med yngre barn. 

En av respondenterna säger att det kan verka ”fyrkantigt” och tråkigt men det gynnar de flesta 

elever att veta vad som komma skall, vad de förväntar sig av läraren och vad läraren förväntar 

sig av dem.  

 

Respondenterna poängterade vikten av att tidigt börja arbeta med språket, redan i förskolan. 

Att det finns en röd tråd i språkinlärningen från det att barnen börjar i förskolan och ända upp 

i skolåren för att det ska bli en gynnsam läsinlärning. Det ska kännas tryggt för eleverna att 

komma till skolan. Eleverna är en viktig pusselbit och har ett värde. Eleverna ska känna att 

det är begripligt och meningsfullt det de lär sig i skolan. En god relation mellan lärare och 

elev är av stor vikt och att man allra först ser till så att tryggheten finns innan man går in och 

lär sig annan kunskap menar respondenterna.  

 

Elevernas hemmiljö spelar en stor roll för läsinlärningen och det är viktigt att vårdnadshavare 

dels får se vad deras barn jobbar med men också uppmuntra och berömma. En respondent 
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beskrev vikten av att vårdnadshavarna är delaktiga och läser med barnet. Inte i syftet att få 

läxorna gjorda utan snarare för att de också kan märka eventuella svårigheter eller problem. 

”Idag har lärare ett stort ansvar, man vill gärna hinna med allt men man måste förstå att vi är 

bara människor. Vi kan inte hinna allt, det är då en stor fördel när hemmet är väl involverade 

så man är fler som kan vara uppmärksamma på barnet”. Skolan och läraren har ett ansvar men 

eleven själv har också ett ansvar för sin egen utveckling och även vårdnadshavaren har ett an-

svar att hjälpa och stötta eleven. En av respondenterna menade att placeringen i klassrummet 

har en stor betydelse. Hur eleverna sitter och att det är genomtänkt vilka elever som sitter 

långt fram respektive långt bak. Hon menar att de elever som behöver mer hjälp och stöttning 

sitter långt fram så hon har dem nära sig. Det är också viktigt att låta eleverna hjälpa varandra, 

även om det blir risk för mer prat i klassrummet så kan det gynna många elever.  

 

5.2 Faktorer för att främja en god läsutveckling 

 

Merparten av respondenterna svarade att god läsutveckling uppnås genom en god struktur i 

klassrummet och mycket läsning. Det ska vara tydliga ramar och förutsägbart. Eleverna ska 

sitta på sina platser och veta hur och vad de ska jobba med. Den stabiliteten eleverna behöver 

för att lära sig. En av respondenterna beskriver hur hon använder sång och musik för att 

främja en gynnsam läsutveckling. Flera av respondenterna svarade också att det är viktigt att 

använda mycket bildstöd, vidare att få eleverna engagerade och tycka att läsning är något ro-

ligt. Att använda sig av estetiska verktyg kan göra att läraren lockar och motiverar eleverna. 

Att till exempel läsa en berättelse och låta eleverna rita till för att träna på att visualisera inre 

bilder. Detta kan vara gynnsamt och allt fler kan eventuellt se läsning lite som en film och att 

man då når ”lustläsning”.  

 

En av respondenterna förklarade hur hon har en vision av att lägga sig på en basplatta som ut-

går från den svagaste eleven så att alla hänger med. De starkare eleverna kan därefter gå upp 

till sin nivå. Det är viktigt för de flesta elever att känna att de jobbar med samma sak som res-

ten av klassen. Om läraren startar upp ett arbetsområde kan det tänkas att en del ritar, andra 

ritar och skriver lite och vissa skriver enbart. Alla elever jobbar på så sätt med samma område 

och lär sig samma sak men på olika sätt efter sin egen förmåga och förutsättningar. En av 
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respondenterna menade att för att läsningen ska bli lustfylld och för att eleverna ska kunna 

lära sig är det viktigt att låta läsningen få ett stort utrymme i klassrummet. Med stort utrymme 

menas hur mycket läsning som förekommer i klassrummet, både hög- och tystläsning.   

 

Alla respondenterna beskrev att en viktig faktor för att främja en god läsutveckling är mycket 

högläsning och mycket berättande. Dels för att skapa intresse men också för elevernas ordför-

råd. Många elever kan redan läsa när de kommer till skolan men det är lika viktigt att även de 

tar till sig mycket text för att fortsätta utvecklas. En av respondenterna berättade hur hon dag-

ligen läser högt för eleverna, gärna en kapitelbok så eleverna får träna på att leva sig in i tex-

ten och skapa inre bilder. Det ger även eleverna möjlighet att träna på att komma ihåg vad de 

hört och träna på att återberätta texter, vilket är viktigt för läsförståelsen. Merparten av re-

spondenterna uttryckte en önskan om att få jobba mer en-till-en med eleverna men att man ty-

värr är begränsad av tiden. En av respondenterna beskrev att hon varit noga med att alla ele-

verna i klassen minst en gång i veckan läser högt för henne. Det kan vara läsläxan eller någon 

bänkbok. Det kräver dock mycket planering eftersom eleverna inte läser hela lektionen. Det 

behöver finnas arbetsuppgifter eleverna klarar av att jobba med på egen hand så att läraren i 

lugn och ro kan gå runt och lyssna på en elev i taget. Det kan vara svårt att få till det med 

tanke på att det tar en hel lektion att lyssna på alla. Något annat ämne kan på så vis bli ”drab-

bat” men respondenten upplever inte att det är någon fara då hon får en god överblick över 

klassens läsförmåga. Samma respondent beskriver att hon så ofta som möjligt låter eleverna 

läsa upp egna saker de skrivit, alternativt ritat en bild och berättar om den. Det kan vara berät-

telser eller något man har gjort eller ska göra. Detta tränar eleverna i att läsa i ett lugnt tempo 

för att publiken ska kunna hänga med men också att man ska vara en god lyssnare.  

 

Flera av respondenterna pratade också om valet av litteratur, till exempel när eleverna själva 

ska välja en bänkbok. Många elever väljer ofta en tjock bok med mycket text och få bilder 

men det är helt okej. Även om läraren vet att denna boken är för svår så är det viktigt för ele-

vernas självförtroende att få välja den boken de vill. Läraren kan när det finns tillfälle be ele-

verna läsa lite högt ur boken. Vissa elever känner då själva att den är för svår medan andra 

inte alls uppfattar att det är något problem. Dessa respondenter menade att man ändå ska låta 

dem ha boken men man kan föreslå en annan bok som de läser i varannan gång och så vidare. 

Det är en balansgång att låta eleverna ha inflytande över sin egen litteratur för att de ska 
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känna att de kan. Samtidigt om boken är för svår och eleven upptäcker det, finns det en risk 

att de känner att de misslyckas. Respondenterna menade dock att man lär känna sin elevgrupp 

och man lär sig på vilket sätt man ska möta de olika eleverna för att de inte ska uppleva det 

som ett misslyckande.  

 

5.3 Upptäckt av eventuella lässvårigheter 
 

Det var svårt för de flesta respondenterna att svara på frågan om lässvårigheter genom vissa 

enstaka symptom. Däremot beskrev alla att man upptäcker lässvårigheter relativt tidigt under 

höstterminen i årskurs 1. En av respondenterna hänvisade till läsläxa som hon börjar med 

ganska omgående för att se på vilken nivå eleverna ligger på. Samma respondent hänvisar 

också till Skolverkets material för kartläggning som ger en översikt över hela klassen. Mer-

parten av respondenterna svarade att det ofta ses ett ointresse och en ovilja att vilja lära sig el-

ler ens försöka när det handlar om lässvårigheter. Många elever är till en början entusiastiska 

men när de ser att de inte kan lika mycket eller lär sig lika fort som kamraterna blir de allt 

mindre delaktiga och entusiastiska. Dessa elever lägger av mer och mer för att skydda sig 

själva och behålla sin självkänsla och det kan vara ett första varningstecken menar responden-

terna.  

 

En av respondenterna beskrev ett nära samarbete med förskoleklass där de tillsammans jobbar 

mycket med språklek och språkträning, vilket gör att lärarna får en inblick i vilka elever man 

bör vara extra uppmärksam på. Har man som lärare en grupp regelbundet känner man oftast 

till alla aspekter kring eleverna men det är framförallt när det görs vissa övningar som det 

upptäckes vilka som har problem med den språkliga medvetenheten. Finns det problem att få 

ihop ljud till ord så är det nästan omöjligt att få eleverna att börja ljuda hela ord. Ingen av re-

spondenterna kan svara på vilken den vanligaste orsaken till lässvårigheter är. Alla elever är 

enskilda individer. ”När det kommer till lässvårigheter finns inga identiska fall, det går aldrig 

att använda samma åtgärd på flera elever”. Merparten av respondenterna beskrev också hur 

viktigt det är att använda sig av rätt lässtrategi. Alla respondenterna uppger att de inte använ-

der enbart en särskild lässtrategi från början till slut, utan blandar det bästa från flera olika 

strategier för att det ska passa den aktuella klass som läraren har. En av respondenterna 
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beskriver att genom att titta på hur eleverna skriver kan man få en aning om var problemet lig-

ger i läsning. Samma respondent beskriver vikten av att vara observant på de elever som inte 

automatiserar, de som ljudar när de läser ortografisk läsning för eleverna ska inte behöva ljuda 

ut korta ord. Respondenten beskrev att vi ser saker tidigare nu än man gjorde förr. Mycket 

tack vare Skolverkets bedömningsstöd som inte fanns tidigare. En av respondenterna förklarar 

att de elever som inte själva kan använda sig av en lässtrategi kan ligga i farozonen. De ele-

verna behöver man jobba mer med för att de ska hitta rätt verktyg för att kunna utvecklas.   

 

5.4 Insatser  
 

Merparten av respondenterna beskrev hur de på olika sätt anpassar och ändrar sin undervis-

ning så den ska passa alla elever. En av respondenterna påtalar problemet med att hitta rätt 

läromedel. Hon menar att de allra flesta läroböcker är uppbyggda på så sätt att eleverna ut-

vecklas och får en ny lite svårare bok efter hand. Elevernas progression ska ständigt synas och 

i takt med att de avancerar får de en ny lite svårare bok att arbeta i. Denna respondenten stäl-

ler sig tveksam till dessa läromedel och beskriver svårighet att hitta material till eleverna som 

ännu inte kommit till nästa nivå som arbetsböckerna har. Flera av respondenterna påtalade 

svårigheten att få tiden att hitta bra läromedel. Ytterligare en svårighet var att nästan allt läro-

medel till höstterminen beställs på vårterminen, alltså innan lärarna hunnit träffa eleverna. 

Detta gör det extra svårt att veta vilken typ av läromedel lärarna bör ha. Alla respondenter be-

skrev att efter de upptäckt en elev med lässvårigheter provas i första hand att hitta läromedel 

och andra uppgifter som passar bättre, samt förändrar i undervisningen. Vilka förändringar 

och extra anpassningar som görs var svårt att få svar på. Merparten av respondenterna beto-

nade hur individuella alla elever är och det som fungerade för en elev inte alls behöver fun-

gera för en annan elev.  

 

Alla respondenterna var eniga om att specialpedagog var lättillgänglig och att man får hjälp 

att hitta material samt någon att utbyta tankar och idéer med. Det skapar trygghet för lärarna 

att specialpedagogen kan komma in och observera i klassen för att se om klassläraren har sett 

”rätt” saker. En av respondenterna menade att det är lätt att man tar med sig problemen hem 

och sitter och funderar i sin ensamhet. Man är angelägen om att kunna hjälpa eleven. I övrigt 
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upplever alla respondenter att de snabbt får den hjälp de behöver. Det var dock blandade svar 

när frågan om digitala verktyg för elever med lässvårigheter kom upp. En av respondenterna 

svarade ”Ja vi är skyldiga att ge eleverna det de behöver för att de ska lyckas i skolan”. 

Samma respondent fortsatte sedan att trots vår skyldighet mot eleverna så tar det lång tid att få 

de hjälpmedel man behöver vilket är sorgligt då elevernas tid är så dyrbar.  

 

En av respondenterna beskrev att bland annat läsning tidigare ansågs vara en mognadsfråga. 

Om en elev hade svårigheter med läsning valdes ofta att avvakta insatser och man menade att 

läsningen kommer när eleven är mogen för det. Idag beskriver respondenten att vi i vissa fall 

har för bråttom. Vi hittar problem och tar det vidare väldigt snabbt till andra instanser som 

specialpedagog. Respondenten menar att det vore bra att hitta ett mellanläge och kunna ge 

eleverna lite tid innan man går vidare. Flera av respondenterna påpekar vikten av att tidigt 

prata med vårdnadshavarna för att se hur de upplever problemet och att det är viktigt att ha 

med dem från starten. Två av respondenterna pratade mycket om att elevens egna roll är vik-

tig i detta. Det är viktigt att läraren pratar med eleven för att få reda på när de tycker att något 

är jobbigt och på vilket vis de upplever att det är jobbigt. En av respondenterna säger:  

 

Vi får inte glömma bort att eleverna själva har/är facit. Det är viktigt att ha en dialog med ele-

ven för att ta reda på vad problemet är och förtydliga att det är inget fel eller konstigt med att 

ha svårigheter. Det är där jag har fått den största inspirationen, oftast kan nämligen eleverna 

själva sätta ord på vad det är som är svårt. Man får inte vara rädd för att prova olika strategier 

och uppgifter eller be om hjälp av kollegor eller specialpedagog.  
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6 Diskussion 
 

Utgångspunkten för studien var att undersöka hur lärare upptäcker och arbetar med 

lässvårigheter. Fokus har legat på lärare som har varierad arbetserfarenhet och jobbar med 

årskurs 1. Studiens mål var att hitta viktiga faktorer för läsutveckling samt upptäcka vad som 

främjar läsutvecklingen. Vidare vad som är viktigt att vara observant på för att tidigt fånga 

upp elever med svårigheter. Utifrån studiens syfte upplevs att frågeställningarna har blivit 

besvarade med hjälp av de metoder och de tillvägagångssätt som använts.   

 

6.1 Diskussion kring frågeställningarna 
 

Av resultatet som framkommit visar det sig att respondenterna generellt har en samsyn 

gällande sina svar. Många av dem pekar på vikten av att eleverna ska få möjlighet att jobba 

utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar, klassrumsklimatet, uppmuntra och 

berömma eleverna. Att det erbjuds mycket tid för både läsning, berättelse och samtal. 

Resultatet kan tolkas som att lärarens roll, kunskap och bemötande gentemot eleven är 

betydelsefullt för elevernas läsinlärning och att lära känna eleverna för att kunna bemöta dem 

på rätt nivå.  

 

I Lgr (2011) beskrivs vikten av att undervisningen anpassas och utformas efter varje elevs 

förutsättningar och behov. Alla respondenter i studien beskrev vikten av att eleverna får jobba 

utifrån sina egna erfarenheter och förutsättningar, vilket kan tolkas som att de är väl förtrogna 

med styrdokumenten och sitt uppdrag. Håkansson och Sundberg (2016) beskriver att lärarens 

förmåga att kunna se var i utvecklingen varje elev befinner sig för att på så sätt kunna stötta 

varje elev på rätt nivå är av stor vikt. Druid Glentow (2006) lyfter motivationens betydelse för 

att eleverna ska behålla intresset. Detta samsvarar med vad respondenterna svarar när de 

påtalar vikten att ta till vara på elevernas intresse och ha uppgifter som matchar deras 

utvecklingsnivå. Av resultatet kan antas att lärare är väl insatta i de enskilda elevernas 

utvecklingsnivå och intresse är av stor vikt för att jobba med läsinläningen på ett gynnsamt 

sätt. Framförallt en av respondenterna betonade extra tydligt vikten av att ha rätt nivå på 

material och att eleverna ser uppgifterna som meningsfulla. Detta överensstämmer med vad 

Håkansson och Sundberg (2012) poängterar där de påtalar vikten av att ge eleverna uppgifter 
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som är meningsfulla och utmanande. Respondenterna, på samma sätt som Ivarsson (2016), 

påtalar vikten för att verka för att eleverna behåller motivationen och intresset. 

Bååth (2016) beskriver att läs- och skrivutveckling består av olika stadier, pseudo-, 

logografisk-, alfabetisk-fonologisk- och ortografisk-morfemisk läsning. Dessa 

utvecklingsnivåer var det ingen av respondenterna som nämnde annat än att läsutvecklingen 

sker i olika stadier. Däremot beskrev flera av respondenterna att vissa elever kan ha problem 

med att få ihop ljud till ord, vilket Elbro (2004) beskriver som ett vanligt förekommande 

problem för elever med lässvårigheter. Sannolikt är det av stor vikt att man väl insatt i de 

olika stadierna som Bååth beskriver för att kunna anpassa och möta eleverna på rätt stadium.  

Alatalo (2011) menar att det finns stora brister vad gäller läs- och skrivinlärning. En fråga blir 

om detta inte nämns på grund av den utbildning respondenterna har gått eller om de är så väl 

förtrogna med läs- och skrivutvecklingen att de inte nämner de olika stadierna. Däremot lyftes 

av en respondent vikten av att ha en god läsförståelse vilket också beskrivs av Taube (2013).  

 

Som tidigare nämnts beskriver Druid Glentow (2006) att elever som börjar skolan och har en 

normal känslomässig utveckling kan bli förändrade om de upplever misslyckanden i 

läsinlärningen. Eleven märker att kamraterna i klassen behärskar något som hen själv ännu 

inte gör. Detta kan leda till sjunkande självkänsla och ett ointresse, dels för att lära sig nya 

saker men också att hela skolan i sig blir ointressant och tråkig. Det är då mycket viktigt att 

läraren upptäcker och ser dessa elever, uppmuntrar och stöttar dem. Bygger upp deras 

självkänsla och hjälpa eleverna att komma till rätta med problemet. Detta stämmer väl 

överens med vad respondenterna svarat. De ser ofta ett ointresse och en ovilja att vilja lära sig 

eller ens försöka när man i själva verket har lässvårigheter. Många elever är till en början 

entusiastiska men när de upptäcker att de inte kan lika mycket eller lär sig lika fort som 

kamraterna blir de allt mindre delaktiga. De lägger av mer och mer för att skydda sig själva 

och behålla sin självkänsla. Detta kan vara ett första varningstecken. Att ta detta på största 

allvar och se dessa eleverna för att kunna hjälpa dem blir väldigt viktigt i mitt kommande 

yrkesliv. Även ha en dialog med hemmet som respondenterna också betonar.  
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Intressant att lyfta i diskussionen är det Fredriksson och Taube (2003) beskriver om barn och 

ungdomar med invandrarbakgrund. Denna grupp har enligt dem helt andra förutsättningar. För 

dessa barn och ungdomar är det en avgörande faktor för fortsatt skolgång att tillägna sig det 

svenska språket och lära sig läsa och skriva. Uteblir detta finns risk för misslyckanden även i 

andra skolämnen och risken att skapa en negativ självbild ökar menar Fredriksson och Taube. 

Ingen av respondenterna har lyft barn och ungdomar med invandrarbakgrund som en sårbar 

grupp vad gäller svårigheter med läsutvecklingen. Är anledningen till detta att ingen av 

respondenterna för tillfället har en andraspråkselev i klassen?    

  

Av resultatet framkommer att mycket högläsning och mycket berättande ses som främjande 

för läsutvecklingen. Detta för att skapa intresse men också för elevernas ordförråd. Detta lyfts 

både av respondenterna men också i tidigare forskning och litteratur, vilket då kan antas vara 

av stor betydelse för elevernas läsinlärning och viktigt att lärarna aktivt jobbar med 

högläsning och ordförråd. Detta överensstämmer med vad Ivarsson (2016) beskriver där han 

påtalar vikten av högläsning för att erbjuda eleverna många olika typer av text som till 

exempel skönlitteratur. Druid Glentow (2006) lyfter vikten av att eleverna har inflytande över 

vilken litteratur som läses. Detta överensstämmer med vad som respondenterna ser som 

främjande då flera av respondenterna beskrev hur viktigt det är för elevernas självkänsla att 

själva välja den litteratur som ska läsas.     

 

Som tidigare nämnts kan man på Skolverkets (2015) hemsida läsa vikten av att använda digi-

tala verktyg i sin undervisning. Detta för att öka möjligheterna till att individualisera och vari-

era sin undervisning vilket gynnar elevernas måluppfyllelse. Alla respondenter förutom en 

pratar enbart om digitala verktyg som hjälpmedel till de elever som har lässvårigheter och inte 

generellt i den dagliga undervisningen. Detta trots de nya skrivningarna i Lgr (2011) om an-

vändningen av digitala verktyg. Det är rimligt att tolka att det är begränsat med digitala verk-

tyg i den undersökta kommunen. Att det inte är vanligt förekommande, beror det på ett be-

gränsat intresse hos lärarna i kommunen eller för att det inte finns att tillgå? Ytterligare en 

fråga som uppkommer är om det är begränsat med utbildning för lärare om digitala verktyg 

eller vad är anledningen till att det inte finns?  
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Som tidigare nämnts beskriver Bååth (2016) att det finns stora språkvariationer i alla klasser 

där alla elever har rätt till en kompetent lärare som både kan utmana och stötta eleverna. Detta 

påtalade flera av respondenterna. Det är otroligt viktigt att stötta de svaga eleverna och moti-

vera dem till att utvecklas. Som Lgr (2011) beskriver har man ett särskilt ansvar för de elever 

som riskerar att inte nå målen. Dock finns ett lika stort ansvar för de elever som behöver mer 

utmaning och stimulans. Detta nämnde flera av respondenterna vara mycket av en tidsfråga 

som alltid måste prioriteras för att alla elever ska kunna utvecklas efter sina egna förutsätt-

ningar och behov.  

 

6.2 Metoddiskussion  

 
I denna studie användes kvalitativa intervjuer. Den metoden valdes då Stukát (2005) beskriver 

att det är en bra metod att använda när man vill belysa ett känt område från ett nytt perspektiv 

(s. 34). Syftet med denna studie har varit att inhämta information om lässvårigheter, men 

framförallt hur olika lärare upptäcker och arbetar främjande och åtgärdande mot 

lässvårigheter. Hur mycket tid och resurser finns tillgängliga för att man ska kunna ge eleven 

de bästa förutsättningarna för att lyckas. Användningen av semistrukturerade intervjuer ökade 

möjligheterna att ställa följdfrågor så att respondenterna skulle utveckla sina tankar och 

reflektioner. Detta för att skapa förståelse och insikt i deras arbete. De svar som 

respondenterna gav har jag svårt att tro att jag skulle fått med hjälp av annan metod som till 

exempel enkät. Respondenterna skulle då inte ha samma möjlighet att svara lika utförligt och 

chansen att ställa följdfrågor försvinner.  

 

Intervjuerna omfattade sex respondenter från olika skolor i kommunen. Urvalet grundades på 

behörighet och att respondenterna kontinuerligt undervisade i ämnet svenska i årskurs ett. Det 

räckte med sex respondenter för att få svar på syftet och frågeställningarna. Hade det funnits 

mer tid hade jag gärna intervjuat lärare från andra kommuner för att kunna upptäcka 

eventuella skillnader mellan kommunerna. Alla respondenterna var kvinnor. Det hade varit 

intressant att hitta manliga respondenter för att se om det blivit skillnad i svaren. 

Det var tidskrävande att genomföra intervjuerna och därefter noggrant lyssna igenom för att 

transkribera materialet. Det var dock fördelaktigt att spela in och därefter transkribera 
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eftersom jag kunde gå igenom materialet om och om igen för att vara säker på att svaren 

tolkades korrekt. Under intervjuerna använde jag mig av en checklista för att inte missa någon 

fråga. Vilken ordning frågorna ställdes varierade mellan intervjuerna. Vissa frågor låg nära 

varandra och det fanns frågor jag inte behövde ställa vid alla intervjuerna. Jag valde att redan 

vid tillfrågan om deltagande i studien utlova anonymitet då jag på grund av att det är en liten 

kommun upplevde att det skulle vara fler respondenter som tackade ja till att delta.    

 

Hade hela studien omfattats av längre tid hade det varit intressant att intervjua fler 

respondenter. Huvudfrågorna i checklistan upplevde jag vara närliggande och några av 

respondenterna upplevde att det var svårt att svara på vissa frågor. Sannolikt hade det varit 

gynnsamt med testintervjuer. Detta eftersom desto fler intervjuer jag genomförde ju tryggare 

blev jag själv i situationen vilket innebär att kvalitén kan antas ha varit högre i sista intervjun 

än den första.    

 

6.3 Egna reflektioner och vidare forskning 

 
Då jag själv arbetat som stöd och resurs i olika klasser mellan åk 1-3 under flera år har det 

funnits tillfälle att studera många elever och lärare. Lärare har olika strategier och olika 

undervisning i sina klassrum men alla strävar mot samma mål. Lässvårigheter är en 

problematik som tar sig uttryck på många olika sätt och det går ut över fler skolämnen än 

svenska. Detta har gjort att jag funderat mycket på hur man upptäcker lässvårigheter i god tid 

och hur man därefter arbetar för att ge eleverna goda förutsättningar att lyckas. Jag har med 

hjälp av denna studien fått flera olika perspektiv på lässvårigheter. Vad man bör vara 

observant på för att upptäcka lässvårigheter men också hur jag som lärare kan arbeta med de 

elever som har lässvårigheter. Även hur jag som lärare på många olika sätt kan arbeta för att 

främja en god läsinlärning.    

 

För vidare forskning hade det varit intressant att undersök rektorer och huvudmän i olika 

kommuner för att se hur de ställer sig till användningen och behovet av digitala verktyg. Det 

är inte bara inom lässvårigheter det är ett bra hjälpmedel utan även den nya skrivningen i Lgr 

(2011) som beskriver olika mål som kräver digitala verktyg. Varför väljer vissa kommuner 
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och rektorer att satsa mer på digitala verktyg än andra. Även det faktum att om man som 

lärare får till exempel en dator till en elev med lässvårigheter så framkom det genom mina 

intervjuer att det är lärarens ansvar att lära sig datorn och själv hitta bra användningsområden 

för den. Detta ställer till problem för många och därmed står man med ett verktyg som kanske 

inte används på rätt sätt och därmed inte alls blir ett bra hjälpmedel.    
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Bilaga 1. Informationsbrev  
 

Informationsbrev och förfrågan om deltagande i undersökning.  

 

Hej!  

Mitt namn är Malin Olbacke och jag går den åttonde och avslutande terminen på 

grundlärarprogrammet fsk-3 vid Karlstads universitet. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete 

som skrivs på 30hp, avancerad nivå. Studien kommer att handla om lässvårigheter och hur du 

som verksam lärare upplever att du får hjälpa och ge vägledning för att stötta dessa elever. 

Vidare hur du upptäcker problematik och hur du arbetar i ditt klassrum för att främja en god 

läsutveckling. Jag undrar om du är intresserad av att ställa upp i denna studien. Jag önskar att 

genomföra en intervju som tar max en timme, den kommer att spelas in för att senare 

transkriberas för att underlätta analysarbetet. Du kommer genom hela studien att vara 

anonym, de uppgifter du lämnar kommer enbart användas till denna studie. Du kan när som 

helst under ditt deltagande i intervjun välja att pausa eller helt avbryta din medverkan.   

 

När examensarbetet är färdigt kommer det delas med andra studenter vid Karlstads universitet 

för opponering. Arbetet kommer även att läggas ut på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

 

Vid eventuella frågor är det bara att höra av dig till mig. 

 

malin.olbacke@xxx.xxx.se  
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 

• Hur upptäcker du elever med lässvårigheter? 

 

• Hur arbetar du med elevers olika lässvårigheter? 

 

• Hur stort utrymme får läsning i ditt klassrum? 

 

• Vad är viktiga faktorer för elevernas läsutveckling? 

 

• Hemmets och miljöns betydelse? 

 

• Hur arbetar du för att främja läsutvecklingen? 

 

• Insatser, tid och tillgång? Hjälpmedel?  

 

 

 

 

 

    

 


