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Abstract 

 
 

The purpose of the study is to investigate how active teachers in grades k–3 can work actively 

to prevent reading difficulties. The purpose is also to investigate what early signs teachers can 

be observant of in terms of early reading learning associated with reading difficulties. 

 

My theoretical point of departure is based on the socio-cultural perspective in which learning 

takes place in a community with others based on the individual's conditions. I have also assumed 

the concept of literacy, which means that individuals can read, write, understand and draw 

conclusions in such an acceptable way that everyday situations work. The informants are active 

teachers in grades k–3. 

 

The study shows what signs the teachers are observant of, for example that students do not hear 

syllables, cannot rhyme, nor see word pictures. They write letters backwards, pronounce the 

sounds wrong and change or remove endings. Furthermore, the study shows how the 

respondents identify students with difficulties in early years by personalizing the teaching 

according to the student`s needs. Additional findings include the importance of having a good 

background knowledge of different reading difficulties and the importance of preventive work. 

The results also show other factors that counteract reading difficulties such as the classroom 

climate, the importance of getting the right information at handover from the teacher in 

preschool class and the importance of reading aloud. 
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Sammanfattning 
 

 
Syftet med studien är att undersöka hur verksamma lärare i årskurs f–3 kan arbeta aktivt med 

att förebygga lässvårigheter. Syftet är även att undersöka vilka tidiga tecken som lärare kan 

vara observanta på när det gäller den tidiga läsinlärningen kopplat till lässvårigheter. 

 

Mina teoretiska utgångspunkter grundar sig i det sociokulturella perspektivet där lärande sker i 

gemenskap med andra utifrån individernas förutsättningar. Jag har även utgått ifrån begreppet 

literacy vilket innebär att individer ska kunna, läsa, skriva, förstå och dra slutsatser på ett så 

pass godtagbart sätt att vardagssituationer fungerar. Urvalsgruppen är verksamma lärare i 

årskurs f–3. 

 

Studiens resultat visar vilka tecken respondenterna är observanta på, så som att eleverna inte 

hör stavelser, inte kan rimma eller se ordbilder, att de vänder på bokstäver, säger fel ljud och 

ändrar eller utelämnar ändelser. Vidare visar resultatet hur respondenterna fångar upp elever 

med lässvårigheter i tidig ålder genom att individanpassa undervisningen utefter elevens behov. 

Studien visar även på vikten av att ha en bra bakgrundskunskap till olika lässvårigheter och hur 

viktigt det förebyggande läsinlärningsarbetet är. Resultatet visar även andra faktorer som 

motverkar lässvårigheter så som klassrumsklimat och vikten av att få rätt information vid 

överlämningen från förskoleklassen samt högläsningens betydelse.  
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1.	Inledning	

 
Ämnet svenska utgör en stor del av undervisningen under hela lågstadiet och är grunden för 

elevers språkutveckling när det gäller både att skriva och att läsa. För en del barn går läs- och 

skrivinlärning lätt, medan andra barn får arbeta hårt. Jag valde att genomföra den här studien 

därför att alla lärare stöter på elever med läs- och skrivsvårigheter och jag ville ta reda på vad 

jag som blivande lärare kan göra för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

 

Läsning och samtal kring texter har flera positiva effekter så som att den narrativa fantasin 

tränas, vilket innebär att förmågan att leva sig in i andra människors känslor och tankar övas 

upp. Vidare tränas förmågan att kunna identifiera sig med en annan person och att kunna skifta 

perspektiv. Det är viktiga förmågor som är betydelsefulla i ett demokratiskt samhälle. Dessutom 

har läskompetensen hos varje individ stor betydelse för att alla individer ska kunna delta i 

dagens informationssamhälle. Läskompetensen har även betydelse för länders sociala och 

ekonomiska utveckling (Eckeskog, 2015, s. 5–6). Vårt samhälle är helt uppbyggt på att alla 

vuxna människor ska kunna läsa och skriva. Inom alla utbildningar, i arbetslivet och i 

samhällslivet krävs det att individen kan läsa och skriva. Böcker, olika texter och läsförståelsen 

är nyckeln till samhället. Skolan behöver skapa en positiv miljö där eleverna kan utvecklas och 

känna en glädjande motivation vilket leder till en lust att lära. Läsningen måste få både utrymme 

och tid. För att skapa motivation inför läsandet krävs engagemang från lärarna och förmågan 

att väcka läsintresset hos eleverna (Heimer, 2016, s. 7–8). Skolan har en viktig roll för att bidra 

till läskunnigheten, och en av skolans viktigaste uppgifter är att lära elever att läsa och skriva. 

Elevers läsförmåga och skolans undervisning om läsning har fått mycket uppmärksamhet, både 

i Sverige men även genom internationella mätningar, så som PISA (Tengberg, 2015, s. 9, 11).	

Ett av skolans uppdrag är att fostra goda, demokratiska samhällsmedborgare som kan delta i 

samhällslivet. I kunskapskravet för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3 står det att 

eleverna ska kunna läsa elevnära texter med flyt och att de ska kunna använda sig av olika 

lässtrategier samt ha en grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2011, s. 7, 9, 227). Enligt 

Skolverket (2016) har svenska elever åter fått bättre resultat i läsförståelse, vilket är en del av 

vad undersökningen PISA mäter. Skolverkets undersökning genomförs vart tredje år och 2015 

visade en klar förbättring gentemot 2012. Enligt Skolverkets undersökning PIRLS (Skolverket, 

2016), där elevers läsförmåga testas, har nu läsförmågan förbättras gentemot tidigare resultat 

och ligger nu på samma nivå som år 2011 då Sverige presterade som bäst. Ofta diskuteras 



2	
	

eleverna och deras olika inlärningsstrategier, deras attityder, intressen, familjer och bakgrund. 

Men när det kommer till inlärningsprocessen är det läraren som är den viktigaste aktören och 

det är läraren, med sina kunskaper, som kan göra stor skillnad för eleverna (Hattie, 2012, s. 42–

43). 

 

I den här undersökningen undersökning kommer jag att fokusera på lässvårigheter. Genom att 

intervjua flera verksamma lärare hoppas jag på att kunna utveckla en förståelse för och få en 

inblick i det förebyggande arbetet med lässvårigheter. Vidare hoppas jag få svar på huruvida 

bakgrundskunskap om olika lässvårigheter har betydelse för hur arbetet kring eleven utformas. 

Dessutom söker jag svar på om det finns någon koppling mellan lässvårigheter och svårigheter 

i andra ämnen, och vilka tidiga tecken på lässvårigheter som gör respondenterna 

uppmärksamma. 

 

 

1.1	Konsekvenser	som	kan	uppstå	vid	lässvårigheter	
	

Nedan redovisas några av de följder lässvårigheter kan ha för elever.  

  

1.1.1	Hur	självförtroendet	kan	påverkas	
	

Taube (2007) tar upp hur elevers självförtroende kan komma att påverka deras skolgång under 

hela sin utbildning. Elever behöver tid på sig för att utveckla sin läsning och emellanåt upplever 

de flesta elever att det är svårt. Läraren behöver uppmuntra och bekräfta eleven samt sätta upp 

lagom svåra och utmanande individuella mål, men läraren behöver också vara en god talare och 

lyssnare. Det är viktigt för självkänslan och självbilden hos ett barn att få känna att dess språk 

duger, även om läraren alltid stödjer eleven för att språket ska utvecklas vidare. Om eleven 

möts med ointresse och utvecklar en känsla av att inte vara tillräckligt bra kan det medföra en 

känsla av att bli förlöjligad och inte lyssnad på, att andra skrattar eller avbryter eleven vilket 

kan resultera i att de språkliga försöken till utveckling upphör. Eleven kan få känslan av att det 

den har att säga inte är viktigt och att den ändå alltid säger eller läser fel. Vidare kan det leda 

till att eleven känner sig betydelselös, och istället för att vilja ge uttryck för sina tankar så fylls 

eleven av ängslan och otrygghet. En elevs dåliga självförtroende kan leda till att den antingen 

försöker väcka uppmärksamhet genom att exempelvis bråka, eller också kan den bli tystlåten 
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och dra sig undan sina kamrater. Om eleven har en negativ syn på sitt eget värde och sin läsning 

kan det medföra att eleven hamnar i en ond cirkel som kan vara svår att bryta Elevers 

hemmiljöer ser väldigt olika ut och eleverna har med sig ett olika stort ordförråd beroende på 

hur pass mycket eleven får läst för sig och hur mycket familjen pratar, diskuterar och spenderar 

tid med varandra. Det är skolans ansvar att stödja och hjälpa de elever som har ett begränsat 

ordförråd och därmed stödja deras läs- och skrivinlärning (Taube, 2007, s. 117–119, 125). 

 

 

1.1.2	Hur	elevens	skolgång	kan	komma	att	påverkas	inlärningsmässigt	
	

Elever som inte har knäckt den alfabetiska koden och därmed inte behärskar grundläggande 

färdigheter som exempelvis ordavkodning får stora svårigheter i alla ämnen då de inte kan 

tillgodogöra sig innehållet i olika texter och textuppgifter. Elever med dyslexirelaterade 

svårigheter kommer att behöva extra stöd genom hela sin utbildningstid för att så småningom 

kunna automatisera läsningen, läsförståelsen och ordavkodningen. Andra elever, som har andra 

typer av lässvårigheter, behöver också pedagogiska åtgärder som är anpassade utifrån den 

individuella läsutvecklingsnivån där eleven befinner sig, snarare än den årskurs där eleven går. 

Det läggs mycket tid på läsinlärningen i årskurs 1–4, men därefter kan svaga läsare hamna i 

kläm. Då hämmas både deras ämnesinlärning och de får inte den läsutveckling de behöver 

eftersom mellanstadiet fokuserar mer på ämnesinlärning än på läsinlärning. Då kan det lätt 

uppfattas som att en elev har ämnessvårigheter, när det egentligen är läsningen som är ett 

bekymmer för eleven. Det kan dessutom medverka till att eleven inte tillgodogör sig den 

aktuella kunskap och kan även till att eleven upplever att den misslyckas och är svag i alla 

ämnen. Känslan av misslyckande kan leda till att skolan inte upplevs som en positiv 

lärandearena och längre upp i åldern kan det vara svårt att vända en sådan negativ utveckling. 

Föräldrar kan bli bekymrade för sina barn och kan även ha konfliktfyllda stunder i hemmet i 

samband med läxor. Föräldrarna kan även känna sig maktlösa och oroade inför barnets 

kommande studietid och ha en oro för huruvida barnet senare ska klara sig i arbetslivet och 

funderingar kring vilka möjligheter och begränsningar som barnet kommer att ha (Hagtvet, 

Fros, Refsahl, 2016, s. 15–16, 31).   
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1.2	Syfte	och	frågeställning	
 
Syftet med min studie var att undersöka hur olika små grupper med verksamma lärare i årskurs 

f–3 aktivt arbetar med att förebygga lässvårigheter. 

 

 

Närmare bestämt syftar studien till att besvara följande tre frågeställningar: 

 

1. Hur arbetar lärare i tidiga åldrar för att motverka lässvårigheter? 

2. Vad är lärare i årskurs f–3 extra observanta på när det gäller läsinlärning? Vilka 

olika tecken på lässvårigheter kan observeras tidigt? 

3. Vilka grunder lägger lärare extra mycket tid på när det gäller läsinlärning och 

varför har de valt att fokusera på dem? 
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2.	Forskning-	och	litteraturgenomgång	
	

I detta kapitel redovisas aktuell forskning och pedagogiska teorier som har betydelse för min 

studie.  

 

2.1.	Vad	visar	forskning	om	sambandet	mellan	lässvårigheter	och	problem	
med	läsförståelsen?	
	

Enligt styrdokumenten ska elever kunna använda sig av olika lässtrategier för att förstå och 

tolka olika texter (Skolverket, s. 223). Taube (2007, s. 65–66, 70) skriver att 

läsinlärningssvårigheter i första hand hör samman med avkodningsfasen vilket kan medföra att 

avkodningsproblemen kan leda till läsförståelseproblem. En elev som avkodar långsamt och 

mödosamt lägger sin energi på att tyda bokstäverna och det medför en negativ inverkan på 

läsförståelsen. Andra delar som kan påverka läsförståelsen negativt är minnesproblem, 

språkliga problem eller svagheter inom det fonologiska området. För att ha en fullgod 

läsförståelse krävs att avkodningen sker automatiskt och helt korrekt. Det krävs även ett bra 

ordförråd, bra kännedom om meningsuppbyggnad och ordval samt ett aktivt deltagande i 

läsning. Levin (2014, s. 15) menar att läsförståelsen inte är bättre än avkodningskompetensen, 

vilket innebär att en elev med lässvårigheter inte bara har svårt med avkodningen, utan även 

har svårt att förstå vad texten handlar om. Elwérs (2014, s. 47) är av annan åsikt då hon i sin 

avhandling skrev att om en elev har en svag språklig profil så blir inte läsförståelsen påverkad 

förrän barnet börjar på mellanstadiet, då läsningen används som ett redskap. Myrberg (2001, s. 

6) anser att när avkodningsskickligheten inte är tillräckligt utvecklad så påverkas de resurser 

som krävs för den förståelseinriktade processen i läsning. När eleven lägger en så stor del av 

sina resurser på avkodningsprocessen får den problem med läsförståelsen. När det däremot 

kommer till exempelvis dyslexi, som innebär att eleven har svårt att snabbt kunna avläsa ord 

och lära sig relationen mellan skrift och ljud, ligger elevens svårigheter ofta i det fonologiska 

systemet och inte i läsförståelsen. Fridolfsson (2015, s.233) menar att då blir svårigheter med 

förståelsen ett sekundärt problem till följd av att avkodningen är ett bekymmer för eleven. 

Eleven fokuserar på att avkoda och lägger sin energi där. Elever med ett upptränat arbetsminne 

kan komma ihåg det de läser ändå, medan andra elever inte förstår innehållet alls då de har fullt 

upp med att avkoda texten. 
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2.2.	Vad	visar	forskning	angående	betydelsen	av	lärarens	bakgrundskunskap	
kring	lässvårigheter?	
	
Snowling och Hulme (2012) beskriver i sin artikel att förhållandet mellan läsning, 

lässvårigheter och lärarens kunskaper och kunnande om olika bakgrunder till lässvårigheter 

påverkar elevens lärande. Författarnas forskning går på djupet och identifierar olika svårigheter 

som kan observeras så tidigt som på förskolan med hjälp av kunniga och välinsatta pedagoger. 

Författarna menar att lärarnas kunnande är en avgörande faktor för många elever och att en 

lärare med rätt kunskapsunderlag kan både hjälpa och underlätta för elever med lässvårigheter. 

Lärarens kunnande kan hjälpa eleverna igenom hela sin utbildning. I artikeln beskriver 

författarna att elever har behov av olika undervisningsformer utifrån om de har en blandad form 

av lässvårighet eller om de har en specifik svårighet. Därmed hjälper det eleven avsevärt om 

läraren har tillräckligt med bakgrundskunskap om elevens orsak till lässvårigheten för att kunna 

anpassa stödet individuellt.  

 

 

2.3.	Kan	högläsning	förebygga	lässvårigheter?	
	

Enligt Heimer (2016, s. 15–16) är högläsning grunden till all läsning. Genom högläsning får 

eleverna uppleva vad läsning är och dessutom skapar stunden vid högläsning en gemenskap 

och bjuder in till samtal och frågor kring texten. Vidare beskriver Heimer hur viktig 

högläsningen är för elevers språkutveckling och för att skapa ett intresse för att läsa och för 

böcker. Högläsning ger eleven ett bredare ordförråd, synliggör mönster i berättelsen och visar 

språkets uppbyggnad och struktur. Vid högläsning kan röst, tonläge och hur orden uttalas 

användas på ett helt annat sätt än vid vanliga samtal. Det förstärker innehållet i berättelsen och 

texten blir levande och öppnar upp en ny värld fylld med äventyr, spänning, sorg och glädje. 

Det gynnar eleven och synliggör berättelsens struktur och uppbyggnad, och därmed hjälper det 

eleven i den egna läsutvecklingen. Högläsningen kan på så sätt även bidra till att elever får 

kontakt med hela sitt känsloregister, lär känna sig själv bättre och det i sin tur leder till att 

utveckla och stärka sin identitet och sin empati. Även Damberg och Nilsson (2015, s. 16–18) 

menar att högläsning är en viktig del i det förebyggande arbetet inför både läsinlärning och 

läsförståelse, både i hemmet och på förskolan. Barns benägenhet att välja samma saga om och 

om igen erbjuder barnet flera olika tolkningsmöjligheter och möjlighet att se sagan med dess 

karaktärer ur olika synvinklar. När texten läses flera gånger ges barnet möjlighet att utveckla 
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och bredda sitt ordförråd vilket leder till att barnet senare i sin läsutveckling har en större 

möjlighet att förstå textens innebörd och utveckla lässtrategier. Taube (2007, s. 119–120) menar 

också att högläsning gynnar elevers språkutveckling då eleven genom att få lyssna ofta till 

högläsning vänjer örat vid hur sagor och berättelser är uppbyggda och konstruerade, med en 

inledning, en händelse och ett avslut. Högläsning bidrar också till att den narrativa strukturen 

tränas och ordförrådet ökar. Genom att barnet får lyssna mycket till högläsning förbereds barnet 

på det skrivna språket och om ett barn är vant att lyssna till högläsning underlättas 

läsinlärningen för eleven. Trots att forskning påvisar högläsningens betydelse för elevers 

läsinlärning nämns inte i lgr11 (2011, s. 223) att elever ska mötas av högläsning då det är en 

metod och inte ett kunskapskrav. Dock står det under det centrala innehållet att eleven ska 

kunna lyssna och återberätta samt att eleven ska få en förståelse för språkets struktur. Eleven 

ska även kunna använda sig av olika lässtrategier och dessutom förstå sambandet mellan ljud 

och bokstav.  

 

  

	2.4.	Går	det	att	förebygga	lässvårigheter	enligt	aktuell	forskning?	
	

Under de senaste decennierna har det pågått mycket forskning kring läs- och skrivsvårigheter. 

Genom både nationell och internationell forskning finns det nu, enligt Fridolfsson (2015, s. 71, 

267), betydligt bredare och bättre kunskap om hur lärare kan arbeta förebyggande med 

läsinlärning för att undvika att eleverna får lässvårigheter. Vidare skriver Fridolfsson att trots 

att kännedom om hur ett förebyggande arbete kan se ut är det svårt att implementera vetskapen 

på skolor. Fridolfsson menar att det beror på att processen att föra ut vetenskapliga rön till 

skolorna går långsamt. Om läraren försöker ligga ett steg före och arbeta förebyggande medför 

det att alla elevers utveckling följs noga och analyseras där olika delar av läsinlärningen 

granskas. Avsikten är att kunna kartlägga vilka delar som fungerar bra för eleven samt att 

identifiera vilka delar som eleven behöver träna extra på. Det kartläggningen avser att visa är 

var eleven befinner sig i den fonologiska medvetenheten, samt om eleven har 

bokstavskännedom och eventuell läsförmåga. Syftet med kartläggningen är att så tidigt som 

möjligt kunna identifiera eventuella lässvårigheter för att kunna ge eleven så snabb och riktad 

hjälp som möjligt. 

Elwérs (2014, s. 53) menar att om läraren skaffar sig bred kunskap om lässvårigheter ökar 

lärarens kunskap inom området och därmed möjligheten att förebygga eventuella 
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lässvårigheter. Myrberg (2001, s. 8) har på uppdrag av Skolverket författat en sammanfattande 

översikt av forskning om läs- och skrivsvårigheter. Studien visar att elever med lässvårigheter 

får mindre lästräning på grund av att de väljer kortare texter med enklare språk. Forskningen 

visar även att elever med lässvårigheter ibland inte har tillräckligt med lässtöd i hemmet. För 

dessa elever är det viktigt att de får allt det lässtöd som krävs. Även Taube (2007, s. 109–117) 

menar att det går att arbeta förebyggande och stimulera elevers språk och läslust. Hon lyfter 

fram klassrumsklimatet som en viktig del av det förebyggande arbetet. Genom att arbeta 

förebyggande med att skapa en positiv syn på läsning, ett tryggt och tillåtande klassrumsklimat 

och ett gott självförtroende så uppstår en klassrumsatmosfär där elever känner sig accepterade, 

tolererade och får en positiv självbild. I en tillåtande, positiv miljö växer eleverna, men om det 

är ett klassrumsklimat där eleven upplever känslor som att bli hånad eller förlöjligad blir 

effekten motsatt vilket kan medföra sämre självförtroende och konsekvensen kan bli att eleven 

drar sig tillbaka och varken vill eller vågar ta sig an utmaningar. Då lässvårigheter oftast visar 

sig under det första eller andra skolåret är ett bra klassrumsklimat en viktig del av det 

förebyggande arbetet. Körling (2012, s. 73–74) menar att det är viktigt med en lustfylld 

undervisning då en tråkig undervisning inte bara gör det svårare för eleverna att ta till sig 

kunskap, utan medför att det lättare att blir stökigt i klassen och det i sin tur påverkar 

klassrumsklimatet. En del elever får dessvärre dras med sin svårighet under hela sin skoltid, 

men Taube (2007, s. 109–117) påpekar att den första tiden i skolan kan ha en avgörande 

betydelse. Taube menar också att en del av det förebyggande arbetet kan vara att ha en god 

föräldrakontakt. Genom att bjuda in föräldrarna till delaktighet i en aktiv läsinlärning kan det 

medföra ett mycket positivt resultat. Taube påpekar också vikten av att föräldrar blir 

informerade om sitt barns lässvårighet och att de flesta föräldrar vill hjälpa sitt barn, men kanske 

behöver lite vägledning. Dock skriver Taube att det viktigaste som föräldrarna kan göra är att 

överföra en positiv känsla för läsning och att de ställer rimliga krav på sitt barn som barnet har 

en möjlighet att uppnå. Myrberg (2006) menar att alla barn mår bra av en dyslexivänlig 

pedagogik, vilket innebär att barnen redan på förskolan gynnas av att få öva upp sin fonologiska 

förmåga genom att träna på hur ord låter, att känna igen ljuden i ord, att lyssna efter ljud som 

låter både lika och olika och att leka med ord genom ramsor. Genom en systematisk, målinriktad 

språkpedagogik menar Myrberg att grunden för läs- och skrivinlärningen kan läggas redan på 

förskolan. Även Frykholm (2007) menar att problemen förebyggs tidigt, redan på förskolan 

genom att arbeta på en djupare nivå med att utveckla barnens fonologiska medvetenhet. 

Dessutom menar Frykholm att den pedagogik som har haft mest positiv inverkan på barnet är 

en-till-en–interaktion mellan barn och vuxen. Det är dock både tid- och resurskrävande och 
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Frykholm förespråkar att engagera vårdnadshavare i barnens läsning då även 

läsinlärningssvårigheter förebyggs i hemmet innan skolstart. (s. 114). 

 

 

2.5.	Teoretiska	utgångspunkter	
	
Det är en stor grupp elever med lässvårigheter som inte kan kopplas till begåvningsbrist (Taube, 

2007, s. 65). Läs- och skrivsvårigheter finns på alla olika begåvningsnivåer. En del av dessa 

elever har någon medfödd läs- och skrivsvårighet som exempelvis dyslexi, medan andra har 

svårt med läsningen av andra orsaker. Taube (2007, s. 64–65, 70) skriver att ett vanligt sätt att 

få lässvårigheter är att undvika att läsa. I början kan läsningen uppfattas som jobbig, konstig 

och svår vilket kan leda till att eleven tappar intresset och känner sig misslyckad. Därmed är de 

första skolåren mycket viktiga för läsinlärningen och kan ha en avgörande betydelse för den 

fortsatta utvecklingen.  

 

Mina teoretiska utgångspunkter kommer att bygga på literacy som står för en språklig 

kompetens, och ett sociokulturellt perspektiv vilket innebär att lärandet sker i gemenskap med 

andra. I kommande stycken kommer jag att beskriva de två teoretiska utgångspunkterna.  

 

	
2.5.1.	Literacy	
	

Begreppet literacy står för förmågan att kunna använda sig av skriven text för att fungera i 

samhället (Eckeskog, 2015, s. 15–19). Det innebär att individen ska kunna klara av 

vardagssituationer som exempelvis att kunna tillgodose sina behov, uppfylla olika samhällskrav 

och att utvecklas som människa. Begreppet innefattar att individen ska kunna läsa, skriva, 

förstå, dra slutsatser och kunna koppla ihop den lästa texten med exempelvis tidigare kunskap 

eller kunna göra associationer. I skolan bör lärarna, enligt literacypraktiken, koppla det som 

eleverna ska lära sig till texter och sammanhang som eleverna är bekanta med. Literacy används 

i praktiken och sker alltid på ett socialt plan, och för att eleverna ska kunna utveckla sin 

literacyförmåga bör läraren ha en syn på literacy som utvecklingsbar och även ha kännedom 

om sina elevers literacyförmågor och hur man kan bemöta eleverna på deras individuella plan. 

Literacyförmågan kan alltid utvecklas mer. Alla delar inom läs- och skrivutvecklingen krävs 

för att ta till sig och tillgodogöra sig innehållet i en text, så som att kunna koppla texten till olika 
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nivåer, att ha en förförståelse och att kunna tolka och förstå textens innehåll. Det är många delar 

och alla delarna utgör tillsammans en helhet. Första delen består av själva textens betydelse, 

andra delen innehåller vad som sker i vårt medvetande när vi läser och förstår en text, den tredje 

delen handlar om själva literacypraktiken, det vill säga de sociala sammanhangen där språket 

används och den sista delen omfattar de sociokulturella färdigheterna för kommunikation 

(Eckeskog, 2015, s. 15–19). Literacypraktiken innefattar mycket av vad styrdokumentens 

kunskapskrav kräver. Eleven ska i slutet av årskurs 3 kunna läsa och ta till sig olika slags texter. 

Vidare ska eleven med hjälp av olika lässtrategier kunna förstå och tolka elevnära texter.  

Eleven ska även kunna samtala och återberätta innehållet i en text (Skolverket, 2011, s. 223). 

Jag valde att utgå från literacy i min undersökning då begreppet täcker många delar av 

läsinlärningen och för att innebörden av vad literacy står för är väl förankrat i kunskapskraven. 

Hattie (2018, s. 13–14) menar att synligt lärande inom literacy kräver att läraren förstår vilken 

strategi som är lämplig att använda sig av i undervisningen och då min studie handlar om 

lärarnas aktiva arbete passar studien bra in i begreppet literacy. Med synligt lärande menas att 

läraren utvecklar en förståelse för vilken påverkan undervisningen har på elevens lärande. 

Lärandet ska vara synligt för alla, både elever, lärare, föräldrar med flera. Eleverna ska förstå 

vad de har lärt sig, varför de har lärt sig det och vad det innebär att ha lärt sig det. Literacy leder 

snabbt till vidare lärande och större frihet.  

 

	
2.5.2.	Den	sociokulturella	utgångspunkten	
	

Enligt det sociokulturella perspektivet är olika former av kommunikativa processer 

förutsättningen för att utveckling och lärande ska ske. Genom att lyssna, samtala, härma och 

samverka i gemenskap utvecklas barnet och lärande sker. Genom lek och spel lär sig barnet 

språkets uppbyggnad så väl som det sociala samspelet (Dysthe, 2003, s. 48). Lärandet sker i 

gemenskap med andra, utifrån de förutsättningar som finns. Kunskapen ses som situerad både 

socialt och kulturellt vilket innebär att lärandet sker kollektivt genom att gemensamt delta i 

praktiska verksamheter. Situerat lärande bygger på att nybörjare lär i en gemenskap med andra. 

Enligt Magnusson (2015, s. 69) ska läsningen ses ur ett vidare perspektiv där lärandet har 

betoning på förståelse, analys och förklaring. I den sociokulturella teorin har lärandet med 

relationer att göra och centrala element inom inlärningsteorin är att lärandet sker genom att 

eleverna både deltagande och har ett samspel. Vidare är språk och kommunikation en avgörande 

del i läroprocessen där lärandet sker i den sociala gemenskapen. Läromiljön är en viktig aspekt 
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där balansen mellan det individuella lärandet och det lärandet som sker gemensamt bör vävas 

samman. I samband med att eleverna tillsammans är aktiva och prövar sig fram så utvecklas 

förmågan att tänka själv och att forma begrepp. Den förmågan utvecklas inte lika väl när de 

endast arbetar individuellt och lyssnar på läraren. Gemensamt lärande medför även att eleven 

får förståelse utifrån fler synvinklar och blir medveten om sitt eget tänkande. Dessutom blir det 

tydligt för den individuella eleven hur denna lär sig på bästa sätt. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv är det av stor vikt att eleverna känner sig trygga och accepterade då det bidrar till att 

skapa motivation hos eleverna vilket i sin tur leder till en positiv läromiljö. I den sociokulturella 

teorin framgår en tydlig koppling mellan viljan att lära och upplevelsen av meningsfullhet. Det 

innebär att klassrumsklimatet har en stor betydelse inom det sociokulturella perspektivet då en 

ett tryggt och bra klassrumsklimat gynnar motivationen hos eleverna och bidrar till en positiv 

lärmiljö (Dysthe, 2003, s. 31, 36, 38–39). Jag har valt att utgå från det sociokulturella 

perspektivet därför att mycket av arbetet med att förebygga lässvårigheter har sin utgångspunkt 

i umgänget med andra. Genom olika lekar och spel, högläsning och grupparbete byggs en 

språklig medvetenhet upp och här synliggörs även andra faktorer så som klassrumsklimat och 

variation av undervisningsform genom att eleverna får ta del av varandras syn och 

inlärningssätt.  
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3.	Metodologisk	ansats	och	val	av	metod	

	
I detta kapitel beskrivs val av undersökningsmetod, urval och genomförande, metodens 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska principer.	

	
3.1	Metodologisk	ansats	
 
Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning för att få svar på frågor 

med existentiell karaktär, som exempelvis egenupplevda erfarenheter, åsikter och inställningar. 

Jag hoppades på kvalitativa intervjuer skulle resultera i lärorika och intressanta svar utifrån 

lärarnas egna erfarenheter och deras aktiva arbete med elever i årskurs f–3. Jag utförde 

intervjuerna i små grupper där två stycken lärare deltog i första och tredje gruppen, och fyra 

stycken lärare deltog i den andra intervjun. Jag genomförde intervjuerna på tre olika skolor och 

i två olika kommuner. Frågorna utformades så att undersökningen blev smal men djupgående. 

För att få givande svar med hög validitet och reliabilitet tog jag reda på vilka svårigheter och 

svagheter som kunde påverka min undersökning när jag använde mig av intervju som redskap. 

Vid utformandet av frågorna formulerades de så att svaren inte skulle bli allmänna och 

intetsägande. Vidare tänkte jag på att formulera mina frågor så att respondenterna kunde utgå 

från sina egna erfarenheter och frågorna skulle inte vara abstrakta. Mina frågor har varit 

förutbestämda och jag har använt samma intervjuguide under alla tre intervjutillfällen, men 

själva intervjuerna varierade ändå en del, utefter respondenternas svar. Syftet med att jag har 

valt att använda mig av kvalitativa intervjuer i grupp var att jag ville få respondenterna att ge 

så uttömmande svar som möjligt. För att undvika att mina intervjuer blev som en muntligt 

genomförd enkät var jag noga med att lyssna på respondenternas svar och försökte att förstå 

vad de menade. Om jag kände mig osäker så ställde jag en följdfråga i syfte att klargöra svarets 

mening för att resultaten skulle bli så avspeglande och sanningsenliga som möjligt. För att 

undvika att mina erfarenheter skulle påverka svaren skrev jag ner mina förkunskaper och 

försökte att bortse från dem när jag formulerade mina frågor. Jag försökte även att bortse från 

dem under mina intervjuer. I samband med att jag formulerade mina frågor undersökte jag vad 

tidigare forskning har visat kring lässvårigheter (Johansson 2006, s. 31, 41– 47). Den 

sociokulturella teorin står bland annat för den sociala miljöns betydelse för språkutveckling. 

Teorin påvisar en syn på lärandet där lärandet sker genom människans egen kunskap i 

gemenskap med andra. I samspel med andra utvecklas människor och tar till sig kunskap och 
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det sker i den sociala miljön. Genom att använda mig av gruppintervjuer som redskap hoppades 

jag på att den sociala gemenskapen skulle fungera som en utgångspunkt för kunskap, och att 

lärarna på ett utvecklande sätt skulle komplettera varandra i gruppen (Eckeskog, 2015, s. 9).  

 

 

3.1.1	Val	av	metod	
	

Jag valde att använda mig av intervjuer för att få en djupare kunskap om hur lärare tänker och 

vilka föreställningar de har, både om sin egen förmåga men även om elevernas förmågor. 

Intervjuerna kan ge en djupare inblick i vad läraren avser att undervisa om och hur mycket 

läraren medvetet arbetar för att förebygga lässvårigheter än vad en enkät kan då respondenterna 

kan ge mer uttömmande svar och förklara mer. Genom att använda mig av intervju som redskap 

försökte jag synliggöra kunskap om både undervisningen och lärandet. Jag hoppades på att 

genom intervjuerna öka min förståelse för lärarnas förebyggande arbete inom lässvårigheter 

och på att få ta del av deras tankar, arbetssätt och erfarenheter. Då jag genomförde tre stycken 

kvalitativa gruppintervjuer där jag inte ställde ledande frågor eller styrde samtalen hoppades 

jag på att få en bred kunskap inom ämnet än vad en enkät hade kunnat bidra med (Kihlström, 

2007, s. 47–48). Varje grupp med intervjudeltagare innefattade 2–4 lärare. Jag valde att 

intervjua i liten grupp, dels för att alla lärarna ska komma till tals och dels för att frågorna skulle 

kunna komma ner på djupet. När en så pass liten grupp sitter och diskuterar hoppades jag på att 

de skulle komma på olika utföranden som de eventuellt gör omedvetet och utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv komplettera varandra. Vidare ville jag fånga upp vad det är som 

respondenterna uppfattar att deras kunskap och erfarenhet kan förebygga och hur de väljer att 

arbeta förebyggande med hjälp av den kunskapen (Kihlström, 2007, s. 54).  

 

3.1.2	Metoddiskussion	
 

Genom att hälften av informanterna är lärare som jag känner bidrog det till att jag hade svårare 

att bortse från min tidigare kunskap om lärarnas arbetssätt då jag är insatt i deras arbetsrutiner. 

Det gav mig en djupare förståelse för vad informanterna menade vilket medförde att jag 

upplevde att frågorna kom mer ner på djupet. Informanterna fick läsa igenom och godkänna 

den transkriberade intervjun och jag upplever att det endast har påverkat mitt resultat positivt.  
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En enkät hade kunnat användas i min undersökning, men jag tror att min undersökning gav mig 

ett bredare och djupare resultat genom att jag valde att intervjua i grupp och hoppades på att, 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv, få ut mer information då informanterna kunde prata fritt 

och därmed ta hjälp av varandra att komma på olika arbetssätt, strategier och metoder som 

många verksamma lärare kanske gör omedvetet. För att öka reliabiliteten i min undersökning 

kunde observationerna genomförts i syfte att förstärka min förståelse och för att tydligare och 

mer noggrant synliggöra fler detaljer kring lärarnas förebyggande arbete med lässvårigheter. 

Observationerna skulle dock behöva genomföras grundligt och under en längre tid för att 

tillgodogöra sig så mycket som möjligt av de verksamma lärarnas arbete. Skulle jag ha 

genomfört min studie annorlunda och haft mer tid så skulle jag ha kompletterat min 

undersökning genom observationer. 

Jag valde att spela in mina intervjuer för att jag skulle få med mig så mycket som möjligt och 

kunna lyssna flera gånger på svaren för att undvika missförstånd. Inspelningen medförde även 

att jag inte behövde anteckna under mina intervjuer, utan kunde fokusera på lärarna. Inspelning 

kan dock medföra en spänning och informanterna hade kunnat vara mer avslappnade om jag 

inte hade spelat in. Inspelningarna förstärker dock reliabiliteten och validiteten i min 

undersökning då jag kunde fokusera på vad informanterna berättade och jag kunde be dem 

förklara närmare om jag inte förstod riktigt vad de menade. När jag senare skrev ner resultatet 

kunde jag gå tillbaka och lyssna igen, trycka på paus för att få med allt och till sist så lyssnade 

jag igenom inspelningen samtidigt som jag hade resultatet nedskrivet framför mig.   

 

Det skulle kunna vara en nackdel att använda sig av gruppintervjuer om inte alla deltagare kom 

till tals, men under mina tre intervjuer deltog alla respondenter i samtalen utan att avbryta 

varandra. Genom att diskutera tillsammans framkom information som de annars inte skulle ha 

tänkt på. En del metoder och strategier görs omedvetet, men genom att lärarna diskuterade 

tillsammans så kompletterade de varandra. Dock skulle enskilda intervjuer bidra till att varje 

respondent fick mer tid att svara på frågorna. 
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3.2.	Urval	och	genomförande	
	

När jag gjorde mitt urval var mitt syfte att få ett så brett spann som möjligt. Jag försökte tänka 

på att få med en liten skola på landet och någon större central skola. Jag försökte att få variation 

på intervjudeltagarna utifrån vilken årskurs de arbetar i och hur länge de har arbetat som 

verksamma lärare. Min förhoppning var att få respondenter från både förskoleklass, årskurs 1, 

2 och 3, men även en klass med blandade årskurser. Jag valde även att genomföra min 

undersökning i olika kommuner. För att få intervjudeltagare tog jag kontakt via mail med lärare 

jag tidigare varit i kontakt med. Vid förfrågan om deltagande informerade jag även om att jag 

skulle använda mig av ljudupptag på min telefon för att kunna gå tillbaka och lyssna igen på 

intervjuerna. Jag kontaktade sammanlagt nio lärare varav åtta av dem tackade jag. Därefter 

mailade jag ut information till respondenterna om vilket syfte intervjun hade, vilka 

forskningsetiska regler som gällde och dess innebörd. Lärarna informerades också om vilka 

som skulle få ta del av undersökningen och vad jag skulle använda resultatet till (Björkdahl 

Ordel, 2007, s. 88). De frågor jag ställde var frågor utifrån min intervjuguide (se bilaga 3, s. 4) 

och respondenterna svarade utifrån sina erfarenheter. Det fanns ingen bestämd ordning under 

intervjun, utan den som kände sig manad fick ordet. Följdfrågorna som uppstod var inte 

bestämda innan och inte heller ledande (Kihlström, 2007, s. 47–48).	 

 

Intervjuguiden (se bilaga 3, s. 4) är utformad efter tre huvudfrågor med 4–5 delfrågor under 

varje del för att fördjupa och förtydliga frågeområdet. Jag försökte bortse från min tidigare 

kunskap om lässvårigheter för att ha en neutral inställning. För att undvika att stämningen skulle 

bli konstlad inledde jag samtalet med att prata om neutrala ting. Vi satt kring ett bord så att alla 

kunde se varandra i ögonen. Precis innan intervjun skulle börja informerade jag igen om att jag 

skulle spela in intervjun och frågade om alla respondenter kände sig okej med det. Det gjorde 

de. Undersökningen var planerad till ungefär 45–60 minuter då respondenterna lätt kan bli trötta 

om intervjun tar för lång tid, men även stressade om tiden är för knapp. Efter min första intervju 

gjorde jag en utvärdering och funderade på vilka problem som dök upp, vilka frågor som kom 

i centrum och vilka erfarenheter som jag fick med mig. Även efter andra och tredje intervjun 

genomfördes en utvärdering på samma sätt (Kihlström, 2007, s. 48–52).  Svaren 

transkriberades, bearbetades och analyserade för att kategoriseras. Sedan återgick jag till mina 

frågeställningar för att se om jag fick svar på dem (Kihlström, 2007, s. 54). 
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Jag nämnde ovan var åtta av nio tillfrågade lärare villiga att delta i min undersökning. Det 

resulterade i följande respondenter: 

 

Grupp 1 

Lärare A, behörighet grundskollärare åk 1–4, verksamlärare i 10 år. Arbetar nu i en åk 2.  

Lärare B, behörighet grundskollärare åk 1–7, verksam lärare i 24 år. Arbetar nu i en åk 2. 

 

Grupp 2 

Lärare C, behörighet grundskollärare åk 1–7, verksam lärare i 22 år. Arbetar nu i en åk 3. 

Lärare D, behörighet förskollärare, verksam lärare i 28 år. Arbetar i förskoleklass. 

Lärare E, behörighet grundskollärare åk 1–6, verksam lärare i 10 år. Arbetar nu i en åk 1. 

Lärare F, behörighet grundskollärare åk 1–7, verksam lärare i 18 år. Arbetar nu i en åk 2. 

 

Grupp 3 

Lärare G, behörighet grundskollärare åk 1–7, verksam lärare i 21 år. Arbetar nu i en åk f–1. 

Lärare H, behörighet förskollärare, verksam lärare i 38 år. Arbetar nu i en åk f–1. 

 

	
3.3	Validitet	och	reliabilitet		
	

Då min undersökning var en kvalitativ intervju med fasta frågor, ställde jag ibland 

kontrollfrågor för att klargöra att jag uppfattade tolkningen rätt. Genom att ställa kontrollfrågor 

i syfte att verifiera intervjudeltagarens tolkning ökar reliabiliteten som handlar om 

tillförlitlighet och noggrannhet. När det gäller validiteten, det vill säga att kontrollera, i min 

undersökning uppfattar jag den som hög, då min metod undersökte det den avsetts att 

undersöka. Vid intervjuer beror validiteten på dels kvalitén på undersökningen och förarbetet, 

likväl som på noggrannheten av analysen av deltagarnas svar och diskussioner. Efter 

transkriberingen gick jag tillbaka för att lyssna på intervjun samtidigt som jag läste den 

transkriberade texten för att kontrollera att jag fått med all information, vilket ökar validiteten 

i undersökningen. Jag skickade även aktuell del av rapporten till berörd intervjudeltagare för 

att få bekräftat att min tolkning var hållbar. Det jag hörde under intervjun var inte nödvändigtvis 

det som intervjupersonen menade och genom att deltagarna själva får läsa igenom och 

eventuellt korrigera missförstånd uppstår en deltagarvalidering. Genom att regelbundet 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka resultaten ökar validiteten (Kvale, 2014, s. 214, 296–
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298, 304). Validiteten i studierna är bundna till både forskaren och respondenterna. När 

forskaren granskar studien kritiskt, ifrågasätter kunskapen som lämnas och ställer sig frågor 

som exempelvis ifall det finns fler tolkningssätt, funderar över ställningstagande och 

regelbundet reflekterar över den ursprungliga frågeställningen och återkopplar till den medför 

det att analysen får högre validitet. Därigenom stärks studiens giltighet och undersökningens 

resultat förblir kopplat till de ursprungliga frågeställningarna. Genom att pröva studiens 

trovärdighet och diskutera svaren med andra blir det en kommunikativ validitet, och genom att 

forskaren och respondenterna tillsammans diskuterar svaren medför det en högre 

respondentvaliditet. (Dovemark, 2007, s. 150–151). Genom att intervjuguiden innefattar både 

syftet med min undersökning, mina frågeställningar och mina delfrågor ökades 

innehållsvaliditeten. För att ytterligare öka validiteten på min undersökning genomförde jag en 

provintervju med en bekant som arbetar på en skola samt rådgjorde med min handledare så att 

intervjuguidens frågor svarade på de frågor som den var avsedd att göra (Kihlström, 2007, s. 

231). När det kommer till validitet och reliabilitet har även tillvägagångssättet vid 

informationsinsamlingen betydelse då de är starkt sammankopplade med varandra. Det är 

viktigt att undersökningen sker under en viss tidsperiod då reliabiliteten annars sviktar 

(Karlsson, 2007, s. 249–251). Det faktum att jag spelade in intervjuerna var också något som 

stärkte reliabiliteten. Det medförde att allt som sagts under intervjuerna finns inspelat och att 

jag när som helst kunde gå tillbaka flera gånger för att tydliggöra respondentens utlåtande så 

att jag kunde redogöra svaren helt korrekt. Utan inspelning är det lätt att missa att anteckna 

delar av dialogen och därmed är det lätt att misstolkningar uppstår (Kihlström, 2007, s. 232). 
 

 

3.5	Forskningsetiska	principer		
	

För att skydda mina intervjudeltagare på bästa sätt har jag satt mig in i Vetenskapsrådets 

riktlinjer. I kommande kapitel kommer jag att redogöra för de forskningsetiska principer som 

råder när forskaren använder sig av intervjuer som forskningsdesign. 
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3.5.1	Information	om	individskydd	
	
	
Det är av stor vikt att alla undersökningar sker på ett etiskt korrekt sätt och det finns därför ett 

individskyddskrav som ska skydda människor som deltar i forskning så att de inte ska känna 

sig kränkta, förödmjukade eller komma till fysisk eller psykisk skada. Individskyddskravet ska 

fungera som ett skydd för den enskilde individen mot insyn i bland annat privatlivet och 

livsförhållanden. Anledningen till att forskning sker är för att det finns ett krav på att forskning 

ska göras, för att både samhället och individer ska utvecklas, kunskaper ska utvecklas och 

fördjupas och för att olika metoder ska förbättras. (HSRF, 2014, s. 5). Respondenterna mottog 

information (se bilaga 2, s 3) om de forskningsetiska reglerna i samband med att jag skickade 

ut missivbrevet (se bilaga 1, s.1) där deltagarna fick information om mig och i vilket syfte 

studien genomfördes. För att uppfylla individskyddskravet informerade jag respondenterna, 

enligt informationskravet, om i vilket syfte undersökningen gjordes, vilka roller respondenterna 

har och att de när som helst kunde avbryta sin delaktighet i undersökningen. För att skydda 

deltagarnas identitet kodades de redan vid transkriptionen och benämndes därefter men 

bokstäverna A–H. Intervjuinspelningarna på min mobil förde jag över till min dator och därefter 

raderades inspelningarna på mobilen (Björkdahl Ordell, 2007, s. 26–27). 

 

  

 

3.5.2	Utförande	av	metod	på	ett	etiskt	korrekt	sätt	
	

I Kvales (1997) bok står det att forskaren kan formulera ett etiskt protokoll att ha som stöd 

under formuleringen av intervjufrågorna. Forskaren blir då tvingad att tänka och planera i 

förväg på olika etiska dilemman som kan komma att uppstå under intervjuprojektet. Forskarens 

roll i undersökningen och hur insatt forskaren är i de etiska reglerna är avgörande för kvaliteten 

och för att hållbarheten i undersökningen ska ske på ett etiskt korrekt sätt. Genom att lära sig 

de etiska principerna medför det att intervjuforskaren blir etiskt ansvarsfull. För att planeringen 

och intervjuerna ska uppfylla de etiska principerna sker regelbundna avstämningar med 

principerna och med hjälp av protokollet uppmärksammas de känsliga frågorna och planeringen 

kan bli välgjord på ett etiskt korrekt sätt. (Kvale, 2014, s. 100–101, 111, 117). Jag satte mig in 

i principernas betydelse och tänkte på att mina frågeställningar inte skulle formuleras på sådant 

sätt att någon deltagares identitet eller arbetsplats skulle kunna uppfattas. När jag kontaktade 
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respondenterna var det endast dem jag var i kontakt med. När jag utförde intervjuerna blev 

respondenterna tilldelade var sin bokstav (se avsnitt 3.5.1) som de sa i samband med att de 

tillförde diskussionen något. Det gjordes för att jag skulle veta vem som sa vad vid 

sammanställningen av resultatet. Med tanke på konfidentialitetskravet, som balanserar mellan 

offentlighet och sekretess, förvarades allt insamlat material på ett sådant sätt att obehöriga inte 

har någon möjlighet att få tillgång till det. När min rapportering offentliggörs är alla individuella 

personuppgifter anonymiserade och därmed är det omöjligt för allmänheten att identifiera 

någon enskild individ. Allt insamlat material kommer endast att användas i undersökningens 

syfte, och inte på något vis till andra ändamål. Respondenterna blev även erbjudna tillgång till 

hela slutresultatet och fick information om var rapporten kommer att publiceras och hur de kan 

hitta publikationen (HSFR, 2014, s. 12–15). 
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4.	Resultat	
 

I detta kapitel redovisas resultat av min undersökning i en sammanfattad text. Som tidigare 

nämnts kommer deltagarna att vara helt avidentifierade och benämnas som lärare A–H. 

Resultatet kommer att redovisas utefter mina frågeställningar och delfrågor. 

 

 

4.1	Hur	arbetar	lärare	i	tidiga	åldrar	för	att	motverka	lässvårigheter?	
	

Här presenteras svaren på frågorna under min första delfråga. 

 

4.1.1	Vilka	olika	strategier	arbetar	du	med	när	det	gäller	läsinlärning?	
	

Samtliga skolor som deltog i undersökningen arbetar i förskoleklasserna utifrån 

Bornholmsmodellen, vilket innefattar bland annat mycket rim och ramsor, klapplekar och 

stavelser. De lyssnar efter ljud och tar in bokstäver. Lärare F berättar att sedan de har medverkat 

i läslyftet arbetar de mycket mer med högläsning, texter och samtal kring texterna, ordens 

betydelse och hur orden låter. Lärare G och H arbetar tillsammans i en f–1:a. Lärare H berättar 

att de arbetar mycket med olika språklekar för att fånga upp var eleverna befinner sig. Då 

synliggörs även vilka av eleverna som är med och är intresserade, och vilka som inte har kommit 

så pass långt än. Vidare arbetar de mycket med att leka med språket, munmotorik och rim och 

ramsor som är kopplade till rörelser. Lärare H berättar om hur de arbetar med munmotoriken 

genom att blåsa olika material så som pingisbollar eller att blåsa med sugrör. Klassen diskuterar 

tungans placering i munnen när de blåser, de pratar om lungorna och luften. Lärare G förklarar 

att då går det att upptäcka eventuella svårigheter, så som att eleven inte kan få fram alla ljuden 

som behövs vid läsinlärningen. Lärare H fortsätter med att berätta att om eleven har problem 

med att göra blåsljudet tränar de mycket på att blåsa exempelvis såpbubblor för att få igång 

motoriken i munnen därför att många ljud ligger i den munmotoriken. Lärare G berättar om ett 

material som de använder sig av, Fonomix munmetoden – fonologiskmultisensorisk 

läsinlärningsmetodik, som går ut på att förstå hur ljud blir till. Klassen lyssnar, känner och tittar 

på varandra hur munnen formas, hur det känns, hur lungorna används och hur det känns på 

halsen om den vibrerar när ett ljud sägs. Eleverna blir väldigt medvetna om hur ljuden blir till. 

De blir duktiga och medvetna om var tungan ligger i munnen vid olika ljud, om det kommer in 
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luft, om det känns på stämbanden och hur munnen ser ut när ljudet görs. Lärare H går vidare 

med att berätta att de pratar tokigt för att barnen ska höra och förstå sammanhanget och kunna 

avgöra om det är rätt eller fel. Ett exempel på en, som lärare H uttrycker sig, tokmening kan 

vara: Mamma gick in i duschen och satte sig på toaletten. Lärare G säger att det handlar mycket 

om språket och att höra och förstå sammanhanget. Vederbörande berättar om hur de därefter 

leker med orden, lägger till eller drar bort en bokstav och lyssnar vad det blir för ord. Inom det 

sociokulturella perspektivet (se avsnitt 2.5.2) anses eleven att lärandet sker via lek och spel där 

språkets uppbyggnad övas upp samt så tränas det sociala samspelet (Dyste, 2003, s. 48). 

 

Samtliga skolor arbetar med bokstavsgenomgångar, vad bokstäverna heter, hur de låter och hur 

de skrivs. Vidare gemensamt var upplägget med ordbilder, användning av både ord och 

tillhörande bild samt läsläxor från och med årskurs 1. Lärare C berättar att de tidigt ger läsläxor 

och att läsläxorna är kopplade till läromaterial så det skapar ett igenkännande. Vidare menar 

lärare C att det är av stor vikt att läraren tror på att eleverna kan och kommer att lära sig. Lärare 

D pratar om vikten av att uppmuntra barn när de läser. I årskurs två, där vederbörande jobbar, 

har de oftast kommit en bit med läsningen och då försöker läraren uppmuntra eleverna till att 

reagera när de stöter på ett ord som de inte förstår. En reaktion kan vara att de fortsätter att läsa 

då de kanske får en förklaring längre fram i texten, en annan att de frågar fröken eller någon 

annan tillgänglig vuxen. Det är viktigt att eleverna får tillgång till olika strategier att ta reda på 

ordets betydelse så att eleverna inte bara läser på och tror att de förstår.  

 

Lärare G och H använder sig av Bornholmsmodellen, men även andra metoder så som 

Språktåget, Att skriva sig till läsning och Fonomixmaterialet. De uttrycker att de blandar 

metoderna och plockar ur de bitar som de anser vara bäst. Forskningen visar att 

Fonomixmetoden ger resultat för alla barn. De anser att den modellen gör det möjligt att fånga 

upp många olika slags svårigheter. Genom bilder på munnar och ansikten som formar olika ljud 

kan en del förskolebarn skriva ord med hjälp av att lägga bilderna i rätt ordning och därefter 

skriva rätt symbol under korten. Vidare arbetar lärarna G och H mycket med att forma 

bokstäverna i olika material så som sand, vatten, lera, och även med kroppen. De använder sig 

av olika stationer för att barnen ska få mycket träning på hur bokstäverna ska formas. Det sker 

i samband med ramsor och sånger som hör ihop med specifika bokstäver som utgör extra 

kopplingar från flera olika håll. De menar att barn är olika och att de lär sig på olika sätt. Lärarna 

vill täcka en så bred front som möjligt och menar att en del elever uppfattar när de hör ljudet 

akustiskt, medan någon elev kanske ser sambandet när den får forma bokstaven i sand. Eleverna 
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hos lärare G och H får möjlighet att få samma genomgång två gånger i och med att det är en f–

1:a. Dessutom presenterar lärare H Läsfixarna, som är ett material kopplat till läsförståelsen, 

redan i förskoleklass. Läraren märker att eleverna fort snappar upp vad det är som de ska vara 

observanta på i texten, och de pratar mycket om textens innehåll.  

 

 

4.1.2	På	vilket	sätt	varierar	du	läsinlärningsstrategier	utifrån	ålder,	 individ	eller	
annat?	
	

Lärare A och B berättar att de utgår från det material de har. Deras specialpedagog kollar av 

var varje elev befinner sig i sin läsutveckling. De elever som behöver få enklare eller svårare 

utmaningar får individanpassade uppgifter i samma material. Lärarna ser till att alla elever möts 

på den nivån de befinner sig, och lärare B menar att alla elever måste blir utmanade på sin egen 

nivå, eftersom det annars är lätt att tappa dem. Lärarna ser till att lägga utmaningen så att den 

blir tillräckligt svår för eleven, men ändå nåbar. De tar in annat material vid behov, men försöker 

oftast hålla sig till samma material genom att förenkla det eller skapa någonting som utmanar 

elever som behöver anpassat material. Lärare D menar att upplägget när det gäller läsläxorna 

är sådant att eleverna ska läsa samma text minst 3 gånger för att de ska få öva in sig på att se 

ordbilden. Barnen lägger snabbt märke till att ju fler gånger de läser samma text desto säkrare 

blir de och det stärker deras självförtroende. De barn som har lite svårare med läsinlärningen 

får tillsammans med specialläraren träna intensivläsning under cirka åtta veckor. Läraren 

berättar att det ger resultat och påpekar att det är roligt när barnen själva märker att träning ger 

färdighet. Det är även viktigt att eleven vågar berätta om den har svårigheter och inte låtsas läsa 

eller memorera det som lästs. Vidare berättar lärare D om en metod som heter Festina Lente, 

vilket betyder skynda långsamt, som går ut på att eleverna använder en bok där de först läser 

själva i fem minuter, och sedan läser eleven upp samma text för sin bänkkompis. Då är texten 

bekant för att eleven redan har läst den en gång. Sedan får även kompisen läsa upp sin text. Då 

har eleverna fått läsa tyst, läsa högt och lyssna. Som avslutning ska eleverna skriva av de två 

sista meningarna som de läste, vilket bidrar till skrivträning också. Lärare D berättar att de 

individanpassar genom böcker med olika svårighetsgrad.  

Gemensamt för alla skolor var att specialläraren eller specialpedagogen hjälper till med att 

stämma av var eleverna befinner sig samt åsikten att alla elever behöver mötas där de. Det som 

skilde sig åt var upplägget av den individanpassade undervisningen utifrån material. Lärare E 

berättar att de använder sig av material som skolan köpt in tidigare för att förenkla eller om 
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någon elev behöver utmanas. Även läsläxor anpassas på samtliga skolor. Lärare G menar att 

det kan vara en svår utmaning att hitta rätt nivå till en elev som är tidig i sin läsutveckling, 

eftersom både läsningens svårighetsgrad och innehållet i texten ska vara individanpassat. 

Vidare påpekar lärare H att det är viktigt att de förskolebarn som faktiskt redan läser får göra 

det. Lärare G och H ser många fördelar med att arbeta tillsammans i en f–1:a, då det lyfter fram 

bland annat individanpassningen klart och tydligt. De använder sig av olika spel på olika nivåer 

och som tränar olika saker, som exempelvis att eleven måste läsa för att ta sig vidare till nästa 

nivå eller göra något ljud på vägen. Små böcker i olika nivåer lär sig barnen till slut utantill; då 

tränas ordbilder och det skapas en glädje och bygger självförtroende över att kunna läsa den 

boken, även om det var memorerat. Det är viktigt att eleven känner att den lyckas för det kan 

vara en utmaning att hålla kvar viljan när det är svårt att lära sig. Lärare G berättar att det är en 

utmaning att hitta lagom svåra uppgifter till alla barn, för det är så viktigt att barnen känner att 

det är kul och att de vill vidare. Lärare H fyller på med att informera om vikten av att ha en 

mottagare. Innan barnen förstår att de läser för sin egen skull är det viktigt att de har en 

mottagare, dels för motivationen och glädjen och även för att skapa ett intresse. Även här ser 

lärare G och H nytta av att jobba i en f–1:a, då de som kan läsa lite grand kan läsa för dem som 

inte riktigt är där än. Vidare påpekar lärare G viken av att ha en bra föräldrakontakt då det är en 

sak att läsa med läraren i skolan, men en helt annan sak att göra läxan hemma. Som lärare är 

det då bra att veta hur läxorna fungerar i hemmet. Respondenterna varierar medvetet strategier 

och metoder utifrån sin egen kunskap om metoden och strategin samt sin kännedom om eleven. 

Det stämmer överens med vad Hattie (2018, s. 13–14) (se avsnitt 2.5.1) förespråkar då han 

menar att läraren bör förstå varför den väljer att använda sig av en viss metod eller strategi. 

 

 

4.1.3	Hur	 fungerar	samarbetet	med	specialläraren	så	att	ni	kan	hjälpas	åt	om	ni	
lägger	märke	till	att	en	elev	halkar	efter?	
	

Samtliga lärare upplever att de har ett bra samarbete och specialläraren/specialpedagogen kollar 

av eleverna i första klass för att se var de ligger i utvecklingen. Då uppmärksammas tidigt vilka 

elever som behöver öva mer och vad de behöver träna på. Eleverna får tid hos 

specialpedagog/speciallärare vid behov. Samtliga skolor i studien diskuterar elever på 

elevhälsomöten, och tar även kontakt med specialläraren/specialpedagogen vid behov. Däremot 

upplever alla skolorna att det finns för lite tid och att specialläraren/specialpedagogen får 

prioritera. Det som skiljer skolorna åt är i vilken årskurs som specialläraren/specialpedagogen 
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kommer in, och om skolorna har tillgång till både en speciallärare och en specialpedagog eller 

bara till en av dem. Hos lärare G och H finns det en specialpedagog och hon kommer i redan i 

förskoleklass och genomför en kartläggning om vart eleven befinner sig i sin läsutveckling. Hos 

lärare A och B är det en speciallärare som är knuten till lågstadiet. Lärarna menar att det är en 

styrka därför att specialläraren ser alla klasser på lågstadiet och får därmed ett bredare spann än 

läraren som bara ser sin egen klass och nivån där. Hos lärare B finns det både en speciallärare 

och en specialpedagog som samarbetar. Det medför en trygghet ifall någon av dem blir 

sjukskriven en längre tid för då tappas inte eleverna.  

 

4.1.4	 I	 vilken	 årskurs,	 och	 på	 vilket	 sätt,	 är	 det	 lättast/svårast	 att	 upptäcka	 en	
eventuell	lässvårighet?	
	

Alla lärare var överens om att det kan vara en balansgång i början att avgöra om svårigheten 

vid läsinlärningen är en eventuell lässvårighet eller en mognadsfråga. Lärare D anser att det är 

svårare att avgöra ju äldre eleverna är, och ger ett exempel på om det kommer en ny elev till 

klassen eller om läraren börjar på en ny arbetsplats så kan elever ha hittat strategier för att dölja 

sina lässvårigheter. Lärare C fortsätter med att påpeka att med de yngre eleverna så ligger så 

stor del av lärarens uppdrag på att lära dem att läsa så då är läraren mer observant. På 

mellanstadiet så utgår lärare från att eleverna kan läsa, så om de har kommit på en strategi för 

att lura läraren så kan lässvårigheter kan vara svårt att märka. Lärare A menar att det syns tidigt 

om det är en elev som inte riktigt hänger med; det kan vara en mognadsfråga eller något annat, 

så som exempelvis att eleven ser sämre på ena ögat och inte orkar läsa så längre, och att lärarna 

är observanta på de barnen. Samtliga lärare anser att det går att urskilja tidigt om en elev har 

eventuella lässvårigheter då både lärare och speciallärare/specialpedagog gör regelbundna 

tester. Genom att så mycket fokus ligger på läsinlärningen så syns det tydligt om en elev har 

lässvårigheter; bakomliggande orsaker kan dock ta tid att reda ut.  

 

4.1.5	Anser	du	att	det	går	att	förebygga	lässvårigheter	med	ett	aktivt	förebyggande	
arbete?	Om	ja,	på	vilket	sätt?	
	

Samtliga lärare svarade ja och lärare G sa: ”Absolut, det måste vi ju tro. Annars vore det lönlöst 

att jobba”. Lärare A, B, D och E anser att en stor del av det förebyggande arbetet sker innan 

skolstart. Det sker i hemmet och på förskolan genom högläsning, rim och ramsor, skapa ett 
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intresse för bokstäver genom att exempelvis gå på bokstavsjakt i naturen. Där anser lärarna att 

grunden läggs. Lärare A tar även upp vikten av att det är ett bra och tillåtande klassrumsklimat, 

där det känns naturligt att arbeta i olika nivåer och att eleverna upplever att de vågar pröva även 

om det blir fel. Om de inte vågar pröva så kan det leda till att de helt slutar försöka. Det stämmer 

även överens med vad tidigare forskning visar (Taube, 2007, s. 109–117) (se avsnitt 2.4) som 

menar att ett bra klassrumsklimat kan främja självförtroendet och bidra till en positiv syn på 

läsning. Lärare C och E tog även upp vikten av att ha en tro på eleverna, och att få dem att 

känna att de läser för sin egen skull och att det finns ett lustfyllt syfte med läsningen.  Lärare A 

och B berättar att det i klassen handlar om att lägga läsningen på rätt nivå. Det ska vara lite 

utmanande, men inte för mycket. De förebygger även genom att försöka dela upp klassen i 

mindre grupper och genom mycket högläsning. De förklarar att en elev med lässvårigheter får 

slita hårt och lärare B uttryckte: ”vi gör vad vi kan för dem när de är här”, vidare menar de att 

eleverna är gynnade av allt de har fått med sig tidigare.  Lärare G och H jobbar mycket med 

språklekar, att få igång eleverna och få dem intresserade. Det ska vara kul med språk, ljud och 

att leka med ord. Det ska dessutom vara kul att lära sig saker.  

 

4.2	 Vad	 är	 lärare	 i	 årskurs	 f–3	 extra	 observanta	 på	 när	 det	 gäller	
läsinlärning?	Vilka	olika	tecken	på	lässvårigheter	kan	observeras	tidigt?	
	

Här presenteras svaren från min andra delfråga. 

 

4.2.1	 Vilka	 olika	 slags	 tecken	 reagerar	 du	 på	 när	 det	 gäller	 eventuella	
lässvårigheter	i	den	tidiga	läsinlärningen?	
	

Lärare F berättar att i förskoleklass är det just det här att lyssna efter ljud och att eleverna inte 

ser ordbilden som är ett varningstecken. Ofta lär de sig en ordbild ganska snabbt och kan se på 

exempelvis klasskompisarnas namn vad det står. De flesta lär sig känna igen sina kamraters 

skrivna namn, men en del lär sig dem inte och det ska man vara lite observant på. Lärare B 

poängterar att i den tidiga läsinlärningen så hänger kanske inte alla eleverna med. I exempelvis 

Bornholmsmodellen, så kan de kanske inte rimma eller klappa stavelserna i sitt namn eller andra 

ord. Säger läraren katt och de ska rimma på ordet så kan de svara vad som helst, för eleven 

uppfattar inte rimmet. Det är ett tecken. När eleverna börjar skriva så vänder de bokstäver, 

monterar och ritar ihop bokstäver. Ett tecken kan vara att eleven inte vill delta i undervisningen. 
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Lärare H tänker på barn som kanske säger fel ljud, om de jobbar med s och eleven säger t 

istället. Att eleven inte kan härma ljudet. Då känner lärare H oro och undrar om det kan vara 

något fysiskt eller något annat. Vidare berättar lärare G och H att de ibland i språklekarna ger 

olika muntliga instruktioner. Där varierar det, en del barn kan komma ihåg och genomföra två 

saker, en del barn fem. Det har med arbetsminnet att göra och därmed med läsningen. Har en 

elev fullt upp med att komma ihåg en instruktion så känner lärarna oro och då upprepar de leken 

ofta för att se om det sker någon utveckling. De tränar minnet och kopplar ihop till ett 

sammanhang. Ibland har barn ingen röd tråd när de berättar och det är svårt att följa med i 

berättelsen. Då är lärarna observanta och försöker hjälpa eleverna att hitta den röda tråden. 

Lärare C, D och E är överens om att de känner oro om exempelvis inte läsriktningen är 

konsekvent, om eleven inte känner igen högfrekventa ordbilder utan ljudar orden varje gång de 

dyker upp i texten, om eleverna hoppar över ord och inte rättar sig själva när de läser fel, utan 

fortsätter att läsa utan att reagera på att meningen inte stämmer alls. Eleven kan ändra 

ändelserna eller utelämna dem helt och de kan läsa med stackato, det vill säga knyckig läsning 

då eleven läser bokstav för bokstav. Det är ett varningstecken. Ytterligare ett tecken är om 

eleven vänder på bokstäver, exempelvis b och d och inte heller ser om det är b eller d i en text. 

Respondenternas svar överensstämmer med tidigare forskning där Taube (2007, s. 65) (se 

avsnitt 2.1) menar att lässvårigheter i första hand bottnar i problem i avkodningsfasen. 

 

4.2.2	Uppfattar	du	att	det	 finns	någon	koppling	mellan	 lässvårigheter	och	andra	
ämnen?	(Bortse	från	svårigheter	att	 läsa	en	text	vid	textuppgifter.)	Om	ja,	vilken	
koppling	och	på	vilket	sätt	märks	det?	
	

Här var samtliga lärare överens om att de inte kunde se något samband, dock kunde elever 

ibland ha svårigheter i alla ämnen. Lärare A påpekar att elevernas svårigheter ibland kan sätta 

sig på självförtroendet. Om en elev är svag i läsningen så kan den tro att den inte kan något alls. 

Lärare E tycker att det ibland kan vara så att om barn har lässvårigheter så kan de ibland glänsa 

lite i exempelvis matematik. Då kan det handla om att eleven upplever trygghet i ett annat ämne. 

 

4.2.3	Vilka	olika	bakgrundskunskaper	till	olika	lässvårigheter	tycker	du	är	viktigt	
att	 ha	 kännedom	 om?	 På	 vilket	 sätt	 medför	 kunskapen	 att	 tidiga	 tecken	
uppmärksammas?		
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Samtliga lärare var överens om att det är av stor vikt att läraren är informerad om alla olika 

bakgrundsvariabler som kan komma att påverka läsinlärningen. Lärare B menar att ju mer 

information läraren har, desto snabbare fångas eleven upp. Läraren träffar eleverna dagligen 

och kan uppmärksamma detaljer snabbare om den har tillgång till bakgrundsinformation, vilket 

gynnar eleven. Exempelvis om en elev har problem med ett öga så orkar kanske den eleven inte 

läsa så länge. Samtidigt kan en annan elev också ha problem att läsa längre stunder, men för 

den eleven är det uthålligheten som ställer till problem. Eleven med ögonproblem kanske får 

läsa kortare stunder fast oftare, medan eleven med uthållighetsproblem behöver träna på att läsa 

längre stunder. Lärare A anser att ju mer läraren kan om barnen desto bättre kan läraren hjälpa 

dem. Då är det lättare att individanpassa. Föräldrar är en bra källa till bakgrundskunskap om 

barnet, och det är viktigt att diskutera med kollegor. Lärare C och D lyfter vikten av att få en 

grundlig överlämning från förskoleklassen med rätt information. Lärare G och H påpekar också 

att vetskapen om bakomliggande problem medför att de kan individanpassa undervisningen. 

Som exempel nämnde de att om en elev hör sämre på ena örat är placeringen i klassrummet 

viktig, annars kanske eleven bara uppfattar delar av undervisningen. Ett annat exempel de gav 

var om ett barn har dyslexi behöver den eleven träna extra mycket på att läsa. Finns det en 

problematik är det viktigt att läraren får veta det för att kunna möta barnet på rätt sätt för att det 

ska kunna lära sig att läsa. Det gäller få rätt infallsvinkel så att det inte blir ett misslyckande. 

Barnet ska fortfarande kunna känna sig stolt och att känna att det kan. Även tidigare forskning 

(Snowling och Hulme, 2012) (se avsnitt 2.2) visar att lärarnas kunnande är en avgörande faktor 

och att elever har behov av olika undervisningsformer beroende på anledningen till 

lässvårigheten.  
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4.2.4	 Upplever	 du	 något	 samband	 mellan	 lässvårigheter	 och	 svårigheter	 med	
läsförståelsen?	Kan	du	förklara	hur	du	menar?	
	

Här var samtliga lärare enade om att det inte finns något tydligt mönster. Elever som har svårt 

att läsa kan ha svårt med läsförståelsen därför att de behöver få upp ett läsflyt för att kunna 

lägga fokus på vad texten handlar om. Har eleven svårt med avkodningen hamnar 

koncentrationen på att ljuda sig igenom meningarna och då kan det vara svårt att även lägga 

fokus på innehållet. Det finns även elever som stakar sig igenom orden men förstår textens 

innehåll till fullo. Det finns elever som läser väldigt långsamt men ändå förstår vad de läser för 

att de är vana att höra på sagor och har ett bra ordförråd, medan det finns elever som har ett bra 

flyt men inte har en aning om vad de har läst. Alla lärarna hade upplevt båda delarna, och ansåg 

att det inte finns något samband. Det har rått oenighet i tidigare forskning kring sambandet 

mellan lässvårigheter och svårigheter kring läsförståelsen (se avsnitt 2.1). Dock förespråkar 

flera forskare (Taube, 2007, s. 65–66) (Fridolfsson, 2015, s. 233) (se avsnitt 2.1), precis som 

respondenterna uttrycker, att det inte behöver ha ett samband då problem med avkodningen kan 

uppta elevens koncentration och då kan innehållet i texten missas. 

 

4.3	Vilka	grunder	lägger	lärare	extra	vikt	på	när	det	gäller	läsinlärning,	och	
varför	har	de	valt	att	fokusera	på	dem?	
	

Här presenteras resultatet från min tredje och sista delfråga. 

4.3.1	Vilka	delar	anser	du	är	viktigast	när	det	gäller	tidig	läsinlärning?	
	

Samtliga lärare sade sig lägga vikt på att koppla ljud till bokstav, rimma, ramsa, leka med ord 

och ordbilder, avkoda, textsamtal, kopplingen mellan ord och bild och att koppla ljud till 

bokstav. Leken med ord och ljud är viktig och de tränar på var i ordet som exempelvis s hörs i 

sol och visar även en bild på en sol. Vidare arbetar samtliga skolor med att ta bort och lägga till 

en bokstav eller ett ljud. De arbetar mycket med stavelser, hur många ljud som hörs i ett ord 

och olika klapplekar. Lärare C, som arbetar i en årskurs 3 jobbar mycket med konsonanter och 

vokaler och berättar att de brukar ljuda ihop svåra ord flera gånger för att eleverna ska lära sig 

att känna igen ordbilder.  
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4.3.2	I	vilket	syfte	uppmärksammar	du	just	dem?	
	

Enhetligt svar från samtliga lärare var att syftet är att eleverna ska knäcka läskoden och lära sig 

att läsa. Lärare G och H poängterar att de använder sig av flera olika metoder för att fånga upp 

alla barn. De menar att alla människor är olika och lär på olika sätt så därför erbjuder de en bred 

grund med flera olika möjligheter för eleverna att ta till sig undervisningen och att bli medvetna 

om språket. 

 

4.3.3	Om	en	elev	har	svårt	att	knäcka	läskoden,	hur	går	du	vidare	med	det	i	ditt	eget	
arbete?	
	

Här varierade svaren lite. Lärare A och B berättar att de går igenom ljuden igen, fast på ett annat 

sätt. Behöver eleverna mycket mer tid så kan de få gå om ett år istället för att kämpa och traggla 

och aldrig komma i kapp, om de inte har knäckt koden alls i slutet av 1:an. De använder sig av 

olika material i samråd med specialläraren som kopplas in väldigt fort och specialläraren testar 

barnen regelbundet. Eleverna kanske förstår bättre på ett annat sätt så därför varieras 

undervisningsmaterialet. Lärarna förespråkade mycket lästräning. Lärare C, D och F förklarar 

att de diskuterar med kollegor för att få nya idéer. De använder sig av ordbilder på så sätt att 

eleverna får lägga ihop rätt bild med rätt ord. Har eleven svårt att ljuda ihop ordet så kanske det 

går att koppla ihop ordbilden med en bild, exempelvis en bild på en ko och en bild med ordet 

ko. Ibland är det svårt och man vet inte hur man ska gå vidare. Då är det viktigt att traggla vidare 

och inte ge upp. Lärarna poängterar att inlärningen måste få ta tid och vikten av att tro på att 

läsningen till slut faller på plats. Lärare G och H funderar över var problemet ligger och backar 

för att undersöka vad det är som de har missat. Eleverna får enklare uppgifter för att få känna 

att de lyckas. Lärarna utgår ifrån sig själva och backar och analyserar var de har missat något. 

De gör det lättare för eleven, tar färre bokstäver och prövar på olika sätt. Det behövs kanske en 

repetition. De prövar nya sätt, och leker med ord och ljud, backar tillbaka och prövar igen. Så 

som de har gjort tidigare kanske inte har gagnat det här barnet. De startar på nytt där eleven 

lyckats senast.  

 

Gemensamt för alla lärare var att de poängterade vikten av att ha ett bra samarbete med hemmet, 

och berätta för föräldrarna så de är involverade och får information om vad de kan göra 

hemifrån för att hjälpa sina barn. Det finns bra appar som är kopplade till läromedel. Det kan 
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vara roligt att jobba med hemma, till exempel att lösa korsord och att dra rätt ljud till rätt bokstav 

med mera. Många appar är dessutom gratis, vilket gör det lättare för familjen att använda 

hemma om de har tillgång till en läsplatta. 

	
4.3.4	Upplever	du	att	bakgrunden	till	lässvårigheter	har	betydelse?	På	vilket	sätt	i	
så	fall?	
	

Här ansåg alla åtta lärarna att det har stor betydelse därför att det kan vara något medfött som 

gör det svårare för eleven, eller så kan det bero på att i den elevens hem har familjen aldrig 

öppnat en bok. Det är helt olika orsaker och då behöver lärarna arbeta på olika sätt, och den 

eleven som aldrig fått läst för sig kommer troligtvis att klara det ändå fast den kan behöva 

mycket extra stöd. Är det något medfött problem som orsakar lässvårigheter kan det vara 

svårare att påverka, men lärare A uttrycker att de gör vad de kan för eleverna under tiden de är 

i skolan. Lärare F berättar att skolsköterskan alltid genomför hälsosamtal i förskoleklassen och 

då får läraren veta om det är något speciellt som exempelvis synfel. Lärare G och H berättade 

att barn som är förlösta med kejsarsnitt kan ha vissa fysiska svårigheter så som att sitta still på 

en stol, vilket kan påverka läsinlärningen. Lärarna får då tänka ut ett annat sätt att sitta på och 

menar att om eleven sitter i en annan position kan medföra att den klarar av att sitta still då det 

kan ha med reflexer i ryggen att göra. Enligt den forskningen (Gustavsson, Hugoh, 1987) som 

det här är baserat på så går de motoriska bekymren att träna bort. Vid sådana tillfällen brukar 

lärare H, som även håller i gymnastiken, tänka på att alltid ha någon station under idrotten för 

att träna specifika besvär. Det är en förskole– och skolpsykolog, Björn Gustavsson, samt en 

lågstadielärare, Sol-Britt Hugoh (1987), som har skrivit boken Full fart i livet, som berör ämnet. 

4.3.5	 På	 vilket	 sätt	 anser	 du	 att	 högläsning	 i	 skolan	 har	 betydelse	 för	
läsinlärningen?	
	

Här svarade samtliga lärare att högläsning har en positiv inverkan på läsinlärningen och att det 

i skolan ofta väljs andra böcker än i hemmet. Högläsning gynnar ordförrådet, tränar olika 

lässtrategier, öppnar upp för samtal och skapar en förståelse för den narrativa uppbyggnaden 

vilket leder till att eleven klarar läsningen bättre eftersom den känner igen orden och strukturen 

i berättelsen. Lärare A och C poängterar att det även gynnar elever som har ett bra läsflyt och 

en bra läsförståelse då lärare ofta läser med inlevelse och lägger betoning på olika ord och 

stycken. Det är viktigt att lärare lever sig in i berättelsen när de läser, för att skapa ett intresse 
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och engagemang. Det medför automatiskt att eleverna även lättare tar till sig nya ord och då 

känner de igen orden när de dyker upp i texten när de därefter själva läser den. Lärare C berättar 

även att läsläxan läses upp högt innan eleverna tar hem den nya läxan, för att ge dem en 

förförståelse och för att gå igenom nya ord och samtala om vad som händer i kapitlet. Det 

hjälper även eleverna att se den röda tråden. Utöver det som tidigare skrivits berättade lärare G 

och H att det skapar en trivsam stund där barnen kan leva sig in i en berättelse och uppleva olika 

känslor som vidgar deras vyer, världar och inlevelseförmåga, vilket medför att det är enklare 

när eleven själv ska läsa eller skriva en text. Det ger också en förståelse för att symbolerna i en 

bok bildar ljud och ord. Det stämmer överens med vad tidigare forskning (Heimer, 2016, s. 15–

16) (se avsnitt 2.3) där författaren menar att högläsning är grunden till allt läsande, bidrar till 

språkutveckling, ökar ordförrådet, utvecklar lässtrategier, skapar en förståelse för språkets 

uppbyggnad och struktur samt utvecklar känsloregistret. 

 

4.4	Sammanfattning	
	

Min studie påvisar att det mesta av lärarnas arbetssätt och förhållningssätt var likartat. Det som 

skilde sig åt var arbetssätten i förskoleklassen och i f–1:an där undervisningen utgick från 

betydligt mycket mer lek. Flera av lärarna påpekade vikten av att lärandet skulle upplevas som 

lustfyllt. Informanterna menade att tecknen för eventuella lässvårigheter syns som tydligast 

under de första skolåren och därför är vetskapen om olika tidiga tecken viktig. Samtliga lärare 

menade att det är viktigt att eleverna känner att läraren tror på dem, och att eleverna själva 

känner att de duger och att de lyckas. Vidare påvisar min studie att samtliga lärare medvetet 

utgår från speciella strategier och metoder, samt ändrar dem vid behov. 
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5.	Analys	och	diskussion	
 

I detta kapitel diskuteras och analyseras metod- och resultatdel utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkt samt tidigare forskning och litteratur.  

 

 

5.1	Resultatanalys	och	diskussion	
	

Både forskare och studiens informanter är överens om att högläsning utgör en viktig del inom 

läsinlärningen och att barn som får mötas av mycket högläsning tillgodogör sig den narrativa 

strukturen, ökar sitt ordförråd, träna upp lässtrategier och förbättrar sin läsförståelse. De är även 

överens om att lässvårigheter kan förebyggas genom bland annat högläsning. Det menar även 

Heimer (2016, s. 15) som uttrycker att högläsning är fröet till all läsning. Vidare skriver hon att 

genom högläsningen får barnen uppleva vad läsning är, det medför ett möte mellan vuxna och 

barn, det skapar samtal kring texten och en gemensam stund. Högläsningen främjar även 

språkutvecklingen och öppnar upp för ett intresse för böcker och läsning. Allt det här bidrar till 

att hjälpa eleven i sin egen läsinlärning. Damberg och Nilsson (2015, s. 15–16) menar att 

högläsning är ett förebyggande arbete när det gäller lässvårigheter och barn som möts av 

högläsning i både hemmet och i förskolan gynnas avsevärt. Alla barn gynnas av att få mötas 

med högläsning och barn med lässvårigheter kan inte få för mycket högläsning. Informanterna 

i min studie menar att högläsning bidrar avsevärt till läsinlärningen. Genom att sitta tillsammans 

och lyssna på en berättelse och därefter diskutera textens innehåll skapas inte bara en förståelse 

för den narrativa uppbyggnaden, utan också, utifrån ett sociokulturellt perspektiv, ett 

gemensamt lärande då fler synsätt och tankar kan diskuteras och olika kopplingar göras så som 

text-till-text, text-till-världen och text-till-mig själv och det kan bidra till en gemenskap. Vidare 

framkom det i min studie att informanterna ansåg att högläsning medför att erfarenheter och 

åsikter delas och diskuteras, den gynnar klassrumsatmosfären på ett positivt sätt, hörförståelsen 

tränas och genom en läsning med inlevelse så utvecklas elevernas kommunikativa förmågor 

och deras lässtrategier tränas. Min studie omfattar de åtta informanterna som tidigare nämnts 

och därmed grundar sig studiens resultat endast i dessa informanters arbetssätt och 

förhållningssätt.  

 

Det har framkommit i min studie, att informanterna upplever att ett bra klassrumsklimat och en 

lustfylld undervisning främjar lärandet. Alla informanterna påpekade att ett lustfyllt lärande är 
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viktigt för att skapa engagemang och väcka intresse, och det menar även Körling (2012, s. 73–

74) då hon beskriver att det är arbetsamt att ha tråkigt vilket lättare leder till att det blir stökigt 

i klassen och det i sin tur påverkar klassrumsklimatet (se avsnitt 2.4).  

 

I min studie framkom det att respondenterna ansåg att ett lustfyllt lärande är av stor vikt och 

lärare G, H och F, som arbetar i förskoleklass och i en f–1:a, menar att lärandet bygger på att 

lustfyllt leka och att skapa en gemenskap där eleverna lär genom bland annat olika lekar och 

spel. Lärare G och H tog vid flera tillfällen upp vikten av att ha en bred och varierad 

undervisning då alla elever lär på olika sätt. Deras åsikter stämmer väl överens med läroplanen 

som framhåller att skolans grundläggande värden ska främja elevernas utveckling och lärande, 

samt att skapa en livslång lust lära (Skolverket, 2011, s. 9). Även Dysthe (2003, s. 31) (se avsnitt 

2.5.2) menar att utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärandet i samband med andra och att 

en avgörande aspekt på läromiljön är balansen mellan eleverna och deras sociala gemenskap. 

Lärarnas åsikter sammanfaller också med literacypraktiken (Eckeskog, 2015, s. 15) (se avsnitt 

2.5.1) där både avkodning och läsförståelse förespråkas att läras in i gemenskap med andra. I 

läroplanen (2011, s. 10) står det att skolan ska erbjuda kunskap i olika uttrycksformer som har 

ett samspel med varandra. Undervisningen ska ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa 

ett lärande där alla olika kunskapsformer möts och bildar en helhet. Genom att ha en balanserad 

samansättning av innehåll och arbetsformer skapas en harmonisk utveckling hos eleverna. 

Literacypraktiken (Eckeskog, 2015, s. 17) menar att genom leken kan barn ta till sig och 

förmedla innehåll innan de faktiskt lärt sig dess innebörd. Genom att koppla ihop lek och 

traditionellt lärande ges barnet fler möjligheter att ta till sig kunskap. För att eleverna ska få stor 

möjlighet till att ta till sig kunskap framkom det av alla informanter att de varierar läromedel 

för att få med sig alla elever, men endast respondenterna i förskoleklassen och f – 1:an uttryckte 

att de varierade själva undervisningen i väldigt hög grad. Alla informanter sa sig dock variera 

sin undervisning och sitt material i den mån det finns utrymme för att få med sig så många 

elever som möjligt. Lärarna samarbetar med specialpedagog/speciallärare för att få fram rätt 

undervisningsmetod och rätt material och de prövar tills de hittar ett fungerande sätt.  

 

Alla informanter var eniga om att det är lättare att upptäcka lässvårigheter i tidig ålder, men 

samtliga informanterna nämner att även om lärarna ser olika tecken tidigt så är det en 

balansgång mellan om det är en mognadsfråga eller en lässvårighet. Lärare D och C menar 

också att det är svårare ju äldre eleven är att upptäcka en lässvårighet, då eleven kan ha kommit 

på någon strategi som hjälper till att dölja svårigheterna. Det visar även tidigare forskning 
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(Taube, 2007, s. 109) som påvisar att tidiga tecken och att upptäcka lässvårigheter framkommer 

så tidigt som under första eller andra skolåret. Flera av informanterna menade att en lässvårighet 

är svårare att upptäcka när eleven passerat lågstadiet för då kan den använda sig av olika 

strategier för att dölja sin lässvårighet. Det stämmer överens med vad Myrberg (2007, s. 73, 75) 

poängterar, och han förklarar att det är av stor vikt att olika tecken på lässvårigheter 

uppmärksammas tidigt så att stöd och aktiva insatser sätts in i tidig ålder. Han menar att det kan 

vara ett trauma för en elev att inte behärska läsningen så som kamraterna gör vilket kan leda till 

att eleven utvecklar olika strategier för att dölja sina svårigheter. Exempel på sådana strategier 

är att dra nytta av bilderna i texten, sammanhanget, muntliga ledtrådar, att ställa frågor om 

texten och att vara aktiv i samtalen kring texten. 

 

Även klassrumsklimatets betydelse nämnde samtliga informanter och det har framkommit 

tydligt när jag har läst tidigare forskning och böcker kring lässvårigheter. Ett positivt 

klassrumsklimat är en viktig bit i det förebyggande arbetet. Inte bara för att, som tidigare har 

nämnts både från informanterna men även utifrån litteratur, det ska kännas bra att läsa, svara 

och diskutera i klassen utan rädsla för att säga fel– utan även för att skapa en fin gemenskap där 

eleverna trivs och har roligt tillsammans vilket leder till en lustfylld miljö där lärandet är roligt. 

Lärare A menar att klassrumsklimatet har en viktig betydelse då det är lättare att upptäcka en 

svårighet om eleverna känner sig trygga i klassen och att det känns okej att svara eller läsa fel 

och att vara på olika nivåer. Alla informanter var överens om att självförtroendet är av stor 

betydelse. Det är viktigt för eleven att få känna att den kan och duger, så alla informanter 

berättade att de ser till att anpassa exempelvis böcker efter elevernas färdighet. Att eleverna har 

lärt sig en kort text utantill ger glädje och självförtroende vilket leder till en positiv syn på 

läsning. Det stämmer överens med vad Taube (2007, s. 109) anser som menar att en del av det 

förebyggande arbetet är att skapa en positiv klassrumsatmosfär vilket även leder till bättre 

självförtroende.  

 

 

Hälften av informanterna ansåg att mycket av det förebyggande arbetet sker innan skolstart, i 

både hemmet och på förskolan. De menade att skapandet av intresse och arbetet med den 

fonologiska medvetenheten är betydelsefull inför den kommande läsinlärningen och det sker 

innan skolstart precis som Frykholm (2007, s. 114) (se avsnitt 2.4), Myrberg (2006) (se avsnitt 

2.4) och Damberg och Nilsson (2015, s. 16–18) (se avsnitt 2.3) förespråkar. Vidare arbetar 

lärare F, G och H med att förebygga lässvårigheter genom att leka, rimma, ramsa, spela och 
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tillsammans skapa en lustfylld miljö där eleverna lär tillsammans, precis som det sociokulturella 

perspektivet förespråkar. Jag kunde tyda av mina informanter att det gynnar eleverna att få lite 

enskild undervisning. Lärarna försökte att lösa det så gott det gick med exempelvis olika 

stationer som eleverna roterar kring, fler än en vuxen i klassen och genom hjälp från 

specialläraren. Jag kan se att lärarna tar till vara på alla möjligheter för att kunna ge eleverna 

lite extra tid och uppmärksamhet.  

 

Lärare G och H, som arbetar i en f–1:a,  poängterade flera gånger att de ansåg att eleverna 

gynnas läromässigt av att gå i blandade årskurser då undervisningen automatiskt är lättare att 

individanpassa och de yngre eleverna dras med av de äldre, och de äldre får känna sig duktiga 

vilket stärker deras självförtroende. Myrberg (2001, s. 11) nämner att läsförmågan inte uppstår 

av sig själv eller ur en lässtimulerande miljö, utan den framkommer från ett aktivt lärande äldre 

kamrater kan fungera som instruktörer.  

 

Samtliga lärare använder sig av samma strategier vid läsinlärning utifrån den åldersgrupp de 

arbetar med. De är överens om att variera materialet och använder sig av extramaterial från 

antingen samma läromedel, tidigare läromedel eller något annat material i samråd med 

speciallärare/specialpedagog. Jag kan tydligt se att lärarna arbetar sig fram för att hitta alla 

elevers startgrop och beroende på vilken årskurs lärarna undervisar i så varierar bredden mellan 

olika material, spel och lekar. Respondenterna påpekade att alla elever är olika individer och 

lär sig på olika sätt så därför är det viktigt att variera metoder, strategier och material för att 

hitta elevens startgrop. När det gäller metoder och strategier har tidigare forskning varit av olika 

åsikter där Fryklund (2007) menar att valet av metod inte har någon avgörande betydelse för 

elevers läsinlärning. Han nämner i stället att elevernas uppväxtmiljö har den mest avgörande 

betydelsen, och då framför allt den sociala bakgrunden samt vårdnadshavarnas intresse för att 

berätta, sjunga och läsa för sina barn. Fryklund påpekar att det i skolan är lärarens kompetens i 

att se och förstå elevernas inlärningsstrategier, samt att ge målinriktat stöd till de elever som 

har valt mindre framgångsrika strategier (s. 115). Hattie (2012) är av en annan åsikt då han 

anser att när det kommer till inlärningsprocessen är det läraren som utgör den viktigaste aktören 

och det är läraren, med sina kunskaper, som kan göra stor skillnad för eleverna (s. 42–43). 

Vidare menar Hattie (2018) att en skicklig lärare förstår vilka metoder och strategier som 

fungerar och är mest effektiva, och att en del metoder fungerar bättre för vissa elever än för 

andra. En skicklig lärare kan erbjuda eleverna fler inlärningsvägar och en meningsfull och 

välplanerad undervisning. Eleverna ska ha lämpliga mål, bli utmanade, få ge och ta emot 
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återkoppling och få pröva nya strategier om de gamla inte leder till lärande. Hattie poängterar 

även att det skapas en glädje av att arbeta tillsammans med eleverna för att de ska uppnå sina 

mål vilket även flera av informanterna nämnde (s. 14). 

 

I sambandet mellan lässvårigheter och svårigheter med läsförståelsen eller svårigheter inom 

andra ämnen ansåg sig ingen av lärarna se någon direkt koppling. De menar att en svag elev 

kan ha svårigheter i alla ämnen, en duktig läsare kan ha svårt med läsförståelsen och en elev 

med lässvårigheter kan förstå textens betydelse trots knagglig läsning. Elwérs (2014), Myrberg 

(2001), Snowling och Hulme (2012), är av olika åsikter när det gäller sambandet mellan 

svårigheterna. Min studie påvisar att informanterna inte kan se någon tydlig koppling, men 

studiens resultat visar inte heller att det rent generellt inte finns någon koppling då en fallstudie 

av detta slag är alltför begränsad för att synliggöra eventuella kopplingar. Mer djupgående 

studier behövs. De olika orsakerna till lässvårigheter spelar en stor roll då bakgrunden till 

svårigheten är en viktig del av elevens framtida läsinlärning. Lärarna var enade om att 

bakomliggande orsak till elevers lässvårighet är av betydelse då det kan vara både genetiskt, 

socialt eller fysiskt och ska behandlas utifrån den orsak som frambringar lässvårigheten.  

 

 

 

6.	Slutsats	och	vidare	forskningsfrågor	
	

Det framkom genom informanterna i min studie att det finns flera olika bakomliggande orsaker 

till lässvårigheter och det är viktigt att som lärare vara insatt i att det krävs olika former av 

insatser beroende på vilken bakomliggande orsak en lässvårighet har. Det poängteras också ofta 

att det är av stor vikt att läraren arbetar förebyggande för att minska risken för lässvårigheter. 

Det förbyggande arbetet innebär att vara lyhörd och att observera eleverna för att utifrån sin 

förkunskap om lässvårigheter kunna se tidiga tecken, så som att eleverna inte hör stavelser eller 

kopplar ihop ljud och bokstav. Vidare kan tidiga tecken innebära att eleverna inte lär sig 

ordbilder, att de vänder på bokstäver och inte har en konsekvent läsriktning. Vidare poängterade 

lärarna betydelsen av att se varje elev individuellt. Lärarnas aktiva arbete med läsinlärning är 

också ett förebyggande arbete då alla elever behöver mycket träning. En stor del av det 

förebyggande arbetet kring läsinlärningen sker genom att små barn får mötas, både i hemmet 

och på förskolan, av mycket högläsning och lek med ord och ljud. Informanterna menar att 
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lässvårigheter och svårigheter med läsförståelsen inte behöver hänga ihop, utan att elever med 

lässvårigheter kan ha en bra läsförståelse och att även elever som läser bra inte behöver ha en 

bra läsförståelse. Samtliga lärare använde sig av samma strategier vid den tidiga läsinlärningen, 

som exempelvis bokstavsgenomgångar, förstå sambandet mellan bokstavens ljud och symbol 

samt ordbilder. Lärarna motiverade sina val av strategier och varför de fokuserade på just dessa 

med att eleverna ska lär sig att läsa och behöver kunna alla bokstäver samt bokstävernas ljud. 

Det som utmärkte sig i min studie var arbetsgången hos lärarna som arbetar i en klass med 

blandade årskurser. De menade att deras elever dels fick repetition av tidigare undervisning 

samtidigt som de yngre gynnades av att delta i en del av arbetsgången hos de äldre.  

När det gäller framtida forskning vore det intressant att undersöka hur undervisningen skiljer 

sig åt beroende antal elever i klassen. Vidare hade det varit intressant att undersöka om 

läsinlärning och undervisning skiljer sig åt i klasser med blandade årskurser eller rena årskurser. 
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Bilaga	1.	Missivbrev	
	
Hej! 

Jag heter Jennie Sundberg och gör min sista termin på grundlärarprogrammet, vilket innebär 

att jag arbetar med mitt examensarbete. Min undersökning handlar om hur lärare på lågstadiet 

kan arbeta förebyggande med lässvårigheter, exempelvis vilka olika tecken som läraren kan 

vara observanta på och vilken betydelse en förkunskap om olika bakgrunder till lässvårigheter 

kan innebära. Anledningen till att jag har valt att skriva om hur man kan arbeta förebyggande 

med lässvårigheter är dels för att alla lärare kommer stöta på elever som har svårt för att lära 

sig läsa, dels för att om elever lär sig läsa bra tidigt i skolan så gynnar det dem genom hela 

livet. Av egen erfarenhet vet jag hur svårt det blir med läxor och skolarbete för en elev med 

lässvårigheter. Som lärare vill jag kunna ge alla elever de bästa förutsättningarna för att bli 

goda läsare. Att genomföra en undersökning om just det förebyggande arbetet med 

lässvårigheter med lärare som arbetar dagligen med läsinlärning tror jag kommer ge min 

undersökning och min blivande yrkesroll en bra grund. 

Jag har valt att genomföra min undersökning genom att intervjua några grupper med lärare, 

och för att undersökningen ska bli så korrekt som möjligt så spelar jag in intervjun. Jag filmar 

inte, utan använder mig av endast ljudupptagning. Intervjun kommer att ta ca 45–60 minuter.  

Här nedanför informerar jag om vilka forskningsetiska regler som jag arbetar utefter och dess 

innebörd. Där står även dina rättigheter som exempelvis att när som helst avsluta 

delaktigheten i min undersökning och hur jag kommer att använda mig av resultaten. 

 

Tack så mycket för att Du tar dig tid att delta i min undersökning! 

 

Med vänliga hälsningar,  

Jennie Sundberg 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Bilaga	2.	Forskningsetiska	regler	
 

Inom alla forskningsprojekt finns det ett individskydd att ta hänsyn till. Skyddet är indelat i 

fyra stycken huvudkrav med syfte att skydda inblandade deltagare. Det första av de fyra 

huvudkraven är informationskravet, vilket innebär att deltagarna ska informeras om i vilket 

syfte undersökningen görs. Deltagarna ska även informeras om vilka uppgifter de har och att 

de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande. Den andra punkten är samtyckeskravet 

vilket innebär att deltagarna har rätt till att själva bestämma över sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet är till för att deltagarnas personuppgifter ska skyddas och förvaras på 

ett sådant sätt att inte obehöriga kan få tag på dem. Det sista kravet är nyttjandekravet som 

betyder att det insamlade materialet endast får användas i undersökningens syfte. 

 

Jag kommer att använda intervjuresultaten som en del i mitt examensarbete, vilket innebär att 

det kommer att finnas med i en rapport som kommer att offentliggöras. Med tanke på 

konfidentialitetskravet, som balanserar mellan offentlighet och sekretess, kommer allt 

insamlat material att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte har någon möjlighet att få 

tillgång till det. När min rapportering offentliggörs är alla individuella personuppgifter 

anonymiserade och därmed är det omöjligt för allmänheten att identifiera någon enskild 

individ. Allt insamlat material kommer endast att användas i undersökningens syfte, och inte 

på något vis i andra ändamål. Innan undersökningen publiceras kommer berörda 

uppgiftslämnare att få tillgång till berört slutresultat. Berörda deltagare blir även erbjudna 

tillgång till hela slutresultatet och får information om var rapporten kommer att publiceras och 

hur uppgiftslämnarna kan hitta publikationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

Bilaga	3	Intervjuguide	
 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min studie är att undersöka hur en liten grupp lärare i årskurs f–3 aktivt arbetar 

med att förebygga lässvårigheter. 

 

Mina frågeställningar lyder: 

 

1. Hur arbetar lärare i tidiga åldrar för att motverka lässvårigheter? 

2. Vad är lärare i årskurs f–3 extra observanta på när det gäller läsinlärning? Vilka 

olika tecken på lässvårigheter kan observeras tidigt?  

3. Vilka grunder lägger lärare extra mycket tid på när det gäller läsinlärning och 

varför har de valt att fokusera på dem? 

 

 

Alla deltagare får ett papper där de får svara på: 

 

1. Vilken utbildning de har. 

2. Hur länge de har arbetat. 

3. Vilken åldersgrupp de arbetar med. 

 

 

 

Intervju-guide 
 

Hur arbetar lärare i tidiga åldrar för att motverka lässvårigheter? 

 

1. Vilka olika strategier arbetar du med när det gäller läsinlärning?  

2. På vilket sätt varierar du läsinlärningsstrategier utifrån ålder, individ eller annat? 

3. Hur fungerar samarbetet med specialläraren så att ni kan hjälpas åt om ni lägger 

märke till att en elev halkar efter?  

4. I vilken årskurs, och på vilket sätt, är det lättast/svårast att upptäcka en eventuell 

lässvårighet?  



	
	

5. Anser du att det går att förebygga lässvårigheter med ett aktivt förebyggande 

arbete? Om ja, på vilket sätt? 

 

 

Vad är lärare i årskurs f–3 extra observanta på när det gäller läsinlärning? Vilka olika 

tecken på lässvårigheter kan observeras tidigt? 

 

1. Vilka olika tecken reagerar du på när det gäller eventuella lässvårigheter i den 

tidiga läsinlärningen?  

2. Uppfattar du att det finns någon koppling mellan lässvårigheter och svårigheter i 

andra ämnen? (Alltså inte själva läsningen av textuppgifter). Om ja, vilken 

koppling och på vilket sätt märks det? 

3. Vilka olika bakgrundskunskaper till olika lässvårigheter tycker du är viktiga att 

ha kännedom om? På vilket sätt medför kunskapen att tidiga tecken 

uppmärksammas? 

4. Upplever du något samband mellan lässvårigheter och svårigheter med 

läsförståelsen? Kan du förklara hur du menar? 

 

Vilka grunder lägger lärare extra mycket tid på när det gäller läsinlärning, och varför 

har de valt att fokusera på dem? 

 

1. Vilka delar anser du är viktigast när det gäller tidig läsinlärning?  

2. I vilket syfte uppmärksammar du just dem?  

3. Om en elev har svårt att knäcka läskoden, hur går du vidare i ditt eget arbete?  

4. Upplever du att bakgrunden till lässvårigheter har betydelse? På vilket sätt i så 

fall? 

5. På vilket sätt anser du att högläsning i skolan har betydelse för läsinlärningen? 

 

 

 

Jag avslutar med att säga att det var mina frågor och så undrar jag om de har något mer som 

de undrar över eller vill tillägga? 


