
 
 
 
 
 
 
 

Flitiga flickor och omogna pojkar  

En studie av lärares erfarenheter av att arbeta med anpassningar och stöd till 

elever i läs- och skrivsvårigheter  

Diligent girls and immature boys  

A study of teachers experiences of working with adaptations and support for 

students with reading and writing difficulties  

 
 

Veronica Törnqvist  

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet, Specialicering Språk, läs och skriv  

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng  

Handledare: Kerstin Bladini  

Examinator: Kerstin Göransson  

Datum 1806 

 



Abstract 
The purpose of the study was to examine a selection of teachers’ experiences of working with 

adaptation and support for students with reading and writing difficulties.  

Adaptation and support should be immediately addressed to students with reading and writing 

difficulties according to the Swedish Agency for Education (2017). 

The Adaptations and support fields are lesser researched areas of reading and writing 

difficulties. This study is based on interviews with six teachers and the teachers were 

interviewed with semi-structured interviews. This study has a gender perspective and is based 

on gender as an active process that is constantly changing. Even hidden assumptions guiding 

gender is constantly affecting thoughts and reasons. Hardings (1986) gender model with three 

continuing processes in symbolic, structure and individual levels was used to analyse the 

study.  

 

The results show that the most common ways of paying attention to students in need of 

adaptations and support for reading and writing difficulties are when the teacher listens when 

the student reads high through different screenings. The teachers say they notice boys and 

girls equally. Intensive training of the students reading ability and the usage of compensatory 

aids are the most common adaptations and support methods. Difficulties for boys tend to 

follow them through the school years despite adaptations and support. The results from the 

study show that boys more often than girls have problem with concentration, attention and 

motivation in combination with reading and writing difficulties. The teachers in the study 

describe girls as diligent and boys as immature and sloppy. According to the teachers the boys 

also experience poorer child support. The analysis shows that at the symbolic level there are 

differences in the characteristics of boys and girls attributed to the teachers and on individual 

level there are writing and motivational differences between boys and girls. Boys are 

described to have less motivation and writing skills compared to girls. Girls are described to 

be vivid book readers whilst boys are thought of as non-readers. Support from colleagues and 

special education teachers are emphasised by all of the teachers so they can provide the best 

possible read and writing development support.  
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Sammanfattning 
Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka några lärares erfarenheter av att 

arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Anpassningar och stöd 

ska skyndsamt sättas in till elever i läs- och skrivsvårigheter säger Skolverket (2017). 

Anpassningar och stöd är en mindre beforskad del av området läs- och skrivsvårigheter. 

Denna studie bygger på intervjuer med sex lärare och lärarna intervjuades med semi-

strukturerade intervjuer.  Studien har ett genusperspektiv och utgår från genus som en aktiv 

process som är ständigt i omdanande. Fastän dolt påverkar genus hela tiden hur vi tänker och 

resonerar. Till analysen använde jag Hardings (1986) genusmodell med tre pågående 

processer på symbolisk, strukturell och individuell nivå.  

 

Resultatet visar att de vanligaste sätten att uppmärksamma elever i behov av anpassningar och 

stöd för läs- och skrivsvårigheter är genom att läraren lyssnar när eleven läser högt och genom 

olika screeningar. Lärarna säger att de uppmärksammar pojkar och flickor i lika hög grad. De 

vanligaste anpassningarna och stödet är intensivträning av elevens läsförmåga och 

användandet av kompensatoriska hjälpmedel. Trots anpassningar och stöd följer svårigheterna 

eleven genom skolåren framförallt för pojkar. Det beror enligt svaren i studien på att pojkar 

oftare än flickor har problem med koncentration, uppmärksamhet och motivation i 

kombination med läs- och skrivsvårigheter. Lärarna i studien beskriver flickor som flitiga och 

pojkar som omogna och slarviga. Enligt lärarna upplevs också pojkarna ha sämre 

föräldrastöd. Analysen visar att det på symbolisk nivå syns skillnader i vilka egenskaper 

pojkar och flickor tillskrivs av lärarna och på individuell nivå syns skillnader när det gäller 

skrivning och motivation mellan pojkar och flickor. Pojkarna beskrivs skriva sämre än flickor 

och ha sämre motivation. Flickor beskrivs som bokslukare medan pojkar beskrivs i termer av 

att de inte läser. Alla lärare betonar att de behöver stöd för egen del från såväl kollegor som 

speciallärare för att kunna ge sina elever ett gott stöd i deras läs- och skrivutveckling. 
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1. Inledning 

Många elever i skolan, både pojkar och flickor kämpar dagligen med läs- och skrivsvårig-

heter. Enligt Asmervik, Ogden och Rygvold (2001) beskrivs läs- och skrivsvårigheter på olika 

sätt, ibland just som läs- och skrivsvårigheter och andra gånger med en medicinsk terminologi 

som dyslexi. De menar att även om den pedagogiska beskrivningen läs- och skrivsvårigheter 

och den medicinska diagnosen dyslexi skiljer sig något från varandra används de båda 

begreppen synonymt både i dagligt tal och i pedagogiska sammanhang. Jag väljer att använda 

mig av begreppet läs- och skrivsvårigheter i mitt examensarbete eftersom det viktiga i min 

studie är vilken hjälp elever med någon form av läs- och skrivsvårigheter får inte vilka 

specifika svårigheter de har. Som lärare kan jag se att ett gemensamt drag hos eleverna 

oberoende av orsaken till deras läs- och skrivsvårigheter är frustrationen att inte kunna läsa 

och skriva i nivå med de jämnåriga klasskamraterna. Elevernas svårigheter tenderar att 

påverka många olika delar av deras vardag och deras skolresultat påverkas många gånger 

negativt, särskilt i jämförelse med klasskamraternas.   

 

Min erfarenhet är att läs- och skrivsvårigheter är ett problem för en relativt stor grupp elever, 

både pojkar och flickor men att det generellt finns fler pojkar än flickor i varje klass i läs- och 

skrivsvårigheter. Jag upplever att skillnaden främst beror på hur skolan uppmärksammar och 

stödjer vid läs- och skrivsvårigheter och i mindre grad på faktiska skillnader mellan pojkar 

och flickor. Skolan uppmärksammar många gånger pojkar i högre i större utsträckning än 

flickor. Jag anser att det i sin tur påverkas av att pojkar oftare än flickor parallellt med sina 

läs- och skrivsvårigheter har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och utåtagerande 

beteende. 

 

Flera tidigare studier har undersökt interaktionen i klassrummet ur ett genusperspektiv 

(Zetterqvist-Nelson, 2000; Limbrick, Wheldall &Madelaine, 2011; Nielsen, 2011, Jonvallen, 

2017). I dessa studier har frågan om hur lärare uppmärksammar elever i läs- och 

skrivsvårigheter och om det finns några skillnader mellan pojkars och flickors svårigheter 

undersökts. Bland annat har Limbrick, Wheldall och Madelaine (2008, 2011) studerat 

eventuella skillnader mellan pojkars och flickors orsaker till läs- och skrivsvårigheter och 

kommit fram till att kön inte är någon stark indikator. Däremot visar forskning av bland annat 

Zetterqvist-Nelson (2000) att lärare pratar på olika sätt till pojkar och flickor och att lärare har 

olika inverkan på pojkar och flickors motivation till läsning.  

 

Vilka anpassningar och vilket stöd läraren sätter in har stor påverkan på om det går att komma 

tillrätta med elevens läs- och skrivsvårigheter. Anpassningar och stöd är ett område som är 

mindre beforskat än orsaker till läs- och skrivsvårigheter och mitt examensarbete kan bli ett 

litet bidrag till det kunskapsområdet. Medan tidigare forskning har studerat genusskillnader 

inom läs- och skrivförmåga vill jag studera anpassningar och stöd i relation till genus.  

 



 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att ur ett genusperspektiv undersöka några lärares erfarenheter av att 

arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. 

För att tydliggöra syftet ytterligare har följande frågeställningar formulerats. 

 Vilka beskrivningar gör lärarna om hur de uppmärksammar att en elev behöver 

anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter och beskriver de några skillnader 

mellan pojkar och flickor? 

 Vilka anpassningar och vilket stöd beskriver lärarna att de sätter in för eleven och 

skiljer sig dessa åt mellan pojkar och flickor? 

 Beskriver lärarna några övriga faktorer som påverkar utfallet av de anpassningar och 

stöd som de sätter in för pojkar respektive flickor? 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

2. Bakgrund 
 

Elevers läs- och skrivsvårigheter kan påverka hela deras skolsituation. Svårigheterna kan vara 

av olika slag och skolans uppgift är att anpassa undervisningen och stödja eleven så att eleven 

kan utveckla sin fulla potential. I denna bakgrund ges en kort överblick över vad läs- och 

skrivsvårigheter innebär och över vad läroplanen säger om skolans ansvar för elevens 

utveckling. Denna studie beskriver skolans ansvar för anpassningar, stöd och genusrelationer. 

 

2.1 Läs- och skrivsvårigheter 
För att elever ska komma igång med sin läsning behöver de både språklig stimulans utifrån 

sin utvecklingsnivå och en passande läsinlärningsmetod (Bjar & Liberg, 2003). I varje klass 

finns elever som fastän de får både undervisning och stimulans kommer få arbeta extra hårt 

för att lära sig läsa och skriva. Trots betydande insatser har de stora svårigheter att utveckla en 

tillfredställande läs- och skrivförmåga. Bjar och Liberg (2003) skriver att när det är fråga om 

stora svårigheter används begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Svårigheter med 

skriftspråket visar sig antingen när det gäller läsning och skrivning eller på enbart ett av 

områdena (Asmervik et al., 2001). Lässvårigheter yttrar sig bland annat genom otillräcklig 

identifikation av ord, läsförståelse och läshastighet. Skrivsvårigheter innebär till exempel att 

eleven skriver som det låter, utelämnar bokstäver och stavelser samt har problem med att 

skapa texter på egen hand. 

Asmervik et al., (2001) skriver att begreppen läs- och skrivsvårigheter och dyslexi både i 

dagligt tal och i pedagogiska sammanhang används synonymt. Båda begreppen utgör relativa 

beteckningar och är inte klart avgränsade även om de skiljer sig något från varandra. Myrberg 

(2007) beskriver dyslexi som främst en störning av de språkliga funktionerna särskilt de 

fonologiska och detta yttrar sig dels i svårigheter med att automatisera läsningen och dels i 

svårigheter med stavning. Läs- och skrivsvårigheter utgör en mer generell beteckning på en 

elev som av någon anledning inte har de färdigheter man kan förvänta sig utifrån åldern 

skriver Asmervik et al., (2001) och tillägger att både praktiker och forskare dock är överens 

om att begreppen inte är entydiga. 

Elevernas besvikelse och frustration blir stor när de känner att deras läs- och skrivförmåga 

inte utvecklas i takt med kamraternas eller som de önskar (Bjar & Liberg, 2003). Det är lätt att 

eleverna tappar självförtroendet och läs- och skrivaktiviteter känns tråkiga. Asmervik et al., 

(2001) beskriver hur elevens läs- och skrivproblem tenderar att även påverka annan inlärning 

där läsning och skrivning utgör viktiga verktyg. Människor runt eleven riskerar att se elevens 

problem som globalt, det vill säga att eleven har svårigheter i generell bemärkelse. Detta kan 

få både kunskapsmässiga och personliga konsekvenser för eleven. Taube (2007) beskriver det 

tydliga sambandet mellan elevens misslyckanden i skolan och dess självbild. Detta samband 

har visat sig bli starkare ju äldre eleven blir. Upprepade motgångar hämmar elevens tro på sin 

förmåga och eleven undviker de aktiviteter där motgångarna förekommer. 

Det är skolans uppgift att se till att alla elever blir läsare och skrivare (Fridolfsson, 2008). Bjar 

och Liberg, (2003) skriver att när läraren upptäcker en elev i svårigheter är det viktigt att ta 

reda på vad svårigheterna innebär för att kunna sätta in rätt anpassningar och stöd. Det finns 

inom skolan olika synsätt på hur skolan ser på och utreder läs- och skrivsvårigheter, vissa gör 

standardiserade grupptest och andra individuella kartläggningar. Skolan ska dock använda 

elevens tid effektivt påtalar Fridolfsson (2008) och undvika övningar som fungerar som 



 

tidsutfyllnad. När en elev får extra träning ska den vara riktad och ju tidigare eleven får hjälp 

desto större chans till en god läs- och skrivutveckling. Asmervik et al., (2001) betonar att 

insatser sätts in på bred front och att läraren ger akt på elevens reaktion på undervisningen. 

Insatserna ska syfta till att stärka elevens kompetens och elevens tilltro till sin förmåga. Det är 

viktigt att alla lärare runt eleven samordnar sina insatser och sitt förhållningssätt. Samarbetet 

bidrar till att göra inlärningen mer överkomlig och lustbetonad. 

 

2.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 
I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2017) står det 

att undervisningen ska anpassas till varje elevs behov och förutsättningar. I Skolverkets 

allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram framhålls att skolans 

uppgift är att ge alla elever stimulans och den ledning de behöver så att eleverna utifrån sina 

förutsättningar utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2014). Vidare ska skolan ansvara 

för att eleverna inhämtar och utvecklar nödvändiga kunskaper (Skolverket, 2017). Eleverna 

ska erbjudas strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. 

Undervisningen i ämnet svenska ska utarbetas så att eleverna får tilltro till sin språkförmåga 

och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.  

Skolans utbildning ska vara likvärdig (Skolverket, 2017). Skolan har ett särskilt ansvar för de 

elever som har svårigheter att nå målen och därigenom kan skolans undervisning aldrig 

utformas lika för alla (Skolverket, 2014). Skolan ska ta hänsyn till varje elevs behov och 

strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Det kompensatoriska uppdraget 

betonas. En elev som riskerar att inte uppfylla de kunskapskrav som finns ska ges ytterligare 

stöd. (Skolverket, 2014) Alla som arbetar i skolan har ett gemensamt ansvar för att 

uppmärksamma och stödja elever i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 

2017). Stödet ska sättas in tidigt och vara adekvat (Skolverket, 2014). Stödinsatser ska riktas 

både mot organisationen och individen. Många gånger kan förändringar i lärmiljön, de 

pedagogiska metoderna och elevgruppen vara tillräckligt för att skapa förutsättningar för 

elevens utveckling.  

Stödet till eleven kan ges i form av extra anpassningar eller särskilt stöd (Skolverket, 2014). 

Extra anpassningar är av mindre omfång och ryms inom ramen för den ordinarie 

undervisningen. Exempel på extra anpassningar kan vara att hjälpa eleven att planera dagen, 

extra tydliga instruktioner eller stöd i att komma igång med ett arbetsmoment. Skolan behöver 

inte ta något formellt beslut för att genomföra extra anpassningar. De dokumenteras i elevens 

individuella utvecklingsplan. Det är vanligt att skolan först sätter in extra anpassningar och 

sedan går vidare med särskilt stöd om det behövs men ibland sätter skolan in särskilt stöd 

direkt. Vidare skriver Skolverket (2014) att särskilt stöd är insatser av mer ingripande karaktär 

som normalt inte går att genomföra inom den ordinarie undervisningen. Det är vanligen också 

av längre varaktighet. Särskilt stöd, till exempel hjälp av assistent beslutas av rektorn och 

skall dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska fungera som hjälp i det 

praktiska arbetet när läraren planerar och genomför den pedagogiska verksamheten. Det är 

även en skriftlig bekräftelse på elevens behov av stöd och vilka åtgärder som ska vidtas. 

Åtgärdsprogrammet ska följas upp och utvärderas regelbundet.  

Skolan och vårdnadshavarna har ett gemensamt ansvar för elevens skolgång (Skolverket, 

2017). Det är betydelsefullt att lärare och övrig skolpersonal informerar vårdnadshavare om 

stödinsatser som sätts in runt eleven (Skolverket, 2014). Det är viktigt att lyssna in 



 

vårdnadshavarnas kunskaper och erfarenheter om elevens situation. På så sätt skapas 

möjlighet att samverka runt elevens behov av extra anpassningar och särskilt stöd. 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet står det att skolan är en 

social och kulturell mötesplats som ska utveckla en trygg identitet hos eleverna (Skolverket, 

2017). Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön och alla sådana 

tendenser ska aktivt motverkas. Läraren ska verka för att flickor och pojkar får lika stort 

utrymme i undervisningen och lika stort inflytande över undervisningen.  

 

 

 

 

  



 

3. Forskningsöversikt 
 

Det finns en mängd forskning om läs- och skrivsvårigheter och genusskillnader. Viss 

forskning påvisar stora genusskillnader och annan visar att det inte förekommer så stora 

skillnader. Forskning har sökts med utgångspunkterna att den ska handla om läs- och 

skrivsvårigheter och genus samt vara internationell. Artiklar som berör frågeställningarna har 

valts ut utifrån sökningen med vetskap om att det finns mycket mer och att studien inte på 

något sätt kan ge en heltäckande bild av forskningsfältet.  

3.1 Genusskillnader inom läs- och skrivsvårigheter 
Enligt Limbrick et al., (2008) är det svårt att jämföra olika mätningar av läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare beskriver författarna att läs- och skrivsvårigheter definieras på många 

olika sätt vilket leder till att det inte finns någon konsensus runt begreppet. Det finns inte 

någon precis punkt där en elev har eller inte har läs- och skrivsvårigheter utan det är en 

flytande skala. Medan undersökningar med Respons to intervention metoden visar att det inte 

föreligger några genusskillnader visar undersökningar som fokuserar på låg prestation viss 

överrepresentation för pojkar i de lägsta 15 procenten av normalfördelningskurvan. Även 

Logan och Johnston (2010) tar upp att pojkar utgör en större andel än flickor i de lägsta 

procenten. I en undersökning som beskriver läs- och skrivsvårigheter hos ett stort antal elever 

i årskurs två fann man inga genusskillnader inom gruppen som helhet men vid svårare läs- 

och skrivsvårigheter var pojkarna fler jämfört med flickorna (Quinn & Wagner, 2015). Fler 

forskare drar samma slutsats angående läsning, nämligen att där inte föreligger några 

generella genusskillnader, däremot beskriver de genusskillnader när det gäller att skriva där 

pojkar uppvisar större svårigheter än flickor (Beringer, Nielsen, Abbot, Wijsman & Raskind, 

2008). Resultatet blir tydligt både när det gäller att skriva text och att uttrycka sig i text. 

Svårigheterna med skrivning kvarstår även i högre grad för vuxna män än för kvinnor.  

 

Limbrick et al., (2011) har undersökt läs- och skrivsvårigheter och genus betydelse inom en 

rad områden såsom fonologisk medvetenhet, svårigheter med att processa ljudinformation, 

uppförandeproblem, neurologiska orsaker, kognitiva skillnader och skillnader inom 

motivation. Deras slutsats är att genus inte är någon stark orsak bakom skillnader i läs- och 

skrivsvårigheter och att inget område kan förklaras helt utifrån skillnader i genus. Skillnader 

vad gäller läs- och skrivsvårigheter kopplade till genus har också undersökts av Logan och 

Johnston (2010). De har undersökt områdena kognitiva skillnader, neurologiska skillnader och 

lässtrategier. Inte heller de påvisar några tydliga genusskillnader. Däremot beskriver Logan 

och Johnston (2010) mindre neurologiska skillnader mellan pojkar och flickor angående 

mönster i hjärnaktivitet vilket gynnar vissa typer av uppgifter inom läsning och skrivning. 

Pojkar gynnas till exempel mer av läsning med syntesmetoden än flickor. Metoden med 

kopplingen mellan ljud och bokstav möjliggör att eleven genom att ljuda ihop ord snabbt 

kommer igång med att läsa självständigt. Författarna framhåller att även om metoden gynnar 

pojkar mer än flickor är den inte ogynnsam för flickorna. 

 

Limbrick et al., (2011) ser små skillnader inom områdena fonologisk medvetenhet och 

neurologiska orsaker men de skillnaderna härstammar från uppgifternas utformning och 

komplexitet. De ser att pojkar och flickor använder olika delar av hjärnan för att lösa 

uppgifter. Pojkar aktiverar olika hjärndelar beroende på om uppgiften är auditiv eller visuell 

medan flickor använder samma del av hjärnan till båda uppgifterna.  



 

3.2 Anpassningar och stöd 
Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver oftast tillgång till specialpedagogiskt stöd, i Sverige 

benämnt som extra anpassningar och särskilt stöd (Skolverket, 2014). Stödet till eleven kan se 

olika ut på olika platser i världen (Limbrick et al.,2008). 

Det är betydelsefullt att läraren skapar en öppenhet i klassrumsatmosfären som uppmuntrar 

nyfikenhet och empati för allas olikheter (Nielsen, 2011). Anpassningar av lärmiljön är viktigt 

för elevens läsutveckling skriver Boerma, Mol och Jolles (2015). Lärarna behöver skapa en 

positiv läsmiljö i klassrummet och de behöver matcha sina elevers intressen med deras 

läsning. Detta gäller särskilt för pojkar. En lyckad matchning påverkar både läsförmågan och 

motivationen positivt. Vidare skriver Boerma et al.,(2015) att eleverna behöver anpassade 

uppgifter som de tror sig klara av och att en rolig uppgift och en stärkt självbild är två 

komponenter som samspelar. 

När det gäller att sätta in stöd vid läs- och skrivsvårigheter behöver det göras tidigt (Berninger 

et al.,2008). Den tidiga läsningen är betydelsefull och i stort sett alla har de förutsättningar 

som krävs för att lära sig läsa och skriva (Jonvallen, 2017). Den tid och det stöd eleven 

behöver kan däremot skifta. Berninger et al.,(2008) föreslår screening som metod för att 

kartlägga läs- och skrivsvårigheter av både pojkar och flickor i förebyggande syfte för att hitta 

de elever som har svårigheter. Genom screeningen kan läraren minska gapet mellan pojkar 

och flickor särskilt vid skrivning eftersom insatser snabbt kan sättas in.  

Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver individuell träning där de fokuserar på att skriva 

bokstäver tills det är automatiserat och de bör öva på fonologisk stavning för att sedan kunna 

komponera egna texter (Beringer et al., 2008). Träning av matchningen mellan ljud och 

bokstav skriver också Wolff (2015) om. Wolff rekommenderar att eleverna får träna intensivt 

under en period och att träningen sker en till en. Logan och Johnston (2010) förespråkar 

ljudningsmetoden som en anpassning för att underlätta vid läs- och skrivsvårigheter. Detta är 

en metod som snabbt tillåter eleverna att bli självständiga läsare. Ljudningsmetoden är enkel 

och tydlig att fokusera på, särskilt för pojkar. Metoden förlitar sig i låg grad på kompetenser 

som är utvecklade innan eleverna börjar skolan. Logan och Johnston (2010) skriver också att 

ljudningsmetoden uppmuntrar eleverna att länka samman auditiv information om bokstaven 

med visuell vilket de säger är extra viktigt för pojkars läsning. 

Kompensatoriska hjälpmedel är också betydelsefulla och Wolff (2015) förordar hjälpmedel 

såsom att få lyssna på texter istället för att läsa för elever som har problem med avkodningen. 

För elever som avkodar korrekt men har svårigheter med förståelsen behövs andra strategier 

som utvecklar deras läsförståelse. Båda grupperna har ofta behov av ett långsammare 

arbetstempo med anpassade arbetsuppgifter. Nielsen (2011) anser att många elever är hjälpta 

av att skriva på datorn istället för med pennan och hon beskriver vidare att eleverna förutom 

extra tid ofta kan behöva en möjlighet att gå undan och arbeta för sig själva. Att eleverna kan 

behöva ha en egen plats där eleven kan sitta i lugn och ro och arbeta. Hjälp med anteckningar 

under lektioner, alternativa redovisningsformer och tillåtelse att göra ljudupptagningar under 

lektionstid är andra anpassningar som föreslås vid läs- och skrivsvårigheter (West, Novak och 

Mueller, 2016). Vidare skriver författarna att det också att eleven har behov av att få hjälp att 

utveckla egna inlärningsstrategier och studieteknik. Rätt anpassningar och stöd står i direkt 

relation till hur eleven lyckas med sin skolgång. 

 



 

3.3 Förhållningssätt som främjar läs- och skrivutvecklingen 
Att eleverna får kunskap om sina läs- och skrivsvårigheter är i sig en viktig åtgärd skriver 

Shany, Wiener och Feingold (2011). Lärarna bör förse eleverna med den form av kunskap 

som gör att de får förståelse för sin problematik utan att eleverna för den skull upplever 

problemen som en del av sin personlighet. Vidare skriver författarna att elevernas kunskap om 

sina svårigheter ökar deras möjligheter att lära sig strategier för att övervinna och kompensera 

för svårigheterna. De elever som har förstått sina svårigheter har högre självkänsla och högra 

tilltro till sin förmåga än de elever som inte är insatta i sin problematik. Författarna menar 

också att elevernas kunskap om sina läs- och skrivsvårigheter inte ska förväxlas med att se 

svårigheterna som en del av den egna personligheten. Att personifiera sina svårigheter leder 

istället till låg självkänsla och låg tilltro till den egna förmågan.  

Ett annat behov vid läs- och skrivsvårigheter är föräldrarnas stöd och tilltro till sitt barn 

(Shany et al., 2011). Om föräldrarna är optimistiska inför sina barns studier påverkas barnens 

förmåga positivt. Samma slutsats drar West et al., (2016) när det gäller lärarnas tilltro till sina 

elever. Elever i läs- och skrivsvårigheter gynnas av att lärarna har en positiv syn på deras 

möjligheter att lyckas. Nielsen (2011) beskriver att lärarnas syn på sina elever är den 

viktigaste faktorn för hur eleverna kommer lyckas. Om lärarna visar en öppenhet inför 

elevernas upplevelse av skolsituationen växer och utvecklas eleverna bäst. Lärarna bör se hela 

eleven med styrkor och svårigheter och inte fokusera på enbart svårigheterna. Även Boerma 

et al., (2015) skriver om vikten av att lärarna är positiva, även om författarna här menar att det 

främst är flickor som påverkas av lärarnas syn på dem. Lärarna behöver undvika negativa 

attityder. Elevernas motivation är en del som samexisterar med deras läs- och skrivsvårigheter 

och som därför behöver tas i beaktande av lärarna. Elevernas intresse för läsning har stor 

effekt på deras utveckling särskilt under deras första fyra skolår (Logan & Johnston, 2010) 

 

3.4 Faktorer som påverkar insatta anpassningar och stöd 
Ett ensidigt fokus på pojkars lägre prestation riskerar att skymma det faktum att det finns 

många flickor med svårigheter och många pojkar det går bra för (Jonvallen, 2017). Jonvallen 

(2017) skriver vidare att en analys behöver där kategorier som kön, ålder och funktionalitet 

studeras för att få en syn på hur olika faktorer samverkar. 

Limbrick et al.,(2008) skriver att en av de mest betydelsefulla orsakerna till att fler pojkars än 

flickors läs- och skrivsvårigheter uppmärksammas är skillnaden på uppförande i klassrummet. 

Pojkar är i högre grad än flickor utåtagerande. Pojkar har som grupp ett mer utåtagerande 

beteende än flickor medan flickor uppvisar ett generellt mer internaliserade beteende 

(Jonvallen, 2017). Konsekvensen av det utåtagerande beteendet är att pojkar snabbare 

uppmärksammas vara i behov av anpassningar och stöd och fler pojkar än flickor får tillgång 

till specialpedagogisk hjälp (Limbrick et al.,2008).  

Wolff (2015) belyser samma fenomen och skriver att uppemot 70% av de åtgärdsprogram 

som skrivs för läs- och skrivsvårigheter skrivs till pojkar och att klassrumsbeteende är en stark 

orsak till fenomenet. Det finns ett tydligt samband skriver Wolff (2015) mellan otillräckliga 

kartläggningar inför stödinsatser och åtgärdsprogram som fokuserar på beteende istället för 

svårigheter. Pojkars utåtagerande i klassrummet skulle också kunna påverka lärarnas 

uppfattning om dem föreslår Boerma et al., (2016) och menar att lärarna kommer betrakta de 

utåtagerande eleverna som sämre även kunskapsmässigt beroende på deras sätt att uppträda i 

klassrummet. Pojkar med utåtagerande beteende riskerar i högre grad än andra elever att 



 

utveckla konfliktfyllda relationer med sina lärare vilket kan påverka  hur de svarar på insatta 

anpassningar och stöd och därmed deras skolresultat (Jonvallen, 2017).  Både Limbrick et al., 

(2008) och Berninger et al.,(2008) beskriver relationen mellan beteende och läs- och 

skrivsvårigheter. De tar upp otydligheten mellan om ett utåtagerande beteende påverkar läs- 

och skrivförmågan i negativ riktning då eleven inte får tillräcklig träning eller om läs- och 

skrivsvårigheter förstärker ett negativt beteende då eleven inte vill utsätta sig för att läsa och 

använder beteendet som en flyktväg.  

Läs- och skrivsvårigheter samexisterar även med funktionsnedsättningar som till exempel 

ADHD skriver Limbrick et al., (2008), Berninger et al., (2008) och Quinn och Wagner(2015). 

Samtliga beskriver vidare att pojkar är överrepresenterade inom ADHD-problematik och att 

det finns ett tydligt samband mellan ADHD och läs- och skrivsvårigheter.  

Även motivation påverkar läs- och skrivförmågan. Logan och Johnston (2010) skriver att det 

oftast finns en diskrepans mellan elevers kompetens och deras arbetsinsats och att i den 

diskrepansen ligger motivationen. Pojkars motivation är närmare associerad med deras 

läsförmåga än flickors. Logan och Johnston (2010) skriver också att motivationen påverkar 

hur mycket eleven läser och flickor läser mer än pojkar. Att läsa mycket bidrar i sin tur till 

ökad läsförståelse. Även Boerma et al., (2015) redogör för motivationens inverkan på 

läsförmågan. De har funnit klara genusskillnader där flickor generellt har en mer positiv syn 

på läsning än pojkar och där gapet mellan pojkars och flickors attityd till läsning ökar med 

åldern. 

Lärarens uppfattning om eleven samspelar också med elevernas kunskapsutveckling skriver 

Logan och Johnston ( 2010) vilka också menar att läraren ringa påverkan på pojkars attityd till 

läsning medan för flickor spelar lärarens uppfattning en stor roll. Vidare skriver de att för 

flickor är lärarens uppfattning betydelsefull både för deras självkänsla, arbetsinsats och deras 

attityd till läsning och att denna företeelse kan hänga samman med att flickor är mer känsliga 

för omgivningens uppfattning om dem än pojkar. Nielsen (2011) skriver också om sambandet 

mellan läraren och elevens resultat. Hon påpekar att även lärarens kroppsspråk och sätt att 

titta på eleven, oavsett om eleven är pojke eller flicka är avgörande för om eleven känner sig 

redo att ta sig an arbetsuppgiften. 

 

3.5 Specialpedagogik och genusskillnader 
Att pojkar i högre grad än flickor får tillgång till specialpedagogisk undervisning slås fast av 

flera forskare (Jonvallen, 2017; Wernersson, 2006; Zetterqvist-Nelson, 2000). Pojkar har ett 

mer utåtagerande beteende som gör att de uppmärksammas av läraren och lärarna ser ofta mer 

till de moraliska aspekterna än den kognitiva utvecklingen när de sätter in speciallärare som 

stöd (Jonvallen, 2017). 

Den goda eleven är en flicka skriver Zetterqvist-Nelson (2000) och menar att läraren 

värdesätter flickors sätt att ta sig an uppgifterna i skolan. Flickor anstränger sig mer och 

arbetar hårdare än pojkar. Vidare skriver Zetterqvist-Nelson (2000) att skolan ofta värderar ett 

gott elevskap viktigare än en fungerande läs- och skrivförmåga. Flickor förväntas oftare 

kämpa på och anstränga sig mer än pojkar för att nå goda resultat. Pojkar har istället en stor 

tilltro till sin kognitiva förmåga skriver Wernersson (2006). Wernersson (2006) skriver också 

att även om pojkar presterar otillfredsställande tillskrivs det deras lekfullhet av läraren och 

lärarens förväntningar på eleven styr vilket stöd som sätts in. Den framträdande bilden av 



 

flickan blir någon som kan om hon vill och den framträdande bilden av pojken blir någon som 

kan om han får stöd (Zetterqvist-Nelson, 2000). 

Diagnosens betydelse för elevens utveckling påverkas också av synen på eleven. Pojkar får 

oftare en diagnos på sina läs- och skrivsvårigheter än flickor (Zetterqvist-Nelson, 2000). 

Återigen beskrivs pojkarnas problem på basis av förmåga och att de behöver rätt stöd och 

stimulans från omgivningen för att utvecklas medan flickornas bedöms på grundval av 

moraliska dimensioner. Zetterqvist-Nelson (2000) beskriver även att läraren i högre grad 

medverkar till att pojkar utreds för en diagnos än flickor. Det finns en samsyn mellan 

diagnosen och lärarens sätt att beskriva pojken där diagnosen lägger svårigheterna utanför 

pojkens personliga egenskaper. Flickors diagnoser tenderar att bagatelliseras eller tonas ner av 

läraren och bördan av svårigheterna kvarstår på flickan som individ. 

Enligt Wernersson (2006) hörs ibland röster som förespråkar särundervisning av pojkar och 

flickor. Motiven för detta har varit kompensatoriska, att flickor kan ta andra positioner i 

gruppen och att pojkar kan stärka sina sociala kunskaper. Det är en problematisk tanke menar 

Wernersson (2006) då egenskaper som utvecklas i enkönade grupper inte nödvändigtvis är 

överförbara till blandade grupper. Dessutom tenderar den manliga normen snarare att 

förstärkas då det finns risk att särundervisningen präglas av tanken att flickor inte kan det som 

pojkar kan i en blandad grupp. 

All specialundervisning bör utgå från flexibla grupper skriver Jonvallen (2017). 

Specialundervisningen ska inte enbart fokusera på praktisk färdighetsträning utan den ska 

också vara språkligt och kunskapsmässigt utmanande. Det är även betydelsefullt att läs- och 

skrivutvecklingen ges fortsatt stöd efter att den grundläggande förmågan etablerats och att 

stödet är ämnesövergripande.  

Sammantaget visar denna forskningsöversikt att forskning om genusskillnader vad det gäller 

läs- och skrivsvårigheter inte är entydig. Forskningsöversikten visar vidare att skillnader 

mellan pojkar och flickor i läs- och skrivsvårigheter inte beror på stora biologiska olikheter. 

Troligare är att det är många faktorer som samspelar. Tidiga insatser är av stor betydelse och 

en positiv lärmiljö liksom att bygga på elevens intressen är betydelsefullt. Insatserna 

innefattar även behovet av en systematisk screening, individuell träning och kompensatoriska 

hjälpmedel. Utåtagerande beteende samverkar i hög grad med förmågan till läsning och 

skrivning men där beskrivs även motivation och lärarens tilltro till eleven som samverkande 

komponenter. Pojkar får i högre grad än flickor en diagnos, flickor förväntas istället anstränga 

sig mer och vara flitiga. 

 

 

              



 

4. Genusperspektiv 
 

Studien har genomförts utifrån ett genusperspektiv där syftet är att undersöka några lärares 

erfarenheter av att arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Genom att anlägga ett genusperspektiv synliggörs relationerna mellan läraren och pojkar 

respektive flickor. Eventuella skillnader som lärare gör mellan pojkar och flickor, både på 

norm- organisations- och individnivå framträder. Studiens förståelse av genusperspektivet har 

sin utgångspunkt i Butler (2006; 2007), Conell (2009) och Davies (2003) och för att förstå 

genusperspektivet i kombination med pedagogiken används Wernersson (2010), Zetterqvist-

Nelson (2000) och Harding (1986). 

4.1 Kön och genus 
Språket är en viktig aspekt av att förstå genus. Många ord i språket är genuspräglade och 

betonar en dikotomi (Conell, 2009). Tanken på en dikotomi bygger på en biologisk 

uppdelning i hanar och honor och på att det finns tydliga skillnader där emellan. Vad det 

innebär att vara man eller kvinna vilar på antaganden som utgår från våra fysiologiska 

skillnader (Davis, 2003). Även Harding (1986) skriver om dikotomin mellan manligt och 

kvinnligt och att genus symboliskt handlar om hur människor förväntas vara, vad som är 

norm. Genus i sin vanligast använda form syftar då på en kulturell skillnad mellan kvinnor 

och män (Conell, 2009). Kön och genus debatteras ständigt och den stora svårigheten är enligt 

Butler (2006) att avgöra var det biologiska, psykiska och sociala börjar och slutar. 

Skolan var länge uppdelad efter kön med läroverk för pojkar och flickskolor för flickor 

(Wernersson, 2010). Flickor och pojkar fostrades på olika sätt och ansågs behöva olika 

kunskaper. Först i och med 1969 års läroplan gavs skolan uppdraget att motverka traditionella 

könsroller. Skolans uppgift gick då från att forma olikheter till att motverka dem. Tanken att 

flickor och pojkar utifrån sitt kön uppvisar olika egenskaper lever kvar sedan 1800-talet och 

bygger också på principen om dikotomi (Conell, 2009). Flickor ansågs omvårdande och 

känslosamma medan pojkar var aggressiva och tystlåtna. Enligt Zetterqvist-Nelson (2000) 

beskriver skolan fortfarande elever olika beroende på kön, flickor beskrivs som flitiga och 

pojkar som skärpta. Conell (2009) beskriver att forskningen härom är stor och fastän det 

slagits fast i forskningsstudie efter forskningsstudie att könsskillnader i våra egenskaper inte 

kan påvisas lever tanken vidare i populärpsykologin. 

Det saknas helt biologiska orsaker till beteendemässiga skillnader mellan könen skriver 

Davies (2003). Ett maskulint beteende är inte en följd av manliga könsorgan lika lite som ett 

feminint beteende är en följd av kvinnliga könsorgan. Butler (2007) skriver att det inte finns 

något specifikt kvinnligt utan att det är i dualiteten mellan manligt och kvinnligt som det 

kvinnliga urskiljs. Det finns inte något allmängiltigt i begreppet kvinnligt utan alla beteenden 

hänger samman med ras, klass, etnicitet och andra maktfaktorer.  

Inte heller i hjärnans anatomi och funktioner kan det påvisas några direkta skillnader (Conell, 

2009). Det finns vissa skillnader till exempel i den del av hjärnan som används för 

språkbehandling men skillnaderna är mindre säkert fastslagna än vi ibland luras att tro när vi 

hör marknadsföringen om manligt och kvinnligt tänkande. Det är också omöjligt att påvisa 

om de små skillnaderna orsakar beteendeskillnader, snarare kan de bero på beteendeskillnader 

skriver Conell (2009). 



 

4.2 Genusrelationer 
I vardagen tar vi genus för givet och vi ser omedelbart om en person är en flicka eller en pojke 

(Conell, 2009). Vidare skriver Conell (2009) att det finns skillnader i vardagen som påverkar 

våra liv beroende på om vi är en flicka eller en pojke. Skillnaderna rör såväl arbetsliv som 

privatliv och är olika i olika delar av världen. Att dessa skillnader inte är slumpmässiga är en 

viktig insikt som utgör grunden för modern genusteori. Alla dessa skillnader följer ett 

mönster, en genusordning som finns i varje samhälle. 

Att vara en flicka eller en pojke är inget förutbestämt utan ett blivande skriver Conell (2009). 

Det är något man blir under aktiv konstruktion. Manlighet och kvinnlighet är inte något givet 

och inte heller något som påtvingas barnet utifrån, utan varje individ konstruerar sig själv som 

maskulin eller feminin. Alla människor intar en plats i genusordningen genom sitt sätt att 

uppträda i vardagen. I särhållandet av manligt och kvinnligt är viktigt för att upprätthålla 

genus och att det manliga är överordnat det kvinnliga är norm (Harding, 1986). I skolan märks 

detta genom att traditionellt manliga ämnen som till exempel matematik och teknik värderas 

högt i jämförelse med andra ämnen (Wernersson, 2010). Barn lär sig manlighet respektive 

kvinnlighet och anammar den som om den vore en oföränderlig del av deras personlighet 

(Davies, 2003). Barn lär sig positionera sig som flickor eller pojkar genom att umgås med 

andra och genom att ingå i de diskursiva praktiker där uppdelningen i manligt och kvinnligt är 

inbyggd. Tanken på genus som en social konstruktion beskriver Butler (2006) som att göra 

genus. Det är en oupphörlig aktivitet som delvis utförs utan ens vilja men för den skull inte 

mekaniskt eller automatiskt. Genus är något pågående utan början eller slut (Butler, 2007). 

Den syn på genus som anläggs i studien knyter an till den poststrukturalistiska teorin genom 

sina antaganden av genus som en pågående process där barnen själva är aktiva (Davies, 

2003). Till skillnad mot socialisationsteorin ses inte barn som passiva mottagare där de vuxna 

lär ut och barn lär in genus(Butler, 2007). Barn blir inte socialiserade in i en könsroll även om 

de självklart hämtar kunskap ur vuxenvärlden (Conell, 2009). Barn hämtar kunskap om 

tillgängliga identiteter och om hur man uppför sig på ett aktivt sätt och på sina egna villkor. 

Genus är något intressant och spännande. Barn rör sig in och ut ur genusbaserade 

grupperingar, ibland upprätthåller de genusgränserna och ibland överskrider de dem. Barn 

deltar i en mångfald av diskurser i vilka den sociala strukturen ständigt skapas och omskapas 

(Davies, 2003).  Genus är på det sättet en norm, vilket inte är samma sak som en regel eller en 

lag (Butler, 2006). Genus verkar inom de sociala praktiker som barn deltar i som en outtalad 

kraft som är svår att uppfatta men som visar sig i effekterna den skapar. Effekter som flickor 

och pojkars olika utbildningsval i skolan och deras olika intellektuella intressen är i sig utslag 

av den socialt konstruerade genusordningen (Wernersson, 2006). Både flickor och pojkar har 

samma förmågor men använder dem på olika sätt. Genus är något komplext som aldrig blir 

fullständigt och aldrig är helt vid någon given tidpunkt (Butler, 2007). 

Genus handlar framförallt om relationer inom de sociala praktiker där människor agerar 

(Conell, 2009). Människan ingår i en hel samling relationer, hur människor, grupper och 

organisationer hänger ihop och är uppdelade. Sådana genusrelationer är inte statiska utan 

skapas och återskapas hela tiden. Conell (2009) skriver att motstånd och nöje är två aktiva 

komponenter i barns genusinlärning. Barn provar motstånd mot att inrätta sig i rådande 

genusordning genom att som pojke till exempel hata idrott eller att som flicka vilja bli 

astronaut. Barn provar nöjet av rådande genusordning genom att anamma till exempel vissa 

kläder och språkbruk. Kläder, frisyrer, sätt att tala och val av aktiviteter är faktorer som barn 

använder sig av för att utforska vad det innebär att vara flicka eller pojke (Davies, 2003). Det 

blir både ett sätt att positionera sig som det ena genuset och att särskilja sig från det andra. 



 

4.3 Genusregimen i skolan 
Ett mönster av genusarrangemang kallas för en genusregim och skolan utgör en sådan 

genusregim (Conell, 2009). Att de flesta lärare i grundskolan är kvinnor är en del av skolans 

genusregim. Skolans genusregim är en del av ett mönster i samhällets genusordning.  

Wernersson (2006) menar att skolan är den genusregim där flickor och pojkar vistas en stor 

del av sin tid. Skolan är både en fysisk och en social plats där eleverna ingår i både formella 

och informella strukturer, vilka vanligen brukar beskrivas som en spegling av den 

samhälleliga genusordningen. Även inom skolans genusregim anpassar sig flickor och pojkar 

till den rådande genusordningen. Den rådande genusordningen påverkar hur eleven tänker och 

resonerar säger Harding (1986) och eleven styrs av normer och förväntningar. Wernersson 

(2006) skriver att skillnader inom skolan kan ses i flickors hårt arbetande strategier och 

pojkars större självsäkerhet och tro på sin egen förmåga.  De erfarenheter flickor och pojkar 

gör av den rådande genusordningen får konsekvenser för vilka faktiska förmågor de utvecklar. 

Davies (2003) skriver att lärare har en förmåga att nedvärdera flickors kompetens och lovprisa 

pojkars intellekt. När pojkar inte når kraven är uttalanden som alltför skärpt och blir uttråkad 

vanliga. Harding (1986) menar att det finns en inbyggd motsättning mellan det manliga och 

det kvinnliga där det manliga alltid ses som överordnat det kvinnliga. Eleverna värderas även 

utifrån sitt uppförande i klassrummet och pojkar som oftare än flickor bedöms som 

okoncentrerade och stökiga får därigenom större tillgång till specialundervisning än flickor 

(Davies, 2003). Pojkar och flickor ser också på sin lärare på olika sätt skriver Wernersson 

(2010) där flickorna ser en person att lära känna ser pojkarna en aktoritet att lyda eller trotsa. 

Genus finns ständigt närvarande när vi tolkar vår omvärld skriver Harding (1986) och 

beskriver att genus är en process som sker samtidigt på tre nivåer. På den symboliska nivån 

finns våra föreställningar och normer, till exempel att vi oftast tänker på klassens busunge 

som en pojke och klassens hjälpreda som en flicka eller rosa som en flickfärg och blått som en 

pojkfärg. På den strukturella nivån handlar det om hur arbetet är organiserat. I skolan kan det 

innebära att det finns olikheter mellan hur pojkar och flickor behandlas av läraren i 

klassrummet. Slutligen finns den individuella nivån där det handlar om sådant som rör 

individens identitet, till exempel hur motivation påverkar läsförmågan. Enligt Harding (1986) 

så samverkar dessa nivåer men det är samtidigt möjligt att studera dem var och en för sig. 

Läraren kan enligt Harding (1986) använda de tre nivåerna för att arbeta aktivt med genus och 

sin egen undervisning och därmed påverka och förändra skolans genusregim. Skolan som en 

genusregim i förändring gör att Hardings (1986) tre genusprocesser även kommer att 

användas som ett analysverktyg i resultatkapitlet. 

 

  



 

5. Metod 
 

Under denna rubrik redovisas studiens val av metod, genomförande, bearbetning och analys 

samt vilka etiska överväganden studien förhåller mig till. Här beskrivs även bearbetnings och 

analysförfarande. 

5.1 Val av metod 
För att kunna ta del av några lärares erfarenheter av vilka anpassningar och vilket stöd de 

sätter in för elever i läs- och skrivsvårigheter har intervjumetoden valts. Genom att intervjua 

personer som är en del av den sociala miljön får man insikter om de förhållanden som råder i 

den miljön (Ahrne & Svensson, 2015). Forskningsintervjun bygger på ett professionellt 

samtal, där kunskap konstrueras i interaktion mellan den intervjuade och intervjuaren (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Som intervjumetod användes halvstrukturerade intervjuer. 

Halvstrukturerade intervjuer utgår från ett tema och utförs enligt en intervjuguide som 

innehåller förslag på frågor. 

Intervjuarens roll i en studie är att leda informanterna till vissa teman men inte till bestämda 

uppfattningar inom dessa teman. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det är intervjuarens 

uppgift att ta fram de dimensioner som är viktiga i intervjun. Fokus ligger på att erhålla 

nyanserade beskrivningar som speglar mångfalden och variationerna inom forskningsområdet. 

Den halvstrukturerade intervjuns styrka är att intervjuaren på relativt kort tid kan intervjua 

flera personer för att få del av deras erfarenheter (Ahrne & Svensson, 2015).  

5.2 Urval 
I studien fanns några kriterier som behövde uppfyllas när det gällde urval. Informanterna 

behövde vara lärare och undervisa i ämnet svenska. De skulle även vara okända för att minska 

risken att intervjuerna påverkades av förkunskaper om informanterna. Däremot fanns inte 

kriteriet att informanterna skulle ha undervisat ett visst antal år då även relativt nyutbildade 

lärare kan ha mycket att tillföra när det gäller anpassningar och stöd vid läs- och 

skrivsvårigheter. Nyutbildade lärare kan ha andra tankar med sig än de som har arbetat många 

år, särskilt om de med lång undervisningstid arbetat länge på samma arbetsplats. En önskan 

fanns om en bred variation av informanter gällande undervisningsår, vilka klasser de 

undervisar i samt erfarenheter av läs- och skrivsvårigheter. 

 

Med hjälp av rektor togs kontakt med två skolor några mil ifrån intervjuarens arbetsplats. 

Skolorna valdes ut för att de låg i det geografiska närområdet och för att de var kända för 

intervjuaren. Först vidtalades rektorerna på de båda skolorna för att få kännedom om vilka 

lärare som jobbade där och uppfyllde kriterierna.  Ahrne och Svensson (2015) skriver att det 

ibland kan vara nödvändigt att få upplysningar om vilka personer som har de arbetsuppgifter 

man är intresserad av. Sedan bestämde rektorerna en tid när det fanns möjlighet att komma till 

skolorna och prata med lärarna samt lämna informationsbrevet (se bilaga 1). De lärare som 

var intresserade av att delta meddelade detta under träffen. Tillsammans bestämdes då även 

dag och tider för intervjuerna. Alla lärare på respektive skola intervjuades under en heldag var 

då det underlättade för dem schemamässigt att så gjordes. 

 

Antalet nödvändiga intervjupersoner beror på undersökningens syfte skriver Kvale och 

Brinkmann (2014). Vidare skriver Kvale och Brinkmann (2014) att man behöver intervjua så 

många personer som behövs för att få reda på det man vill veta men många gånger kan man 



 

vinna på färre intervjuer och istället fokusera mer på förberedelserna och analysen. Då 

tidsomfånget för studien var begränsat valdes ett litet antal lärare att intervjua. Sex lärare som 

hade de nödvändiga kriterierna anmälde sig som intresserade av att delta och det blev dem 

som intervjuades. Fyra lärare arbetade på en skola i årskurserna 2, 3, 4 och 6 och två lärare 

arbetade på en annan skola i årskurserna 2 och 5. I resultatet har lärarna getts de fingerade 

namnen Anna, Bea, Cecilia, Dagny, Erika och Filippa. Antalet intervjuade lärare kändes som  

ett rimligt antal i förhållande till den tillgängliga tiden och syftet som var att undersöka några 

lärares erfarenheter av anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter. 

 

5.3 Genomförande 
Först sammanställdes ett informationsbrev som förmedlades till de lärare som var aktuella att 

intervjua (Helldin och Sahlin 2013). Informationsbrevet tog upp intervjuns syfte och beskrev 

att studien förhöll sig till Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer och vad det 

innebar.  

Sedan formulerades intervjufrågor utifrån syftet (se bilaga 2).  Ett bra sätt att inleda en 

intervju är med korta och konkreta frågor skriver Kvale och Brinkmann (2014). En 

provintervju genomfördes med en kollega på jobbet. Några frågor upplevdes gå i varandra 

men beslut togs om att ha kvar frågorna ändå eftersom det ibland kan vara de små 

nyansskillnaderna som gör att man får olika svar. En fråga med ungefär samma innehåll men 

formulerad på ett annorlunda sätt kan ge ett annat svar. 

Sedan bestämdes tid och plats med informanterna. Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att 

en intervju bör iscensättas så att den intervjuade uppmuntras att ge sina synpunkter. Det är 

viktigt att skapa en god kontakt till informanten. För att underlätta för informanterna 

genomfördes intervjuerna på deras skolor. Då kunde informanterna bestämma dag och tid för 

precis som Ahrne och Svensson (2015) skriver kan det vara svårt för informanterna att hitta en 

tid som passar även om de vill bli intervjuade. Intervjuerna genomfördes i ett enskilt rum som 

var vikt för detta men vid ett par tillfällen blev vi ändå störda av andra personer. Upplevelsen 

var att det inte nämnvärt påverkade dem som intervjuades, utan att de snabbt hittade fokus 

igen. Troligen berodde detta på att det var kända personer informanterna som råkade störa av 

misstag. Intervjuer tog mellan trettio och fyrtio minuter att genomföra. 

Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas på vid flera tillfällen. De spelades in på en Ipad. 

Inspelade intervjuer ger som Kvale och Brinkmann (2014) påpekar intervjuaren frihet att 

koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun. Samtidigt fördes anteckningar med 

papper och penna. Anteckningarna fungerade som stöd för att få med gester, ansiktsuttryck, 

följdfrågor samt om det skulle uppstå något tekniskt fel med inspelningen under intervjun 

(Ahrne & Svensson, 2015). Inspelningarna fungerade bra utom vid några tillfällen. Under ett 

par intervjuer blev ljudupptagningen sämre även om den fungerade och då var anteckningarna 

ett bra komplement. 

5.4 Bearbetning och analys 
Efter att intervjuerna spelats in genomlyssnades de flera gånger innan transkriberingen tog 

vid. En intervju är som Kvale och Brinkmann (2014) skriver en levande social interaktion där 

tonfall och tidsförlopp är viktiga bitar som inte kommer vara tillgängliga i utskriften och 

därför behövdes flera genomlyssningar för att inte tappa de bitarna. Att transkribera en 

intervju är ingen enkel syssla. Det är en översättning från ett muntligt till ett skriftligt språk 

och konstruktionen på vägen från tal till skrift bygger på en rad bedömningar och beslut. 



 

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver processen i två steg där själva inspelningen av 

intervjun innebär en första abstraktion där kroppsspråk som hållning och gester går förlorad 

och transkriberingen innebär en andra abstraktion där rösten och tempot försvinner. Utskriften 

blir tillslut en kort utarmad återgivning av ett levande samtal. Intervjuer transkriberades 

således som ett andra steg i analysen. En fördel med att transkribera intervjuerna är att 

intervjuaren lär känna sitt material och kan inleda tolkningsarbetet direkt (Ahrne & Svensson, 

2015). Intervjuerna skrevs ut i en mer skriftspråklig karaktär där inte pauser och korta inpass 

som mm märktes ut. Kvale och Brinkmann (2014) skriver att det är nödvändigt att göra ett 

urval då det inte finns några standardsvar på hur transkriberingen ska ske utan det beror på 

avsikten med utskriften. 

Efter att intervjuerna hade transkriberats kodades det empiriska underlaget genom att 

nyckelbegrepp knöts till vissa textavsnitt (Kvale & Brinkmann, 2014). Nyckelbegrepp är ord 

som knyts till ett textsegment för att underlätta senare kategorisering. Tydliga nyckelbegrepp 

som återkom i de olika intervjuerna studerades. Exempel på nyckelbegrepp i kodningen är 

screening, intensivträning och speciallärare. Sedan genomfördes en sållning av materialet, 

vilket innefattade att göra nödvändiga val utifrån vad studien ville uppmärksamma (Ahrne & 

Svensson, 2015). Valen hängde i sin tur samman med studiens syfte. Transkriptionerna 

genomlästes för att finna mönster, likheter och skillnader. Därefter utvecklades kategorier 

utifrån de mönster som hittades i studiens samlade empiriska underlag. Dessa mönster bildade 

övergripande kategorier under vilket även det som skiljde sig från mönstret i intervjuerna 

sorterades in. Kategorisering innebär att intervjuerna reducerades till olika grupperingar, 

exempel på sådana grupperingar är rutiner för att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter 

och skillnader mellan pojkars och flickors svårigheter. Inom varje kategori studerades varje 

intervjutranskribering för att se vilka kodade nyckelbegrepp som ingick. En tabell gjordes för 

begreppen och informanterna där varje informants nyckelbegrepp märktes ut med ett plus och 

avsaknaden av begreppet med ett minus för att tydliggöra strukturen i informanternas svar.  

För att analysera det empiriska underlaget utgick studien från Hardings (1986) uppdelning av 

genus i tre nivåer som kan studeras var för sig samt i interaktion med varandra. Nivåerna är 

den symboliska som innefattar normer och föreställningar, den strukturella med arbetets 

organisation och uppdelning och den individuella med individens tillhörighet i fokus. 

Hardings modell hjälper mig att få syn på de genusrelationer och den genusregim som finns i 

skolan och som är olika för pojkar och flickor. Modellen hjälper mig att synliggöra 

exempelvis lärarnas erfarenheter om hur flickor och pojkar uppmärksammas vara i behov av 

anpassningar och stöd och på vilket sätt ett utåtagerande beteende påverkar utfallet av de 

anpassningar och stöd som läraren satt in för eleven. Analysarbetet inleddes med att varje 

intervju studerades och genomsöktes efter uttalanden som visade på föreställningar och 

normer som är rådande på en symbolisk nivå. Exempel på en sådan föreställning är att pojkar 

är slarviga och flickor flitiga. Varje intervju studerades för sig. Sedan studerades intervjuerna 

en gång till och då eftersöktes strukturella uttalanden såsom att läs- och skrivsvårigheter leder 

till mycket gemensam klassundervisning. Sist studerades intervjuerna med fokus på den 

individuella nivån, här syntes till exempel skillnader i motivation till läsning. Informanternas 

uttalanden inom olika kategorier kunde knytas till de olika genusnivåerna och uttalandena 

markerades som symboliska, strukturella eller individuella. Därefter söktes även här efter 

likheter och skillnader i informanternas svar. På detta sätt knöts anpassningar och stöd vid läs- 

och skrivsvårigheter ihop med genusperspektivet. 



 

5.5 Tillförlitlighet och giltighet 
Studien är ett litet arbete med få informanter. Den fokuserar på några lärare och deras 

erfarenheter om läs- och skrivsvårigheter. Alla val under studiens genomförande påverkas av 

forskaren och dennes föreställningar (Ahrne & Svensson, 2015). Därför är det viktigt att 

intervjua okända människor då det minskar forskarens påverkansmöjligheter. Det är viktigt att 

sträva efter en känslighet i fråga om sin egen subjektivitet, det som Kvale och Brinkmann 

(2014) benämner reflexiv objektivitet. Forskaren ska reflektera över sitt bidrag till 

produktionen av kunskap och avstå från att låta sina tankar och erfarenheter av läs- och 

skrivsvårigheter ta plats under intervjun. Det är viktigt att forskaren försöker gå in i intervjun 

med öppet sinne. Studiens tillförlitlighet är beroende av att det tydligt redovisas hur materialet 

har samlats in och vilka val som har gjorts under arbetets gång. Läsaren ska kunna ta del av 

hur forskaren har tänkt och resonerat runt metodval (Ahrne & Svensson, 2015). 

Det material som kommer studien till del i intervjuerna ska behandlas så att det visar på så 

stor tillförlitlighet som möjligt. Det är svårt att ställa bra intervjufrågor och det finns en risk 

att frågorna kan bli ledande (Kvale & Brinkmann, 2014). Även intervjuarens kroppsspråk kan 

fungera som positiv eller negativ förstärkare för informanterna. Frågeteman med förslag på 

frågor provades på en kollega, men då det bara var ett test för att fånga upp hur frågorna 

fungerade är det inget som redovisat ytterligare i studien. Sex informanter intervjuades, 

fördelade med fyra på en skola och två på en annan. Det var olika lätt att intervjua 

informanterna och en intervju är som Kvale och Brinkmann (2014) beskriver beroende av den 

sociala relationen mellan intervjuaren och informanten. Intervjuaren bör försöka skapa en 

atmosfär där intervjupersonen känner sig säker att prata om de frågor som studien vill få svar 

på.  

En svårighet med intervjuerna var nödvändigheten att utföra många intervjuer i följd för att 

kunna lösa att informanterna kunde ställa upp. Fyra intervjuer genomfördes i tät följd under 

samma dag vid ett tillfälle och två vid ett annat. Detta kan ha påverkat kvalitén på intervjuerna 

trots att intervjuerna särskiljdes av pauser för mat och rörelse. Vid en av intervjuerna 

upplevdes att samtalet flöt trögare än i de andra. Detta kan dock inte härledas till att den 

intervjun låg sist eller till okoncentration från intervjuaren utan beror troligare på det som 

brukar benämnas personkemi. Informanten broderade inte ut sina svar på samma sätt som de 

andra och följdfrågorna fungerade sämre. Intervjuandet är ett svårt hantverk som kräver 

praktik för att bemästra (Kvale & Brinkmann, 2014). Bara genom träning kan man bli en 

bättre intervjuare. 

Studien hade troligen tjänat på några intervjuer till med ett par lärare på ytterligare en skola 

för att få en ännu större bredd i resultatet. Detta för att de två skolorna där studien 

genomfördes var förhållandevis lika varandra i storlek och geografisk närmiljö. Det hade varit 

intressant att intervjua ett par lärare på en skola som i dessa avseenden skiljde sig från de två 

skolor som valdes men på grund av den begränsade tiden och omfattningen av studien var 

detta inte möjligt.  

Forsknings transparens inverkar på trovärdigheten (Ahrne & Svensson, 2015). Texten ska 

vara möjlig att diskutera och kritisera, då det i sig är ett bevis på att forskningsprocessen 

redovisats tillräckligt väl. Texter som är alltigenom klanderfria är ofta texter som inte avslöjar 

forskningsprocessen och därför inte går att granska kritiskt (Ahrne & Svensson, 2015).  

Forskningsprocessens tydlighet ska göra att studien ska vara möjligt att reproducera av någon 

annan vid ett annat tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). 



 

Möjligheterna att generalisera studien är små. Det vill säga studien säger inget om en större 

population eller en annan miljö än den som studerats (Ahrne & Svensson, 2015). Ett sätt att 

ändå visa på tillförlitligheten i studien är att jämföra den med andra liknande studier för att 

visa på likheter och skillnader. Detta har gjorts i resultat och analysdelen. 

Arbetes giltighet genomsyrar alla stadier av studien, från de teoretiska antagandena till det 

färdiga arbetet. Giltigheten handlar om hur adekvata intervjuerna är för syftet, hur 

översättningen från det muntliga i intervjuerna till det skriftliga gjorts och om tolkningarna i 

analysen är hållbara (Kvale & Brinkmann, 2014). Studien ska tydligt beskriva hur 

transkriberingen, bearbetningen och analysen gjorts. Utskrifterna av intervjuerna påverkas av 

forskaren. Var en mening slutar och var punkt sätts i transkriberingen kan påverka hur ett 

uttalande tolkas (Kvale & Brinkmann, 2014). Ett konstruktivt sätt att ta sig an utskriften är att 

välja den form som bäst passar forskningssyftet. Utifrån de tankarna har intervjuerna 

transkriberats. En mer skriftspråklig karaktär har valts utan att markera pauser. Korta 

instämmanden och hummanden har tagits med bara när de haft en betydelse för samtalet. 

Analysverktygen, att dela upp genus i symbolisk, strukturell och individuell process enligt 

Harding (1986) fungerade bra för att synliggöra olika genusrelationer och genusregimer som 

lärarna gav uttryck för. Dock var det svårt att hålla isär dem vilket Harding också skriver att 

det är och flera uttalanden kan platsa i flera av genusprocesserna.  

5.6 Etiska överväganden 
Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av att arbeta med anpassningar 

och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter ur ett genusperspektiv. Vid all forskning som 

involverar människor ska etiska överväganden göras.  Etik och moral ska genomsyra hela 

forskningsprocessen (Ahlberg, 2009). Studien innefattar därmed ett etiskt hänsynstagande mot 

informanterna men även mot de elever som lärarna beskriver under intervjuerna. 

Specialpedagogisk forskning påverkar såväl enskilda individer som samhället i stort och 

denna dubbelhet förstärker vikten av ett etiskt förhållningssätt skriver Ahlberg (2009). 

Stommen i de etiska övervägandena är de fyra huvudpunkterna, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Informationskravet uppfylls genom informationsbrevet där syftet med intervjuerna och 

frivilligheten att delta beskrivs (Vetenskapsrådet, 2017). Information lämnades om att studien 

kommer publiceras på Diva samt att materialet därefter kommer förstöras. Informanterna fick 

information om att de när som helst hade rätt att avbryta intervjun och att de kunde återkalla 

sitt samtycke. Samtyckeskravet tillgodoseddes av att informanterna bekräftade att de hade fått 

informationen och att de var införstådda med vad det innebar. 

Konfidentialitetskravet tillgodoses genom att alla namn och övriga uppgifter som kan knytas 

till en person eller plats är anonymiserade så att det inte är möjligt att i praktiken hänföra ett 

visst svar till en bestämd person (Vetenskapsrådet, 2017). Materialet ska också förvaras på 

sådant sätt att det inte är tillgängligt för någon annan än forskaren. Genom att garantera att 

materialet inte kommer användas till något annat ändamål än till studien och att det då studien 

är godkänd kommer att förstöras uppfylls nyttjandekravet. 

Förutom dessa fyra huvudpunkter behöver forskaren vara observant på den maktdimension 

som finns inbyggd i all forskning (Ahlberg, 2009). Forskaren riskerar att påverka informanten 

och behöver ständigt vara uppmärksam på sin position i förhållande till de människor som 

deltar i intervjuerna. Forskarpositionen i förhållande till de som intervjuas påverkas av till 

exempel kön, ålder och yrke (Ahrne & Svensson, 2015). Även benämningen av de som 



 

intervjuas avspeglar en ojämlikhet i maktfördelningen. Valet att benämna dem som intervjuas 

som informanter kommer av att de svarar på frågorna utifrån en kulturell och social kontext 

(Ahrne & Svensson, 2015). 

Att se på materialet med kritiska ögon är också viktigt ur ett etiskt perspektiv (Helldin & 

Sahlin, 2013). Speciallärare och tillhörande forskning bör i ständig dialogisk gemenskap 

fundera över sina ställningstaganden. Faran med etiska problem är att de ibland behandlas 

alltför ytligt och kategoriseras i bestämda kategorier. Ett kritiskt förhållningssätt öppnar för 

flera perspektiv som kan leda till omprövningar, både av den egna erfarenheten men även av 

skolans generella erfarenhet. Ett sätt att vara kritisk är att gå igenom materialet flera gånger 

och fundera runt vad resultatet visar och vad i studien som kan ha bidragit till just det 

resultatet. 

 

  



 

6. Resultatredovisning  
Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka några lärares erfarenheter av att 

arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Resultatet redovisas 

här under följande teman, att uppmärksamma elevers behov av anpassningar och stöd, 

kompensatoriska hjälpmedel, insatser på gruppnivå, lärarens stöd i sin yrkesroll och skillnader 

mellan pojkars och flickors svårigheter.  

6.1 Att uppmärksamma elever i behov av anpassningar 
och stöd 

De båda vanligaste sätten att uppmärksamma att en elev behöver anpassningar och stöd vid 

läs- och skrivsvårigheter som nämndes av alla lärarna var högläsning och screening.  

Högläsning, det vill säga att lyssna på eleverna när de läser högt är det ena sättet som alla 

lärare uppmärksammar elever i behov av anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter 

på. Alla lärare som intervjuades har regelbundna tillfällen då eleverna läser högt för dem och 

de betonade vikten av sådan högläsning. Elever som har trögt att få flyt på sin läsning 

uppmärksammas av lärarna som i behov av stöd.  

Det är framförallt när de läser tycker jag, att man uppmärksammar att det går svårt, med 

läsningen alltså, att det inte släpper på och ser jag dessutom att förutom att det är svårt de vänder 

på bokstäver och så där, då ringer det en varningsklocka (Bea). 

Det andra sättet att uppmärksamma behov av anpassningar och stöd är genom screening. Alla 

lärarna använder sig av olika screeningar för att uppmärksamma elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Lärarna ser screeningen som ett bra sätt att vara säkra på att inte missa någon 

elev i läs- och skrivsvårigheter utan att alla elever som behöver anpassningar och stöd ska få 

det. Det görs olika former av screeningar men gemensamt för dem är att specialläraren är 

behjälplig med screeningen. Specialläraren gör en screening av eleverna i f-klass för att kunna 

sätta in anpassningar och stöd till de elever som behöver. Den screeningen följs sedan upp 

med en ny i årskurs två för att se vilka elever som då är i behov av stöd för att utvecklas i sin 

läsning och skrivning.  

Tack vare screeningen som görs så ser vi redan i F-klass det här med språkkänslan, rimmar de, 

om de hör första ljudet. Det här kollas på hösten i F-klass och sedan kollas de som har svårt igen 

i januari och för en del har det blivit bättre (Anna). 

Läshastighetsscreening med alla klasser är en annan modell för att fånga upp de elever som 

har svårigheter med sin avkodning eller läser i ett långsammare tempo än sina jämnåriga. 

Förutom dessa screeningar använder samtliga lärare Skolverkets bedömningsstöd i svenska 

som finns till och med årskurs tre och syftar till att hjälpa lärarna få syn på elever i läs- och 

skrivsvårigheter för att tidigt kunna sätta in anpassningar och stöd. Bedömningsstödet arbetar 

lärarna med självständigt utan hjälp av speciallärare. Andra tecken som gör att läraren blir 

uppmärksam på elever i behov av anpassningar och stöd vid läsning var problem med att hitta 

i texter, tappa bort sig under läsning och svårigheter med att återberätta text vilket nämndes av 

Erika och Filippa som tydliga signaler på elevers läs- och skrivsvårigheter.  Begränsat 

ordförråd nämns också som en signal på läs- och skrivsvårigheter av Erika. 

6.2 Individuell träning och kompensatoriska hjälpmedel 
Samtliga lärare beskriver att de arbetar med att anpassa för och stödja sina elever i läs- och 

skrivsvårigheter på individnivå. De båda vanligaste anpassningen på individnivå och som 

nämndes av alla lärarna var extra intensivträning och kompensatoriska hjälpmedel. 



 

 Eleverna i läs- och skrivsvårigheter intensivtränas under begränsade och ibland upprepande 

perioder. Det förekommer olika program för intensivträningen, Sjustegsmetoden och 

Bravkod. Anna och Bea beskriver att i Sjustegsmetoden tränar eleverna enskilt eller två eller 

tre tillsammans med specialläraren. Lärarna talar om sju olika övningar där eleverna övar tre 

ljud i taget, att bilda och läsa ord med. Efter tre veckor görs ett uppehåll och för några elever 

räcker det för att komma igång med sin läsning medan andra behöver upprepad träning. 

Filippa beskriver Bravkod som läslistor där eleven tränar stavelser och mönster i ord. Eleven 

tränar enskilt med specialläraren under femton minuter, två dagar i veckan för att få upp sin 

läshastighet. Efter sex veckor beslutas om eleven behöver träna mer och i så fall om eleven 

ska träna sex veckor till direkt eller ta en paus på sex veckor för att sedan återkomma. Lärarna 

dokumenteras elevens utveckling i särskilda tabeller så att det blir tydligt för eleven att 

utveckling sker. 

Alla lärarna tycker att kompensatoriska hjälpmedel är betydelsefulla vid läs- och 

skrivsvårigheter. Där framkom det att alla lärarna gör många olika anpassningar och sätter in 

stöd för att kompensera elevernas svårigheter. Det vanligaste kompensatoriska hjälpmedlet är 

datorn, ett hjälpmedel som alla lärare tar upp. Möjligheten att få använda dator i 

undervisningen beskriver de som viktig för sina elever i läs- och skrivsvårigheter. Förutom 

dator så använder sig alla lärare av möjligheten att eleven får lyssna på text i stället för att 

läsa. Detta gäller både ämnestexter där boken finns inläst på datorn och skönlitterära texter för 

att komma åt läsupplevelsen. Anna och Dagny nämner Legimus som är en tjänst från 

biblioteket med upplästa böcker, Medan Erika och Filippa talar om att eleverna lyssnar på 

vanliga ljudböcker i stället för att läsa.   

Variationer på individuella anpassningar som nämndes i intervjuerna var andra former av 

lästräningsövningar. Anna och Cecilia berättar att eleverna övar läshastighet genom att läsa 

samma sida text, från en läsebok varje dag under veckan och ta tid på hur lång tid det tar och 

vilka fel de gör. De dokumenterar resultaten i en tabell för att se läsutvecklingen. Erika och 

Filippa läser ibland extra med sina elever efter skoldagens slut. Den träningen var vanligare 

innan skolan anställde en speciallärare säger Filippa.  

Sen är det ju så att man får sätta in extra resurser, man får ta hjälp av speciallärare. Men innan vi 

hade någon speciallärare så satt jag ofta efter dagens slut, så har jag suttit med många elever och 

tränat läsning flera dagar i veckan (Filippa). 

Erika som undervisar i årskurs fem talar mycket om att elever i läs- och skrivsvårigheter 

behöver möjligheter till andra redovisningsformer. Det kan innebära förlängd provtid och att 

redovisa muntligt istället för skriftligt.  

Vid prov och förhör och så har vissa muntligt, vissa tycker det är lättare att prata, vissa får 

mindre text inför prov att läsa på, jag kanske gör sammanfattningar av det viktigaste i styckena. 

Ja det är väl det jag gör. Ja dator såklart får ju de som behöver för att skriva (Erika). 

Lämpliga och begränsade uppgifter är viktigt tycker Bea, Cecilia, Erika och Filippa. Det kan 

innebära andra texter, begränsningar i omfång och även konkret materiel som bilder till 

elevens hjälp vid en uppgift. Cecilia och Erika framhåller film som ett bra komplement till 

skolans lärotexter. Genom film får eleverna ökade kunskaper då de kan både se och lyssna. 

Det är bra att fler sinnen aktiveras säger lärarna. 

6.3 Insatser på gruppnivå 
De båda vanligaste anpassningarna på gruppnivå och som nämndes av alla lärare var 

uppdelandet av klassen i grupper samt mycket gemensam undervisning. 



 

Alla lärarna talar om behovet av att kunna dela upp eleverna i grupper så att de som behöver 

mer hjälp har möjlighet att få det. Fyra lärare, Anna, Bea, Cecilia och Dagny arbetar i ett 

tvålärarsystem vilket möjliggör en flexibilitet när det gäller att dela eleverna. Ingen av lärarna 

pratar om statiska grupper utan hur de delar eleverna beror på tillfället och elevernas 

svårigheter. För elever i läs- och skrivsvårigheter är det även viktigt med mycket gemensamt 

arbete. Så förklarar alla sex lärarna att de organiserar sitt arbete. De läser texter gemensamt, 

diskuterar innehåll och förklarar ord innan eleverna tar itu med arbetsuppgiften. Två av 

lärarna, Dagny och Filippa anser dock att det stora fokus på gemensam undervisning gör att 

de elever som behöver utmanas extra går miste om det.  

 Vi har inte så mycket egen läsning när vi går igenom ett område, det kan jag väl säga att de som 

har lätt för sig de missar lite av upplevelsen (Dagny). 

Inga av de lärare som intervjuades ser några skillnader mellan vilka insatser de gör för flickor 

och pojkar utan de menar att vilka anpassningar och stöd som behövs är helt individuellt. De 

försöker utgå från individen och vad just den eleven behöver. 

Det är individuellt tycker jag, det är så individuellt. Och det finns inget universal smart verktyg, 

något passar för en del men inte för andra (Anna). 

 Det finns också en samsyn runt att trots att skolan sätter in anpassningar och stöd så följer 

svårigheterna eleven upp genom skolåren. De elever som har svårigheter i de yngre åldrarna 

har trots gjorda insatser oftast svårigheter i de äldre åldrarna också. Dagny uttrycker sig så här 

angående anpassningar och stöd: 

Där kan jag väl inte tycka att vi är så bra, vi upptäcker dem men sen händer det inte så mycket 

(Dagny). 

Filippa säger att undervisningen generellt hamnar på en lägre nivå då det är viktigt att få alla 

elever med sig och att de elever som skulle kunna prestera bättre inte får den möjligheten. 

Hon menar att det är resultatet av att försöka få alla elever att nå upp till godkända 

kunskapskrav. Två lärare, Cecilia och Filippa säger att det är väldigt komplext runt elever i 

läs- och skrivsvårigheter och de inte fullt ut vet vilka anpassningar och stöd de ska sätta in.  

6.4 Lärarens stöd i sin yrkesroll 
Alla lärarna uttryckte på lite olika sätt att de behöver stöd i sin yrkesroll för att kunna hjälpa 

sina elever på bästa sätt. De framhåller betydelsen av att ha någon att vända sig till för att få 

stöd. Alla lärare tycker att de är viktigt att diskutera sina elevers svårigheter med kollegor som 

undervisar samma åldersgrupp eller samma ämnen.  Det är vanligt att diskutera elevernas 

svårigheter vid elevgenomgångar i arbetslaget. 

Nu jobbar vi i ett tvålärarsystem vilket är väldigt, väldigt bra. Så vi är ju, dels är vi alltid två man 

kan alltid bolla med någon vi har ju samma barn hela tiden, så det är jättebra (Bea). 

 Alla lärare tar också upp betydelsen av att ha en speciallärare på skolan att kunna vända sig 

till för råd och idéer. På båda skolorna har de en specialpedagog och/eller speciallärare som de 

kan bolla tankar och idéer med. Specialläraren hjälper också till med anpassningar och 

eventuella åtgärdsprogram. 

Anna på den ena skolan använder sig även av skolans kurator för att få stöd runt sina elever. 

Någon sådan möjlighet finns inte på den andra skolan. Anna tycker också att det är viktigt att 

hålla sig uppdaterad om elevers läs- och skrivsvårigheter. 

Sen försöker jag åka på dyslexiföreningens konferenser som är och dom är bra. Så man håller sig lite á 

jour med vad det är som sägs och vad forskning kommit fram till. Man kan läsa sig till men ibland är det 

skönt om någon berättar och tidningen rekommenderar jag den är väldigt bra (Anna). 



 

Tidningen som Anna pratar om är Dyslexiföreningens medlemstidning. Anna prenumererar på 

den tidningen och tidningen innehåller både ny forskning samt förslag på kurser och 

utbildningar.  

6.5 Skillnader mellan pojkars och flickors svårigheter 
Alla lärare säger att de är bra på att upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos eleverna men att 

det ändå finns skillnader mellan pojkar och flickor i hur svårigheterna gestaltar sig. Lärarna 

uppmärksammar pojkar och flickor i läs- och skrivsvårigheter på samma sätt, men Cecilia och 

Filippa uttrycker tidigt under intervjuerna att de ser skillnader mellan hur pojkar och flickors 

problem med läsning och skrivning visar sig. Allteftersom intervjuerna fortskrider med de 

övriga lärarna och följdfrågor ställs berättar de om upplevda skillnader. Flera lärare, Bea, 

Cecilia och Filippa, tar upp att de tycker pojkar mognar senare än flickor och att det kan vara 

en bidragande orsak till att de är senare med sin läsning. Pojkar beskrivs också som sämre 

finmotoriskt än flickor av Cecilia och Filippa.  

Det kan jag tycka ibland, just det här att skriva, få till och forma, det kanske är att just pojkarna 

vi har, är mer grovmotoriska så de har nog valt att inte sitta och pilla, det här med finmotoriken, 

inte tränat den så tidigt (Cecilia). 

 Detta skulle kunna vara orsak till pojkars sämre skrivförmåga säger Cecilia. Att pojkar är 

sämre på att skriva än flickor är något som Anna, Cecilia och Filippa beskriver medan Bea 

och Erika inte ser några skillnader mellan pojkar och flickor i sina grupper. Anna, Cecilia och 

Filippa berättar att de tycker pojkar skriver sämre än flickor både motoriskt och innehålls-

mässigt. Filippa talar om ett tillfälle då klassen skriver brev till en före detta klasskamrat som 

flyttat utomlands  

Vi har till exempel skrivit till Gunnar nu, där ser jag ju att tjejerna har ett innehåll, killarna radar 

bara meningar efter varandra, Hur mår du? Kul att du skrev. Liksom det fanns inget, det fanns 

ingen röd tråd i breven, det var jättestor skillnad (Filippa). 

Dagny säger att flickors läs- och skrivsvårigheter oftare än pojkars handlar om att de har 

problem med läsförståelsen och det är svårare att upptäcka då det inte märks lika tydligt. 

Däremot har pojkar oftast fler svårigheter än bara läs- och skrivsvårigheter vilket gör att de 

uppmärksammas mer i klassrumssituationen. 

Fyra av lärarna, Anna, Cecilia, Dagny och Filippa lyfter koncentrations-, motivations- och 

uppmärksamhetssvårigheter som vanligt förekommande hos elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Här är det stora skillnader mellan pojkar och flickor säger de lärarna och alla elever som 

beskrivs är pojkar. Anna, som också är utbildad speciallärare brukar utreda dessa elever 

ytterligare under årskurs tre. Detta för att se var i deras övriga svårigheter består. Anna talar 

om koncentration och arbetsminne som två viktiga faktorer.  

Läs- och skrivsvårigheter hänger ofta samman med koncentration, uppmärksamhet och 

uthållighet och ofta märks det här väldigt tydligt i trean, man kräver lite mer av treorna. Ofta är 

det koncentrationen som brister. De orkar inte ens igenom en text för texterna ökar ju också ju 

äldre de blir (Cecilia). 

Maria och Filippa beskriver att elever i läs- och skrivsvårigheter är en sak men så fort det 

finns andra svårigheter i kombination är det betydligt svårare att hjälpa eleven på ett bra sätt. 

Det som är svårt är inte elevens läsning och skrivning säger lärarna utan elevens problem med 

koncentration och arbetsminne. De som bara har läs- och skrivsvårigheter brukar jag lyckas 

hjälpa att nå godkända kunskapskrav säger Filippa och Maria uttrycker att ren dyslexi utan 

andra svårigheter är lättare att arbeta med. Erika beskriver hur elevers läs- och 

skrivsvårigheter också sätter sig på deras självbild. Den negativa självbilden påverkar eleven 



 

under hela skoldagen och i alla ämnen säger Erika då man läser och skriver mycket i alla 

ämnen i skolan, såväl i so och no som i svenska. Dagny beskriver också svårigheter i 

skolarbetet för elever som inte vill eller kan erkänna att de har problem med läsning och 

skrivning och hur de eleverna lätt blir blockerade i sitt tänkande. 

 Elevernas läs- och skrivutveckling påverkas även av samarbetet mellan skolan och hemmet 

säger Anna. Samarbetet med hemmet är viktigt poängterar flera informanter, Anna, Bea, 

Cecilia och Dagny. Bea uttrycker att om samarbetet fungerar bra och eleverna även tränar 

hemma på att läsa och skriva är utvecklingskurvan mer positiv än annars. Cecilia och Dagny 

säger att de ser skillnader mellan pojkar och flickor här. Cecilia och Dagny berättar att de 

upplever att föräldrar till flickor är mer engagerade och ligger på skolan mer om anpassningar 

och stöd. Medan stödet generellt är sämre för pojkar och där ligger inte föräldrarna på skolan i 

samma omfattning. Både Cecilia och Dagny upplever också att föräldrar har låga krav på 

barnens utveckling och verkar tänka att det löser sig med tiden. De beskriver även 

föräldrarnas ointresse att hjälpa till med läxor. 

Anna, en av lågstadielärarna tycker att det skulle vara bra om lärarna redan på förskolan 

pratade med föräldrarna om deras erfarenheter av att lära sig läsa och skriva.  

En fråga som jag har pratat om och funderar på om vi kunde ha med redan i förskolans samtal 

med föräldrar är, -Hur var din? –Hur var det för dig när du lärde dig läsa? Alltså till föräldrarna. 

Ofta så kommer det då, -ja det hade jag svårt med. Att man kan, att man redan där vet att här 

finns det en sårbarhet (Anna). 

Då skulle skolan kunna ha en högre beredskap i vissa fall och snabbare sätta in anpassningar 

och stöd vid behov säger Anna. 

 

 

 

 

 

 

  



 

7. Analys 
Under rubriken analys analyserades mitt resultat med hjälp av Hardings (1986) syn på genus 

som en pågående process på tre nivåer. De tre nivåerna var den symboliska, den strukturella 

och den individuella. Här länkades de tre forskningsfrågorna samman med skolans 

genusregim och genusrelationer. Enligt Hardings(1986) finns det en inbyggd genusregim i 

skolan som inte uppmärksammas i det vardagliga. Eftersom de tre nivåerna i Hardings 

analysmodell interagerar med varandra var det svårt att dela upp analysen men för att 

tydliggöra mönster gjordes ändå försök med detta. Områdena kommer trots detta delvis 

överlappa varandra. 

7.1 Symbolisk nivå 
På den symboliska genusnivån ligger föreställningar och normer. Föreställningar och normer 

påverkar skolan och de som vistas där hela tiden men är oftast inget vi reflekterar över. 

Dikotomin mellan det manliga och det kvinnliga upplevs som en naturlig del av samhällets 

genusregim och påverkar hur människor uttalar sig och agerar.  

I det empiriska underlaget beskriver lärarna föreställningar om pojkar och flickors olika 

egenskaper, lärarnas erfarenheter av att uppmärksamma elever i behov av anpassningar och 

stöd samt erfarenheter av föräldrasamarbete. I intervjuerna gavs exempel på att flera av 

lärarna uttrycker föreställningar om flickor som flitiga och arbetsamma och pojkar som 

omogna, egenskaper som lärarna menar påverkar utfallet av de insatta anpassningarna och 

stödet. Flickor och pojkar ges olika egenskaper. Flickors läsförmåga beskrivs med ord som 

handlar om personliga egenskaper medan pojkars förmåga läggs utanför deras egen påverkan.  

Jag tror att läs- och skrivsvårigheter har man med sig men att mognad hjälper till […] och jag 

tycker att pojkar mognar senare i sin läsning, ofta i alla fall (Filippa). 

Alla intervjuade lärare uttrycker att de har tillräckliga rutiner för att uppmärksamma alla 

elever i behov av anpassningar och stöd vilket skiljer sig från flera forskningsartiklar i 

studien. I intervjuerna framkommer inte att pojkar uppmärksammas i högre grad än flickor 

utan det är lika vanligt att uppmärksamma en flicka i behov av anpassningar och stöd som en 

pojke. Lärarna säger att eftersom de arbetar i relativt små klasser har de möjlighet att 

uppmärksamma varje elev i behov av stöd.  

 Jag tycker att jag uppmärksammar pojkar och flickor på samma sätt. Deras svårigheter i läsning 

och skrivning skiljer sig inte åt i min nuvarande klass (Erika). 

Lärarna uppger att rutiner är det viktigaste redskapet till att de uppmärksammar pojkar och 

flickor i behov av anpassningar och stöd i lika hög grad. 

Vid genomläsningen av transkriptionerna hittades flera uttalanden som synliggör 

problematiken med föräldrasamarbete. Där informanterna arbetar finns en föreställning om 

betydelsen av att ha föräldrarna med sig i arbetet med elevens anpassningar och stöd vid läs- 

och skrivsvårigheter. Föreställningen om samarbetet är en norm som i praktiken fungerar 

olika för pojkar och flickor. Detta kan vi se exempel på när Dagny berättar så här om 

samarbetet med pojkarnas föräldrar: 

Jag tycker inte att föräldrarna har så höga krav utan många tycker att det löser sig väl och när 

man skickar hem läxor så är det ingen som har hjälpt till, de är inte så engagerade (Dagny). 

Lärarna säger att de upplever problemet med dålig stöttning hemifrån som problematiskt för 

många pojkars läs- och skrivutveckling. Samtidigt ger lärarna uttryck för föreställningar om 



 

föräldrar till flickor som mer engagerade och drivande i att stötta sitt barns läs- och 

skrivutveckling. 

Men det klart vi har till exempel en elev som trots våra insatser och vi vet att hemmet, alltså vi 

har jättebra kontakt och de jobbar mycket hemma men det har inte gått framåt så mycket som vi 

har velat, då är vi såklart extra uppmärksamma på den eleven (Bea)  

Sammantaget visar analysen att på symbolisk nivå beskrivs genusskillnader angående vilka 

egenskaper pojkar och flickor ges. Genusskillnader syns även i föreställningarna om pojkars 

och flickors föräldrar. Däremot visar analysen inga genusskillnader i hur pojkars och flickors 

behov av anpassningar och stöd uppmärksammas. 

7.2 Strukturell nivå 
Den strukturella processen handlar om hur arbetet är organiserat och uppdelat. Det handlar 

om mönster i skolan, det vill säga hur det vanligen är och hur lärare vanligen gör. Vi är så 

upptagna med att svara på tillvaron utifrån rådande genusregim att vi inte reflekterar över det.  

I mitt empiriska underlag syns hur lärarna organiserar arbetet utifrån elevers svårigheter i 

kombination i läs- och skrivsvårigheter, gemensam undervisning, tvålärarsystem och elevers 

olikheter. Lärarna säger att för många elever, främst pojkar är läs- och skrivsvårigheter något 

som följer med upp i ålder. 

Vi gör ju en screening i F-klass och det vi ser redan där det hänger med hela tiden. Så vi ser det 

är dem vi flaggar för redan då som vi har med oss hela vägen upp så det är viktigt att sätta in 

stöd tidigt (Cecilia). 

Här ser alla lärarna en tydlig skillnad mellan pojkar och flickor. Alla lärarna beskriver att 

pojkar i mycket högre grad än flickor har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet och 

motivation tillsammans i läs- och skrivsvårigheter. Lärarna säger att de uppmärksammar läs-

och skrivsvårigheter lika hos pojkar och flickor och organiserar insatser på samma sätt men 

att det är besvärligt att komma tillrätta med pojkars problematik. Det beror enligt de 

intervjuade lärarna på att de beskrivna pojkarna har ytterligare svårigheter med exekutiva 

funktioner vilket gör att de svarar sämre på de insatta åtgärderna. Trots att lärarna strukturerar 

arbetet lika framkommer genusskillnader på detta område. Lärarna berättar också att nästintill 

alla elever de har med diagnosen ADHD eller Autism är pojkar och att svårigheterna som 

återfinns inom de diagnoserna påverkar läs- och skrivutvecklingen negativt. Inom dessa 

diagnoser är svårigheter med de exekutiva funktionerna vanligt och kan möjligen vara en 

orsak till de kvarstående problemen.  

Jag har förstås haft elever som haft läs- och skrivsvårigheter som man jobbat med så de ändå 

nått godkända kunskaper men då har de inte haft den här koncentrationsproblematiken så de har 

kunnat lyckas, det har fungerat att man lagt ner extra tid, träning, övningar och så (Filippa). 

Ett tydligt exempel på hur skolorna organiserar arbetet är att mycket läses gemensamt i 

klasserna. Texter läses högt gemensamt och läraren går igenom och förklarar betydelser och 

ord. Det här är en vanlig form av anpassning på gruppnivå. Detta arbetssätt är gemensamt för 

alla elever och organiseras lika oberoende av elevernas kön. 

Jag har lagt upp undervisningen så vi gör mycket gemensamt, vi läser ihop, vi diskuterar texten 

och vi återberättar. Sedan kan det vara enskilt jobb men då har vi haft en tydlig och gemensam 

genomgång. […] Vi avslutar ihop för att alla får då förståelse och de rätta svaren (Erika). 

Ett ytterligare exempel på hur arbetet organiseras är genom ett tvålärarsystem som fyra lärare 

arbetar i. Systemet möjliggör för lärarna att dela klassen i grupper vid genomgångar. Det är 



 

något som de använder sig flitigt av och grupperna är inte statiska utan ser olika ut från 

tillfälle till tillfälle.  

Strukturen runt elever i läs- och skrivsvårigheter organiseras också på gruppnivå med datorer 

och inläst materiel. Det är sådant som tillhandahålls av skolorna inom den ordinarie klassens 

ram. Många elever använder sig av olika kompensatoriska hjälpmedel eller av alternativa 

redovisningsformer.  

Alla gör olika och de som har svårt att skriva använder dator och sådana saker. Det är inget konstigt, alla 

barn vet att det är så. Man behöver alla öva på olika saker (Bea). 

Sammantaget visar analysen att på strukturell nivå beskrivs genusskillnader i hur arbetet 

organiseras när det gäller pojkars högre andel av problem i kombination med läs- och 

skrivsvårigheter. Där synliggörs att pojkars problem med exekutiva funktioner gör att trots 

insatta anpassningar och stöd följer svårigheterna med dem upp genom skolåren. Däremot 

visar analysen att inga genusskillnader görs vid klassens gemensamma arbete. 

Gruppindelningar och tillgång till kompensatoriska hjälpmedel kopplas inte ihop med genus.  

7.3 Individuell nivå  
Den individuella genusprocessen handlar om varje individs identitet och att skolan fungerar 

på olika sätt för varje individ. I mitt empiriska underlag synliggörs flera individuella 

genusprocesser såsom skillnader i motivation, skrivutveckling och självkänsla. I samtal med 

lärarna kan vi se exempel på att de anser att elevernas individuella läsutveckling hänger 

samman med elevernas motivation. Här finns det genusskillnader. I intervjuerna gavs flera 

exempel där lärarna beskriver pojkarna i termer som att de läser inte så mycket, är inga läsare 

och är slarvigare medan flickorna beskrivs som flitiga och bokslukare. 

Om jag får generalisera är nog flickor lite flitigare än killarna och killarna är lite slarvigare 

(Anna). 

Möjligen kan flickors tilltro till sin förmåga göra att de läser mer medan pojkar i högre grad 

undviker lässituationer. Ett problem som lärarna ger uttryck för och som beskriver den 

individuella genusnivån är att elever utvecklar strategier för att lära sig utantill och för att 

undvika läsning. Det gör det svårare för lärarna att uppmärksamma elevens läs- och 

skrivsvårigheter. Här beskriver de intervjuade lärarna en övervikt för flickor som döljer 

läsförståelseproblem genom att avkoda med flyt och läsa många böcker. 

En annan skillnad som blev synlig i analysen är den som rör elevers skrivande. Här säger 

lärarna att pojkarna trots likvärdig utbildning har sämre skrivkunskaper än flickorna.  

Det var jättestor skillnad, tycker jag på tjejer och killar och jag vet inte varför för de har ju fått 

precis samma undervisning (Filippa). 

Skrivsvårigheter blir i högre grad en individuell skillnad än lässvårigheter då inga av 

informanterna intensivtränar skrivning på motsvarande sätt som läsning. Inte heller säger 

lärarna att de organiserar arbetet utifrån elevernas skrivsvårigheter utan eleverna jobbar 

individuellt med att bemästra skrivproblemen med hjälp av kompensatoriska hjälpmedel. 

Läs- och skrivsvårigheter påverkar elevens hela skoldag säger två lärare. Här beskriver lärarna 

inte någon könsskillnad utan både pojkar och flickors självbild påverkas. 

Det påverkar hur de ser på sig själva. Det sätter sig på självkänslan. De blir osäkra och nervösa 

och jag ser på dem innan lektionen att de inte vill. Jag får den känslan från både killar och tjejer 

tycker jag (Erika). 



 

Elever i läs- och skrivsvårigheter är oftare ängsligare än elever utan svårigheter och ängslan 

bidrar till att de har lägre förväntningar på sig själva. Det är ett exempel på varför individuella 

anpassningar som eleverna får är så viktigt säger Erika. 

Sammantaget visar analysen att på individuell nivå beskrivs genusskillnader gällande 

motivation, strategier och skrivande. Analysen visar att pojkars motivation till läsande och 

skrivande är sämre än flickors och att de också skriver sämre texter än flickorna. När det 

gäller att utveckla strategier för att dölja läs- och skrivsvårigheter är det ett problem som 

lärarna uppmärksammar mer hos flickor. Däremot visar analysen inga genusskillnader 

angående självbild utan lärarna säger att självbilden påverkas negativt av läs- och 

skrivsvårigheter hos både pojkar och flickor. 

 

 

 

  



 

8. Diskussion 
Under avsnittet diskussion inleds studien med en metoddiskussion sedan kommer resultatet att 

diskuteras i relation till tidigare forskning. 

8.1 Metoddiskussion 
Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka några lärares erfarenheter av att 

arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Först bestämdes 

problemområde vilket perspektiv som skulle användas. Valet föll på ett genusperspektiv. 

Arbetet försvårades av perspektivvalet eftersom genusperspektivet inte innefattar några 

självklara analysbegrepp. Som metod för att samla in data valdes intervjuer  

Ett alternativ till halvstrukturerade intervjuer hade varit fokusgruppsintervjuer. I 

fokusgruppsintervjuer möts flera deltagare och diskuterar olika aspekter av ett givet ämne 

(Ahrne & Svensson, 2015). En fördel med fokusgrupper hade varit att få erfarenheter från 

lärare på fler skolor, då det hade varit möjligt att sprida ut fokusgrupperna på olika skolor. 

Men då fokusgruppsintervjuer framhäver det kollektiva och deltagarnas gemensamma 

erfarenheter framför det individuella passar halvstrukturerade intervjuer syftet bättre. Syftet 

var att ta del av var och ens erfarenheter runt anpassningar och stöd inte den gemensamma 

kulturen i en grupp människor. 

Ett annat alternativ hade varit observationer. Genom observationer kunde studien ha belyst 

hur lärarna arbetar med anpassningar och stöd i praktiken och inte bara hur de beskriver att de 

arbetar. Det hade varit givande att komplettera intervjuerna med observationer men 

observationer valdes bort på grund av tidsbrist. Således valdes enskilda intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer valdes framför standardiserade frågeformulär. Ahrne och 

Svensson (2015) skriver att en fördel med kvalitativa intervjuer är att man kan anpassa 

frågorna efter situationen och att man med semistrukturerade frågeguider får en bredare bild 

med fler nyanser än man får med standardiserade frågeformulär. Metoden fungerade väl för 

att få fram lärares olika erfarenheter runt frågeställningarna. Lärarna fastnade också för olika 

frågor och utvecklade sina svar mer runt dessa. Det är en styrka i den semistrukturerade 

intervjun att den ger utrymme för följdfrågor som inte är nedskrivna innan men på olika sätt 

knutna till de teman som behandlas.   

Det är tolkningen av informanternas erfarenheter som kommer fram i studien. Som forskare 

kommer man närmare informanterna vid en kvalitativ intervju än vid en kvantitativ 

undersökning och valen, både teoretiska och metodologiska påverkar studien (Ahrne & 

Svensson, 2015). Genom att sammanfatta informanternas svar och be dem bekräfta att de 

uppfattats rätt minskade risken för missuppfattningar.  

8.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad i stycken som är hämtade från forskningsfrågorna. Studiens 

huvudresultat är att lärarna beskriver att de uppmärksammar pojkar och flickor i behov av 

anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter på samma sätt och att det sker främst 

genom screening och högläsning. Lärarna beskriver att de anpassar och stödjer genom att 

intensivträna elevernas läsförmåga och ge eleverna hjälp i form av kompensatoriska 

hjälpmedel. Trots anpassningar och stöd fortsätter många elever, främst pojkar att ha läs- och 

skrivsvårigheter säger lärarna och det hänger enligt dem samman med svårigheter med bland 

annat koncentration och uppmärksamhet.  



 

Den första forskningsfrågan, hur lärarna beskriver att de uppmärksammar att en elev är i 

behov av anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter besvarar lärarna med screening 

och högläsning. I intervjuerna framkom att alla lärarna upplever att de är lika bra på att 

uppmärksamma pojkar och flickor i behov av anpassningar och stöd. Så beskrivs det inte i 

den forskning som finns med i studien. Många forskare har påvisat att skolan i högre grad 

uppmärksammar pojkars svårigheter än flickors (Jonvallen, 2017; Wernersson, 2006; 

Zetterqvist-Nelson, 2000). Lärarna i studien säger alla att de använder sig av 

screeningmetoder med en regelbundenhet vilket Beringer et al.,(2008) beskriver som en bra 

metod för att uppmärksamma läs- och skrivsvårigheter. Att lyssna till elevernas högläsning är 

också en viktig del i hur lärarna uppmärksammar elever i behov av anpassningar och stöd vid 

läs- och skrivsvårigheter visar studien.  

Beringer et al.,(2008) beskriver att screening möjliggör snabb upptäckt och tidiga insatser vid 

läs- och skrivsvårigheter vilket delvis blev synligt i studien. Lärarna beskrev att screening och 

högläsning gjorde att de tidigt uppmärksammade elever i behov av anpassningar och stöd vid 

läs- och skrivsvårigheter och att de var lika bra på att uppmärksamma pojkar och flickor. 

Samtidigt beskrevs flickorna också i högre grad än pojkarna dölja sina läsförståelseproblem 

genom bra avkodningsförmåga. Detta motsäger ju beskrivningarna av att pojkar och flickor 

lika tidigt uppmärksammas vara i behov av anpassningar och stöd. Flera flickor beskrevs som 

läsare fast med dålig läsförståelse. Att kunna läsa är inte bara att kunna avkoda vilket 

fokuseras av lärarna i studien.  Att kunna läsa är ju en kombination av att avkoda och att förstå 

(Asmervik et al.,2001). Lärarna beskrev även att fastän de anser att de uppmärksammar elever 

i behov av anpassningar och stöd tidigt och på samma sätt så följer ofta svårigheterna eleverna 

upp genom skolåren. Här syns en tydlig genusskillnad då detta fenomen i högre grad gäller 

pojkar än flickor. 

 Den andra forskningsfrågan, vilka anpassningar och stöd lärarna beskriver att de sätter in för 

eleven besvarar lärarna med intensivträning som den mest framträdande åtgärden i 

undersökningen. Studien beskriver inte några genusskillnader här utan pojkar och flickor 

intensivtränas på samma sätt. Lärarna fokuserar främst på individen och dess träning och 

mycket av ansvaret för svårigheterna läggs på eleven som person. Även om Wolf (2015) 

beskriver att intensivträning kan vara gynnsam om den sker individuellt och under begränsad 

tid så fokuserar många andra forskare såsom Boerma et al., (2016) och Nielsen (2011) på 

lärmiljöns betydelse för elevernas utveckling. En alltför dominerande satsning på 

intensivträning där lärmiljön inte prioriteras på motsvarande sätt skulle kunna bidra till 

pojkars bestående svårigheter. Detta eftersom pojkars svårigheter i hög grad hänger samman 

med klassrumsmiljön (Limbrick et al., 2011).  

Lärarna i studien nämner också precis som Wolf (2015) kompensatoriska hjälpmedel som 

viktiga. Det är något som lärarna säger att de använder mycket. Eleverna använder sig 

vanligtvis av dator vid läs- och skrivsvårigheter samt möjlighet att lyssna i stället för att läsa 

och att få läroböckerna digitalt. I studien framkom inte att det finns några skillnader mellan 

pojkar och flickor angående vilka anpassningar och vilket stöd som sätts in. I analysen 

redogörs för att lärarna i studien använder samma insatser, det vill säga intensivträning, 

kompensatoriska hjälpmedel, gemensam undervisning och gruppindelning för både pojkar 

och flickor. Däremot svarar pojkar och flickor olika på insatserna säger de lärare som 

intervjuats. Wolf (2015) påvisade i sin artikel att flickor i högre grad än pojkar får tillgång till 

kompensatoriska hjälpmedel men det är inget som framkommit i studien.  

 



 

Även om insatser på individnivå dominerar i studien görs även vissa insatser på gruppnivå. 

Genom att dela klasserna i mindre grupper, prata om varandras olika behov och på den ena 

skolan arbeta i ett tvåärarsystem försöker lärarna skapa en positiv miljö runt läsning och 

skrivning. Dessa anpassningar görs för både pojkar och flickor utan att skilja sig åt. I en studie 

av Boerma et al.,(2016) beskrivs lärmiljön som mycket betydelsefull för elevernas 

prestationer. Inga av lärarna i studien beskriver hur de organiserar klassrumsmiljön fysiskt 

eller didaktiskt för att anpassa och stödja elever i läs- och skrivsvårigheter däremot talar flera 

lärare om vikten av att eleverna accepterar varandra och varandras olikheter. Utifrån 

beskrivningarna om olikheter var det förvånande att bara en lärare tog upp anpassningar runt 

provsituationer som betydelsefulla. Hon beskrev möjligheten för både pojkar och flickor att få 

redovisa muntligt, att få begränsningar i omfång och hjälp med att ta ut det viktiga i en text. 

West et al.,eller (2016) skriver i sin studie att trots att nästan alla lärare vid högre utbildningar 

tycker att det är viktigt med alternativa redovisningsformer är det ända cirka fyrtio procent 

som inte erbjuder sina elever detta. 

 

Flera lärare i studien påtalar pojkars större svårigheter i skrivning än flickors. Detta resultat är 

samstämmigt med studiens forskningsartiklar och belyses av Beringer et al.,(2008). 

Här blir inte anpassningar och stöd till eleverna synligt alls i studien, oavsett om det är pojkar 

eller flickor. Lärarna i studien arbetar inte med anpassningar och stöd vid skrivning på 

motsvarande sätt som de gör vid läsning. Inga av lärarna i studien talar om intensivträning i 

att skriva utan läsning prioriteras framför skrivning. Även här läggs problematiken till stor del 

på eleven och flickors skrivförmåga beröms medan pojkars skrivförmåga kritiseras. Det är ett 

av de resultat som var förvånade i studien, att inte skrivning tränas mer strukturerat. 

Fridolfsson (2008) skriver att det finns en uppfattning i skolan om att man blir skrivare enbart 

genom fri skrivning men att de allra flesta elever behöver strukturerad skrivundervisning för 

att bli duktiga skrivare. 

 

I studiens tredje forskningsfråga, om lärarna beskriver några övriga faktorer som påverkar 

utfallet av de anpassningar och stöd som sätts in vid läs- och skrivsvårigheter svarar lärarna 

att främst pojkars problem med koncentration, motivation och uppmärksamhet påverkar 

utfallet. Där syns även faktorer som mognad, föräldrars påverkan och elevers självbild. 

Lärarnas berättelser var samstämmiga rörande att även om de var skickliga på att 

uppmärksamma både pojkar och flickor med svårigheter så fanns det skillnader i hur 

svårigheterna visade sig. I en studie av Limbrick et al., (2011) beskriver författarna pojkars 

dominans inom exekutiva svårigheter och att de samspelar med läs- och skrivsvårigheter. 

Vidare skriver de att det däremot kan vara svårt att avgöra i vilken relation svårigheterna står 

till varandra, det vill säga om de exekutiva svårigheterna påverkar läs- och skrivförmågan 

eller vice versa. Lärarna i studien säger att pojkars problem blir kvarstående i högre grad än 

flickors. Quinn och Wagner (2013) beskriver att den manliga sårbarheten för läs- och 

skrivsvårigheter ofta hänger samman med att män dominerar när det gäller diagnoser som 

ADHD och Autism. Det är diagnoser som nämns av de lärare som intervjuades och då enbart 

gällande pojkar. Inom dessa diagnoser är svårigheter med de exekutiva funktionerna vanligt 

och kan vara en orsak till att pojkars läs- och skrivproblem i högre grad än flickors blir 

kvarstående problemen. Det i sin tur skulle kunna vara en bidragande orsak till att 

åtgärdsprogram angående läs- och skrivsvårigheter skrivs i mycket högre grad till pojkar än 

till flickor (Wolff, 2015). 

 



 

Föreställningen att pojkar mognar senare än flickor framkom också på flera håll i studien 

liksom tankar om att flickor är flitigare än pojkar och anstränger sig mer. Här blev lärarnas 

omedvetna föreställningar om genus som tydligast i studien. Flickors flit och pojkars slarv 

skriver Zetterqvist-Nelson (2000) om och hon beskriver flickan som den goda eleven vilket 

innebär att flickan är motiverad och beredd till stora arbetsinsatser. Zetterqvist-Nelson (2000) 

öppnar i sitt resonemang upp för tanken att flickors hårda ansträngning i sig leder till deras 

bättre resultat i läsning och skrivning. Föreställningar om pojkars omognad riskerar att 

innebära en ”vänta och se” attityd hos lärare skriver Limbrick et al., (2008). I analysen 

framkommer inte att lärarna har en ”vänta och se” attityd utan insatser sätts in lika för både 

pojkar och flickor, däremot blir de egenskaper som Zetterqvist-Nelson (2000) beskriver som 

kvinnliga och manliga synliga i analysen genom lärarnas uttalanden om pojkars slarv och 

flickors flit. 

En symbolisk genusprocess som blir synlig i analysen är att lärarna i studien upplever att 

pojkar har sämre stöd från hemmet än flickor. Lärarna säger att föräldrarna till pojkar inte 

lägger lika stor vikt vid de läxor som skickas hem. Här framkom att ett stort ansvar för 

pojkars läs- och skrivutveckling lades på föräldrarna. Analysen av lärarnas berättelser i 

relation till individuellt genus beskriver att lärarna ger uttryck för att föräldrarnas attityd 

skulle kunna vara negativ för pojkarna då begränsad stöttning påverkar pojkarnas motivation 

negativt. Motivationen är nära knuten till förmågan att ta sig an uppgiften och pojkar påverkas 

mer av motivation än flickor (Logan & Johnston, 2010). Ingen av lärarna beskrev däremot att 

de arbetade med motivation i skolan. I en studie av Shany et al., (2011) beskrivs också 

föräldrars betydelse för sina barns läs- och skrivutveckling. Föräldrarna bör enligt författarna 

vara positiva till sitt barns läsning och skrivning för det har positiv effekt på barnets 

utvecklande av dessa förmågor. Mammor förmedlar oftare negativ återkoppling till sina barn 

och det ökar risken för att barnen ska bli osäkra på sig själva. 

Elever i läs- och skrivsvårigheter är oftare ängsliga än elever utan svårigheter och ängslan 

bidrar till att de har lägre förväntningar på sig själva (Shany et al., 2011). Detta påverkar 

också utfallet av de insatta anpassningarna och stödet beskriver flera lärare. klsInouk et al., 

(2015) beskriver hur elevers självbild inom läsning minskar ju äldre de blir och att pojkars 

självbild är lägre än flickors. En lärare i studien talade särskilt mycket om läs- och 

skrivsvårigheters inverkan på elevers självbild. Läraren såg tvärtemot Inouk et al., (2015) inga 

genusskillnader utan tyckte att pojkar och flickor påverkades lika. Hon menade att en negativ 

självbild påverkar elevens hela skoldag och att det är därför de anpassningar och det stöd som 

eleverna får är så viktigt. Taube (2007) skriver att det är endast genom ökade kunskaper och 

bättre färdigheter som eleven får bättre självtillit och en känsla av att vara en kompetent elev. 

8.3 Förslag på fortsatt forskning 
Syftet med studien var att ur ett genusperspektiv undersöka några lärares erfarenheter av att 

arbeta med anpassningar och stöd till elever i läs- och skrivsvårigheter. Även om studien 

belyser att anpassningar och stöd sätts in för både pojkar och flickor kom mycket av lärarnas 

beskrivningar i studien att fokusera på pojkar. Därför vore det intressant att forska vidare om 

lärares erfarenheter av anpassningar och stöd för flickors läs- och skrivsvårigheter och vilka 

faktorer som påverkar deras utveckling men som inte syns lika tydligt i klassrummet som 

pojkarnas utåtagerande beteende. 

Det vore också intressant att vidare studera lärares erfarenheter av att arbeta strukturerat för 

att minska genusskillnader i klassrummet. Hur kan en positiv lärmiljö organiseras där både 

pojkar och flickor får möjlighet att svara optimalt på insatta anpassningar och stöd? 



 

8.4 Slutord 
Sammanfattningsvis blir studien intressant för mig som blivande speciallärare då den visar att 

det förekommer genusskillnader i skolan som påverkar utfallet av de anpassningar och stöd 

som lärarna sätter in vid elevernas läs- och skrivsvårigheter. Studien beskriver att många 

anpassningar och stöd utgår från eleven som bärare av problematiken och att lärmiljön 

fokuseras i lägre grad. Som blivande speciallärare tar jag med mig vikten av att utveckla de 

anpassningar och stöd som fokuserar på miljön. En positiv lärmiljö minskar yttre faktorers 

påverkan på insatta anpassningar och stöd.  

Förhoppningarna med denna studie är att den kan ses som ett bidrag till kunskap om 

anpassningar och stöd vid läs- och skrivsvårigheter. Lärarnas erfarenheter angående hur svårt 

det kan vara att få till ett bra föräldrasamarbete och hur viktig elevens självkänsla är för läs- 

och skrivutvecklingen bidrar till kunskapen om anpassningar och stöd. Studien beskriver 

också hur genus på ett omedvetet sätt påverkar föreställningar i skolan och lärarnas sätt att 

tolka det som sker i klassrummet. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 
Många elever kämpar med läs- och skrivsvårigheter av olika slag. Skolans 

uppgift är att stödja eleverna på bästa sätt så att de utvecklas så långt som 

möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta brev är en del i min utbildning till 

speciallärare på Karlstad universitet med specialisering mot språk-, skriv och 

läsutveckling. Jag ska under våren skriva ett examensarbete. Mitt 

forskningsområde handlar om lärares erfarenheter av anpassningar och stöd till 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen kommer att genomföras 

genom intervjuer med några lärare.  

Syftet med studien är att undersöka några lärares erfarenheter av att undervisa 

elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Jag vänder mig nu till er för att få kontakt med lärare som är intresserade av att 

bli intervjuade om sitt arbete med anpassningar och stöd till elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Jag söker fem lärare som arbetar med svenskämnet inom 

årskurserna 1-6 och där möter elever i behov av stöd.  

 Intervjun tar mellan en halv och en timma att genomföra. Jag kommer ut till er 

skola och genomför intervjun. Vi bestämmer en tid som passar för er på telefon. 

Intervjun kommer att spelas in med ljud och sedan transkriberas. 

Det materiel som jag får ta del av under intervjun kommer att behandlas enligt 

Vetenskapsrådets God forskningssed (2017). Det innebär att det alltid är 

frivilligt att delta, den som väljer att delta har när som helst rätt att dra sig ur och 

avsluta intervjun utan att lämna någon förklaring. Om personen inte vill får jag 

inte använda mig av materielet. Datan i min forskning är anonymiserad. Namn 

är borttagna, ingen varken informanten, eleverna eller skolan ska kunna 

identifieras. Ingen obehörig kommer att få tillgång till materielet, det hålls inlåst 

och när mitt examensarbete är klart och godkänt kommer materielet att förstöras. 

Mitt examensarbete kommer när det är färdigt och godkänt att publiceras på 

Diva: Digitala vetenskapliga arkivet, en publiceringsplattform för bland annat 

studentuppsattser. 

Jag som student är tillsammans med min handledare Kerstin Bladini ansvarig för 

mitt forskningsarbete. Det går bra att i första hand vända sig till mig med frågor 

angående examensarbetet eller till Kerstin. Här under finns kontaktuppgifter till 

oss. 

Veronica Törnqvist   Kerstin Bladini 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

Inledande frågor 

 När utbildade du dig till lärare? 

 Varför valde du läraryrket? 

 Hur länge har du arbetat på denna skola? 

 I vilken klass/klasser undervisar du? 

 Vilka erfarenheter har du av att möta elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Att uppmärksamma svårigheter 

 Vad är det som gör att du uppmärksammar elevens läs- och skrivsvårig-

heter? 

 Hur uppmärksammar du att eleven har läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur visar sig elevens svårigheter? 

 Tycker du att pojkar och flickors svårigheter uppmärksammas på samma 

sätt? 

 Tycker du att pojkar och flickors svårigheter skiljer sig åt? 

 Hur går du vidare när du har uppmärksammat en elevs svårigheter? 

 

Hur elevers läs- och skrivsvårigheter påverkar undervisningen 

 Hur påverkar elevernas svårigheter din undervisning? 

 Vilka är de största utmaningarna för dig i din undervisningssituation? 

 Vilket stöd får du som lärare? 

 

Anpassningar och stöd 

 Vilka anpassningar och stöd gör du för eleverna i läs- och skrivsvårighet-

er? 

 Skiljer sig anpassningar och stöd åt mellan pojkar och flickor? 

 Vilka andra (eht, specialpedagog, föräldrar) samverkar du med runt ele-

verna i läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur har eleven utvecklats sedan anpassningar/stöd satts in? 

 Upplever du att anpassningarna/stödet runt dina elever är tillräckligt? 


