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Abstract 
 

 

This is a qualitative study with the purpose of examining teachers’ perceptions of reading 

difficulties in elementary school. Furthermore, the purpose is to examine how teachers support 

their students based on their needs, as well as what different approaches they use to detect 

reading difficulties. To examine this, qualitative interviews have been performed with seven 

active teachers, one of them being active in elementary school. The result that emerged from 

the study is that there are many factors that affect students with reading difficulties. It can 

depend on the students not having a phonological awareness, lack of decent word decoding 

and/or lack of intrinsic or extrinsic motivations. Additionally, it can depend on a diagnosis, such 

as dyslexia, being involved. An important factor that is brought up in the study is that problems 

with students’ reading never look the same. Everyone’s needs are different, and it is the teachers’ 

duty to find a solution and support the students in their continued process of learning. Finally, 

another factor that has emerged through this study is the fact that a student’s reading difficulties 

should never come as a surprise as it ought to be the teachers aim to discover reading difficulties 

as early as possible. 
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Sammanfattning 
 

Detta är en kvalitativ studie med syftet att undersöka lärares uppfattningar om lässvårigheter i 

grundskolans tidigare år. Vidare syftar studien även till att undersöka hur lärare stödjer eleverna 

utifrån deras behov samt vilka tillvägagångssätt de använder sig av för att upptäcka 

lässvårigheter i tid. För att utföra studien har en kvalitativ intervju genomförts med sju 

verksamma lärare, varav en av dem är verksam i förskoleklass. Resultatet tyder på att det finns 

många faktorer som påverkar elevers lässvårigheter. Det kan bero på att elever inte har en 

fonologisk medvetenhet, saknar god ordavkodning eller saknar inre eller yttre motivation. 

Fortsättningsvis kan det även bero på att någon form av diagnos, så som dyslexi, påverkar 

elevens läsförmåga. En viktig faktor som tas upp i studien är att elevers problem med läsning 

aldrig ser likadana ut.  Alla behov ser olika ut och det är lärarens uppgift att hitta en lösning och 

kunna stödja elevernas fortsatta väg mot inlärning. Slutligen har ytterligare en viktig faktor 

framkommit av studien, nämligen att en lärare aldrig skall kunna bli överraskad över att en elev 

visar sig ha lässvårigheter. Det är snarare något de redan skall ha jobbat med för att upptäcka 

svårigheterna så tidigt som möjligt i undervisningen.  
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1. Inledning 
 

Att kunna läsa är en viktig kunskap för människor i dagens samhälle och att kunna göra det 

utgör en stor grund för vardagliga situationer. Läsning är ingen färdighet människan föds med 

att kunna, utan något som måste ackumuleras. I den processen är varje individs erfarenheter 

betydande för hur tidigt eller sent de lär sig att läsa.  Kraven för att nå det som kallas god 

läsförmåga är de samma för alla människor, men vägen till att bli en god läsande person ser 

olika ut. Att ett arbetssätt eller en metod in i läsningen fungerar för en person innebär inte att 

den nödvändigtvis kommer att fungera för någon annan. Varje väg in i läsningen är anpassad 

för varje enskild individ. Samtidigt finns det faktorer som påverkar hur snabbt en person lär sig 

läsa så som att personen har en diagnos, exempelvis dyslexi, eller att denne saknar en inre 

motivation till att lära sig läsa.  

Mitt valda ämne är svenskämnet med inriktning mot lässvårigheter, något som har en stor 

relevans för mitt kommande yrke som lärare. Avsikten är att hitta likheter inom forskningen 

kring läsning och lässvårigheter för att sedan kunna skapa en uppfattning om lärares arbetssätt 

och tankar kring ämnet. Detta för att jämföra huruvida lärarnas tankar skiljer sig från eller liknar 

den forskning som finns. Intresset för läsning och lässvårigheter har vuxit fram under tiden på 

lärarprogrammet, då jag upplever att man inte får särskilt mycket erfarenhet av det. Enligt 

skolverket ska eleverna redan i årskurs 1 kunna:  

läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier 

på ett delvis fungerande sätt. (Skolverket, 2011, s. 258).  

Elevernas undervisning skall även bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för att läsa och 

skriva (Skolverket, 2011, s. 252). Därmed är det viktigt att lärare hela tiden arbetar med att hitta 

nya strategier till eleverna, så att de får det stöd de behöver utifrån sina individuella behov. 

Undervisningen skall stötta alla elever, oavsett om det innebär att utveckla djupare kunskaper 

eller om det gäller att utveckla elevernas första kunskaper inom läsning. Som lärare är 

uppdraget att kunna stimulera alla elever i klassrummet det viktigaste som finns. Säljö (2014) 

beskriver vad som är viktigt att tänka på i undervisningen:  

I det komplexa samhället spelar skolans kommunikativa praktiker en avgörande 



 

 

 

2 

roll som arena för kognitiv och social utveckling. Det är här barnet erbjuds 

utvecklingsmöjligheter (Säljö , 2014, s. 122). 

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med denna undersökning är att ta del av lärares uppfattningar om lässvårigheter samt 

utforska deras syn på de svårigheter som finns kring elevers läsinlärning.  

Undersökningen strävar också efter att få fram hur lärarna, utifrån elevernas olika behov, 

tillgodoser de förutsättningar som behövs för att deras elever skall lyckas med läsinlärningen. 

Vidare syftar även undersökningen till att utforska vilka olika hjälpmedel som används för att 

underlätta inlärningen för elever med lässvårigheter. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

- Hur ser lärare på elevers lässvårigheter? 

- Vad anser lärare att det finns för hinder i elevers läsinlärning?  

- Hur stödjer lärare elever med lässvårigheter? 

- Hur används digitala hjälpmedel i undervisningen?  
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet presenteras centrala begrepp och tidigare forskning som gjorts inom området 

lässvårigheter. Inom läsundervisning finns det många modeller lärare kan utgå ifrån och i den 

här undersökningen behandlas Bornholmsmodellen, Wittingsmetoden och läsning på talets 

grund. Även skolans styrdokument behandlas.  

2.1 Fonologisk medvetenhet 

 

För att eleverna skall kunna bli goda läsare behöver de anamma kunskaper om språkets 

ljudmässiga uppbyggnad. Exempel på detta är bland annat fonem, morfem, ord, stavelser och 

fraser (Alatalo, 2011, ss. 187-188). En annan viktig förutsättning för att eleverna skall kunna 

bli goda läsare är att eleverna har utvecklat en medvetenhet om sitt eget talade språk och 

språkets minsta betydelseskiljande bitar; fonem (Taube, 2007, s. 21).  

 

Fonologisk medvetenhet handlar om att vara medveten över språkets form. Med andra ord skall 

elever kunna höra hur ord låter, om de är långa eller korta och så vidare. Det handlar också om 

att kunna leka och rimma med språket. För att kunna vara fonologisk medveten krävs det av 

eleverna att de har utvecklat en förståelse om specifika fonem i ord och var i orden fonemet 

ligger (Alatalo, 2011, s. 78). Det är lärarens uppgift att skapa ett klimat där alla elever kan 

fokusera på undervisningen för att säkerställa att alla får chansen att uppnå god fonologisk 

medvetenhet. Detta då det är viktigt för läsningen att veta hur man flyttar fonemets abstrakta 

nivå (bokstavsform) till en ljudstruktur. En fonologisk medvetenhet byggs upp av en god 

bokstavskännedom (Alatalo, 2011, s. 78). 

 

Det är viktigt att lärare ger eleverna den kunskap som krävs för att uppfylla en god fonologisk 

avkodningsförmåga eftersom det är en bidragande faktor till att även göra dem till goda läsare. 

Kan en nybörjarläsare ackumulera den kunskapen bidrar det till ökad förmåga när det kommer 

till att skapa en förståelse av den text de läser (Gustafsson, 2000, s. 42).  

 

När elever har fonologiska svårigheter finns dessa med över tid, trots att eleverna kan uppvisa 

en godtagbar läsning. Elevernas svårigheter är inget som märks utåt utan fonologiska 
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svårigheter visar sig istället när elevers läsning undersöks på djupet (Fouganthine, 2012, s. 244). 

Myrberg (2007) konstaterar att fonologiska svårigheter inte är särskilt lätta att upptäcka just för 

att svårigheterna inte visar sig så tydligt utåt. Istället uppdagas elevers svårigheter när de skall 

lära sig att läsa och när texterna de möter ökar i svårighetsgrad. Det visar sig tydligast i 

processen då elever skall lära sig läsa eftersom det tidigare, vid deltagande i vardagssamtal, 

fokuseras mer på vad som skall sägas och på vad andra säger. Med andra ord får inte språkets 

formaspekt samma utrymme i vardagliga samtal som när läsning sker. När elever väl skall börja 

lära sig läsa blir därmed språkets formaspekter viktiga då bokstäverna de läser skall formas till 

fonem i talspråk. Elevernas fonologiska medvetenhet ökar i takt med att läsinlärningen stegas 

upp i nivå (Myrberg, 2007, s. 30).  

 

Att träna upp elevers fonologiska medvetenhet kan göras på olika sätt beroende på lärarens 

erfarenheter. Enligt Alatalo (2011) har det dock framkommit att förskoleklasser ofta använder 

samma modell när de startar upp arbetet med elevers fonologiska medvetenhet. Lärarna 

använder modeller som tränar upp elevernas fonologiska medvetenhet genom språklekar för att 

eleverna skall lära sig att leka med språket. Språklekarna som används i förskoleklasser utgår 

ofta ifrån Bornholmsmodellen, vilken innehåller olika steg som lärarna skall följa, som leder 

till att elevers fonologiska medvetenhet tränas upp (Alatalo, 2011, s. 78).  

 

2.2 Lässvårigheter  

 

Det finns fler fenomen som kan bidra till att elever utvecklar lässvårigheter. Det kan handla om 

en försenad språkutveckling som barn, en släktning med dyslexi, ett ointresse i att lyssna på 

sagor/berättelser eller att eleverna i fråga aldrig haft eller utvecklat ett intresse för bokstäver 

eller skrivna ord. Att elever har ett ointresse för bokstäver och ord kan bero på många saker, en 

orsak kan ha att göra med ett ointresse för läsning i hemmet, vilket senare överförts till barnet 

(Fouganthine, 2012, s. 247; Myrberg, 2007, s. 97). En annan faktor som kan bidra till att 

lässvårigheter utvecklas är hörseln. I läsinlärning samspelar hörsel och artikulation med 

varandra när ordens fonologi skall tränas in hos eleverna. Vid till exempel hörselproblem kan 

elevernas ordförråd påverkas negativt (Mossige , Røskeland , & Skaathun, 2009, s. 77).  
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Lärare uppger att skolors olika villkor och resurser är viktiga och bidragande faktorer i hur de 

upplever möjligheterna för att bedriva en systematisk läsundervisning samt kunna ge alla elever 

den hjälp de behöver. Främst lågstadielärare uttrycker svårigheter i att hjälpa elever med 

lässvårigheter. Grunden till det är de yttre faktorer som lärarna själva inte kan påverka så som 

skolans ekonomi (Alatalo, 2011, s. 111).   

 

Lärarens arbete är mycket varierande och det finns många omständigheter som påverkar 

genomförandet av skicklig läsundervisning. Många lärare ser dock positiva möjligheter i 

bedrivandet av systematisk läsundervisning, så länge det finns ett gott samarbete på den skola 

de arbetar. Detta samarbete gäller mellan kollegor, förskoleklass och med speciallärare och/eller 

specialpedagog. På många skolor råder det brist på speciallärare och skolklasserna runt om i 

landet är ofta stora, vilket i sin tur leder till tidsbrist hos lärarna. Tidsbristen bidrar till att lärarna 

upplever en minskad möjlighet till att lägga all tid som behövs på att hjälpa de elever som 

exempelvis har lässvårigheter (Alatalo, 2011, s. 112).  

 

2.2.1 Hembakgrund 
 

De flesta barn blir socialiserade med läsning långt innan de själva blir läskunniga. Detta sker 

genom att vårdnadshavare eller övriga familjemedlemmar läser olika typer av sagor eller 

berättelser i hemmet för dem. Vårdnadshavare och andra viktiga personer är därför en 

bidragande faktor till att barn kan väcka ett större intresse för att lära sig läsa eftersom det 

presenterar läsningen som en uppskattad och trevlig färdighet. Är barnet/eleven van att vistas i 

en miljö där läsning ofta sker kan det bidra till att denne just upplever läsningen på ett mer 

positivt sätt än de elever som inte har liknande erfarenheter av läsning i hemmet (Wolff, 2005, 

s. 71).  

Vårdnadshavarna har en stor påverkan på elevers läsintresse och de agerar viktiga resurser i 

lärandet utöver den undervisning och hjälp eleverna får av lärare och skolan. Vid läsning i 

hemmet är det vårdnadshavarna som stöttar eleven genom att hjälpa hen att förstå ord samt 

visar vad det innebär att kunna läsa. Vårdnadshavarna finns även där som stöd för barnet när 

hen finner svåra ord som kan komma att behöva förklaras (Alatalo, 2011, s. 110).  



 

 

 

6 

 

Elever med hög läskunnighet kommer ofta från en hembakgrund där det finns ett stort kulturellt 

och ekonomiskt kapital. Eleverna har bättre chans att skapa en mer framgångsrik läsinlärning, 

då deras vårdnadshavare ofta är mer intresserade och delaktiga i inlärningen. Andelen elever 

med lägre läskunnighet har inte, i lika stor utsträckning, ett lika stort kulturellt och ekonomiskt 

kapital. Dessutom kan man se att vårdnadshavarnas intresse för elevens läsutveckling inte 

existerar i lika stor utsträckning (Frank, 2009, s. 146).  

 

Ivarsson (2008) framför att elever som har utvecklat en god läsförmåga innan de börjar 

förskoleklass oftast kommer från en hemmamiljö där texter av olika slag har varit närvarande 

under uppväxten. Eleverna har då fått nyttiga erfarenheter kring texter. Vårdnadshavare och 

syskon blir elevernas läsförebilder när de läser olika typer av texter vilket innebär att eleverna 

tidigt möter en uppmuntran till att lära sig läsa. Elever med en hemmiljö där läsningen är viktig 

får sina frågor om ord eller innehåll besvarade. På så viss får eleven ett större ordförråd och 

elevens läsförståelse utvecklas snabbare än om de inte får svåra ord förklarade för sig (Ivarsson, 

2008, s. 78). Familjemedlemmarnas syn på läsning är också betydelsefull eftersom elevens 

läsning påverkas av det sociala samspelet. Ofta är det redan i familjesammanhang innan 

skoltiden som elevens intresse eller ointresse för att läsa texter utvecklas (Myrberg, 2007, s. 

37).  

 

2.2.2 Dyslexi  
 

Dyslexiföreningen hänvisar till ”The International Dyslexia Association” (2002) när de 

definierar dyslexi:  

 

Dyslexi är en specifik inlärningssvårighet som har neurologiska orsaker. 

Dyslexi kännetecknas av svårigheter med korrekt och/eller flytande 

ordigenkänning och av dålig stavning och avkodningsförmåga. Dessa 

svårigheter orsakas vanligen av en störning i språkets fonologiska 

komponent, som ofta är oväntad med hänsyn till andra kognitiva förmågor 

och trots möjligheter till effektiv undervisning. Sekundära konsekvenser 

kan innefatta svårigheter med läsförståelse och begränsad läserfarenhet, 
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vilket kan hämma tillväxten av ordförråd och bakgrundskunskap.  (Hämtad 

19/2 2018) 

 

Elbro (2004) anger att dyslexi kan kännas igen genom att svårigheterna framträder när eleverna 

skall lära sig att avkoda skrivna ord. Det medför svårigheter när de skall lära sig skriftens 

ljudprinciper. Ljudprinciperna är viktiga och bärande aspekter i skriftspråket, och det blir ett 

uppenbart problem när dyslektiker skall läsa texter inom alla textgenrer. Utan  förståelse för 

språkets ljudprinciper blir det heller inget läsande (Elbro, 2004, s. 178). Detta innebär att det är 

viktigt att eventuell dyslexi hos elever upptäcks så tidigt som möjligt. Vid upptäckten skall 

läraren sätta in åtgärder i undervisningen så fort som möjligt för att hjälpa eleven i läsinlärning 

utifrån sitt behov. Hos unga elever är det svårt att upptäcka ifall eleverna har dyslexi eller någon 

annan typ av lässvårighet. Svårigheterna märkas tydligast av när dyslektiker skall läsa nya ord 

och nonsensord som exempelvis ga, mof, ale, hoke (Rack, Snowling & Olson. 1992 refererad i 

Elbro 2004, s. 178).   

 

I Zetterqvist Nelson (2000) studie beskrivs begreppet dyslexi som positivt då det används för 

att ha en förklaring till elevers problem. Användningen av begreppet sker för att göra elever 

medvetna om sin problematik. Detta är bra att ha i åtanke när pedagogiska åtgärder skall göras 

och beskrivs som en nyckel i studien kring när elever behöver särskilda resurser. Det används 

några diagnostiska termer där lärare värderar utifrån ett psykologiskt, socialt, ekonomiskt och 

moraliskt sätt (Zetterqvist Nelson, 2000, s. 221).  

 

Fouganthine (2012) refererar till Elbro (1996) som menar att elever med dyslexi har svårt att 

automatisera bokstävernas språkliga ljud, vilket bidrar till att den alfabetiska läsningen blir 

mödosam för eleverna. Förmågan att läsa handlar om att kunna förflytta fonemets abstrakta 

nivå (bokstaven) till dess ljudstruktur. Det råder enhetliga åsikter bland forskare om att dyslexi 

kännetecknas av fonologiska problem. En del forskare anser dock att läs-och skrivsvårigheter 

istället handlar om att eleverna har visuella problem, där snabba rörelser eller förändringar stör 

läsandet (Fouganthine, 2012, s. 159).  

 

Elever med dyslektiska problem har ett försämrat fonologiskt arbetsminne som bidrar till att 

nya ord i texter försvinner snabbare än för elever med ett stabilare arbetsminne. Det försämrade 
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arbetsminnet blir ett hinder i läsandet och det drabbar elevers läsförståelse (Myrberg, 2007, s. 

32). Det finns tydliga kopplingar mellan genetiska påverkningsfaktorer och elevens fonologiska 

medvetenhet. Genetiken kan kopplas till en elevs svårigheter på två sätt, nämligen direkt eller 

indirekt. Det direkta sättet påverkar eleven genom hens biologi från föräldrarna och det 

indirekta sättet genom ett socialt samspel med andra människor. Det genetiska dyslexiarvet 

påverkar elevens språkneurobiologi. Ifall elevens mamma eller pappa har fonologiska 

svårigheter kan det ha en stor påverkan i elevens förutsättningar att förstå språkets 

regelmässigheter (Myrberg, 2007, s. 37).  

 

Elever med dyslektiska problem vid skolstarten utvecklar inte andra typer av läs- och 

skrivsvårigheter senare i livet, utan det är dyslexin som påverkar elevens fonologiska 

svårigheter. Svårigheterna finns kvar men ersätts av andra förmågor vilket kan innebära 

svårigheter när lärare skall upptäcka elevens lässvårigheter (Myrberg, 2007, s. 34).   
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2.3 Undervisning 

 

Ett antal lärare i Alatalo (2011) poängterar att det är extra viktigt i elevers första läsundervisning 

att arbetet med bokstäverna inte skyndas på. Det handlar om att läraren låter processen ta tid 

eftersom det är en viktig process för eleverna att befästa. Under tiden arbetet med bokstäverna 

sker skall även läsinlärningen pågå, under vilken eleverna tränar på att ljuda ihop bokstäver till 

ord. Dessa delar skall pågå samtidigt då faktorerna samspelar med varandra. En del lärare 

föreslår istället att elevernas första läsinlärning handlar om att lyssna efter ljud i ord och att 

laborera med språket. Lärarna upplever att den första läsundervisningen skall ske genom en 

läsebok och ett bokstavsschema. Ett bokstavschema handlar om att lärare jobbar med en 

bokstav i taget under en vecka för att sedan, när veckan är slut, byta bokstav (Alatalo, 2011, s. 

94).  

 

I Tjernbergs (2011) undersökning framförs det ett tydligt mönster mellan elevers lust och vilja 

när de skall lyckas med sin läsinlärning. Lusten och viljan skapas genom att läraren tror på sina 

elever samt att denne besitter en stark drivkraft för att hjälpa alla elever. En annan viktig 

framgångsfaktor är att eleverna ses som aktörer i undervisningen medan läraren finns där för 

att skapa struktur och för att stötta eleverna. Läraren skall kunna skapa ett klimat i klassrummet 

där inlärningsprocessen drivs framåt och använda ett material med tydliga kopplingar 

individernas olika behov. Detta för att alla elever skall utmanas i sitt individuella lärande 

(Tjernberg, 2011, s. 112).  

 

Undervisningen skall ha en framträdande aspekt där eleverna blir utmanade i sitt lärande vilket 

i sin tur bidrar till att de skapar en positiv inställning för att alltid göra sitt bästa. Läraren lägger 

uppgifterna lite högre än vad eleven själv tror är möjligt att genomföra. Samtidigt är det väldigt 

viktigt att läraren ger det stöd eleven behöver när uppgifterna höjs. Detta anses vara ett bra sätt 

eftersom eleverna ofta kan hamna i en ”jag kan inte”-fas och i misstro på sig själva då stannar 

av innan de uppnår sin fulla inlärningspotential. När läraren höjer nivån på uppgifterna och ger 

det stöd som behövs till eleverna bidrar det till att eleverna utvecklas mer. Tjernberg (2013) 

konstateras att det här arbetssättet kallas för scaffolding (Tjernberg, 2013, s. 156).  
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Ett utmärkande pedagogiskt tillvägagångssätt är att aktiviteterna samtalande, läsande och 

skrivande sker interaktivt. Lärare skall använda sig av högläsning samt textsamtal i 

undervisningen eftersom det hjälper eleverna att få ett bredare ordförråd. Ett bättre ordförråd 

leder i sin tur till en bättre läsförståelse som sedan ger eleverna effektiva lässtrategier som 

hjälper dem i den fortsatta läsningen (Tjernberg. 2013, s. 182).  

 

Tjerberg (2013) poängterar att lärare lägger stort fokus på att elever med lässvårigheter kan 

behöva ha en varierad miljö att vistas i. Det räcker inte med en arbetsmodell som anpassas efter 

elevernas behov utan det handlar också om att klassrumsmiljön skall anpassas efter varje 

individ. Lärarna utgör ett viktigt hjälpmedel för att skapa en klassrumsmiljö där alla får lika 

möjligheter både när det gäller arbetsro och hur klassrummet är möblerat (Tjernberg, 2013, s. 

150).  

 

2.3.1 Modeller  
 

Lärare använder många olika modeller och metoder i läsundervisningen. I det här avsnittet 

kommer Bornholmsmodellen, wittingmetoden och LTG att presenteras.  

 

1988 gjorde Ingvar Lundberg en undersökning som senare fick namnet Bornholmsmodellen 

och handlar om att använda språklekar i läsundervisningen. Undersökningen pågick under 8 

månader med fokus på barnens fonologiska medvetenhet då det visade sig vara en viktig faktor 

för den första läsinlärningen (Häggström & Lundberg, 2006, s. 6). Resultatet visade först att 

barnens fonologiska medvetenhet var låg och att det fanns en stor chans att eleverna skulle 

utveckla läs- och skrivsvårigheter. Efter språkprogrammet som innehöll språklekar med en 

ökande svårighetsgrad allt eftersom eleverna klarade av nivåerna presenterades ett positivt 

resultat. Det visade sig nämligen att elevernas språkliga medvetenhet ökade markant 

(Häggström & Lundberg, 2006, s. 7). Enligt Lundberg gäller det för lärare att ge eleverna rätt 

förutsättningar för att lära sig att läsa, det räcker inte med att eleverna kan bokstäverna utantill 

eller snabbt kan uttala namnen på bokstäver eftersom det inte ger några helord. Eleverna måste 

förstå att talade ord delas upp i mindre delar (fonem) och att det handlar om att kunna analysera 
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fonem i ord. Det krävs av eleverna att de har fått uppfattningar och kunskaper om språkets 

formsida för att kunna läsa (Häggström & Lundberg, 2006, s. 17).   

 

Wittingmetoden grundades på 1940 – talet av Maja Witting. Metoden användes till en början 

främst för de elever som hade problem i sin läs- och skrivinlärning för att sedan användas mer 

allmänt i elevers första läs- och skrivundervisning (Hedström, 2009, s. 141). Metoden utgår 

från att läs- och skrivprocessen delas in i två delar, vilka är avkodning och förståelse. Avkodning 

innebär att eleverna kan koppla bokstavsljudet till den rätta bokstaven och förståelse innebär att 

eleverna förstår läsriktningen och klarar av att sätta samman ljud. Dessa två delar samverkar 

och innebär till slut att läsningen går över till att bli automatiserad (Hedström, 2009, s. 132).  

 

LTG – läsning på talets grund grundades 1970 av Ulrika Leimar. Metoden går ut på att eleverna 

skall skapa olika texter utifrån sitt eget talande språk. Tillsammans med en lärare skapas en text 

som eleverna känner igen genom sina egna valda ord och erfarenheter. Detta bidrar till att 

eleverna känner igen och kan koppla samman ord och händelser (Leimar , 1974, s. 9).  

 

2.3.2 Digitala hjälpmedel 
 

Digitala hjälpmedel används i undervisningen och genom att skolor kan erbjuda elever olika 

hjälpmedel innebära det ett extra stöd i undervisningen. Den pedagogiska situationen blir 

tillgänglig för alla individer i klassrummet. Digitala hjälpmedel ger alla individer möjlighet till 

ett fortsatt lärande utifrån deras egna behov, då det ofta stödjer läsning, skrivning, finmotorik 

och motivation (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2015, ss. 5, 12). Att använda digitala 

verktyg medför några vanliga positiva följder i undervisningen, så som att eleverna som får 

använda hjälpmedlen får en ökad motivation, ett ökat engagemang och ett ökat intresse för att 

lära sig mer (2015/16:RFR19, 2016, s. 6).  Flera studier har även kommit fram till att 

digitaliseringen i skolan ger positiva effekter i utvecklandet av kognitiva förmågor hos eleverna 

(2015/16:RFR19, 2016, s. 35).  
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Rasmusson (2014) har gjort en undersökning som handlar om att identifiera några möjliga 

skillnader mellan att läsa på papper och på en datorskärm. Resultatet av undersökningen visade 

att eleverna presterade lite bättre på det test som gjordes på papper än det via en datorskärm. 

Resultatet kan appliceras på alla typer av textgenrer. De resultat som skiljde sig mest åt var de 

fall då eleverna skulle läsa korta texter och faktatexter. En förklaring till det menade Rasmusson 

kan bero på att läsningen genom en skärm kräver mer av läsaren. Datorn måste hanteras utöver 

den text som skall läsas, bland annat skall läsaren skrolla upp och ner på den aktuella sidan. 

Läsningen på en dator ger heller inte läsaren de taktila ledtrådar som läsning via papper gör. 

Läsning via papper tycks ge läsaren mer struktur i sitt läsande genom att denne byter sidor och 

ser texten på ett papper. Den ökade strukturen utgör ett stöd i läsförståelsen (Rasmusson, 2014, 

ss. 50-51). Det framgår att goda förkunskaper om texter underlättar momentet i läsförståelsen 

av texter men en god digital läsförmåga kan väga upp elevers eventuellt bristande förkunskaper 

om att läsa texter på datorn och internet (Rasmusson, 2014, s. 28).  

 

En andra studie gjordes med syfte att med hjälp av PISA 2009 års digitala lästest identifiera 

digitala läsfaktorer. Förutom att den övergripande läsförståelsen är en viktig faktor för att kunna 

läsa kunde Rasmusson även se en koppling till den hypotetiska digitala läsfaktorn. Resultatet i 

studien visar att den digitala läsningen skiljer sig i viss mån från en övergripande läsförmåga 

där läsningen sker genom papper. En möjlig tolkning till det här menade Rasmusson handlar 

om att den digitala läsningen är en mer komplicerad navigation än vad den traditionella 

läsningen är. Digitalt läsande kräver att eleverna har en god visuell förmåga som underlättar 

navigationen i den icke sekventiella strukturen som digitala texter har (Rasmusson, 2014, s. 

53).  

 

2.4 Utbildning hos lärare 

 

Lärare uppger att de gör sitt yttersta för att hjälpa eleverna i läsinlärningen. Dock upplever 

många lärare att de inte har tillräckligt med utbildning inom området varpå deras kunskaper 

inom läsinlärning blir lidande. Hälften av deltagarna i Alatalo (2011) undersökning hade 

genomgått fortbildning inom läsinlärning då deras skolledare hade ålagt de det. Det bidrog till 

att många av de lärarna kände sig mer trygga i läsundervisningen (Alatalo, 2011, s. 104).  
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Många av lärarna sätter sig in i dagens forskning om läsinlärning eftersom de anser att den har 

stor betydelse för både sin och elevernas kunskapsutveckling inom läsning (Alatalo, 2011, ss. 

104-105). För lärare är det viktigt att identifieringen av elevers lässvårigheter sker så tidigt som 

möjligt då det är en mycket påverkande del av inlärningen. En del lärare inom Alatalo (2011) 

undersökning förespråkade en metod som går ut på att vänta och se, vilket handlar om att 

eleverna skall ”mogna och komma igång senare med sin läsinlärning” (Alatalo. 2011, s. 116).  

 

Alatalo (2011) argumenterar för att lärare skall besitta djupa kunskaper om språkets struktur 

eftersom det är en viktig aspekt för att kunna fastställa var eleverna befinner sig i 

läsutvecklingen. Det räcker inte med att lärare besitter elementära läsförmågor. Det kan ses som 

krav på lärares insikter om elevers läsutvecklingsprocess. Lärarna i undersökningen förespråkar 

vikten av att ha ett gott kollegialt samarbete där lärarna tillsammans kan utveckla varandras 

kunskaper inom läs- och skrivinlärning. Det kollegiala samarbetet stärker även de oerfarna 

lärarna då de får ta del av andras erfarenheter och tankar kring elevers läsinlärning (Alatalo, 

2011, ss. 187-188). 

 

2.5 Styrdokument  
 

Skolan och undervisningen skall utgå ifrån våra styrdokument, det finns en skollag och en 

läroplan. Det står i skollagen 1 kap. 4§ (SFS 2010:800) att: 

 

undervisningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och 

utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. I utbildningen ska hänsyn tas till barns 

och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så de 

utvecklas så långt som möjligt.  

 

När lärare upptäcker att elever har svårigheter och att de kan riskera att inte nå målen för den 

årskurs de går i, skall extra anpassningar sättas in i undervisningen. Det står i skollagen 5 kap. 

5a§ (SFS 2010:800) att:  
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om det inom ramen för undervisningen, resultat från nationellt prov, uppgifter från 

lärare, övrig skolpersonal, en elev eller vårdnadshavare framkommer att det kan 

befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska 

eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den 

ordinarie undervisningen.   

 

Skulle extra anpassningarna i ordinarie undervisningen inte hjälpa skall särskilt stöd erbjudas 

av lärare och skola. Det särskildas stödet som sätts in skall ges istället för den ordinarie 

undervisningen eller som komplement till (Skollagen 3 kap. 7§. SFS 2010:800).   

 

Läroplanen står som grund i undervisningens planering och innehåll. Det finns olika 

kunskapskrav som skall uppfyllas av eleverna inför avslutandet av vissa årskurser. 

Kunskapskraven är myndighetsföreskrifter som fastställs av Skolverket. 

Kunskapskravet för årskurs 1 är att eleverna skall kunna läsa enkla meningar i 

bekanta och elevnära texter. När eleverna läser skall de kunna på ett delvis fungerande 

sätt använda sig av ljudningsstrategier och helordsläsningen (Skolverket, 2011, s. 

258).  

När eleverna sedan går i årskurs tre skall de kunna läsa enkla och elevnära texter med läsflyt, 

där eleverna kan på ett i huvudsak fungerande sätt använda lässtrategier (Skolverket, 2011, s. 

258).  
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet kommer det sociokulturella perspektivet behandlas där delarna scaffolding och 

mediering tas upp. Därefter kommer motivationsteorin att behandlas.  

3.1 Sociokulturella perspektivet 

 

En utgångspunkt för det sociokulturella perspektivet inom lärande är intresset för hur individer 

tillägnar sig och utnyttjar de fysiska resurser som finns runtomkring. Med fysiska resurser 

menar Vygotskij de uppsättningar av fysiska och mentala resurser som är mer eller mindre givna 

av naturen baserat på den bestämda art vi tillhör (Säljö , 2014, s. 18). Vygotskij tar upp 

begreppet mediering vilket innebär att människor använder olika redskap och verktyg i 

vardagen. Dessa redskap och verktyg används för att kunna förstå vår omvärld och hur vi skall 

agera i den. Mentala redskap som människan besitter är det språkliga redskapet och det kan 

kopplas till det intellektuella samt det mentala. Våra språkliga redskap, så som bokstäver och 

siffror, finns i samhället och används dagligen av alla människor. De fysiska eller materiella 

redskap som människan använder i vardagen kan ses i form av exempelvis böcker  (Lundgren. 

P, Säljö, & Liberg, 2017, ss. 253-254 & 256). 

 

De kunskaper och färdigheter elever utvecklar byggs upp under en lång tid och lärande sker i 

ett interaktivt samspel med andra människor. Genom intellektuella praktiska redskap och 

samspel med andra människor i en kollektiv verksamhet kan människan utnyttja de begränsade 

förutsättningar som naturen ger oss (Säljö , 2014, ss. 21-22). Läsningen kan ses som en 

upplevelse individen genomför men inom det sociokulturella perspektivet ses läsningen som en 

social aktivitet i vilken läsningen sker i naturliga situationer. Med detta menas bland annat att 

man läser i vardagliga situationer; det sker under arbetslivet och i skolan (Mossige , Røskeland 

, & Skaathun, 2009, ss. 22-23).  

 

Lärandet och utvecklingen av människan är beroende av att utnyttja kommunikativa processer. 

Det sker genom kommunikation där individer blir delaktiga och kan ta emot olika kunskaper 

samt färdigheter för att fungera i samhället (Säljö , 2014, s. 37).  
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För att människan skall kunna lära sig att till exempel läsa, skriva och rita behöver man ha en 

förståelse över en kommunikativ praktik. Vilket innebär ett aktivt deltagande i någon typ av 

fysisk verksamhet, till exempel skolan (Säljö , 2014, s. 37). Kommunikation och 

språkanvändning är viktiga faktorer människan besitter. Det är avgörande faktorer för att kunna 

sammankoppla barnet med den omgivningen hen befinner sig i. Genom att kommunicera med 

andra bildas en förståelse mellan människan och hur dess omgivning uppfattas och förklaras 

utifrån olika företeelser (Säljö , 2014, s. 67). Det är genom kommunikation med andra 

människor som vi formas till tänkande personer och barn övervinner språket med hjälp av 

personer i sin närhet. Mediering i vardagen är något som sker utan regelrätt undervisning vilket 

innebär att barn blir bekanta med en rad kulturella redskap och det kan ses genom en indirekt 

eller implicit mediering. Detta sker i sampel och i samtal med vårdnadshavare och syskon, samt 

genom lek och andra aktiviteter barn närvarar i (Wertsch 2007 refererad i Lundgren. P, Säljö, 

& Liberg, 2017, s. 258).  

 

Utvecklingen hos människan är en del som aldrig stannar av utan hon ackumulerar kunskaper 

i alla möjliga situationer. Med andra ord är utveckling är inget som endast är begränsat till barn 

och ungdomar. Vygotskij kopplar det till en princip som går under namnet utvecklingszon. Det 

är en princip som utgår ifrån hur lärande och utveckling sker tillsammans med andra. När en 

människa väl har hittat ett sätt att behärska en färdighet eller kunskap bidrar det till att personen 

är mycket nära att kunna behärska något nytt (Lundgren. P, Säljö, & Liberg, 2017, s. 260).  

 

En vital del i teorin är att förstå hur de kognitiva och kommunikativa företeelserna samt 

dynamiken hänger samman. Detta lägger en stor grund till hur lärande och utveckling äger rum. 

Alla människor fungerar och tänker olika utifrån den miljö och situation de befinner sig i (Säljö 

, 2014, s. 68).  

 

3.1.1 Scaffolding  
 

Termen scaffolding innebär att det, i pedagogiska situationer, är läraren som är den kunniga och 

kan ge eleverna rätt stöd utifrån deras kunskapsnivåer. Stödet kommer med tiden att minskas 

då eleverna behärskar den kunskap som skall klaras av, till exempel att lära sig läsa (Lundgren. 

P, Säljö, & Liberg, 2017, s. 261). 
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När man hjälper till att strukturera problemet för barnet genom att fästa dess 

uppmärksamhet på var man kan börja och hur man i ett givet läge skall fortsätta, 

bistår man barnet med vad vi kan kalla kommunikativa stöttor, på engelska är det 

scaffolds (Säljö , 2014, s. 123).  

 

Scaffolding är ett viktigt tankesätt att arbeta efter när lärare utgår ifrån det sociokulturella 

perspektivet. Det kräver att den professionella läraren har kompetens och kunskaper om hur 

elevers utveckling ser ut i relation till en viss färdighet. Eleverna skall, med små hjälpmedel, 

ledas vidare för att utvecklas ytterligare (Lundgren. P, Säljö, & Liberg, 2017, s. 261).  

Styrningen av barnets agerande genomförs i undervisningen genom att läraren bryter ner sina 

uppgifter i mindre delar. Det handlar om att staka ut vägen för eleverna från start till mål. 

Eleverna får vägen men de skall hitta lösningen själva för att undvika att läraren bär eleverna 

till mål. Istället utgör de ett stöd på vägen dit (Säljö , 2014, s. 123).  

 

3.2 Motivationsteorin 

 

Det har under en lång tid varit fokus på den kognitiva utvecklingen och på den sociala 

interaktionen mellan människor. På senare tid har det framkommit att motivationens drivkraft 

har en stor betydelse för elevers lärande och utveckling. Till en början handlade det om två 

perspektiv kring motivation och lärande: power motivation och attilation motivation. Power 

motivation innebär att elever känner sig mer motiverade vid höga skolprestationer eftersom de 

blir tillfredsställda genom att klara uppgifter på en högre nivå. Attilation motivation innebär att 

eleverna känner sig motiverade genom beröm och uppskattningar från personer runt omkring; 

det kan handla om lärare eller andra viktiga personer för eleverna (McClelland 1940 refererad 

i Westlund, 2012, S. 25). Ett annat perspektiv inom motivation som uppkom senare handlar om 

hur lärare och vårdnadshavare har förväntningar på eleverna. Att ha förväntningar på eleverna 

bidrar till att alla blir utmanande i undervisningen och känner sig mer motiverade till ett fortsatt 

lärande (Steers 1980 refererad i Westlund, 2012, S. 25).  
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Ytterligare ett perspektiv inom motivation är att den kan ses utifrån som antingen inre eller yttre 

motivation. Den inre motivationen innebär att eleverna har en egen vilja att lära sig mer och 

upplever läsandet som något roligt och lärorikt medan den yttre motivationen innebär att 

eleverna kan uppleva läsandet som en påtvingad uppgift; de läser för att få belöning (Pressley 

2000, Guthrie & Wigfield 200o refererad i Westlund, 2012, S. 28).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I det här kapitlet kommer val av metod och metodologisk ansats att behandlas. Metoden som 

används i det här examensarbetet är kvalitativa intervjuer. Att använda intervju som metod 

bidrar till erfarenheter inom det kommande yrket. Genom den kvalitativa intervjun får man 

information om hur andra lärare ser på innehåll och metoder i undervisningen som de anser är 

välbehövliga att ha vetskap om (Kihlström, 2007, s. 48).  

 

4.1 Kvalitativ intervju 

 

Det finns många aspekter för att beskriva den kvalitativa intervjumetoden, men det finns två 

aspekter som är viktigare än andra. Dessa aspekter är en ostrukturerad intervju och en 

semistrukturerad intervju (Bryman, 2011, s. 413).  

Den här undersökningen utgår ifrån den semistrukturerade intervjun. Det handlar i grunden om 

att det finns en lista över ett specifikt tema som kommer att användas likt en intervjuguide. 

Informanten har stor frihet att själv utforma sina svar eftersom den kvalitativa intervjun strävar 

efter att komma åt individens uppfattning och tolkning utifrån intervjufrågorna som forskaren 

ställer. Det är informanternas åsikter om vad som är relevant och viktigt att förstå när hen 

”förklarar händelser, mönster eller beteenden” som är i fokus (Bryman, 2011, s. 415).  

 

Undersökningens syfte är att få fram lärares åsikter och uppfattningar om lässvårigheter. Då är 

det viktigt att intervjufrågorna inte används utifrån en redan förbestämd och speciell ordning. 

Frågorna ställs där de passat utifrån informantens svar och intervjufrågorna används som stöd 

och inte som ett schema att utgå ifrån (Bryman, 2011, s. 413).  

Johansson & Svedner (2010) skriver att det är lätt att en kvalitativ intervju glider över till en 

mer strukturerad intervju. Det kan inträffa om forskaren inte lyssnar på svaren som informanten 

ger och om forskaren inte försöker sätta sig in vad informanten säger. Forskaren lägger sitt 

fokus på att följa sina intervjufrågor i rätt ordning. Det viktiga med en kvalitativ intervju är att 

det finns en balansgång mellan forskarens frågor och informanten svar (Johansson & Svedner, 

2010, s. 35).  
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När de kvalitativa intervjuerna genomfördes användes en mobiltelefon för att spela in 

intervjuerna. Genom att intervjuerna spelas in kommer informanternas egna sätt att förklara ord 

eller händelser med. Detta tillvägagångssätt är en viktig del för att kunna få ut en mer detaljerad 

analys jämfört med ifall man endast skrivit ned intervjun på papper (Bryman, 2011, s. 420).  

 

4.2 Urval  

 

De informanter som medverkade i min undersökning var utvalda genom kontakter från VFU-

skolor. Urvalet skedde genom ett så kallat målinriktat urval vilket innebär den typ av 

samlingsteknik som används för att välja informanter utifrån ett strategiskt slag. Det inkluderar 

ett försök till att skapa en överensstämmelse mellan mina forskningsfrågor och det urval som 

gjordes av informanter. Intervjuerna i undersökningen skall bidra till att ge information om 

lärares syn på lässvårigheter. Det är ett stort och viktigt begrepp i skolverksamheten vilket 

innebär att undersökning kan behandla olika tankar och erfarenheter om hur läsundervisningen 

ser ut. Lärarna som deltog i intervjuerna var verksamma inom årskurserna F-3 och arbetade 

inom samma kommun fast i tre olika skolor. Fördelningen av lärare såg ut på följande sätt: 

 

Informant A har utbildningen 1-7 med behörighet i matematik, svenska och so. Läraren har 

varit verksam i 14 år och arbetar i en årskurs 2 med 27 elever.  

Informant B har utbildningen 1-6 med behörighet i matematik och svenska, har även en kurs 

inom specialpedagogik. Läraren har varit verksam i 3 år och arbetar i en årskurs 2 med 25 

elever.  

Informant C har utbildningen förskollärare. Läraren har varit verksam i förskolan under 22 år 

och förskoleklass i 3 år med 26 elever.  

Informant D har utbildningen lågstadielärare (F-3) med behörighet i alla ämnen. Läraren har 

varit verksam i ca 40 år och arbetar i en årskurs 2 med 26 elever.  

Informant E har utbildningen f-6. Läraren har varit verksam i 3 år och arbetar i en årskurs 1 

med 22 elever.  

Informant F har utbildningen för förskolan och lågstadiet med behörighet i alla ämnen. Varit 

verksam i 13 år och arbetar i en årskurs 1 med 22 elever.   



 

 

 

21 

Informant G har utbildningen för förskolan och lågstadiet med behörighet i alla ämnen. Varit 

verksam i 9 år och arbetar i årskurs 3 med 17 elever.  

 

Genom att informanterna varit verksamma olika länge, och undervisar i varierande årskurser 

kan en mer nyanserad bild nås eftersom fler viktiga tankar och uppfattningar kring elevers 

lässvårigheter kommer fram.   

 

4.3 Forskningsetiska principer  

 

När undersökningen genomförs och intervjuerna är klara bidrar det till att personuppgifter 

behandlas. Det finns fyra krav som skall följas när en undersökning och forskning pågår. Kraven 

består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att deltagarna ges information om vad undersökningen handlar 

om och vad deltagarnas uppgift är. I det här fallet är det att ingå i en kvalitativ intervju där 

deltagarens syn på elevers lässvårigheter och hur de stödjer eleverna i läsinlärningen är i fokus 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Lärarna i det här fallet fick ett informationsmail som skickades 

till de när urvalet skedde (se bilaga 1).  

Samtyckeskravet går ut på att informanterna ger sitt samtycke till att delta i intervjun som 

kommer att spelas in och sparas som ljudfil under tiden transkriberingen pågår. Informanterna 

skall också få reda på att de kan avbryta sitt deltagande när som helst under intervjun. Det 

material som har samlats in fram till ett eventuellt avbrott, skall endast användas ifall det är 

okej för informanten. I den här undersökningen kommer det inte att delta några personer under 

15 år, så här behövdes det inte samlas in samtycke ifrån några vårdnadshavare (Vetenskapsrådet, 

2002, ss. 9-10).  

Konfidentialitetskravet bidrar till att forskaren har som krav i sin undersökning att avidentifiera 

deltagarna som medverkar. I denna undersökning handlar det om att mina deltagare skall känna 

sig säkra med att medverka, deras uppgifter stannar hos mig som forskare. Informanternas namn 

och arbetsplats ska hållas anonyma i undersökningen i syfte att främja full ärlighet i 

informanternas svar (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12).  
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Till sist kommer nyttjandekravet och det innebär att personuppgifterna som samlas in samt 

informanternas tankar endast får användas i undersökningen. Med andra ord är det förbjudet att 

ge bort information eller tankar till andra forskare. Om en situation skulle uppstå där andra 

forskare vill ta del av uppgifterna måste deltagarna ge sitt samtycke till det. Detta handlar om 

att alla deltagare ska lita på mig som forskare och att informanterna ska våga ge den information 

som de upplever behövs i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14).  

 

Innan intervjun startade upprepades det för informanterna att de kunde avbryta sitt deltagande 

när som helst under den pågående intervjun och att materialet endast skulle komma att användas 

om deltagaren givit sitt samtycke till det. Deltagarna informerades även om att deras uppgifter 

skulle avrapporteras i undersökningen samt att ljudfilerna skulle komma att tas bort när 

undersökningen stod klar.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

 

Reliabilitet handlar om undersökningens trovärdighet eller tillförlitlighet, resultaten från 

intervjuerna skall vara trovärdiga. För att öka undersökningens reliabilitet togs beslutet om att 

intervjuerna skulle spelas in. Inspelningarna bidrar till att man får med allt informanten 

uttrycker under intervjun. Skulle forskaren i stället skriva ner intervjun på papper så ger det 

mindre möjligheter att få med allt som sägs och man får heller inte alltid med det som forskaren 

själv säger, som till exempel följdfrågor (Kihlström, 2007, ss. 231-232). Bryman (2011) skriver 

att reliabilitet handlar om att resultaten i undersökningen är tillförlitliga. Resultatet som 

framkommer skall kunna bli detsamma fast om undersökningen sker under ett senare tillfälle. I 

den kvalitativa intervjun blir det svårt, eftersom det handlar om att få fram hur informanterna 

uppfattar och tolkar sin undervisning. Alla lärare beskriver sina uppfattningar och tolkningar 

olika utifrån sina erfraenheter och ordval (Bryman, 2011, s. 49).  
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Validitet går ut på att de slutsaster som tas upp i undersökningen skall spegla det som 

undersökningen är menad att spegla. Undersökningens syfte om lässvårigheter ska finnas med 

i slutsatsen, forskaren kan inte undersöka något annat (Bryman, 2011, s. 50). Även Kihlström 

(2007) skriver att validitet handlar om att forskaren studerar det som hen avser att undersöka. 

Studeras något annat försvinner undersökningens giltighet (Kihlström, 2007, s. 231). 

Validiteten ökar genom att redskapen, i det här fallet intervjufrågorna, granskas av en person 

som är vetenskapligt skolad. I det här fallet innebär det att handledaren för mitt  examensarbete 

gick igenom intervjufrågorna. Genom handledarens granskning av intervjufrågorna ökar 

frågornas giltighet då eventuella frågetecken reddes ut i tid. Det gjordes även en pilotintervju 

för att undersöka hur intervjufrågorna kändes och upplevdes både för mig och den som jag 

provintervjuade. Pilotintervjun genomfördes på en klasskamrat (Kihlström, 2007, s.231). 
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5. Resultat och analys 
 

I det här kapitlet kommer resultaten av undersökningens kvalitativa intervjuer att presenteras. 

Resultaten kommer att presenteras löpande utifrån de forskningsfrågor som undersökningen 

utgår ifrån.   

 

5.1 Vilken uppfattning har lärare kring elevers lässvårigheter? 
 

Uppfattningarna informanterna delade med sig av varierade kring vad lässvårigheter innebär 

för dem. Det som var ett sammanlänkande svar från alla informanter var att lässvårigheter kan 

bero på många olika saker och att det varierar mellan alla elever. Att ha svårigheter med 

läsningen kan enligt informant A handla om att ”eleverna inte besitter kunskaper om 

bokstäverna och deras ljud’’. Det var något som även informanterna C, D och G nämnde när de 

pratade om sin uppfattning kring lässvårigheter.  

 

Informant B svarade att ”elever med lässvårigheter har svårt med avkodningen och det i sin tur 

leder till svårigheter med läsförståelsen”. Informanterna E och F tog även de upp att svårigheter 

med avkodningen leder till att eleverna inte har en god läsförståelse. För det mesta handlar det 

enligt informant F om att eleverna som har svårigheter när de ska ta sig igenom texter av olika 

slag kan ha lässvårigheter. Det saknas en förståelse över det som eleverna läser och 

bakomliggande orsaker till svårigheterna kan vara att avkodningen och ljuden upplevs svåra. 

Informant D menade istället att bara för att elever har svårt med avkodningen behöver det inte 

innebära att eleverna har en sämre läsförståelse. Det kan istället handla om att eleverna har svårt 

att koppla samman bokstävernas abstrakta nivå, alltså bokstäverna, med dess ljud. En elev kan 

ha en godtagbar läsförståelse fast än hen använder ljudningsstrategin för att ta sig igenom texter.  

 

Informant G menade att ”elever med lässvårigheter inte följer den utvecklingskurva som ska 

vara för den årskurs eller ålder som eleverna har. Går eleverna i tvåan ska de ha uppnått en viss 

utveckling inom läsningen. Har eleverna inte uppnått det stadiet, ser jag det som att eleverna 

har lässvårigheter”.  
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5.2 Vad anser lärare att det finns för hinder i elevers läsinlärning? 
 

Samtliga informanter var eniga om att det är mycket svårt att formulera specifika orsaker som 

bidrar till lässvårigheter eftersom det finns så många. Informant A menade att:  

 

det helt beror på från barn till barn. Som lärare får man leta och hitta det som 

eleverna saknar. De flesta elever har delar som de kan mer, till exempel en god 

bokstavskännedom. Men när eleverna läser så kanske de hoppar över ändelser 

eller ord i texten utan att det finns en förståelse över att det händer.   

 

Informant C nämnde att elevernas läsvanor hemifrån kan visa sig vara ett hinder i läsinlärningen 

då alla elever inte får samma möjlighet att bekanta sig med texter. Detta var ett sammanlänkande 

svar mellan informanterna, men informant B utvecklade sina tankar om hemmets påverkan på 

elevers läsning:   

 

det beror helt på om eleverna har eller inte har vuxit upp där en vuxen har läst 

högt för eleverna. De elever som har lyssnat mycket på böcker, läser oftast innan 

de ens har börjat skolan. Jag som lärare märker väldigt tydligt när elever kommer 

från en hemmiljö där de har fått bekanta sig med texter i olika slag.    

 

Informant D uttryckte att vårdnadshavarnas största styrka främst ligger i om de själva är 

intresserade av läsning. Om de inte är det passar det nästan bättre att eleverna inte läser hemma 

för att på så sätt undvika att de ackumulerar en negativ syn på läsning. Så länge eleverna har en 

positiv syn på läsning blir det lättare att jobba med och träna på läsningen.  

 

Andra orsaker till lässvårigheter, enligt informant F, kan bland annat handla om motivationen 

kring läsning. Informanten upplever att det bland elever som inte är motiverade till att lära sig 

läsa kan innebära svårigheter när det kommer till att definiera orsaken till motivationsbristen. I 

en del fall kan det handla om att eleverna har någon form av diagnos, som till exempel dyslexi, 

eller att de har stött på problem tidigt i läsundervisningen. Det kan också handla om att eleverna 

inte upplever ett stöd från hemmet. Så länge eleverna har en inre motivation till att lära sig läsa 

är det dock lättare att jobba med de eleverna eftersom de visar att de vill lära sig. När eleverna 
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inte har den inre motivationen är det svårt att veta vad det beror på och man får som lärare 

kämpa mycket med att motivera eleverna.  

 

En annan faktor som informant B såg som ett hinder i undervisning är strukturen i hens egen 

undervisning. Det handlar enligt hen om att kunna skapa en lärandemiljö med struktur och 

tydliga tillvägagångssätt för att alla elever ska lyckas i sitt lärande. Informant E var också inne 

på undervisningen men sa att: 

 

som nyexaminerad lärare har man inte så mycket att luta sig tillbaka på inom 

lässvårigheter. Eftersom man i lärarutbildningen inte pratar så mycket om 

svårigheter överlag, så kunskaperna man behöver om lässvårigheter får man 

genom kollegor och genom egna upplevda erfarenheter.  

 

Ytterligare ett hinder i läsinlärningen handlar, enligt informant A, om att eleverna ofta har ett 

synsätt där de förväntar sig att läsningen kommer att fixa sig automatiskt utan träning. 

Informanten uttryckte sig negativt kring detta synsätt eftersom eleverna behöver vara medvetna 

om att lästräning behöver ske för att lära sig att läsa. Det är viktigt att de tar sig igenom de olika 

steg som måste uppnås på vägen mot att bli läskunnig. Det första steget är att kunna ljuda sig 

igenom ord och detta i sin tur leder till att eleverna bildar ordbilder. Läsningen kan inte bli 

automatiserad utan ordbilder.  

 

5.3 Hur stödjer lärare elever med lässvårigheter? 

5.3.1 Tillvägagångssätt i undervisningen 
 

Nästan alla informanter var eniga om att det inte går att fokusera undervisningen efter en 

särskild modell eller ett visst arbetssätt. Det handlar istället om att kunna variera och kombinera 

olika metoder för att alla individer ska bli stimulerade i undervisningen. Informant C som har 

undervisning i förskoleklass sa att:  

 

vi använder oss av Bornholms modellen där språklekar är i fokus. Det gäller att 

kunna anpassa och ta del av andra modeller för att alla elever ska få vara delaktiga 

i undervisningen utifrån sitt behov. Andra modeller som det kan handla om är till 
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exempel, wittingmetoden eller LTG, som står för läsning på talets grund. Men som 

sagt handlar det om att kunna använda flera metoder i undervisningen.   

 

Informant F menade att undervisningen i första hand skall fokuseras på att eleverna ska kunna 

bokstäverna och deras ljud. Eleverna ska använda och läsa med en helordsläsning så att 

läsningen tillslut blir automatiserad. Informant D nämnde andra delar som skall fokuseras på i 

läsundervisningen och påpekade att: 

 

hur eleverna får en automatiserad läsning varierar otroligt mycket. Det är lärarens 

uppgift att hjälpa eleverna att finna sin väg till att bli en god läsande person. Det 

är inte vår uppgift att göra läsningen åt eleverna, utan vi ska hitta vägen och stödja 

eleverna i processen.   

 

När det kommer till att upptäcka lässvårigheter i undervisningen är samtliga informanter enade 

om att använda skolverkets bedömningsstöd. Informant A sa:  

 

vi gör testet en gång per termin och det startar vi med redan i årskurs 1. Nu är det 

ju så att det finns kunskapskrav i årskurs 1 som säger att eleverna ska kunna läsa. 

Eleverna ska kunna läsa enkla texter med hjälp av ljudningsstrategier och 

helordsläsning på en godtagbar nivå. Så jag upplever att bedömningsstödet är 

väldigt bra eftersom man fångar upp eleverna som har svårt med läsningen väldigt 

tidigt.  

 

Alla informanter upplever bedömningsstödet som väldigt positivt och ett bra stöd för att fånga 

upp eleverna tidigt. Sedan menade informant C att resultatet av testet inte får vara en 

överraskning. Istället ska det snarare vara ett kvitto över det läraren redan upptäckt i 

undervisningen. Som nyexaminerad lärare kan bedömningsstödet vara ett tryggt verktyg att luta 

sig tillbaka på eftersom testet utgår ifrån skolverkets kunskapskrav.  Informant E upplever att 

”det är skönt att få en konkret bild av vad som är rimligt att ha för krav på eleverna och 

framförallt i årskurs 1”.  

 

Ett återkommande moment i undervisningen är enligt informant D ”att eleverna får läsa för mig 

väldigt ofta. Detta görs extra mycket i årskurs 1 just för att eventuella svårigheter ska upptäckas 
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i tid. Det är något som pågår tills eleverna är klara i årskurs 3. Jag tycker det är otroligt viktigt 

att eleverna får respons av mig från start till mål. Genom att arbeta så här upptäcker jag elever 

som kanske får svårare efter en tid eller när eleverna har uppnått en god läsförmåga”.   

 

5.3.2 Åtgärder vid lässvårigheter  
 

Mellan informanterna fanns det variationer kring hur stegen ser ut när lärarna sätter in åtgärder 

då lässvårigheter upptäckts. Informant G menar  

 

det är viktigt vid den tidiga och första känslan av att en elev kan ha svårigheter, är 

att prata med arbetslaget. Sedan handlar det om att ta kontakt med specialläraren 

på skolan för att kolla över om det är några åtgärder som kan göras i klassrummet 

eller om eleven är i behov av extra stöd.  

 

Detta var något som informanterna B, E och F också nämnde när de pratade om vilka åtgärder 

som tas av de och skolan. Informant C menar samtidigt att ”det viktigaste man ska göra i tidigt 

skede av upptäckterna är att genomföra en kartlägga med hjälp av specialläraren. Detta ska ske 

för att skapa möjligheter att hjälpa eleverna tidigt”. Kartläggningen med speciallärare i tidigt 

skede var även informanterna A och D tidiga med att nämna i intervjun.  

 

Vad gäller speciallärarens roll menade samtliga informanter att man inte skall koppla in 

specialläraren på åtgärder som kan tas om hand av läraren i klassrummet. Informant A 

konstaterade bland annat att ”speciallärarens hjälp tas som åtgärd när vi inte kan lösa problemet 

i klassrummet. För den hjälpen ska endast användas till de elever som behöver extra mycket 

stöd och vars problem inte kan lösas i klassrummet”. Informant C framförde att ”först handlar 

det om att försöka åtgärda problemet i klassrummet med stöd från specialläraren”.  

 

Skulle åtgärderna vara för komplicerade och inte kunna lösas i klassrummet menade informant 

D att: 

 

extra anpassningar tar då vid och det kan handla om att eleverna får träna specifikt 

på läsning. Det kan även handla om att träna på att sätta ihop och dra isär ord, just 
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för att skapa ordbilder. Här är det specialläraren som sitter och tränar enskilt med 

eleven. Skulle åtgärderna ändå inte hjälpa så görs ytterligare en kartläggning, där 

man undersöker på djupet.   

 

Informant B var väldigt noga med att få fram hur olika åtgärderna kan se ut. ”Allt handlar om 

att individen i fråga ska få den hjälp som hen behöver. Då spelar det ingen roll om det handlar 

om att eleven ska läsa med specialläraren varje dag eller några gånger i veckan”.   

 

5.3.3 Digitala hjälpmedel  
 

Informanterna framförde gemensamma tankar om att digitala hjälpmedel är ett otroligt bra och 

viktigt redskap. De uttryckte alla hur Ipaden, för dem alla, utgör ett komplement i deras 

klassrumsundervisning. Beroende på i vilken utsträckning informanterna har tillgång till Ipads 

används den till olika saker. Hos tre av sju informanter används Ipaden flitigt i undervisningen. 

Informant A sade att ”våra Ipads används ofta i läsningen där eleverna får höra sig själva när de 

läser olika texter”.  

 

De informanter som använder Ipaden flitigt såg detta som en stor möjlighet, eftersom många 

elever kan ibland uppleva att de läser bättre än vad de verkligen gör. Informant D sa ”jag ser 

Ipadens användning vare sig det gäller att läsa, skriva, skapa eller prata som ett stort 

komplement i min undervisning. Det är ett fantastiskt hjälpmedel som gör att man hinner så 

mycket mer”. En annan informant var inne på samma spår med att man hinner mycket mer i 

undervisningen när Ipaden finns. Informant A berättade att ”när eleverna läser in på Ipaden för 

att höra sig själva så tar ju även jag del av det. Jag får en större möjlighet att lyssna på alla 

elever än om jag var tvungen att sitta bredvid när eleverna läser. Jag kan fokusera på det vi gör 

i undervisningen och lyssnar då av på det eleverna läste in på Ipaden när lektionen eller dagen 

är slut”.   

 

Bland de fyra andra informanterna som inte har lika stor tillgång till Ipads så används Ipaden 

till de elever som har lässvårigheter. Det sker genom att specialläraren använder Ipaden i sin 
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undervisning med de elever som behöver det stödet. Informant E uttryckte att ”Ipaden kan 

ibland användas i undervisningen genom att eleverna får träna extra på till exempel 

bokstävernas ljud. Men då är det för de elever som behöver extra träning, som använder Ipaden 

i undervisningen. Det bidrar till att de andra eleverna inte får samma möjlighet att träna läsning 

på ett annat sätt”. De fyra informanterna med mindre andel Ipad hade gemensamt en önskan 

om att öka tillgången till Ipads just för att det utgör ett mycket bra hjälpmedel.  
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6. Diskussion 
 

I det avslutande kapitlet kommer undersökningens resultat att diskuteras i relation till den 

tidigare forskningen som behandlats samt valda teorier. Kapitlet avslutas med slutsatser och ett 

förslag kring vidare forskning inom området.  

6.1 Resultatdiskussion  
 

6.1.1 Vilken uppfattning har lärare kring elevers lässvårigheter?  
 

Lärarnas uppfattningar kring lässvårigheter formuleras självklart på olika sätt men kan knytas 

ihop då deras innebörd är densamma. Det återkommande inslaget i intervjuerna är att 

lässvårigheter inte beror på en sak utan att det snarare finns många faktorer som påverkar. Alla 

lärare nämnde i sina definitioner av lässvårigheter att det handlar om svårigheter med 

bokstäverna och deras ljud; att eleverna saknar en fonologisk medvetenhet. Eleverna har svårt 

med avkodningen av orden vilket i sin tur bidrar till en försämrad läsförståelse. Men en lärare 

påpekade att avkodningen inte alltid behöver slå negativt mot elevens förståelse. Dessa delar är 

viktiga för att eleverna ska lära sig läsa. Är det genom lärares kunskaper inom läsning man kan 

hitta likheter mellan barn som har lässvårigheter? Som sagt kan det se väldigt olika ut och allt 

utgår ifrån individen i fråga. Som uttryckt i resultatet och i den tidigare forskningen finns det 

generella svårigheter som lärare kan belysa. Är det elevers generella svårigheter som gör att 

lärare snabbare upptäcker elevernas svårigheter? Det är förmodligen så då lärare använder sina 

men även andras erfarenheter och sätter in det i den situation de befinner sig i.  

 

I Alatalo (2011) framkommer det att lärare runt om i landet sätter sig in i dagens forskning om 

läsinlärning. Lärarna anser att det har en betydande roll för deras egna tillika elevernas 

kunskaper (Alatalo, 2011, ss. 104-105). Det är genom att aktivt jobba för att ta del av andras 

erfarenheter och tankar som vi utvecklas, oavsett om ”de andra” innebär kollegor eller forskare. 

Lärares utvecklande kunskaper om vad som behövs för att vara en läsande person kan 

förmodligen bidra till att de lättare kan sätta ord på svårigheterna. En betydande tillgång, från 

vad jag kan utläsa av informanterna, är även att lärarna kan finna stöd hos specialläraren. Detta 
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kan ske på olika nivåer: allt från att de kopplas in och hjälper eleverna individuellt till att de 

bidrar med tips om exempelvis övningar som kan hjälpa elever med specifika delar i läsningen. 

Vidare framgick det även av informanterna att ett gott samarbete mellan kollegorna var viktigt 

då det innebär att de kan ge varandra tips och idéer. 

 

6.1.2 Vad uppfattar lärare att det finns för hinder i elevers 
läsinlärning? 

 

Lärares uppfattningar kring hinder i elevers läsinlärning visade sig vara svåra att formulera 

eftersom det finns många olika faktorer som spelar roll. Svårigheterna kan se olika ut beroende 

på individen och det är bland annat detta som gör lärarjobbet så utmanande. Det många av 

lärarna såg som hinder i läsinlärningen var de yttre förutsättningarna som man inte kan komma 

att påverka lika lätt. En yttre förutsättning är den som kommer ifrån hemmet och handlar bland 

annat om vårdnadshavares olika tankar kring läsning, såväl som att det kan finnas annan 

problematik i hemmet som påverkar eleverna. Vårdnadshavares och andra personers synsätt på 

läsning har en betydande roll för hur eleverna upplever läsningen. Elever som kommer från ett 

hem där läsningen ses som en tråkig och onödig del av vardagen, tenderar att ha ett negativt 

intryck av läsning. Som Wolff (2005) skriver så blir eleverna redan socialiserade med läsning 

innan de själva kan hantera den och detta bidrar till deras framtida synsätt på färdigheten (Wolff, 

2005, s. 71). Genom att eleverna blir socialiserade med läsning innan skolan börjar är det viktigt 

att vårdnadshavarna utnyttjar den möjligheten för att hjälpa sina barn. Annars är det ju, som 

informant D sade ovan, nästan bättre om eleverna hoppar över att läsa hemma för att undvika 

en motsträvig inställning till läsandet. En negativ inställning innebär nämligen att både läraren 

och eleven i fråga måste jobba hårdare för att lyckas med inlärningen, eftersom det inte sker 

någon träning i hemmet. Detta väcker tankar kring huruvida vårdnadshavare verkligen är 

medvetna om hur deras inställning kan påverka deras barn, vill inte alla att deras barn ska bli 

goda läsare?  

 

Att det finns viktiga personer nära eleverna som kan väcka det första intresset för läsning innan 

skolstart är mycket viktigt. Eleverna som kommer från en stöttande familj där läsningen är en 

viktig del i deras vardag kan i största grad läsa innan skolstart. Detta eftersom de då fått 
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möjligheter att skapa en nyfikenhet kring läsning genom böcker eller andra texter. Detta är en 

gemensam önskan som både lärarna och tidigare forskning tar upp. Det är tydligt att det ses 

som positivt att elever som läser innan skolstart får större erfarenhet av texter i olika slag. Att 

få stöttning av personer runt omkring när ens nyfikenhet tar vid och man vill utforska läsning 

är något som alla elever skall få uppleva.  

 

Som det har framkommit genom resultatet ovan är motivation från hemmet en betydande roll i 

elevers läsinlärning. Dock kan eleverna sakna en inre motivation till att lära sig läsa trots stöd 

och motivation från vårdnadshavare. När den inre motivationen saknas kan den bakomliggande 

faktorn vara att läsningen började lite tungt eller att eleverna inte orkar träna på sin läsning. Den 

vanliga uppfattningen hos eleven är då en förväntan att det kommer att lösa sig ändå. Det gäller 

i det här fallet för läraren att hitta olika sätt som får eleverna motiverade till att läsa. Som 

framkommit ovan om den inre motivationen upplevde informant F svårigheter med att veta 

varför den inre motivationen saknades och att man får kämpa hårt för att få eleverna motiverade. 

Det är något som jag personligen kan hålla med om. Om det är en yttre påverkan som motverkar 

elevens läsutveckling kan läraren gå in och ge positivt stöd i skolan men när den inre 

motivationen saknas blir det helt klart svårare. Hur ska man komma åt en elev som saknar 

motivation och som upplever läsningen tråkig och onödig? Det är svårt att hjälpa en elev som i 

övrigt får det stöd den behöver men inte visar en egen vilja till att lära. Vi kommer aldrig att 

tvinga en elev att lära sig något men det i sin tur skapar problem eftersom det finns krav på vad 

eleven ska klara av. Kan det hjälpa om det finns en nära relation mellan läraren och eleverna 

och där eleverna känner att läraren alltid försöker hitta en lösning som kan stödja de i att vilja 

kunna läsa? 

 

En viss elev kanske upplever lärandet av läsningen som tråkig, för att hen inte blir utmanad och 

samtidigt inte får det stöd hen behöver. Det gäller att kunna balansera utmaningar med stöd och 

ge eleverna en känsla av att de kan mer än vad de själva tror. Uppgifterna behöver vara 

uppdelade i mindre delar samtidigt som de skall få eleven att visa mer av vad hen kan. Detta 

kan kopplas till scaffolding.  
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6.1.3 Hur stödjer lärare elever med lässvårigheter? 
 

Hur lärare stödjer elever med lässvårigheter beror helt på hur läraren uppfattar svårigheterna 

elever besitter kring läsningen. På elever i lågstadiet görs oftast inga utredningar, det sker först 

mot mellanstadiet. Men som informanterna sa under intervjuerna så är det upp till läraren att 

veta vilka elever som har svårt med läsningen. 

 

Den gemensamma hjälp där lärarna finner stöd är hos specialläraren dit lärarna kan komma för 

att få tips men dit även eleverna kan gå för att extra undervisning. Alla informanter var tydliga 

med att specialläraren endast har undervisning med elever som behöver mer stöd än vad läraren 

kan ge i klassrummet. Att använda speciallärarens tid till de problem som kan lösas i 

klassrummet är bortkastad tid. I vilken ordning lärarna agerade varierade mellan skolorna: de 

lärare som jobbade på samma skola agerade i lika steg. De gemensamma stegen innehåller 

kartläggning, bolla idéer med arbetslaget och att specialläraren går in som extra stöd. När 

specialläraren går in som stöd kan det handla om olika saker så som till exempel specifik 

lästräning, träna ordavkodning eller gå tillbaka till grunderna inom läsning. Det är dock stor 

variation kring vad som behövs eftersom det är individen som står i centrum för vad som behövs 

göras. Ibland är det bra att eleverna jobbar tillsammans med andra och ibland är det bäst om det 

är en till en undervisning.  

 

Det som framgick i Alatalo (2011) var att lärarna förespråkade en ”vänta och se”-metod just för 

att eleverna ska mogna och komma igång senare. Detta var inget som informanterna nämnde 

utan de menade på att svårigheterna ska upptäckas i tid men att man som lärare inte ska ha för 

bråttom att lösa problemet på en gång. Låt det ta tid, eleverna ska inte stressas igenom moment. 

Med det uppfattade jag informanterna som att de ändå tillämpar en ”vänta och se”-metod inför 

att eleverna skall knäcka koden för läsning men inte för när de väljer att sätta in extra stöd eller 

extra anpassningar.  

 

Ett stöd som lärarna var eniga om att använda är skolverkets bedömningsstöd, vilket framgår 

som ett bra test som ger lärare kvitto på det de upptäckt i undervisningen. Resultatet ska ju, som 

informant D sa ovan, inte ses som något oväntat eller nytt. Resultatet ska istället ge läraren ett 

slags kvitto på det som läraren förhoppningsvis redan jobbar med i undervisningen. Genom 
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testet vet man vad som krävs av årskurs 1 elever och det blir lättare att kunna lägga uppgifter 

efter vart de ligger kunskapsmässigt. Lärarna poängterade att det hela tiden bör rulla på i en 

process där eleverna blir utmanade samtidigt som man som lärare stödjer eleverna i det de gör. 

Man behöver lära eleverna att utnyttja de hjälpmedel som finns, något som är tydligt i 

undersökningen då eleverna i 3 av 7 fall fick eleverna använda Ipaden som hjälpmedel.  

 

Det som skiljer Rasmusson (2014) och informanterna åt är att Rasmusson var ute efter att se 

skillnaden mellan att läsa på papper och datorskärm. Informanterna i den här undersökningen 

använde inte läsandet på Ipaden särskilt mycket utan det handlade just om att använda Ipaden 

som komplement i undervisningen. Lärarna upplevde Ipaden som ett väldigt viktigt hjälpmedel 

för att kunna lyssna på alla elever när de läser. Tiden som lärarna hade behövt lägga på att sitta 

med när eleverna läser kan de istället lägga på att undervisa. Eleverna får genom att spela in sig 

själva kunskaper om hur de läser. Detta menade några lärare är otroligt viktigt eftersom många 

elever tror sig läsa bättre än vad de egentligen gör.  Att träna mycket läsning ser lärarna som 

mycket nyttigt och de ser positivt på att eleverna får möjlighet att läsa in sig själva på Ipaden. 

Det är ett stöd vars möjlighet är stor även om lärarna själva inte kan konstatera hur mycket 

läsandet på Ipaden bidrar till. Som komplement i undervisningen är dock lärarna enbart positiva 

till användandet. Jag har fått en god uppfattning om att det är viktigt för eleverna att läsa för 

och till någon. Genom att eleverna får läsa in sig på Ipaden så får de själva höra hur de läser 

samtidigt som de får respons av mig om lärare. Det är något som jag upplever som viktigt.  

 

6.2 Slutsatser 
 

Med hjälp av den forskning som legat till grund för undersökningen kan jag se tydliga 

kopplingar mellan forskningen och det resultat jag fått fram. Det handlar om att kunna samspela 

med alla parter inom skolverksamheten vare sig det gäller kollegor, elever eller vårdnadshavare. 

Vidare är det viktigt att ständigt hitta nya sätt att arbeta på och att ge eleverna utmaningar samt 

samtidigt kunna bidra med ett stöd. Det finns olika sätt att stödja eleverna på och som det 

framkom i undersökningen handlar det om individernas behov. Digitala hjälpmedel används i 

den utsträckning som finns tillgänglig på skolorna. De skolor som har bra tillgång till Ipads 
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använder den flitigt och som komplement i undervisningen. Där upplever de att det är ett bra 

hjälpmedel i läsningen och eleverna får höra på sig själva när de läser texter.  

 

Utifrån frågeställningarna som ligger till grund för den här undersökningen kan slutsatser göras. 

Lässvårigheter kan bero på många faktorer och deras påverkan varierar mycket mellan olika 

individer. Bara för att elever har svårt med avkodningen så bidrar inte det till att elevernas 

läsförståelse behöver halka efter. Det gäller att lärare hela tiden hitta nya vägar som ger eleverna 

strategier att ta sig an läsningen utifrån sina behov. Bara för att elever har liknande svårigheter 

betyder det inte att man kan lägga upp stödet på liknande sätt; alla individer är olika och behöver 

olika stöd.  

 

En lärare är aldrig färdiglärd och de kunskaper som informanterna har delat med sig av kan 

nyexaminerade ta med sig ut i arbetslivet. Det är viktigt att fortsätta utbilda sig, våga fråga och 

att alltid försöka hitta olika strategier för eleverna. Det är vi som visar vägen men det är eleverna 

som ska ta sig till mål. Vi ska motivera eleverna till ett fortsatt lärande och det är vi som ska ge 

eleverna bevis på att de kan mer än vad de tror. När man höjer ribban på uppgifter måste man 

finnas där och stödja eleverna. Lärandet är en process som aldrig stannar av eller som bara 

kräver engagemang från en av parterna. Som lärare handlar det om att kunna kombinera nivån 

av utmaning med det rätta stödet. Det handlar även om att kunna anpassa undervisningen efter 

eleverna och inte tvärtom.  

  

6.3 Vidare forskning  
 

För vidare forskning inom området vore det intressant att jämföra hur olika kommuner arbetar 

med lässvårigheter. Finns det likheter mellan kommunernas arbetssätt eller skiljer det sig åt? 

Vilka hjälpmedel erbjuder skolor till eleverna redan i den ordinarie klassrumsundervisningen, 

och vilka andra hjälpmedel kan ges om dessa inte hjälper? Frågor som dessa har vuxit fram 

under tiden denna undersökning pågått och svar på dessa tror jag skulle vara givande för både 

undersökare och andra blivande/verksamma lärare.   
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Bilaga 1  
 

Hej!  

 

Mitt namn är Samuel Edqvist och läser sista terminen på grundlärarutbildningen med inriktning 

mot Fk-3 på Karlstads universitet.  

Jag skriver på mitt examensarbetet och arbetet kommer att skrivas inom svenska ämnet och 

berör elevers lässvårigheter i läsundervisningen. 

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka lärares uppfattningar om lässvårigheter och 

vad lärare anser att det finns för faktorer som påverkar läsundervisningen.  

Den vald metoden som kommer att användas i undersökningen är intervju, materialet som 

samlas in kommer endast att användas i mitt examensarbete och kommer vara anonymiserat. 

Materialet kommer att behandlas enligt de forskningsetiska principer som är rekommenderande 

av Vetenskapsrådet.  

 

Intervjun kommer att ske mellan veckorna 10-11, skulle ett deltagande vara aktuellt så kan du 

i mailet skriva vilka dagar som passar.  

Jag hoppas att du kan tänka dig att delta, om du kan tänka dig att delta så meddela mig gärna 

på mail. Om det skulle komma upp några frågor så är du välkommen att kontakta mig på mail 

och telefon.  

 

Mail: xxxxxxxx@xxxxx.xxx 

Mobil: xxx-xxxxxxx 

 

Med vänliga hälsningar,  

Samuel Edqvist 
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Bilaga 2  

 
Intervjufrågor  

Inledande frågor:  

• Vilken utbildning har du i grunden? 

• Hur länge sedan var det du gick utbildningen? 

• Hur länge har du varit verksam lärare?  

• Vilken årskurs undervisar du i? 

• Hur stor klass har du? 

 

Lässvårigheter:  

• Vad betyder lässvårigheter för dig? 

• Vilka orsaker anser du kan vara bakomliggande till elevers lässvårigheter? 

- Vilken/vilka faktorer har störst påverkan på elevers läsinlärning? 

• Vilken modell eller arbetssätt anser du gynnar elevers läsinlärning? 

- Är det en modell eller ett arbetssätt som hela skolan jobbar efter? 

• Vilka erfarenheter har du av att använda Ipad/digitalt hjälpmedel i läsinlärningen? 

- Vad anser du att det finns för möjligheter och hinder med den digitala läsningen? 

• Hur går du tillväga för att upptäcka lässvårigheter så tidigt som möjligt? 

• Vilken/vilka åtgärder tas av dig/skolan när lässvårigheter upptäcks?  

- Om åtgärderna inte lyckas hjälpa, hur går du vidare då? 

• Har du upptäckt lässvårigheter hos elever sent i undervisningen? 

- Hur gick du tillväga då? 

• Hur samarbetet mellan lärare och speciallärare/specialpedagoger ut på den här skolan? 

 

Avslutning:  

• Finns det något i intervjun som du vill tillägga? 
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