
 
 
 
 
 
 
 

Att förstå läs- och skrivutredningar 

En intervjustudie med åtta lärare på gymnasiet 

How to understand reading and writing analysis 

 

Bermt-Åke Bärling 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Speciallärarprogrammet Specialisering mot språk, skriv- och läsutveckling 

Avancerad nivå, 15 högskolepoäng 

Handledare: Carin Forsling 

Examinator: Héctor Pérez Prieto 

Datum 

 



Abstract 
 

This study describes some teacher´s perceptions of how problems with reading and writing 

difficulties are desciribed in reading and writing analyses. It shows the understanding as it is 

today, but also the need of further training in the field of reading and writing difficulties.    

 

The study is a semi structured interview study with eight high school teachers in two high 

schools in Sweden and it has a phenomengrafic approach.  

 

The teachers in this study are familiar to working with students with reading and writing 

difficulties and support their students in the classroom. Allthough the study shows some 

misconceptions of the same type that have previously been shown in international research. 

 

There is a lot of intuitive skills in the sense that the teachers interviewed, know that 

adjustments are needed and, that the students abilities can differ.  

 

The formal knowledge of disabilities effects and what it means for teaching, as expressed in 

the reading and writing analysis are not complete and the study shows some misconceptions 

and, in some cases, the lack of basic knowledge.  

 

An effect of this is that in some cases, support become meaningless or had an opposite effect. 
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Sammanfattning 
 

Den här studien beskriver några lärares uppfattningar om hur läs- och skrivproblematik skrivs 

fram i läs- och skrivutredningar. Den visar på den förståelse som finns idag, men visar även 

på ett behov av vidareutbildning inom området läs- och skrivsvårigheter.  

 

Studien är gjord som en fenomenografisk intervjustudie med åtta gymnasielärare på två 

gymnasieskolor. Resultatet visar att det finns en stor förståelse för de problem elever med läs- 

och skrivsvårigheter utsätts för i skolan. Lärarna i studien är vana att arbeta med elever med 

läs- och skrivsvårigheter och att sätta in anpassningar och stöd i sin ordinarie undervisning.  

 

Den intuitiva kompetensen är stor så till vida att de lärare som intervjuats vet att anpassningar 

behövs och att elevers förmågor kan skilja sig åt. Den formella kunskapen om 

funktionsnedsättningars effekter och för undervisningen såsom det utrycks i läs- och 

skrivutredningar är inte heltäckande och studien visar på en del missuppfattningar och i vissa 

fall saknas grundläggande kunskaper. Missuppfattningar av samma typ återfinns även i 

internationell forskning. 

 

En effekt av bristande kunskap om läs- och skrivsvårigheter är att i vissa fall kan stödinsatser 

bli meningslösa eller få en felaktig effekt. 
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1 Inledning 

Som blivande speciallärare inom språk, läs- och skrivutveckling har jag funderat mycket över 

det som skrivs i läs- och skrivutredningar och hur dessa utredningar sedan kan användas i den 

pedagogiska verksamheten. Trots utredningar och överlämningar till den pedagogiska 

personalen så upplever jag att det som kommuniceras allt för ofta inte riktigt når fram till 

klassrummet. När jag själv arbetade som undervisande lärare så lade jag inte så mycket tid på 

att försöka ta del av och förstå dessa utredningar, det måste jag nog erkänna. Jag nöjde sig 

ofta med att veta att eleven hade någon form av läs- och skrivsvårighet. Nu har jag arbetat ett 

år som specialpedagog i grundskolan och ett år som speciallärare i gymnasieskolan och under 

tiden tagit del av många läs- och skrivutredningar och annan elevdokumentation, som syftar 

till att ge stöd och anpassningar för elever i behov av stöd.  

När jag med mina nya ”specialpedagogiska glasögon” tagit del av läs- och skrivutredningar 

utifrån min nuvarande yrkesroll som speciallärare har jag ibland upplevt det svårt att förstå 

vad utredningarna egentligen vill säga, en uppfattning som förstärkts av samtal med lärare, 

elever och vårdnadshavare. Utredningarna talar om starka och svaga sidor som eleven har, 

och det ges ett antal rekommendationer till den pedagogiska personalen. Ibland är inte dessa 

råd så enkla att omsätta till praktisk undervisning och det kan bero på flera saker. Myrberg 

och Lange (2006) visar att variationen är stor när det gäller läs- och skrivutredningar och att 

kvaliteten skiftar. Det kan säkert bidra till att tolkningen av resultaten också blir skiftande. 

Det används ord och begrepp i utredningarna som inte alla lärare är bekanta med. Vanligtvis 

är det andra professioner som gör utredningarna och undervisande lärare bidrar kanske mest 

med en pedagogisk kartläggning. Det kan också vara så att den som gjort utredningen inte helt 

är insatt i skolans värld och den vokabulär som råder där. Olika yrkesgrupper som arbetar med 

eleverna talar olika språk och det utvecklas gärna ett fackspråk som bara de invigda förstår. 

Kanske behöver språket förenklas i utredningarna. Det kan också vara som någon av de 

intervjuade lärarna i studien framhöll som viktigt, nämligen att speciallärare tolkade 

utredningen och sedan gav en anpassad information till undervisande lärare. Då kan man mer 

konkret gå igenom vilka insatser som behövs för den aktuella eleven. Skolverket är tydlig 

med att detta är en viktig roll för speciallärare och specialpedagoger.  

              Det är viktigt att rektorn ser till att den specialpedagogiska kompetensen  

                 tas tillvara i arbetet med att identifiera och anpassa den pedagogiska  

                 verksamheten efter olika elevers behov. Även andra yrkesgrupper inom  

                 elevhälsan kan bidra med betydelsefulla perspektiv och kunskaper.  

                 Det är centralt att dessa kompetenser involveras i ett tidigt skede i  

                 arbetet med extra anpassningar. På så sätt kan de stödinsatser som sätts  

                 in bli adekvata. (Skolverket, 2014, s. 23) 

 

Det är viktigt för alla lärare att ha en grundläggande kunskap om de elever som har 

funktionsnedsättningar inom läs- och skrivområdet. Frågan är om lärare har den kunskapen. 

Den här studien har en ambition att undersöka detta.  
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1.1 Syfte 
 

Syftet med min studie är att genera ny kunskap över hur lärare uppfattar innehållet i läs- och 

skrivutredningar och hur detta sedan kan påverka arbetet i klassrummet.  

Det är viktigt att förstå vilken kunskap som lärare idag har när det gäller läs- och 

skrivproblematik och vad som behöver utvecklas. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Mina frågeställningar i examensarbetet är: 

 Vilka uppfattningar har de intervjuade lärarna om innehållet i några utvalda läs- och 

skrivutredningar? 

 På vilka sätt kan dessa uppfattningar påverka anpassningar och stöd i undervisningen 

av elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

1.3 Examensarbetets disposition 
 

I examensarbetets inledning finns bakgrunden till mitt ämnesval med frågor och funderingar 

som väckts under ett antal år och som jag nu får möjlighet att fördjupa mig i som blivande 

speciallärare inom inriktningen språk, läs- och skrivutveckling. Därefter följer studiens syfte 

med tillhörande frågeställningar. I det andra kapitlet återfinns litteratur som använts i 

examensarbetet och kapitlet inleds med en genomgång av de styrdokument som är aktuella  

för gymnasieskolan med inriktning på anpassningar och särskilt stöd för elever med olika 

typer av behov.  

Därefter följer en genomgång av tidigare forskning på området från olika delar av världen.  

I det tredje kapitlet går jag igenom den teori jag valt för min studie och för ett resonemang  

om hur teorin kan knytas till just den här studien. 

I kapitel fyra finns frågor om metodval, etiska frågor och hur jag gjort mitt urval. Här finns  

ett avsnitt om hur jag rent praktiskt gått tillväga för att samla in data. I det här kapitlet finns 

dessutom ett avsnitt om tillförlitlighet, giltighet och ett om analysmetod. 

I kapitel fem presenteras studiens resultat som ger en översiktlig bild av de intervjuer som 

gjorts. Analysen av resultatet görs i kapitel sex och till sist i kapitel sju finns ett 

diskussionsavsnitt där jag först diskuterar min forskningsmetod och sedan diskuterar de 

resultat som framkommit i studien. I det avsnittet går jag tillbaka till mina inledande 

frågeställningar för att se hur dessa besvarats och om jag uppnått mitt syfte med studien.  

Till sist diskuterar jag behov av framtida forskning och frågeställningar som väckts under den 

tid jag arbetat med mitt examensarbete. 
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2 Litteratur och tidigare forskning 
 

Mitt litteraturavsnitt är uppdelat i två delar. Den första delen är hämtad från skolans 

styrdokument och de avsnitt som handlar om elevers rätt till stöd och anpassningar.  

Här ingår också en del publikationer från Skolverket. Den andra delen i kapitlet är en  

genomgång av tidigare forskning på området. 

2.1 Styrdokument 
 

De styrdokument som gäller för svensk skola innehåller tydliga skrivningar om hur man ska 

förhålla sig till elever som är i behov av stöd av något slag. Det kan gälla diagnostiserade 

funktionsnedsättningar, men även hur andra olikheter i förmågor ska hanteras.  

Sedan 2011 har vi i Sverige en ny skollag och nya läroplaner för både grundskola och 

gymnasieskola. Ett av syftena med den nya skollagen har varit att tydliggöra elevers rätt till 

anpassningar och särskilt stöd. Skollagen säger följande när det gäller elevers rätt till stöd. 

              Elever som till följd av funktionsnedsättning har svårt att 

                 uppfylla de olika kunskapskrav som finns ska ges stöd som 

                 syftar till att så långt som möjligt motverka funktions- 

                 nedsättningens konsekvenser. (SFS, 2010:800, kap 3, § 3)  

Skollagen talar i generella termer om att elever är olika som individer och att skolans 

skyldighet och uppgift är att så långt det är möjligt ta hänsyn till olikheterna. Här handlar det 

inte bara om elever med en diagnostiserad funktionsnedsättning utan om alla elever.  

Det gäller alltså både elever som har svårt att nå målen, men också andra elever. 

              I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov.  

                 Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så  

                 långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i  

                 barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra  

                 sig utbildningen. (SFS, 2010:800, kap 1, § 4) 

I gymnasieförordningen som specifikt behandlar gymnasieskolan talar man konkret om vilka 

förändringar man som skola kan göra inom ramen för utbildningen om svårigheterna att klara 

utbildningen visar sig för stora. Det kan ske på olika sätt genom reducering av kurser, byte av 

kurser och program och rätten att under vissa förutsättningar gå om kurser (SFS 2010:2039).  

Även introduktionsprogrammet kan i vissa fall fylla funktionen att ge elever med svårigheter 

en chans att gå den utbildning de önskar. Nackdelen med dessa möjligheter är att det i många 

fall ger en annan utgång från gymnasiet, då man inte tillgodogjort sig hela utbildningen. 

Risken finns att eleven inte når till en gymnasieexamen, vilket kan ge stora konsekvenser 

bland annat vid ansökan till eftergymnasiala utbildningar. Det är därför önskvärt att man 

istället kan ge eleven stöd under gymnasietiden för att på så sätt möjliggöra att eleven når en 

gymnasieexamen och det är också lagstiftarens intention, vilket lagtexten visar.  

Alla elever är individer och har sällan samma förutsättningar när de kommer till 

gymnasieskolan. Den homogena elevgruppen som många lärare kanske ser som den enklaste 

gruppen att undervisa är att betrakta som en illusion och styrdokumenten betonar detta på 

flera olika ställen. Elever med en diagnos är enkla att urskilja i elevgruppen, men det finns 

många fler som har olika behov, stora eller små.  
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Det är viktigt att skolan klarar att hantera detta på ett bra sätt, och man måste inte göra lika 

när det gäller att uppnå de mål som finns i kursen. Två citat från Läroplan, Examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen, får illustrera synen på eleven som individ ur ett 

kunskapsperspektiv och ur ett personligt perspektiv. 

              Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.  

                 Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de  

                 elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

                 Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt  

                 ansvar för elever med funktionsnedsättning. (Skolverket, 2010, s.6) 

                

Enligt läroplanen har gymnasieskolan ansvaret att ge alla elever en utbildning oavsett deras  

förutsättningar. Den personliga utvecklingen för varje individ betonas både i skollag och  

läroplan. Därför är det viktigt att alla undervisande lärare har kännedom om olika  

funktionsnedsättningar och kan ge relevant stöd för att överbrygga svårigheter. 

              Varje elev ska få stimulans att växa med uppgifterna och möjlighet att utvecklas  

                 efter sina förutsättningar. Varje elev ska möta respekt för sin person och sitt arbete.  

                 Eleverna ska bli medvetna om att nya kunskaper och insikter är förutsättningar för  

                 personlig utveckling. Detta ska syfta till att grundlägga en positiv inställning till  

                 lärande och att återskapa en sådan inställning hos elever med negativa  

                 skolerfarenheter. Skolan ska stärka elevernas tro på sig själva och på  

                 framtiden. (Skolverket, 2010, s.8) 

Skolverket anger i sin skrift, Stödinsatser i utbildningen, betydelsen av den organisatoriska 

nivån på skolan. Det handlar om pedagogiskt ledarskap, tillitsfullt lärandeklimat, kollegialt 

lärande och ett inkluderande arbetssätt (Skolverket, 2014). Skolverket använder två begrepp 

när det gäller stöd, dels insatser av mindre ingripande karaktär, extra anpassningar, som är 

möjliga för lärare att utföra i sin ordinarie undervisning och dels insatser av mer ingripande 

karaktär, särskilt stöd, som kan innebära större insatser av till exempel speciallärare där insat-

sen ofta är något som pågår under en längre tidsperiod (Skolverket, 2014). Skolverket drar 

ingen skarp gräns mellan extra anpassningar och särskilt stöd och uttrycker det så här: 

              Lärarnas kompetens och förståelse för vilken betydelse olika anpassningar har för elevernas  

                 utveckling och hur man kan kompensera för funktionsnedsättningar i undervisningen,  

                 påverkar också var gränsen mellan stöd och extra anpassningar går. (Skolverket, 2014, s.13) 

 

Skolverket överlåter till den enskilda läraren att utforma undervisningen i klassrummet så att 

den i möjligaste mån passar den enskilda eleven. I de fall stödåtgärder kan genomföras i 

klassrummet, så är det att föredra då det stöder ett inkluderande förhållningssätt. För att leva 

upp till Skolverkets skrivningar är det viktigt med ett bra samarbete på skolan mellan olika  

professioner. Den enskilde läraren kan sällan göra hela jobbet med stöd och anpassningar. 

Ibland finns behov av att komplettera med specialpedagogiska insatser av längre eller kortare 

karaktär. Det är viktigt att bygga upp en strategi runt eleven för att möjliggöra att stöd ges på 

ett så effektivt sätt som möjligt. Ett samarbete på organisationsnivå är därför viktigt.  

Skolverket betonar att hela skolan har ett ansvar för att sätta in åtgärder så fort som  

möjligt oavsett om eleven har en diagnos eller om en utredning ännu inte är genomförd.  

 
              Skolan kan inte heller avvakta med att sätta in särskilt stöd, med hänvisning till att en  

                 kompletterande extern utredning ska göras. Det är viktigt att understryka att skolans  

                 uppdrag alltid är att anpassa den pedagogiska verksamheten efter varje elevs behov  

                 samt att skapa förutsättningar för fortsatt lärande, oberoende av om  

                 eleven har en diagnos eller inte. (Skolverket, 2014, s. 29) 
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Sammantaget visar alla styrdokument på hur viktigt det är att alla som arbetar inom skolan är 

väl införstådda med vad läs- och skrivsvårigheter är och att man som lärare har en beredskap 

att vidta åtgärder, när man ser att en elev riskerar att inte klara de kunskapsmål som finns 

formulerade i kursplaner och ämnesplaner. Alla styrdokument visar att det inte endast är  

lärarens ansvar utan skolans alla professioner har ett gemensamt ansvar för varje elev. 

 

2.2 Tidigare Forskning 
 
När jag sökt efter aktuell forskning på området har jag inte hittat några studier som specifikt 

handlar om lärares uppfattningar om läs- och skrivproblematik utifrån läs- och 

skrivutredningar. Däremot finns en del studier om lärares uppfattningar om dyslexi och läs- 

och skrivsvårigheter, men studierna är då gjorda i ett större perspektiv och inte med själva läs- 

och skrivutredningen som grund. Studierna är gjorda i olika skolformer och med olika 

kategorier lärare och lärarstudenter som deltagare.  

I hög grad är forskningen internationell och det har varit svårt att hitta studier på svenska 

förhållanden som behandlar samma område. Kanske är min studie unik på så sätt att jag valt 

att titta på lärares uppfattningar om läs- och skrivsvårigheter utifrån ett utredningsdokument. 

Svensk skola har egna lagar och regler för hur man går tillväga för att utreda stödbehov och 

vilka stöd som sedan sätts in. Ett utredningsdokument i ett annat land ser säkert ut på ett annat 

sätt kombinerat med det landets lagar och regler.  

Jag har valt att presentera forskningsartiklarna i olika teman efter deras huvudsakliga innehåll. 

Det första temat, 2.2.1 har jag valt att kalla, Begrepp som förvirrar. Det andra temat 2.2.2 har 

jag kallat, Uppfattningar och missuppfattningar. Det tredje temat, 2.2.3, heter, Att vara 

förberedd att undervisa, och det sista temat, 2.2.4, har jag kallat, Eleven bakom 

funktionsnedsättningen. 

 

2.2.1 Begrepp som förvirrar 

 
Bishop (2014) belyser för- och nackdelar med olika benämningar för att beskriva 

språkproblem, som idag inte har en diagnos. Frågan är viktig och komplex. Å ena sidan 

behöver vi som arbetar med eleverna en gemensam terminologi, men samtidigt bidrar fler 

diagnoser och begrepp till förvirring om vad orden egentligen betyder. Som exempel nämner 

Bishop att termer, för att beskriva elever med språksvårigheter utan diagnos, kan räknas i 

hundratal och det blir svårt att tolka så många begrepp.  

Inte minst gäller det de som ska förstå funktionsnedsättningen och jobba med stöd och 

anpassningar utifrån dessa beskrivande begrepp. En av frågeställningarna i artikeln handlar 

om det lämpliga i att helt överge diagnoserna. Ett argument för en skola som inte 

diagnostiserar är enligt Bishop (2014) att man kommer ifrån eventuell stigmatisering av 

elever med språkproblem, men nackdelen är att man istället riskerar att skuldbelägga föräldrar 

och att man riskerar att problemet osynliggörs och att stöd eventuellt dras in.  

För att möjliggöra forskning är det viktigt att vi kan sätta ord på det vi ska forska om. Bishop 

(2014) för ett resonemang om begreppet specifika läs- och skrivsvårigheter det vill säga 

dyslexi, där han ifrågasätter om vi kan säga att språkproblemen är specifika om det samtidigt 

finns andra svårigheter till exempel ADHD.  
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Det är relativt vanligt att dessa båda funktionsnedsättningar finns hos en och samma elev. Han 

menar att själva definitionen på ordet specifik innebär att inga andra problem förutom språket 

finns i diagnosen. (Bishop, 2014, s.389). En annan av frågorna som Bishop ställer är om den 

medicinska modellen för att utreda och ge diagnos gör att barn och föräldrar tror att det är 

sjukdom, när det istället är en funktionsnedsättning och där syftet är att ge relevant stöd i 

skolan (Bishop, 2014, s. 384). 

 

2.2.2 Uppfattningar och missuppfattningar 

 
Hur grupper av lärarstudenter ser på dyslexi tas upp i en artikel av Wadlington och 

Wadlington (2005), där lärare för yngre åldrar verkar ha en bättre förståelse och en möjlig 

förklaring som författarna tar upp är att lärare som arbetar med läsinlärning har bättre 

förutsättningar att studera dyslexi, då den yttrar sig först som svårigheter i den grundläggande 

läs och skrivinlärningen i tidiga skolår. I artikelns inledning konstateras att det råder förvirring 

när det gäller hur dyslexi definieras i forskarvärlden och det kan därför vara förklarligt att 

lärare inte heller har den klara bild som varit önskvärt. Diskussionen handlar  

om huruvida dyslexi, om man definierar den som lässvårigheter, skiljer sig från andra 

lässvårigheter. Finns det ett behov av forskning som tittar på hur social tillhörighet ska 

relateras till dyslexi? Utifrån ett utarbetat index har forskarna i studien undersökt vad 

studenterna har för uppfattningar om dyslexi. Man hittar uppfattningar som exempelvis att 

dyslektiker har en normal intelligensnivå och att dyslexi inte orsakas av hemmiljön. Enligt 

forskarna fanns en del missuppfattningar och ett exempel var att det vanligaste tecknet på 

dyslexi var att kasta om bokstäver i ett ord och att dyslexi inte är ärftligt. Resultatet av studien 

visar att många studenter känner sig dåligt förberedda för att undervisa personer med dyslexi 

och att det de lärt sig i hög grad kommer från egna erfarenheter. I den kvalitativa delen av 

studien fick deltagarna utifrån fyra påståenden besvara i hur hög grad de uppfattade 

påståendena som sanna eller falska. Ett av påståendena handlade om huruvida de intervjuade 

trodde att de undervisade eller handledde någon elev med dyslexi. Över 70% svarade att de 

inte, eller troligen inte undervisade elever med läs- och skrivsvårigheter. En stor majoritet av 

de intervjuade önskade mer utbildning om funktionsnedsättningen. 

 

I en spansk studie, lik den som Wadlington och Wadlington (2005), utfört skriver Soriano-

Ferrera och Echegaray-Bengoaa (2014) om hur man utvecklar en guide för kunskapsläget 

gällande dyslexi. Processen sker i fyra steg med ett stort antal forskningsstudier som i ett 

andra steg läses av experter som sedan kommenteras. Till sist gör man en sammanvägning  

där forskning jämförs och på så vis tas uppfattningar om dyslexi fram. Forskarna själva 

framhåller att det hade varit intressant att göra en fullskalig studie. Artikeln beskriver hur 

pilotstudien har genomförts, och hur de olika uppfattningarna tagits fram. 

 

Att definiera själva ordet dyslexi är inte självklart och det kan vara en av förklaringarna till att 

lärare inte helt förstår dess innebörd. Serry och Hammond (2015) som undersökt hur dyslexi 

förstås i Australien, visar på detta i sin studie. Man har använt sig av en forskningsdesign som 

tidigare använts av Wadlington och Wadlington men anpassat den till Australien och de man 

valt att ha med som respondenter är experter på dyslexi. Studien visar att kunskapsbasen är 

stor i Australien och enkätsvaren visar på höga värden, t ex när det gäller att känna till att 

dyslexi är en livslång funktionsnedsättning.  
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Washburn, Binks-Cantrell och Joshi (2013) gör en liknande studie i Storbritannien och USA, 

där man undersöker lärare i lägre åldrar. En del liknande resultat framkommer i båda 

länderna, bland annat att flera av lärarna hade uppfattningen att dyslexi handlar om visuella 

svårigheter hos eleverna. Författarna ger som en tänkbar förklaring till missuppfattningen att 

man tidigare kallade dyslexi för ordblindhet, vilket kan föra tankarna till att det är det visuella 

som inte fungerar, något som också varit en uppfattning inom forskningen tidigare. Att tecken 

på dyslexi är att kasta om bokstäver i text, framkommer som en uppfattning hos studenter i 

båda länderna. En gemensam uppfattning i båda länderna är att dyslexi inte betyder att 

intelligensen är lägre hos dyslektiker.  

 

Författarna betonar vikten av lärarnas roll när det gäller att arbeta med elever som har dyslexi. 

Den främsta uppgiften är inte att definiera diagnosen eller kategorisera eleverna utan att förstå 

dyslexi och vad det innebär utifrån ett lärarperspektiv. I artikeln framhålls att lärarutbildning 

måste innehålla det senaste inom forskning gällande läs- och skrivsvårigheter, för att lärarna 

ska vara väl förberedda när de börjar undervisa. I studien ingick 100 lärarstudenter från USA 

och 70 från Storbritannien. Det är en kvantitativ enkätstudie Enkäten är utarbetad efter den 

som användes av Wadlington och Wadlington (2005), vilken refereras här ovan. Den är dock 

gjord separat i USA och Storbritannien med delvis anpassade enkäter för att passa in i 

respektive lands skolsystem. I USA är studien gjord under en kurs i läsning och skrivning, 

medan den i Storbritannien har utförts under en kurs i metoder för literacy. 

 

Hjörne och Säljö (2014) visar i en studie vad som kan vara orsaken till elevers misslyckande i 

skolan, och berör frågan om funktionsnedsättningar och hur de presenteras i ett sammanhang 

där ett elevhälsoteam diskuterar en elev och dess svårigheter. Det blir tydligt att vad en  

speciallärare säger kan tolkas på ett annat sätt än vad som är avsikten. Författaren menar att 

redan när en elev presenteras så byggs det upp förväntningar på hur åtgärderna ska se ut och 

kommer inte dessa förväntade åtgärder så kan det leda till frustration och i slutänden ett skol-

misslyckande. Studien framhåller att trots att flera olika professioner sitter i samman grupp så 

tillför man inte som profession särskilt mycket till gruppen, utan alla talar inom sin egen dis-

kurs. Studien visar dessutom att det finns en fara att alla är överens om att alla redan gör vad 

de ska och att anledningen till att det inte fungerar läggs på den elev som behöver hjälp. 

 

2.2.3 Att vara förberedd att undervisa 
 

Sandberg, Hellblom-Thiblin och Garpelin (2015) har i en studie undersökt hur lärare arbetat 

med att förbättra barns utveckling inom läs- och skrivområdet. Fokus i den här intervjustudien 

ligger på strategier i förskolan och hur framgångsrika strategier där kan se ut. Studien visar att 

metoderna kan variera, men det som tycks vara viktigt är att som lärare ha en hög 

medvetenhet om att följa varje elevs läs- och skrivutveckling. Lärarna i studien menar att 

problematiken redan i förskolan gällande läs- och skrivsvårigheter ökat över tid.  

Moats (2014) framhåller vikten av att blivande lärare är väl förberedda i att undervisa i språk, 

någon som ej tycks vara fallet i USA. I en litteraturgenomgång där kunskapen om språkets 

uppbyggnad undersökts upptäcks stora brister i lärares kunskaper om språkinlärning. 

Författaren ser en risk i att elever med funktionsnedsättningar på så vis får en ännu sämre 

situation och riskerar att marginaliseras i samhället. Moats (2014) argumenterar för att 

lärarutbildningen ska innehålla mer av språk och psykologi och mindre av utbildningshistoria 

och undersökningar av redan existerande metoder.  



 8 

 

Paradise (2001) har i en studie undersökt förståelsen för dyslexi bland lärare, speciallärare och 

föräldrar till barn med dyslexi. Studien visar en uppfattning bland lärare att dyslexi inte hade 

med den språkliga processen att göra utan mer var ett visuellt problem. Studien tar upp 

problemet med själva innebörden av ordet dyslexi och att man talar om olika saker fast man 

talar om samma diagnos. Studien är gjort enligt något som kallas Q-metoden, där deltagarna 

får sortera in påståenden i färdiga kategorier som sedan analyseras. Deltagare är speciallärare, 

psykologer och föräldrar, totalt 25 stycken deltog i studien och antalet frågor var 60 stycken. 

Två kategorier av svar utkristalliserar sig. Forskarna har valt att kalla dem för 

föräldrakategorin och den professionella kategorin. Något som betonas av författarna är att 

exempelvis föräldrar ibland svarar som professionella och vice versa. Det gör att de ibland 

positionerar sig i en annan kategori än den de från början tillhör. På frågan om samband 

mellan dyslexi och intelligens svarar föräldrakategorin att det inte finns ett sådant samband, 

medan den professionella kategorin ser ett samband, något som förvånar författaren. När det 

gäller frågan om barn med dyslexi har misslyckats i skolan redan vid sju års ålder, så tror 

föräldrakategorin det, medan de professionella inte ser det sambandet. Att dyslexi kan ta sig 

olika uttryck anser föräldrakategorin medan de professionella är mer neutrala till 

uppfattningen.  

 

Bell, Mc Phillips och Doveston (2011) visar att lärare i hög grad fortfarande anser att läs och 

skrivproblem är elevens problem och mindre fokus finns gällande lärmiljön i stort. Studien är 

gjord i Irland och England och man har i en enkät frågat lärare om bland annat orsaker till 

dyslexi. Många av de svarande ansåg att dyslexi hade med beteende att göra och få ansåg att 

det fanns biologiska orsaker. Många lärare ansåg att minnet inte fungerade hos eleverna och 

att detta var dyslexins orsak. Författarna menar att det inte är så enkelt att bara hävda att 

dyslexi hänger samman med beteende, kognitiva förmågor eller biologi utan att det ofta sker i 

samverkan och därför är det av vikt med en anpassning av miljön. Författarna talar om 

lärmiljö i termer av ekologiska ramar. 

 

Takala, Sarromaa Haussttätter, Ahl och Head (2012) undersöker i sin studie lärarstudenters 

uppfattningar om inkludering. Studien gjordes i Norge, Finland och Sverige. Norge var mest 

positivt inställd till att inkludera elever med funktionsnedsättningar i ordinarie undervisning. 

Finländska lärarstudenter var mest reserverade till inkludering och de svenska hamnade mitt 

emellan sina grannländer. Författarna framhåller att resultaten speglar den syn som officiellt 

finns i varje land. I Sverige har vi två specialpedagogiska utbildningar som existerar parallellt 

men med delvis olika arbetsuppgifter. I Finland och Norge knyts speciallärarrollen närmare 

undervisningen, medan Sverige också betonar rådgivarrollen. I Sverige är arbetslagen ett 

viktigt forum men det tycks i studien som om många speciallärare och specialpedagoger 

känner att de ofta jobbar ensamma. 

 

Gwernan – Jones och Burden (2009) undersöker i sin studie hur lärarstudenter ser på dyslexi 

under sin utbildning och en enkät fylls i vid två tillfällen, dels före lärarpraktiken som 

studenterna gör under utbildningen och sedan en gång efter. Författarna ser små skillnader 

under det år som utbildningen pågår men en viss förskjutning i uppfattningar pekar i en 

rikting där dyslexi mer ses som ett sätt att slippa undan. Kvinnor visar en mer positiv syn på 

dyslexi än män, men också där är skillnaderna små. Studenterna såg i början av utbildningen 

sig som dåligt förberedda på att undervisa och stötta dyslektiker, men den uppfattningen 

förändrades till det bättre efter att lärarpraktiken genomförts.  
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Sammantaget visar studien att en majoritet har en medvetenhet om att begreppet dyslexi är ett 

verkligt problem, men man ser olika på vad som är problemets orsak. Studien visar på ett 

behov av mer utbildning inom området. 

 

Myrberg och Lange (2006) visar i en rapport med namnet Konsensusprojektet hur svenska 

forskare ser på frågor inom läs- och skrivsvårigheter. Här framkommer uppfattningar om att 

lärare inte alltid är förberedda för att arbeta med elever med läs- och skrivsvårigheter. Läs- 

och skrivutredningar blir då tolkade som en mirakelmetod där förväntningar finns att klara 

och tydliga lösningar ska presenteras. I rapporten visar man också på hur utredningar ibland 

inte leder till att eleven får rätt stöd, vilket kan bero på resursbrist, men också att det finns 

kompetensbrist på skolan. Kvaliteten i läs- och skrivutredningar varierar enligt studien.  

Olika professioner intervjuas och det framhålls av flera av de intervjuade, vikten av att arbeta 

tillsammans när det gäller identifiering, utredning och diagnosticering och hur det 

pedagogiska stödet ska utformas. 

 

I en stor forskningsöversikt utgiven av Vetenskapsrådet (2007) går Mats Myrberg igenom de 

senaste årens forskning om dyslexi. Hur det definieras idag och hur det definierades förr. 

Bland annat hur begreppet ordblindhet kommit till och hur man först trodde att dyslexi var en 

visuell funktionsnedsättning. Forskning har visat att det ofta förekommer tal och 

språkstörningar samtidigt som dyslexi och att pojkar oftare har dyslexi än flickor. Man har ej 

sett några samband mellan intelligens och dyslexi eller om personen är vänsterhänt eller 

högerhänt. Enligt författaren har de biologiska sambanden under en lång period varit mindre 

uppmärksammade trots att de varit kända sedan länge. 

 

2.2.4 Eleven bakom funktionsnedsättningen 

 
En grupp som regelbundet läser utredningar är speciallärare och specialpedagoger och i en 

artikel skriven av Urbach, Brooke, Moore, Klingner, Galman, Haager, Brownell och Dingle 

(2015), undersöker man hur speciallärare ser på sin yrkesroll och man hittar i sitt datamaterial 

ett antal teman som blir styrande i hur man arbetar med eleverna. Några av de olika teman 

som framträder handlar om samverkan med föräldrar, bygga relationer med eleven, vara 

studiecoach och naturligtvis att undervisa. De olika rollerna, som lärare i den här studien intar, 

säger något om var de vill lägga tyngdpunkten i sitt förhållningssätt som speciallärare.  

Två av de teman som hittas i studien handlar om att bygga relationer med eleverna. De mer 

erfarna lärarna kopplar detta till att ha höga förväntningar på sina elever, medan gruppen med 

kortare erfarenhet tenderar att se relationsbygget som målet i elevkontakten.  

I den gruppen är det mer uttalat att lärandet ska göras roligt och att eleverna ska känna sig 

sedda. Båda lärargrupperna såg det som viktigt att agera som advokat och bli en talesperson 

för elever som annars kanske inte har en röst. Studien är gjord på färdigutbildade speciallärare 

och lärare som ej är fullt behöriga. De som är färdigutbildade lägger större fokus på själva 

ämnesinnehållet medan de ”obehöriga” mer jobbar med relationer (Urbach m.fl.).  

 

Nielsen (2011), har i en livsvärldsstudie med en fenomenologisk ansats, intervjuat elever om 

vad som varit viktigast under deras skolgång. Eleverna tar upp det som inte har med själva 

undervisningen att göra utan mer av relationsfrågor. Intervjuerna visar vilka strategier 

eleverna använt under skoltiden och hur de bemötts av personal i skolan.  

För någon elev handlar det om att få tid och utrymme i skolmiljön.  
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För någon annan handlar det om att överhuvudtaget bli sedd av en specifik lärare på skolan 

och för ytterligare någon handlar det om att träna kunskaper och visa kunskaper i en anpassad 

miljö. En av eleverna beskriver sig själv besvärlig och så beskrivs även klassen, så besvärlig 

att lärare inte ville undervisa den. För honom blev det viktigt att få en möjlighet att sitta 

enskilt i en tyst miljö för att komma igång med att läsa och skriva. Hur själva lärprocessen 

gick till kan han inte berätta i efterhand bara att han gavs möjligheter till lugn och ro. Det var 

det som var det viktiga för honom. Ett par elever beskriver hur en lärare introducerar läsning 

för dem. Lärarens mål är att de ska utveckla sitt språk, men så ser inte eleverna det, utan de 

ser de böcker de får som en berättelse som intresserar dem. Läraren lyckas att välja rätt bok 

till rätt elev genom att känna eleverna. Nielsen (2011) menar att studiens resultat visar på ett 

metaperspektiv där elevernas uppfattningar handlar om helheten och hur de betraktas som 

personer.  

 

Tjernberg och Heimdahl-Mattson (2014) har i en studie tittat på hur lärare arbetar med 

inkludering för elever med läs- och skrivsvårigheter. Fokus har varit att titta på vad som ger 

framgång i vissa elevgrupper. I en studie som sträckt sig över en sjuårsperiod har de i 

omgångar samlat in data både genom observationer i klassrummet och genom intervjuer med 

lärare. I resultaten framkommer hur stor vikt lärare lägger på att variera sina metoder, när 

något inte fungerar så provar man något annat. Att hela tiden ha en tro på elevens förmåga är 

också något som är framträdande i artikeln och som betonas som viktigt av de intervjuade. 

Här betonas också vikten av att arbeta med hela gruppen och inte bara tänka individuella 

åtgärder, eftersom man då riskerar att tappa gruppens draghjälp för elever som har det lite 

svårare med något ämne. 

 

Isaksson, Lindqvist och Bergström (2015) visar i en studie hur man under processen med  

utredningar av svårigheter också kategoriserar elever i skolan. Det är oftast läraren i  

klassrummet som märker en elevs problem. Det görs också olika tester i den ordinarie under-

visningen som stöd för att upptäcka problem. I svensk skola finns olika kontroll-stationer för 

att följa upp lärandet. Författarna nämner utvecklingssamtal och individuella utvecklingspla-

ner. Stödbehov delas enligt en informant på en specifik skola i studien upp i tre delar. Dels de 

som har läs- och skrivsvårigheter eller matematiksvårigheter, dels de som har en annan etnisk 

bakgrund och den sista gruppen har någon form av social eller beteendeproblematik.  

Studien visar på ökande problem med dyslexi, men det framhålls också att det kan bero på en 

ökad uppmärksamhet för problematiken. Studiens författare menar att skolans personal har 

respekt för professioner utanför skolan när det gäller att identifiera elever med stödbehov. 

Samtidigt uttalar lärarna i studien en uppfattning att de relativt enkelt ser vilka som behöver 

hjälp och hur detta ska gå till, men de har svårt att se vilka som klarar att vara kvar i ordinarie 

undervisning och vilka som behöver stöd utanför undervisningsgruppen. 

 

Elever med en och samma diagnos är sällan lika i sina svårigheter. Wennås-Brante (2013) 

visar i en studie hur elever med dyslexi beskriver sina svårigheter. Dyslexi verkar i hög grad 

vara individuell. Det varierar från att avkodningsproblem till att det finns koncentrations-

svårigheter kopplade till lässvårigheten. En del stavar bra, en del läser långsamt och en del har 

nått framgång i att lära sig engelska. En elev passerade skolan utan att själv veta om sin funkt-

ionsnedsättning, något som eleven själv tror kan ha varit bra, då skolan trots svårigheten fun-

gerat. Studien visar att föräldrastödet är viktigt för en elev med dyslexi. Olikheterna i hur 

dyslexi tar sig uttryck ställer höga krav på lärare att identifiera starka och svaga sidor hos ele-

verna. Alla eleverna i studien har nu en stark drivkraft att klara sina studier. 
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3 Studiens teoretiska utgångspunkt 

 
I det här kapitlet kommer jag att redogöra för mina teoretiska utgångspunkter och även 

redovisa kortfattat för den använda teorins historia. Den studie jag utfört är att betrakta som 

en kvalitativ forskningsintervju och den teori jag utgått ifrån är Fenomenografi. 

Fenomenografin passar väl in i mitt examensarbete, eftersom jag är intresserad av hur lärare 

uppfattar läs- och skrivproblematik hos elever som den beskrivs i läs- och skrivutredningar. 

Marton (1982) menar att det vi får fram genom att ställa frågor ur ett ”andra ordningens” 

perspektiv, ger oss en unik kunskap som vi inte hade fått fram genom att fråga på något annat 

sätt. Eftersom variationen av uppfattningar är intressant inom fenomenografin och även för 

mig så är det viktigt att lyfta fram alla enskilda röster i mitt resultat.  

 

3.1 Fenomenografi 
 

Fenomenografi är en forskningsansats där man undersöker människors uppfattningar om olika 

företeelser och fenomen. Inom fenomenografi ses uppfattningar som ett sätt att undersöka vad 

kunskap är för personer. Man ser kunskap som en förändring i människor uppfattningar om ett 

fenomen. 

              Uppfattningsbegreppet är fenomenografins mest centrala begrepp genom  

                 att det pekar ut den vetenskapliga nivån och ger en speciell och komplex  

                 innebörd åt kunskapsbegreppet. (Kroksmark, 2007, s.6)  

Kroksmark, (2007) beskriver fenomenografi som avbildande och beskrivande, som ett sätt att 

uppfatta något men kanske inte den objektiva sanningen. På så vis skiljer fenomenografin sig 

från en kvantitativ undersökning där man försöker hitta en objektivitet i det resultat man får 

fram och ofta försöker man göra studien generaliserbar på en större population än man 

faktiskt undersökt. Kroksmark anser att fenomenografi tar ställning för det holistiska eftersom 

uppfattningar aldrig kan frigöras från ett sammanhang. Grunden för fenomenografi står att 

finna i inlärningspsykologin där lärande ses som förändringar i människors uppfattningar. Det 

är en något annorlunda kunskapssyn och den skiljer sig från den vi är vana vid i skolan, där vi 

istället mäter kunskap i relation till centralt uppsatta mål. Vi har i skolans värld formulerat en 

absolut sanning som eleverna ska uppnå och då kallar vi det för kunskap, men det finns 

naturligtvis en kunskapsutveckling på vägen och en sanning kan se olika ut för olika personer. 

Fenomenografin beskriver den som en förändring i hur man ser på ett fenomen. 

Fenomenografi utvecklades på 70-talet vid Göteborgs universitet av bland annat Ference 

Marton. Den har ett tydligt släktskap med fenomenologi där livsvärldsanalyser är vanliga, 

medan fenomenografi mer snävar in analysen till begränsade uppfattningar. Fenomenologin 

vill ta fram kärnan, essensen i människors uppfattningar, alltså det som förenar, medan 

fenomenografin är intresserad av variationen. Marton (1981) talar om två sätt att ställa frågor, 

eller kanske mer korrekt att se saker ur två olika perspektiv. Det första perspektivet är att som 

han gör i sin artikel med hjälp av ett exempel ta reda på varför elever lyckas i skolan. Det 

första perspektivet handlar då om att ta reda på varför barn lyckas i skolan, medan 

fenomenografin riktar in sig på det andra perspektivets sätt att fråga istället, nämligen vad 

lärare, i det här fallet, har för uppfattningar om varför barn lyckas i skolan. Naturligtvis blir 

det en skillnad i vad man får för resultat och skillnaden är viktig.  
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4 Metodval, etik och genomförande  

I det här kapitlet tas i 4.1 den metodologiska ansatsen upp, därefter i 4.2 mitt val av metod.  

I 4.3 följer ett avsnitt om det praktiska genomförandet av studien och i 4.4 visar jag hur jag 

gått tillväga med att välja ut respondenter. I 4.5 går jag igenom den analysmetod jag förhållit 

mig till i studien. I 4.6 diskuteras de etiska frågeställningar som är förenade med studien. Till 

sist i 4.7 för jag ett resonemang om tillförlitlighet och giltighet när det gäller mina resultat.  

 

4.1 Ansats 
 

Den här studien är en kvalitativ studie och jag har valt en fenomenografisk ansats. Om mitt 

fokus hade varit att spegla min tolkning av lärares förståelse, så hade jag kunnat använda 

fenomenologin som de glasögon jag forskat igenom, men nu vill jag lyfta fram lärares 

förståelse och uppfattningar och då känns fenomenografin lämpligare att använda då jag som 

forskare söker efter variationen i uppfattningar hos de jag intervjuar. Fenomenografin har 

utvecklats i en pedagogisk kontext och som jag uppfattar de som utvecklat den är den varken 

en hel teori eller metod, utan mer ett fördjupande förhållningssätt för att angripa en 

forskningsfråga. Marton och Booth (2000) uttrycker det så här: 

              Fenomenografin är snarare ett sätt, en ansats för att identifiera, formulera  

                 och hantera vissa typer av forskningsfrågor, en specialisering som framför  

                 allt uppmärksammar frågor som är relevanta för lärande och förståelse i en  

                 pedagogisk miljö. (Marton och Booth, 2000, s.147) 

 

4.2 Metodval 
 

För att undersöka hur lärare uppfattar innehållet i en läs- och skrivutredning har jag intervjuat 

åtta lärare. Jag har använt mig av en kvalitativt semistrukturerad intervjumetod. Möjligen 

skulle jag kunna använda mig av enkäter för att nå flera lärare, men samtidigt tappar jag då en 

del nyanser då frågorna i högre utsträckning tenderar till att bli statiska. I en intervjusituation 

kan jag lättare komplettera med följdfrågor och be om förtydliganden. Det finns naturligtvis 

även nackdelar då varje intervju blir unik och frågorna i viss mån kommer att skilja sig åt från 

intervju till intervju. Det blir svårt att jämföra intervjuerna med varandra och på så sätt 

värdera svaren. Det är dock inte mitt syfte utan jag vill lyfta fram variationen i uppfattningar. 

Jag inspireras av tanken om kunskap som en berättelse (Kvale & Brinkman, 2014). Jag får 

tillgång till varje persons förståelse och en unik inblick i deras tankevärld.  

Att använda en metod som är accepterad som vetenskaplig betyder inte att allt man gör med 

den är att det betraktas som vetenskap. Bjereld, Demker och Hinnfors (2002) menar att 

vetenskap ytterst handlar om att förstå världen. Det behövs både en teori och en metod för att 

man sedan ska kunna formulera något som går att undersöka. Metoden i sig är mer att betrakta 

som ett arbetsredskap som både kan användas vetenskapligt, men även i andra sammanhang. 

När det gäller min metod, alltså intervjuer så kan jag givetvis använda intervjuer både inom 

och utom det vetenskapliga fältet. Att intervjua innebär att jag samlar in ett resultat av vad 

människor säger till mig vid ett visst tillfälle och på en viss plats.  



 13 

Ahrne och Svensson (2013) menar att jag inte kan veta vad respondenterna tänker medan de 

svarar på mina frågor. De kan ha ett annat syfte med intervjun än vad jag har och jag är 

utlämnad till att lita på deras avsikter och deras uttalanden. Det är heller inte självklart att vi 

förstår varandra när vi samtalar. Det kan också färga resultatet. De jag intervjuar är å andra 

sidan i hög grad utlämnad till mina avsikter. I sista hand så bygger alla samtal och även 

intervjuer på någon form av förtroende för att bli meningsfulla. 

4.3 Studiens genomförande 
 

Studien omfattar åtta lärare på två gymnasieskolor. Jag har via mail kontaktat lärare med 

frågan om de vill delta i studien. Missivbrev (Bilaga 3) har sänts över på samma sätt och det 

har varit relativt enkelt att hitta informanter till studien. Skolorna är belägna i den södra 

halvan av landet och är relativt små skolor med ett begränsat antal gymnasieprogram. 

Skolorna är ungefär lika stora med cirka 500 elever och med en viss övervikt när det gäller 

yrkesprogram, men det finns några få högskoleförberedande program på båda skolorna. 

Intervjuerna ägde rum under tre intensiva dagar i februari 2016, då jag träffade alla lärare på 

plats, vilket var att föredra istället för att välja någon form av videointervju via Internet. Alla 

lärare har flera års erfarenhet och undervisar i både praktiska och teoretiska kurser. Några 

lärare har erfarenhet av gymnasiesärskolan och undervisar, eller har undervisat elever med lite 

större svårigheter än på de nationella programmen. Alla uppger att de nästan alltid har elever i 

sina klasser med som har problem med att läsa och skriva. Alla lärare var engagerade under 

intervjun och det var intressant att ta del av deras uppfattningar. Längden på intervjun 

varierade från 20 minuter till 35 minuter och jag hade ett stort material med mig när dagarna 

var slut.  

Den intervjuguide jag använde mig av (bilaga 2) utprovades med en pilotintervju och därefter 

gjordes små förändringar i intervjuguiden så att den intervjuade fick tillgång till 

frågeställningarna i text för att möjliggöra att de skulle kunna fundera lite på varje fråga utan 

att vara beroende av att åter få den uppläst. Det visade sig hur viktig den förändringen var när 

jag sedan genomförde mina intervjuer. Det krävdes en del eftertanke när jag ställde frågorna 

och att kunna tänka efter utan att fråga om, hade en viktig funktion, då jag inte behövde bryta 

lärarens tankeprocess. Intervjun är indelad i tre delar (Bilaga 1). I de fall det funnits behov av 

följdfrågor för att få mer information, så har jag utvecklat frågorna. Intervjuerna blev därför 

olika i längd. För att kunna vara fokuserad under intervjun gjordes en ljudupptagning och 

materialet transkriberades vid ett senare tillfälle för fortsatt analys.  

Underlaget till mina intervjufrågor har jag funnit i läs- och skrivutredningar på 

gymnasieskolan. I vissa fall är utredningarna gjorda tidigare under skolgången men samtliga 

elever går idag på gymnasiet. För att komma igång har samtliga intervjuer inletts med tio 

allmänna frågor, detta för att åstadkomma en naturlig ingång till intervjun. Man kan likt Ahrne 

och Persson (2003) se det som ett slags tillträde till fältet, något som beskrivs som vanligt 

inom etnografisk forskning, där det kan handla om att leva tillsammans med de man forskar 

om. Som forskare behöver även jag komma in i ett sammanhang som mina respondenter ser 

som naturligt. Jag behöver skapa en miljö för intervjun där vi kan föra ett samtal om de 

frågeområden jag är intresserad av. Man kan jämföra detta med att stämma ett instrument 

inför en konsert. Det gäller att på något vis vara samstämda även i ett samtal. Alla lärare är 

anonyma och i de fall de citeras används benämningen L och siffran 1 – 8, vilket anges direkt 

efter citatet.  
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4.4 Urval 
 

Jag har haft kontakt med två gymnasieskolor som har ett varierat men likartat utbud med både 

teoretiska och praktiska program. Jag har intervjuat åtta lärare, fyra lärare på var skola, som 

alla är behöriga för sin undervisning och med flera års undervisningserfarenhet. Gemensamt 

är att alla undervisar på yrkesprogram, men två undervisar även på det naturvetenskapliga 

programmet. Två lärare undervisar delvis på gymnasiesärskolan och två nämnde också att de 

ibland undervisade på vuxenutbildning. Av de som anmälde sitt intresse har jag valt lärare 

som undervisar i matematik, kemi, biologi, samhällskunskap, svenska och engelska samt en 

del kurser inom naturbruksprogrammet. På så vis har jag fått en spridning på olika kurser som 

kan innebära problem för elever med läs- och skrivsvårigheter. Av samma anledning har jag 

inte med kurser som är till 100% praktiska. Det innebar att jag valde bort en lärare med enbart 

praktisk undervisning, då jag genom mitt ämnesval var mest intresserad av kurser där det 

förekommer en språkhantering som kan te sig besvärlig för elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det hade varit bra att intervjua fler lärare och besöka fler skolor för att få ett 

större material och mitt urval är ett så kallat bekvämlighetsurval, alltså jag har anpassat 

urvalet till att det ska vara möjligt att hinna med studien under den tid jag har till mitt 

förfogande. Beroende på vad man vill få ut av datamaterialet så kan naturligtvis urvalet ha en 

inverkan på resultatet.  

 

4.5 Analysmetod 
 

Fejes och Thornberg (2015) ger exempel på hur en analys inom fenomengrafi kan genomföras 

och beskriver den som en process i sju steg. Det första steget innebär att bekanta sig med 

materialet, att man försöker hitta väsentligheter i intervjuerna, det kan vara uppgifter som 

återkommer och det kan handla om skillnader i utsagor. Jag har läst igenom intervjuerna flera 

gånger för att bli bekant med materialet. I det andra steget som kallas kondensation går man 

ett steg längre och försöker hitta det mest representativa i det den intervjuade säger.  

I materialet ser man efter ett antal genomläsningar uppfattningar som blir extra tydliga för 

varje enskild lärare. Någon lärare vill till exempel framhålla elevens ansvar för studierna och 

någon har bestämda uppfattningar om orsaker till läs- och skrivsvårigheter. I det tredje steget 

jämför man och tittar på likheter och skillnader i det som sagts. Mitt material visade på både 

stora skillnader i uppfattningar, men på samsyn i vissa avseenden. Även här framkommer 

skillnader när det gäller att se orsaker till läs- och skrivsvårigheter och när det gäller 

förståelsen för de begrepp som omnämns i utredningarna. Däremot finns stora likheter när det 

handlar om att anpassa undervisningen rent praktiskt. Utifrån skillnader och likheter i 

uppfattningar har jag sedan gått vidare till att gruppera materialet i steg fyra. I steg fem har 

jag förenklat Fejes och Thornbergs metod då de också har en jämförelsefas senare i analysen 

med syfte att kontrollera att inte uppfattningar ryms i flera kategorier. Mitt material är så litet 

att jag ej ser behovet av detta. Steg 5-7 smälter i min analys därför samman i ett avslutande 

steg, att skapa kategorier. Jag bestämde mig till sist för att använda fem kategorier till min 

analys. Min analys och mina kategorier redovisas i kapitel sex, alltså efter 

resultatredovisningen.  
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4.6 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2011), tar upp några generella etiska förhållningssätt som jag som forskare 

måste beakta i mitt arbete. Det handlar om att forskningsresultat ska komma andra till del. Det 

är viktigt att forskning bedöms med strikt vetenskapliga metoder. Syftet ska vara att bidra med 

ny kunskap och att man hela tiden ska inta en kritisk hållning inför all forskning för att hela 

tiden kunna ompröva sina resultat. Sammantaget bidrar detta till att föra forskningsfronten 

framåt. Jag har även följt de forskningsetiska krav som beskrivs av Vetenskapsrådet (2002) 

och som sammanfattas i fyra huvudkrav. Det första kravet är ett informationskrav och alla 

deltagare i studien har informerats om syftet och om att deltagande är helt frivilligt. 

Samtyckeskravet har uppfyllts genom att deltagarna skriftligt fått ta del av information om 

studien och därefter skrivit under på att de samtycker till att delta. Alla deltagare bestämmer 

själva om de i förtid vill avbryta sitt deltagande. Detta kan ske utan att jag försöker påverka 

dem på något vis. Alla deltagare är anonyma och det är inte möjligt att på något sätt spåra 

personerna eller den skola de arbetar i. Kravet om konfidentialitet uppfyller jag genom att 

datamaterialet jag samlat in förvaras på ett betryggande sätt, där endast jag har åtkomst till 

ljudfiler och text. Här är det också viktigt att alla deltagare är anonyma. Efter att studien är 

slutförd kommer intervjumaterialet att förstöras.  

Det gäller både ljudfiler och transkriberad text och anteckningar förda under intervjun.  

Det fjärde kravet är ett nyttjandekrav där det tydliggörs att materialet endast får användas i 

forskningssyfte och att personuppgifter ej får spridas vidare. Jag kommer endast att använda 

mitt material till mitt examensarbete, vilket jag informerat deltagarna om. Förutom de fyra 

huvudkraven finns ett par rekommendationer som säger att det är lämpligt att låta deltagare ta 

del av eventuella kontroversiella resultat innan publicering samt att information ges om var 

studien ska publiceras. Hur materialet ska användas har jag informerat om och var det sedan 

ska publiceras. Från början var min tanke att läsa utredningar och intervjua lärare på samma 

skola. Efter ett tag har jag upptäckt att elever i sin språkproblematik ibland blir tydliga trots 

sin anonymitet. Vetenskapsrådet (2002) tar upp detta som en viktig aspekt att beakta att trots 

anonymitet vad gäller uppgifter om person så kan informationen i sig bli så detaljerad att 

personer kan kännas igen och detta måste naturligtvis undvikas. Mitt upplägg blev därför att 

utredningar och intervjuer av lärare ej skedde på samma skola. Det omöjliggör att elever 

känns igen. Eleverna vars utredningar jag tagit del av är myndiga och därför behövdes bara 

medgivande från eleverna och jag har informerat dem om syftet med studien och de har 

uttryckt ett intresse för att delta Jag har informerat om att arbetet kommer att publiceras 

digitalt som ett examensarbete inom speciallärarprogrammet. Jag har diskuterat studien med 

berörda skolledare som gett sitt samtycke. Intervjutillfället innebär också etiska problem, då 

det inte går att undvika att intervjupersonen i viss mån konstrueras av min intervju och jag 

kan i varierande grad styra mina frågor så jag får fram ett svar som passar mina syften. Det 

har jag varit medveten om och intervjuguiden har varit till god hjälp för att hålla intervjun på 

rätt spår. Det finns även etiska problem när jag transkriberar intervjun. Det är svårt att korrekt 

återge vad som sades under intervjun. Att lyssna på ljudfilen samtidigt som man skriver 

innebär en viss tolkning av materialet som i någon mån förändrar vad som sades från början. 

Det ickeverbala kan vara svårt att återge och det måste man vara medveten om. Det hade varit 

ett alternativ att använda videokamera, för att kunna se personen som intervjuas och ta del av 

minspel, gester och annat som är en del av språket. Jag anser en ljudupptagning vara enklare 

och gav en trygg samtalsmiljö.  
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Kvale och Brinkman (2014) tar upp möjligheten att låta två personer transkribera samma text, 

vilket möjliggör att man kan analysera eventuella skillnader i analys. Jag har valt att inte låta 

mina respondenter ta del av materialet efter intervjuerna. Det finns en risk att de skulle 

reagera på hur de låter som en inspelad röst och jag tror de skulle reagera på hur jag 

transkriberat det jag hört och i viss mån tolkat det de sagt. Loseke (2013) berör ämnet och 

beskriver det som ”fara för forskare” (min övers.). Genom några drastiska exempel där hon 

tar forskning av kriminella gäng som utgångspunkt för ett resonemang om de risker man 

utsätter sig för som forskare, så kan det betyda att man i vissa fall får avstå från 

forskningsmetoden och försöka hitta andra källor för att samla in data. Detta för att inte 

utsätta sig för onödiga risker. Min studie innehåller inte risker av den arten, men det är viktigt 

att beakta vad som kan inträffa om materialet hanteras på ett mindre klokt sätt eller om 

insamlandet av data sker i riskfyllda miljöer.  

4.7 Studiens tillförlitlighet och giltighet 
 

Det här är en kvalitativ studie och kan på grund av den begränsade omfattningen vara svår att 

tillämpa på mer än de lärare som deltar i studien. Vad andra lärare än de jag intervjuat har för 

uppfattningar om samma frågor vet jag inget om. Andra liknande studier, redan utförda eller 

kommande, kan bekräfta eller tala emot mina resultat. Min studie handlar om att beskriva en 

variation av uppfattningar mer än att göra en hypotesprövning (Kvale & Brinkman, 2014). Då 

mitt syfte är att lyfta fram och belysa lärares uppfattningar så är det inte så intressant att hitta 

representativa urval ur en hel population, utan mitt urval ger representation just i den grupp 

som intervjuats. Vanligt är att i kvalitativa studier istället för validitet och reliabilitet, använda 

begreppen tillförlitlighet och giltighet. Fejes och Thornberg (2015) föreslår att ett annat 

begrepp skulle kunna passa in en kvalitativ studie, nämligen ordet kvalitet som ett 

samlingsnamn för olika kvalitetsbegrepp. Det skulle då innefatta bland annat att studien är 

noggrant gjord samt att den är välskriven och empiriskt förankrad. Två viktiga egenskaper för 

den kvalitative forskaren är enligt Fejes och Thornberg ett kritiskt och kreativt tänkande. En 

studie med hög kvalitet får läsaren att reagera eftersom studien berör. Eftersom kvalitet också 

används i andra sammanhang så kan definitionen bli svår att kommunicera. Kvalitet kan 

betyda mycket i olika sammanhang. I min studie har jag försökt att vara noggrann när det 

gäller att utarbeta intervjuguiden och där har jag haft stor hjälp av en pilotintervju som 

möjliggjorde att jag slapp gå in och ändra i frågorna under tiden jag intervjuade. Jag har 

försökt att inta en tillbakadragen roll under tiden som mina informanter berättar om sina 

uppfattningar. Tack vare inspelningen av intervjun har jag kunnat ta del av detaljer i 

uppfattningar som kanske annars inte kommit med i materialet. Ljudfilerna är viktiga 

hjälpmedel för minnet och ökar trovärdigheten då jag enkelt kunnat gå tillbaka och lyssna en 

gång till. Det finns en risk att tappa nyanser med en ljudinspelning, men jag har försökt att 

också anteckna vissa saker som kommit upp och jag lyssnade igenom intervjun flera gånger 

efteråt för att hålla materialet aktuellt. Själva transkriberingen gjordes två till tre dagar efter 

intervjun och jag har skrivit ut den ordagrant. Sammantaget bör detta borga för att det som jag 

skrivit ner stämmer överens med det vi samtalat om, så långt det nu är möjligt. Fejes och 

Thornberg (2015) menar att en kvalitativ forskare för att åstadkomma en studie med hög 

kvalitet måste ha tolerans för vagheter och tvetydigheter i datamaterialet. Forskaren måste 

också vara sensitiv och känna av nyanser och man måste vara en god kommunikatör. Då den 

här studiens resultat ej avviker väsentligt från den forskning som gjorts på området bör man 

kunna säga att tillförlitligheten och giltigheten är hög eller om man så föredrar, att den håller 

en hög kvalitet. 
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5 Resultat  
 

Jag kommer i det här kapitlet att redovisa resultatet av mina intervjuer och jag väljer att göra 

det genom att visa det som förenar och det som på något vis sticker ut i undersökningen. 

Genomgången sker i den ordning som frågorna ställts i intervjun. Jag undviker att analysera i 

det här avsnittet utan presenterar materialet för att läsaren ska vara något förberedd och 

bekant med materialet inför analysen i nästkommande kapitel.  

Då min intervju varit tredelad med tio inledande frågor som allmänt behandlar synen på  

läs- och skrivsvårigheter så behandlas dessa frågor separat i mitt resultatkapitel.  

I avsnitt 5.2 återfinns frågeställningar om de begrepp som används i läs- och skrivutredningar 

för att beskriva funktionsnedsättningen och de problem den medför för eleven. I avsnitt 5.3 

redovisas uppfattningar om de pedagogiska råd som ges till lärare för att eleven ska få det 

stöd som underlättar skolarbetet. Sammantaget ger detta en bild av lärares förståelse för  

läs- och skrivsvårigheter. Min studie ger en praktisk förankring med en annan infallsvinkel  

än den forskning som redovisats i kapitel två. 

 

5.1 Inledande frågor om läs- och skrivsvårigheter 
 

Att det är relativt vanligt med elever som har olika grad av läs- och skrivsvårigheter bekräftas 

av samtliga lärare. Jag ställde också frågan hur de sett på utvecklingen över tid, alltså har det 

blivit fler genom åren som har problem med språket. Flera lärare anger att de ser en ökning av 

antalet elever med läs- och skrivsvårigheter och anger som en förklaring att vi 

uppmärksammar det mer idag och att det kanske är en större anledning än att det faktiska 

antalet har ökat. 

               Ja att man liksom har lampan på det, på ett annat sätt,  

                  det är min uppfattning. (L5) 

Det fanns även en uppfattning att problemen i sig har ökat på senare år och här framhålls 

miljön i dagens samhälle som en orsak. Jag frågade om lärarnas uppfattning om orsaken till 

dyslexi och här fanns en större variation i uppfattningar, från uppfattningen att det är en 

livslång funktionsnedsättning till att det har med uppväxtmiljö att göra. Det förändrade 

samhället med större tillgång till datorer, mobiler och annat som inte fanns tidigare lyfts fram 

som faktorer som kan orsaka problem med att läsa och skriva.  

Att elever idag har en sämre motivation för skolan och att det i sin tur påverkade viljan att ta 

till sig kunskap framhålls av några. Det är vanligt att man kopplar det till sin egen uppväxt då 

dessa möjligheter av ny teknik och mycket som händer i ens omvärld inte existerade. 

                 Det ska växla snabbt, de är på nätet, de håller på med tevespel och har  

                 inte läst lika mycket. De har inte haft en tillräckligt tråkig uppväxt. (L8) 

Jag ställde frågan vilka problem som lärarna såg i samband med dyslexi. Några lärare såg inte 

några egentliga problem förutom att skolarbetet kunde ta lite längre tid. Att några elever 

använde inläst material eller ville ha muntliga prov sågs inte som något bekymmer. Någon 

angav att det ibland var svårt att hinna med att anpassa material på det sätt man skulle önska 

för att tillgodose elevers behov.  
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En lärare menade att det var svårt att hålla rätt nivå på undervisningen. Ord som tidigare varit 

självklara för eleverna måste idag förklaras på ett annat sätt än tidigare. Eleverna är inte på 

rätt nivå då de kommer till gymnasiet, vilket gör att den kurs man ska läsa inte helt går att 

genomföra utan att man först får repetera och fylla i luckor i den förförståelse man menar att 

eleven redan ska ha med sig. Detta gör att man upplever sig inte komma framåt i kursen. 

                Att det blir överlag…  en mindre nivå, kunskapsnivå i ämnet att man inte kan  

                 förstå en läromedelstext nu, tänker jag, på gymnasiet. Att man måste förklara  

                 meningarna, vad det står. De tycker språket är svårt men varför kunde vi och  

                 varför kunde elever för tio år sen i samma ålder förstå vad det står teoretiska  

                 språket som hör till ämnet? Proffsspråket får vi idag förklara. Det låter som  

                 om vi pratar om lekskolenivå ibland när vi ska förklara vad ämnet är det tar  

                 mycket tid och det… vi kommer ju inte framåt. (L6) 

 

5.2 Begrepp från läs- och skrivutredningar 
 

I det här avsnittet redovisas resultatet av den del i intervjun som handlar om 

problembeskrivningen i läs- och skrivutredningar. Lärarna har fått reagera och redogöra för 

sina uppfattningar om relativt vanliga begrepp hämtade ur autentiska utredningar. Jag har valt 

ut sex formuleringar och presenterat dessa för mina lärare. Svaren har varierat och man kan se 

en viss skillnad mellan karaktärslärare och språklärare där de som undervisar i språk har lite 

enklare att förstå begreppen som också används i samband med läs- och skrivinlärning.  

Den första formuleringen handlar om avkodning och vad det betyder att en elev inte har en 

automatiserad avkodning. Att något är automatiserat är enkelt att förstå och flera lärare 

kopplar det till att ha ett slags läsflyt, utan att närmare gå in på vad detta innebär. Flera lärare 

är osäkra på vad det här med avkodning innebär. 

              Jag förstår ju inte vad avkodningen betyder, det måste ju ha någonting  

                 med läsförståelsen att göra. (L1) 

Att eleven har en svag fonologisk bearbetningsförmåga var en fråga som gav upphov till flera 

olika uppfattningar. Två lärare gav inget svar alls på den frågan då de aldrig hört begreppet, 

medan övriga kopplade ihop ordet fonologi med ljud på något sätt. Tre lärare menar att det har 

med hörsel att göra och misstänker att det kan röra sig om en hörselnedsättning. En lärare 

kopplade samman begreppet med hur ljud låter. 

              Ja du fonologi det är ju hur ljud uttalas och… alltså den måste  

                 ha svårt att uttala vissa ord och uttryck… Så tror jag att det är. (L7) 

Den tredje formuleringen handlar om en elev som har en god läsförståelse men en avkodning 

som inte är helt automatiserad. Här fick flera lärare fundera lite extra då de tidigare menat att 

avkodning var direkt kopplat till läsförståelse. Nu kom ett exempel på när så inte var fallet.  

En lärare menar att eleven kan missa vissa väsentliga ord trots att en del av läsandet går utan 

problem. En lärare menar att vissa betydelsebärande ord som kan vara viktiga för helheten 

ändå inte förstås på ett korrekt sätt.  

              Ja jag tänker att då är ju eleven bra på att förstå texten som den läser,   

                 göra ett sammanhang av det och kunna sammanfatta och förstå, okey det var  

                 det här det stod… men ej helt automatiserad avkodning är det ju säkert så att  

                 den missar på vissa ord eller gissar på vissa ord och har lärt sig att det där   

                 förmodligen står också fast det egentligen står och, det kan ju innebära  

                 att man missar detaljer då de kan säkert förstå helheten men om man är ute  

                 efter detaljer så kan man ju missa det, tänker jag. (L5) 
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En lärare beskriver automatiserad avkodning genom att exemplifiera hur en van läsare inte 

nödvändigtvis läser orden från vänster till höger och rad för rad, utan har ett slags flöde 

genom texten. Det är en person som inte behöver stava sig igenom texten från början av 

texten till slutet utan registrerar och tolkar orden utan att behöva gå igenom ordets delar.  

              Jag tänker att om man inte har en automatiserad avkodning så läser  

                 man på så här, horisontellt ord för ord, den som har en automatiserad  

                 avkodning läser ju så här vertikalt, man läser ju inte varje ord utan  

                 man läser ju hela sammanhanget på en gång. (L3) 

Stanineskalan som används i många screeningtester och läs- och skrivutredningar var nästa 

område jag frågade om och jag gjorde detta utifrån ett exempel med en elev som har god 

visuell förmåga med ett staninevärde på fem och ett värde för figursekvenser och visuell 

helhet på stanine ett. De flesta av lärarna reagerade på de till synes motsägelsefulla 

meningarna och de värden som det gav upphov till. På frågan om deras kunskap om 

stanineskalan så var alla åtta överens om att de inte hade någon direkt kunskap, mer än att alla 

hade hört talas om den, men inte fått den förklarad för sig. Den här frågeställningen klarade 

lärarna i matematik bäst, men inte heller de visste vad staninevärdena står för. 

              Ja du, vad är max, är det sju, jag vet inte exakt, det är ju sex eller sju, så det ligger högt.  

                 Vad står det…, så den klarar av en figur i taget, men inte att kunna avläsa en sekvens  

                 som en helhet, det är ju inte helt ovanligt när det gäller matte, att de kan klara av att  

                 lösa ett typtal eller så men de kan inte när det blir en sekvens eller när de ska dra en  

                 helhet så klarar de inte av det. (L3) 

En elev med en påverkad ordmobilisering kan stöta på problem i olika sammanhang i skolan. 

Just ordet ordmobilisering var okänt för samtliga åtta lärare, men några försökte att hitta på en 

bra betydelse utifrån sin kunskap om ”ord” och ”mobilisering”. Flera lärare tolkade begreppet 

som synonymt med ordförråd och någon kopplade ihop det med arbetsminnet. En lärare 

funderar på om det har med förmågan att få fram orden i rätt ordning både skriftligt och 

muntligt. 

              Det tolkar jag som att den inte pratar helt flytande eller obehindrat, att det kan finnas  

                 svårigheter i att uttrycka sig…, men ordmobilisering kanske är… skulle kunna handla  

                 om att skriva orden skriftligt, det behöver nog inte bara handla om muntligt utan det  

                 skulle kunna vara att även få ner orden på pränt i någon sorts vettig ordning. (L3) 

           

Den sista formuleringen handlar om arbetsminnet och att det för just den aktuella eleven är 

något nedsatt vilket ger konsekvenser vid instruktioner. Just den här formuleringen handlar 

om auditiv förmåga och här frågar jag om hur läraren skulle vilja stötta den här eleven i en 

lektionssituation. De flesta vet vad både arbetsminne och auditiv förmåga är så den här frågan 

ställde inte till så många bekymmer. Medvetenheten var hög om att ge korta instruktioner, 

upprepade instruktioner och även komplettera med skriftligt material gärna punktvis.  

               Ja arbetsminnet det är ju korttidsminnet, så när man säger något till någon, så när man talar  

                  till dom, ger en instruktion, så är det inte säkert att de kommer ihåg det så lång stund. (L4) 
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Undervisar man elever med funktionsnedsättningen ADHD så är det vanligt att just 

arbetsminnet är påverkat och en lärare hade dessutom erfarenhet från sin egen familj om just 

den problematiken. 

                 Då tänker jag att arbetsminne är närminne det är ju inte helt ovanligt att man får det,  

                 brukar hänga ihop med ADD, ADHD och så också att man kan ha ett jättekort närminne  

                 så precis när man säger till dom att göra något så har det förvunnit och man stannar av…  

                 Det känns som den här får jättesvårt för sig med de här förutsättningarna, än en som inte  

                 har de här svårigheterna. (L6) 

 

Att eleverna har svårt att minnas vad läraren säger var något som många av respondenterna 

kände igen från sin vardag. Som konsekvens måste man upprepa instruktioner, alternativt ge 

dem på olika sätt, både skriftligt och muntligt. För att stötta ett begränsat arbetsminne tänker 

sig någon att bilder och film kan vara ett stöd. 

              Ja dels är det ju jätteviktigt att koppla ihop både när man förklarar nåt och med en klar  

                 skriftlig, om man nu har goda visuella förmågor, (skratt), kopplade med någon bild eller  

                 nåt sånt där så att man verkligen kombinerar talade instruktioner med skriftliga instruktioner  

                 och någon bild och kanske gärna något filmklipp eller något sånt, tänker jag, att man använder  

                 såna verktyg mer till det så tänker jag för att ett arbetsminne dels är ju det något man verkligen  

                 kan träna upp t ex att jobba med såna saker som glosor, multiplikationstabellen och sånt. (L5) 

           

5.3 Pedagogiska råd i läs- och skrivutredningar 
 
I slutet av läs- och skrivutredningar, brukar det finnas rekommendationer till den skola som 

eleven går på. De utgår från elevens starka och svaga sidor. Till exempel när man funnit att 

eleven är stark visuellt men har svårt att ta in information via hörseln kan det utmynna i ett 

råd som lyfter fram just det visuella. Två elever med samma diagnos kan få olika 

rekommendationer, vilket gör det viktigt för lärare att ta del av utredningen. Den första frågan 

som lärarna fick ta ställning till var hur de ville anpassa undervisningen för en elev med läs- 

och skrivsvårigheter när det gällde inhämtande och redovisning av kunskap samt träning.  

               Ja för det första att läs- och skrivsvårigheter inte skulle utgöra något hinder är ju att göra  

                  det så enkelt som möjligt för eleven som t ex  i samhällskunskapen att boken kan finnas  

                  med uppläsning och sedan är det ju att ha arbetsro att kunna sätta sig vid sidan om och  

                  läsa  i lugn och ro  och inte ha den stressen ”insatser bör göras för inhämtande  och  

                  redovisning oh träning” Inhämtandet är väl lite… här tycker jag, man kan ha olika material,  

                  sen redovisning att, jag hade en elev i samhällskunskapen förra terminen som hade svårt med  

                  att skriva på papper med att man gjorde så att han skrev på dator, så fick han skicka in den på  

                  det viset. Träning. Jag och specialpedagogen kör rätt så mycket med att träna, träna, träna  

                  en massa med uppgifter. (L2)  

Att ha en bra kontakt med eleverna framhålls av flera lärare som positivt när det gäller att 

hitta metoder för elever med läs- och skrivsvårigheter. Flera lärare nämner muntliga 

redovisningar som alternativ till skriftliga och att tiden ofta begränsar. Ibland kanske även en 

muntlig redovisning fungerar dåligt. 

              Ja det här är nog en elev som behöver både extra tid och extra resurs. Här handlar det om  

                 att man behöver tid för att inhämta det här som ska läsas och skrivas då, så där är tiden...  

                 Redovisning det är inte alltid så enkelt hur man ska redovisa, jag tror inte man ska kräva att,  

                 bara för att andra har en muntlig redovisning så ska den här också ha en muntlig redovisning  

                 utan här gäller det nog att hitta trygga och rättvisa förhållanden för den här eleven att kunna  

                 redovisa det som ska redovisas… samt träning det är ju lite svårt att uttala sig när man inte vet,  

                 men här måste man nog titta på personen. (L7) 
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Att variera undervisningen för hela elevgruppen ser flera lärare som viktigt. Istället för att 

erbjuda hjälp till en enskild elev, ändrar man undervisningen så den passar flera i klassen. 

Variationen av metoder ses som ett hjälpmedel i sig. 

              Jag vill ju att det ska finnas tillgång till andra sätt att ta till sig information än  

                 att läsa, att man kan se en film, ljudböcker eller besöka… studiebesök på nåt  

                 vis och sen att man redovisar vad man har varit med om på ett annat sätt,  

                 berätta, Keynote. (L8) 

En lärare kommenterar frågan med att alla elever egentligen är olika och det hör till det 

normala i en undervisningssituation. Här anser läraren det viktigt att anpassa skolsituationen 

för den enskilda eleven genom att ta reda på vad som fungerar bäst.  

              Spontant tänker jag att det här är inge konstigt, det här är för alla liksom, oavsett om du har  

                 läs- och skrivsvårigheter eller inte så behöver du olika typer av insatser för att kunna inhämta  

                 och redovisa kunskap och träna, att man anpassar skolsituationen då måste man först komma  

                 fram till hur funkar det bäst för dig, jag tänker att det kan man göra med större elever alltså 

                 gymnasieelever eller högstadieelever. (L5) 

Det andra rådet som ges, som lärarna får ta ställning till handlar om kunskapsredovisningar  

för en elev med läs- och skrivsvårigheter. Rekommendationen säger att muntliga prov kan 

underlätta, men en svag ordmobilisering kan utgöra ett hinder för eleven. Begreppet 

ordmobilisering fanns med tidigare under intervjun och min fråga här handlar om varför den 

nu är ett hinder samtidigt som muntliga prov kan vara en fördel. Lärarna uppfattar rådet som 

något motsägelsefullt.  

              Han kan ju inte orden. Han kan inte berätta om orden. Om jag vill att han ska redovisa om  

                 … som samhällskunskapen i höstas då. Eeh hur det fungerar med regering och riksdag då,  

                 så har kanske inte han fått in skillnaden mellan regering och riksdag kanske inte ens kan  

                 de orden eller kan inte regeringen eller minister och då vill jag att han ska redovisa om just  

                 de sakerna och då blir det alla de här bitarna som faller bort. (L2) 

En lärare tänker sig att en provsituation kan vara helt praktisk och muntlig, där eleven  

mer visar vad den kan för att slippa leta ord. Läraren är inne på att det kan just för  

ordmobiliseringens skull vara bra att skriva i alla fall, men som jag tolkar det, vill  

läraren erbjuda en kombination av muntligt och skriftligt. 

              Jag vet vad jag skulle vilja erbjuda men så är det ju så att det inte alltid går, det beror ju på  

                 vilket ämne eller moment, men man skulle ju kunna erbjuda eleven att göra något praktiskt  

                 för det låter som att skriftligt är ett problem eftersom muntligt kan underlätta, då kanske man  

                 skulle kunna göra så att till exempel ett förhör på skelettets anatomi då skulle man kunna  

                 be dem peka på lårbenet eller något annat så man kommer runt ord lite, eller sätta ut lappar  

                 på en bild, man skulle kunna göra en alternativ kunskapsuppvisning, men nu är det ju så att  

                 det inte är så lätt att göra på alla moment, men det skulle jag nog tolka det här som om man  

                 kom på ett alternativt sätt. Då kunde de ju börja skriva och kanske komma förbi sin  

                 ordmobilisering, men då kanske resten av dyslexin gör det svårt att skriva och då kanske  

                 de vill berätta något runt omkring där de fått hjälp att hitta orden, så skulle man  

                 också kunna göra då. (L4) 

Att inte ha förmågan att svara med många ord ser en lärare som ett bekymmer för de högre 

betygstegen då det finns angivet att man både noggrant och nyanserat ska kunna beskriva  

och berätta om något. Tydligen anser läraren att detta förutsätter förklaringar i text. 

              Mmm, ja alltså då är det givetvis nån form av prov där man inte har såna där  

                 essäfrågor men det är… jag tänker mer som på universitetet med flervalsfrågor,  

                 ha såna då, där man får visa sin förståelse att välja alternativ där man inte själv  

                 behöver uttrycka, samtidigt är det väldigt svårt om man vill komma upp till de  

                 höga kunskapskraven. (L3) 
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Den sista pedagogiska rekommendationen jag tog med i intervjun handlar om att en elev med 

dyslexi ska slippa föra anteckningar och istället få ta del av lärarens anteckningar. Rådet 

uppfattades som något provokativt och flera lärare sa spontant att det var ett dåligt råd. Några 

ansåg att man tog ifrån eleven ansvaret genom att dela ut färdiga anteckningar. En menade att 

om eleven inte antecknar så slutar den dessutom att lyssna på läraren. En menade att det var 

helt upp till eleven om anteckningar skulle användas eller inte. Dessutom fanns en uppfattning 

att lärarens anteckningar inte var skrivna för eleven utan mer som en förberedelse för den 

enskilda läraren. Att lärandet ska ske med flera sinnen var en tydlig uppfattning och att man 

som elev har lättare att lära sig om man tar in kunskapen på så många olika sätt som möjligt. 

              Jag tror att de tänker att eleven inte ska göra två saker samtidigt, men då måste jag som  

                 lärare sakta ner lite. Jag körde mycket på tavlan under samhällskunskapen och de fick  

                 skriva av, men en del fotade också, men jag var tvungen att sakta ner för att de skulle  

                 hänga med… men de ska skriva. (L2) 

Endast en lärare var oreserverat positiv till rådet att lämna ut sina egna anteckningar. Den här 

läraren var beredd att gå ett steg till i anpassning och dessutom spela in, eventuellt filma sin 

lektion och lägga ut som ljudstöd eller filmklipp på lärplattformen. Här framhålls ett annat 

perspektiv, nämligen att eleven ska känna trygghet i att kunna överblicka vad som är viktigt i 

undervisningen. Att ge tydliga instruktioner som visade vad som var viktigt var en ledstjärna 

för den här läraren. 

                 Ja det är ju jättebra för det får ju mina elever jämnt för de får ju ut t ex oftast så kör jag  

                 med hjälp utav bildspel, Keynote. Och de får ut då bilderna med, vad heter det, tillhörande  

                 anteckningar? Dels att de har bilderna, och vill de så finns det ju möjlighet att anteckna det  

                 man känner men de har ju då fått en nedbrytning redan av mig för att det jag säger är ju en  

                 version den muntliga versionen, sen får de ju bildstödet som ofta är både bildbeskrivande  

                 bilder med också text i punktform som är nedbrytbara, så att eleven kan ju lättare istället för  

                 att sitta och skriva anteckningar på det jag säger och koncentrera sig på det jag säger 

                 för de vet att det jag säger kommer de även att hitta i texten. (L1) 

En lärare ser ett värde i att använda andra elever som hjälp till elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Även här är läraren tveksam till att lärarens anteckningar är lämpliga  

och hänvisar istället till andra elever som kan vara till god hjälp. 

          Mmm Jag tycker att absolut, helt okey att slippa föra anteckningar under föreläsningen eller  

            lektion eller såna saker för man behöver fokusera på att kanske lyssna bara eller så, men jag  

            tycker inte att det ska vara lärarens jobb att ge anteckningar alltså anteckningar, då tycker jag  

            att det kan vara, att man ber en kompis eller… så är det ju på universitetet att där får dom till och  

            med betalt som kompisstudent. Om man har läs- och skrivsvårigheter då kan man be en    

            studentkamrat att föra anteckningar och då får de betalt av universitetet att göra det jobbet faktiskt. (L5) 
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6 Analys 

 
I min analys av datamaterialet har jag följt den modell för fenomenografisk analys som 

beskrivs i Fejes och Thornberg (2015). Den består av sju steg. Steg ett handlar om att bekanta 

sig med sitt datamaterial, något som i viss mån påbörjas redan under arbetet med själva 

intervjun. Steg två kallas kondensation och syftar till att hitta de mest betydelsefulla 

uttalandena. I nästa steg, steg tre jämför man det man fått fram i steg två för att sedan i steg 

fyra gruppera materialet. I steg fem och sex skapas beskrivningskategorier och i steg sju kan 

det hända att kategorierna sammanförs till ett färre antal. Syftet är att de ska så uttömmande 

som möjligt. När jag läst de olika intervjuerna i syfte att bekanta mig med materialet så inser 

jag att lärare är olika i sitt sätt att tänka. Det blir tydligt i hur de betonar olika delar olika 

mycket av läraruppdraget. En del talar mest om sitt kunskapsförmedlande uppdrag medan 

andra poängterar det relationella uppdraget. Just den uppdelningen känner jag igen från en av 

de artiklar jag läst där det konstaterades att nyutexaminerade lärare mer poängterade 

relationen med eleven medan lärare med längre erfarenhet lyfte fram sitt ämnesuppdrag.  

Urbach m.fl. (2015) ser i sin studie att lärare lyfter fram olika aspekter i läraruppdraget, ett 

relationsuppdrag och ett ämnesuppdrag och det ser jag även i min studie, men jag har inte 

delat upp mina lärare på samma sätt efter tjänstgöringstid. Därför är det svårt att uttala sig vad 

skillnaden i min studie beror på. Då min studie har fokus på hur man ser på innehållet i läs- 

och skrivutredningar så är det naturligt att utgå från dessa när jag försöker bilda kategorier av 

mitt intervjumaterial. De inledande generella frågorna kan i vissa fall förstärka en uppfattning 

och då kommer de att nämnas i analysen. De har inte styrt mina kategorival i någon större 

omfattning, förutom den sista kategorin som handlar om uppfattningen om orsaker till läs- 

och skrivsvårigheter. Den kategorin känns relevant trots att den egentligen inte är en del av 

själva läs- och skrivutredningen, men man kan se kopplingar till de uttalanden som lärare gör 

i intervjuerna till en uppfattning om funktionsnedsättningens orsaker. Dessutom är det en 

vanlig källa till missuppfattningar som lyfts fram i flera av forskningsartiklarna i min 

forskningsöversikt.  

Det är ofta så att ett svar som en lärare gett på en fråga passat in väl i en kategori medan 

samma lärare på en annan fråga positionerat in sig i en annan kategori. Det är inte självklart 

hur intervjumaterialet ska kategoriseras och antalet kategorier som framträtt ur mitt 

datamaterial har under arbetet med analysen varierat, men blev till slut fem 

beskrivningskategorier. I diskussionsavsnittet i kapitel sju görs en tydlig återkoppling till 

frågeställningar och syfte. De beskrivningskategorier jag delat in mitt datamaterial i är: 

A. Automatiserad avkodning och fonologi. Den här kategorin visar på lärares uppfattningar 

om det grundläggande begreppet avkodning och fonologi. Här återfinns uppfattningar om de 

effekter av läs- och skrivsvårigheter som läraren ser i klassrummet och hur de uppfattar 

svårigheter som beskrivs i utredningstexten.  

B. Ordmobilisering, ordförråd och arbetsminne. Det uppstod en hel del intressanta 

resonemang om just dessa begrepp och därför lyfter jag fram dem i en egen kategori.  

C. Hur ska vi göra? Speciellt när vi resonerade om de pedagogiska råden fanns det en del 

uppfattningar om vad som kunde fungera i olika situationer.  
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D. Vem äger problemet? Vem som äger problemet framträdde delvis ur intervjumaterialet som 

något jag inte frågade om och inte riktigt hade räknat med. I intervjuerna framkom det vid ett 

flertal tillfällen funderingar och uppfattningar om vem som har ansvaret för en läs- och 

skrivproblematik. Även i de forskningsartiklar jag tagit del av tar författarna upp den här 

frågeställningen. Frågan är viktig och fick därför bilda en egen kategori.  

E. Vad är orsaken till dyslexi 

Då jag så tydligt ställde frågan om orsak till dyslexi i min intervju inledningsvis och detta tas 

upp i flera av artiklarna i forskningsöversikten, är det svårt att gå förbi frågan om orsaken till 

läs- och skrivsvårigheter. Flera av lärarna svarade utförligt på frågan och uppfattningarna var 

tydliga men inte helt samstämmiga. Till viss del känns resultatet igen från internationell 

forskning.  

A. Automatiserad avkodning och fonologi 

 
Avkodning och fonologi är grundläggande för både läsinlärning och för kunskapen om  

läs- och skrivsvårigheter. Kunskapen borde dock finnas även på gymnasiet då alla undervisar 

elever med läs- och skrivsvårigheter. Moats (2014) tar upp behovet av en förändrad 

lärarutbildning med större fokus på språk och mindre på pedagogikens historia, för att bättre 

förbereda lärare för att undervisa. Det kanske vore bra att ta upp läs- och skrivinlärning i 

lärarutbildning även för de högre årskurserna. När det gäller avkodning så är det vanligt bland 

mina respondenter att koppla samman det med förståelse av texten. Att man inte läser flytande 

har de flesta klart för sig, men inte riktigt vad det innebär.  

              Min uppfattning är då att man inte läser helt flytande utan att man  

                 läser ord för ord och då blir det svårt att förstå ett sammanhang. (L3) 

När det gällde den svaga fonologiska bearbetningsförmågan så skiftade svaren bland lärarna 

rejält. Några är inne på det här med hur ord låter, medan andra tror att det har med hörsel att 

göra. En lärare tror att det kan innebära att förstå ett talat ord., kanske nära den tolkning som 

den här läraren gör. 

              Jag är tveksam på ordet fonologisk men jag tror det har något med hörsel att göra, men om jag  

                 ska gissa så tror jag den har svårt att bearbeta det den hör, men jag är ju inte alls säker, när jag  

                 inte vet vad ordet betyder, jag sitter bara och gissar. (L4) 

 

För en lärare kan det handla om hur ord betonas, och någon nämner uttalssvårigheter. 

Kunskapen om ord är ännu ett förslag och flera nämner förståelse av ord. Precis som med 

frågan om avkodning kopplar också den här läraren samman fonologisk bearbetning med 

läsförståelse. 

 
              Är det inte det hur betoningen är eller beeetononingen och sånt, tror jag och  

                 då är det ju… om det är svårt att veta var man ska betona kan det ju vara svårt  

                 att veta innebörden eller förståelsen eller läsförståelsen kan ju bli jätteknepig  

                 så tänker jag. (L5) 

 

Myrberg (2007) betecknar dyslexi som en svårighet att se hur språkljud representeras av 

bokstäver, något som kompliceras av att stavningsregler i Sverige inte alltid stämmer överens 

med hur det låter. Den fonologiska medvetenheten brister hos personer med dyslexi. 
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B. Ordmobilisering, ordförråd och arbetsminne 

 
Begreppet ordmobilisering var ett okänt begrepp för de flesta av de intervjuade men några 

vågade sig på en tolkning utifrån sin förståelse av begreppets delar. Uppfattningarna inom den 

här kategorin spänner mellan att koppla begreppet ordmobilisering till att inte hitta rätt ord i 

rätt sammanhang till att ha ett dåligt arbetsminne. Några menar att det handlar om ett för 

dåligt ordförråd generellt, till att personen kastar om ord i längre texter. 

              Alltså att den inte har nåt bra ordförråd eller … ett litet begränsat ordförråd kanske  

                 och när man använder vilket ord och till vad så att säga… I don´t know. (L5) 

       

För att övervinna svårigheten med en nedsatt ordmobilisering föreslår flera lärare skriftliga 

prov med alternativsvar, men även kombinerade muntliga och skriftliga prov. Bell, Mc 

Phillips och Doveston (2011) berör frågan i sin studie, där lärare ser att elever tycks ha svårt 

att lära nya ord och att minnas information och instruktioner. Lärarna i min studie menar att 

det är bra med muntliga prov och att instruktioner ges på ett anpassat sätt. I svaren görs en 

koppling till elevens minne genom att föreslå upprepning av instruktioner och korta 

instruktioner i punktform. När det pedagogiska rådet om muntliga prov kombineras med att 

en svag ordmobilisering kan bli ett hinder, blir flera lärare fundersamma över betydelsen.  

Det verkar vara svårt att se att muntliga prov kan bli ett hinder i vissa fall. Efter en stunds 

funderande framför några lärare att man kan kombinera skriftligt och muntligt. På något vis 

verkar deras intuitiva kunskap ge en fungerande metod. Nu finns frågorna på ett papper och 

eleven kan läsa i egen takt. Kanske var det detta som rådet i utredningen ville säga.  

En lärare menar att arbetsminnet krymper med tiden och kopplar begreppet ordmobilisering 

till arbetsminnet, och jag tolkar det läraren säger som att nya ord måste in i minnet tidigt för 

att stanna kvar. Här gör läraren även en koppling till språkstörning. 

 
              Det måste ju vara någonting som påverkar den här ansamlingen av ord eller…, 

                 alltså när du börjar lära dig att prata och lyssna så har du ett arbetsminne med  

                 en massa ord och det är ju väldigt stort i början så blir det mindre och mindre, det  

                 måste vara ord som inte kommer in och stannar kvar i minnet, en språkstörning. (L2) 

 

C. Hur ska vi göra? 
 

Redan i de inledande frågorna så uppgav många lärare att det de först märkte med elever  

hade läs- och skrivsvårigheter var svårigheter att arbeta med skriftliga uppgifter. Då handlar 

det om att formuleringar blir felaktiga, och att ord och bokstäver kastas om. I Bell, Mc 

Phillips och Doveston (2011) tolkas läs och skrivsvårigheter som svårigheter i att visualisera 

mönster och ord på ett korrekt sätt. Många lärare visar att de kan anpassa sin undervisning till 

elevens behov, men ibland kanske man inte vet varför man vidtar en viss åtgärd. Som en 

konsekvens av en ej automatiserad läsning kan man behöva inlästa läromedel eller talsyntes, 

något som används av alla intervjuade lärare och alla visar prov på flexibilitet i 

provsituationer. Bell, Mc Phillips och Doveston (2011) menar i sin studie att många lärare 

klarar att jobba intuitivt med elever med läs- och skrivsvårigheter men det behöver 

säkerställas att alla lärare har rätt kunskap för att möta eleven. Myrberg och Lange (2005) ser 

i sin rapport hur viktigt det är att lärare är engagerade i sin undervisning och att de har intresse 

i att arbeta med barn och ungdomar. Det botar inte dyslexi, men kan minska problemen och 

underlätta anpassningar. 
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Den intuitiva kompetensen ser jag i min studie, med vilja att möta eleverna på ett bra sätt, 

men jag ser även brister i kunskap om läs- och skrivsvårigheter. 

 
              De kan vilja ha muntliga prov, redovisa muntligt och så, men jag har en rätt  

                 omväxlande undervisning med mycket praktiskt och mycket pratande så ibland  

                 kan de vilja ha hjälp att förstå en text, men jag har mest treor och de har vanligen  

                 lärt sig och hanterar saker själv, så jag ser faktiskt ganska få problem…  

                 Om jag ska vara helt ärlig. Jag ser inte dom som ett problem eller deras behov  

                 som ett problem eller jag… att man gör en liten förändring efter behov det kan  

                 ju även de utan diagnoser vilja ha. (L4) 

Serry och Hammond (2015) visar att den vanligaste missuppfattningen i Australien är att 

kännetecknet hos en elev med läs- och skrivsvårigheter är att ord och bokstäver kastas om. 

Den uppfattningen kommer till uttryck även i min studie. 

              Att den kastar om ord och har svårt att formulera sig  

                 i längre texter. (L1) 

En av frågorna handlade om elevens goda visuella förmåga men där det fanns en svaghet i att 

förstå figursekvenser och ha en förståelse för visuell helhet. De flesta lärarna svarade spontant 

att de ofta kopplade läs- och skrivsvårigheter till att eleverna var starka visuellt. Det är ett 

vanligt råd att koppla bildstöd till undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Flera 

lärare jag intervjuade såg det som bra metoder att arbeta med filmer och bilder i sin 

undervisning som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter. I den undersökning  

Washburn (2011) gjorde fanns frågan om det visuella med som en av de missuppfattningar 

som uppmärksammades, men tvärt emot vad mina respondenter menade så fanns i artikeln en 

uppfattning att elever med läs och skrivsvårigheter även hade visuella svårigheter och 

författarna menade att detta kunde bero på det äldre begreppet ”ordblindhet och att man 

tidigare ansåg att det fanns visuella svårigheter hos dyslektiker. Liknande uppfattning fanns i 

den artikel som Paradise (2001) skrivit och där deltagarna fick ta ställning till om dyslexi 

berodde på fonologiska eller visuella svårigheter. Författaren konstaterar att många i 

undersökningen faktiskt uttalade att dyslexi mer handlar om visuella svårigheter än om 

språkliga. Författaren uttrycker viss förvåning då debatten om fonologiska aspekter varit stark 

i Storbritannien där studien är gjord.  

D. Vem äger problemet? 
 

En läs- och skrivutredning utmynnar ofta i frågeställningar om vem som ansvarar för att det 

ska ske ett lärande. Det tydligaste svaret fick jag på den sista frågan som handlade om att ta 

del av lärarens anteckningar. Många reagerade på det lilla ordet ”slippa”, som kan tolkas som 

att eleven fråntas sitt ansvar, något man även kan se i en del internationell forskning. Mina 

lärare framhåller vikten av att ha en bra kontakt med sina elever. Det innebär att man delar på 

ansvaret och eleven får själv uttrycka sina behov när det gäller sin funktionsnedsättning. Det 

stämmer bra med hur eleverna i Nielsen (2014) beskriver vad som faktiskt har haft betydelse 

för deras skolgång. Där framhålls just relationen till sina lärare som i sin tur ger möjligheter 

till anpassningar och stöd. Möjligheterna beskrivs i termer som en bra relation, mer tid och det 

kan till och med handla om att låta en trött elev sova en lektion, för att sedan kunna hantera 

resten av dagen (Nielsen, 2011). Just de relationsskapande åtgärderna är ett enkelt sätt att 

genomföra extra anpassningar på i klassrummet. På så sätt får eleven ta ett eget ansvar för sitt 

skolarbete. I många fall kan man komma långt med att ha en bra kommunikation med 

eleverna. Som jag tolkar svaren i min egen studie så anser några lärare att det är ett uttryck för 

ansvar att anteckna på lektionerna.  



 27 

Att eleven lärt sig att leva med sin svårighet ses också som ett uttryck för ansvar. Intressant är 

att väldigt få tar upp elevens svårigheter vid den här frågan eller reflekterar över varför rådet 

att slippa anteckna ges. Endast en lärare är oreserverat positiv till att dela med sig av sina 

anteckningar. Antecknandet i sig ses som en lärprocess som anses viktig att uppmuntra. När 

rådet blir att eleven ska slippa anteckna och istället få ta del av lärarens anteckningar är det 

flera lärare som reagerar. 

              För du har ju handen-huvudet, handen, hjärnan heter det. De sakerna  

                 ska ihop. Och de har faktiskt fått lite bättre resultat på proven (ref. till egen underv.). 

                 Men det där var dumt skrivet, heldumt. (L2)  

En lärare jag intervjuat menar att det är upp till varje elev om man ska anteckna eller inte och 

det vill inte läraren påverka åt något håll och med hänvisning till sin egen lärstil argumenterar 

läraren för rätten att anteckna istället för något man ska slippa som elev. Här är antecknandet 

något individuellt som läraren inte ska lägga sig i och att rådet i utredningen är att eleven ska 

slippa anteckna verkar inte ändra på det. Man kan ana utan att det är tydligt utsagt att läraren 

anser att varje elev själv ska ta ansvaret att bestämma om anteckningar är en användbar metod 

för lärande. Just det här rådet från utredaren om elevens begränsade förmåga att anteckna 

samtidigt som information från läraren ska tas in, verkar inte riktigt accepteras av merparten 

av de lärare jag intervjuat.  

              Neej det där är jag emot. För det första om man går igenom någonting och det ska antecknas,  

                 det måste ju vara en personlig sak… I mitt huvud om jag förstår hur det menas, så tycker inte  

                 jag att det ska behöva antecknas. Jag gör inte så i så fall och då tänker jag på eleverna då…  

                 slippa föra anteckningar … känner man att man vill göra en anteckning, tillgodogöra mig       

                 undervisningen, lättare att komma ihåg då är väl inte det något man ska slippa, det är ju  

                 en förmån att få. (L7) 

Det som är slående hos alla åtta lärare är att de trots vissa skillnader i synsätt verkar angelägna 

att hantera funktionsnedsättningen inom klassrummet med olika slags anpassningar. Det talas 

väldigt lite om särskilt stöd från speciallärare eller specialpedagog. Inkluderingstanken verkar 

ha slagit igenom och det verkar som om lärarna tar på sig ansvaret för anpassningarna. 

I mina intervjuer framkom vid några tillfällen en uppfattning att läraren kände sig otillräcklig 

när det gällde kunskap om de frågor jag ställde. Vid något tillfälle fick jag inget svar med 

motiveringen att ord och begrepp var helt okända. Det kan tolkas som att läraren ser ett eget 

ansvar när det gäller att ha kunskap om läs- och skrivsvårigheter. Någon lärare ser det som lite 

genant att inte kunna det jag frågar om, medan andra ser det som en brist i utbildningen, men 

nämner inget om att det är en kunskap man borde ha som lärare. Någon gång under varje 

intervju påtalar de flesta att det finns ett behov och en önskan att lära sig mer om 

funktionsnedsättningar inom läs- och skrivområdet. Gvernan-Jones och Burden (2009) visar i 

sin studie på en stark önskan att få utbildning inom området för att vara bättre förberedd när 

problemen dyker upp i klassrummet. Det visar att lärare vill ta ett ansvar, men ser sin egen 

utbildning som bristfällig när det kommer till att hantera läs- och skrivsvårigheter. 

Några av de jag intervjuat uttrycker tydligt hur viktigt det är att se alla elever, och att se att 

svårigheter är en del av det normala. Strategierna varierar en aning. Någon ger samma stöd till 

alla elever, och några erbjuder särlösningar, men det gemensamma är att alla värderas lika. 

Tjernberg och Heimdahl – Mattson (2014) visar i sin studie hur viktigt det är att tro på eleven. 

                 That’s what it’s all about – believing in them! It’s the same for all students in a class,  

                 and especially those who have problems. [It is important that you] believe in them and  

                 really want them to succeed, for their own sake ... they have to feel that I am on their  

                 side for support, and that I won’t give up easily. 
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E. Vad är orsaken till dyslexi 
 

Wadlington och Wadlington (2005) tar upp några uppfattningar om orsaker till läs- och 

skrivsvårigheter, där lärare menar att dyslexi är ärftligt och andra uttrycker uppfattningen att 

det har med miljö och tidigare skolgång att göra. Precis som i artikeln finns det i min studie 

olika uppfattningar om orsaker och flera lärare tar upp brister i uppväxt och miljö som 

orsaker, men några nämner även ärftliga faktorer. Föräldraansvaret betonas av en lärare, att 

det är viktigt att främja läsandet i hemmet.  

              Jag tror det finns flera orsaker, dels tror jag att det är ärftligt, och det tror jag väl att man  

                 har visat samband på att har föräldrarna det så är det ganska stor sannolikhet att barnen  

                 ärver det, oftast mer pojkar än flickor har man väl också sett. Sen så tror jag ju också att  

                 det har med kultur att göra, alltså vad man har för kultur hemma eller… läst mycket för  

                 sina barn eller inte, alltså att man inte har fått något ordförråd och inte fått en känsla för  

                 tal och skrift och läsning tidigt i åren för det är ju jätte, jätte viktigt alltså före tre års ålder  

                 så är det ju jätteviktigt att lägga grunden där så det finns ju… det är ju både arv och miljö 

                 som påverkar, men sen vad som är hönan eller ägget, alltså läser man inte för sina barn  

                 för att man själv har svårt att läsa, är det så det hänger ihop? (L5) 

 

Man kan se på vissa uttalanden att det finns en tendens att lägga ansvaret på elev, föräldrar, 

uppväxtmiljö eller tidigare skolgång och det ligger nära uppfattningar om vem som äger 

problemet. Är det skolan som ska sätta in stöd eller är det eleven som borde ha haft en annan 

tidigare skolgång. Det är vanligt att relatera till sin egen skoltid då man inte upplevde 

problemen så frekvent som idag. Det som inte fanns då borde inte finnas idag heller. 

              Jag tänker nog i första hand… med skrivsvårigheter… att då har jag nog i första hand  

                 tänkt på skolgången, att de har lyckats gå igenom skolan och inte har fått tränat så att  

                 de kan få skriva, för i min ålder så tänker jag att det fanns inte under min skoltid eller  

                 under mina femton första år som lärare heller. (L6)    

Myrberg (2007) visar att de ärftliga aspekterna påvisades redan 1950, och författaren menar 

att detta fallit lite i glömska under 70 och 80-tal. Myrberg kallar perioden för en biofob 

period, det vill säga att det skulle ha funnits en rädsla för att prata om biologiska och ärftliga 

orsaker. Andra orsaker till dyslexi har tidigare diskuterats såsom synsvårigheter, redan för 100 

år sedan och hörselsvårigheter. Idag ser man mer att det är fonologiska aspekter som gör att 

vissa får svårigheter med språket. Något riktigt klart svar var dyslexi kommer ifrån såg jag 

inte i mitt material. Det närmaste jag kom i mina intervjuer var att det var något medfött och 

att det fanns ärftliga kopplingar. En hel del svar handlar om att läs- och skrivsvårigheter 

utvecklas i en mindre bra miljö tillexempel hemmiljö eller en skolgång som inte fungerar. 

Myrberg (2007) diskuterar de genetiska spår man funnit, men där det är ett samspel mellan 

flera gener som då skulle kunna orsaka problem med språket. Det förklarar ändå inte varför 

det är på detta vis och när den genetiska risken också ger uttryck som dyslexi, det återstår nog 

mycket att forska om när det gäller läs- och skrivsvårigheter. Som i så många andra 

egenskaper så handlar det om en kombination av arv och miljö. Myrberg framhåller att man 

inte ärver dyslexi, man ärver gener som kan öka risken för dyslexi. En viktig distinktion. 
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7 Diskussion 
 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera min studie utifrån den metod jag använt och 

möjliga alternativa metoder som hade varit kunnat användas. Därefter följer ett avsnitt där jag 

diskuterar resultat och analys och där jag också försöker sammanfatta studien utifrån det syfte 

och de frågeställningar jag formulerade inledningsvis. Till sist följer några avslutande ord om 

studien i sin helhet och tänkbara framtida studier inom området. 

7.1 Metoddiskussion 
 

Den här studien är en begränsad undersökning med åtta lärare från två gymnasieskolor. Det är 

omöjligt att hävda att den har en allmän giltighet för hela lärarkåren. Den visar hur just de 

intervjuade lärarna uppfattar elevers svårigheter när de tar del av läs- och skrivutredningar. 

Jag valde att använda mig av en kvalitativ forskningsintervju där jag intervjuade lärarna 

enskilt. En intervjuguide användes för att inte tappa den röda tråden i samtalet och där fanns 

stor frihet att ställa följdfrågor och mer utvecklande resonemang som tillförde mycket till mitt 

insamlade material. Det har varit intressant att fördjupa sig i fenomenografin som teori, även 

om jag fortfarande känner en viss osäkerhet till hur den egentligen ska användas. Kanske 

behöver man mer tid och fler studier för att bli riktigt bekant med teorin. Att den dessutom 

ibland betraktas som en metod och ibland som varken metod eller en hel teori ökar i viss mån 

min osäkerhet. Marton och Booth (2000) ser den som ett fördjupande sätt att hantera 

forskningsfrågorna på, mer än en hel teori eller metod. Trots allt så är den intressant med en 

kunskapssyn som avviker hur man vanligtvis ser på kunskap. Att kunskap är ett sätt att 

förändra sin omvärldsuppfattning känns för mig tilltalande och väl förankrat i min 

pedagogiska grundsyn. När jag ser elever ändra sin uppfattning om något, så vet jag att jag 

nått fram med min undervisning. Att hitta rätt när det gäller teori handlar om att betrakta 

materialet genom olika glasögon och utifrån vilka glasögon man väljer, kommer resultatet att 

te sig på ett speciellt sätt. De uppfattningar som kommer till uttryck i intervjuerna visar vilken 

förståelse som finns för mina frågeställningar.  

En metod som gett mer av förståelse om respondenternas uppfattningar hade varit att använda 

etnografi. Där hade jag kunnat kombinera intervjuer med observationer. Kanske hade jag då 

fått veta något om varför uppfattningarna funnits. Jag hade dessutom kunnat se om lärare gör 

vad de säger att de gör. Att jämföra lärare i olika länder kan vara vanskligt eftersom 

skolsystem skiljer sig åt och likaså lärarutbildningar. Det finns en okänd bakgrund till de 

uppfattningar som forskningsöversikten ger uttryck för precis som det finns en okänd 

bakgrund till mina respondenters uppfattningar. Därför behöver man lära känna skolsystemen 

närmare i alla de länder som varit representerade i min forskningsöversikt för att kunna dra 

säkra slutsatser av de resultat som presenterats. Jag känner att jag mest skrapat på ytan men 

det är givetvis intressant att se att vissa uppfattningar stämmer med de jag fått fram och lika 

intressant att se att jag fått fram motsatt uppfattning. Det ger möjligheter att fundera över 

orsaker. Alla metoder har sina för- och nackdelar och för den här studien har tiden varit en 

starkt begränsande faktor. Som i alla vetenskapliga studier så vill jag något med min uppsats. 

Jag vill visa att jag hittat något intressant att presentera för någon annan. Dysthe (2000) 

rekommenderar att man försöker skriva för någon som inte vet, men vill veta. Detta för att 

göra skrivprocessen mer motiverande än att bara skriva för att bli examinerad.  
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Min skrivprocess har varit rolig, intressant och lärorik men det har naturligtvis funnits svackor 

då motivationen inte varit på topp. Eftersom uppsatsen innehåller olika delar, har man då 

kunnat byta avsnitt att arbeta med och på sätt fått tillbaka motivationen. Det är viktigt att ha 

en metod för sin egen skrivprocess, inte bara för själva forskandet. 

7.2 Resultatdiskussion och slutsatser 
 

I det här avsnittet diskuterar jag mitt resultat utifrån syftet med min studie och hur väl jag 

uppnått syftet och fått svar på mina frågeställningar. Till sist tittar jag framåt och ser möjliga 

konsekvenser av min studie i form av behov av mer forskning inom området och hur den nya 

kunskapen kan leda till förbättringar när det gäller stöd och anpassningar för elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Examensarbetet syftade till att generera kunskap om kunskapsläget 

bland lärare när det gäller förståelse av läs- och skrivutredningar. Det har varit lärorikt att ta 

del av lärares uppfattningar och dessutom läst svensk och internationell forskning inom 

området. Min slutsats är att det behövs mer utbildning för lärare när det gäller läs- och 

skrivsvårigheter. Flera av mina respondenter gav uttryck för detta i intervjuerna. Moats (2014) 

tar upp behovet av en bättre förberedelse redan under lärarutbildningen.  

När det gäller kopplingen till det faktiska stödet som lärare är beredda att sätta in så har jag 

efter studien fått revidera mina förutfattade meningar, eftersom jag sett en fantastisk vilja och 

kreativitet att anpassa sin undervisning trots att man inte alltid förstår de ord och begrepp som 

används för att beskriva en läs- och skrivproblematik. Det finns alltså en stor förståelse för att 

elever kommer till gymnasiet med funktionsnedsättningar, men förståelsen för själva 

funktionsnedsättningen och hur den yttrar sig är inte lika stor. Inte heller i forskarvärlden 

verkar det vara helt utrett hur dyslexi ska definieras. Myrberg och Lange (2006) tar upp hur 

det går till när en läs- och skrivutredning görs, och en intervjuad psykolog uttrycker kritik mot 

användande av IQ-tester som görs i utredningarna och att det finns en risk med utredningar 

som kan ge eleven en dålig självbild som ett direkt resultat av utredning och diagnos. Hur 

viktigt det är att möta varje elev som en individ betonas av Wennås-Brante (2013), där det blir 

tydligt att eleverna som intervjuas med sin skolgång i backspegeln har väldigt olika 

erfarenheter av sin dyslexi. Att ha ett bra stöd från föräldrar och förstående lärare kan i många 

fall vara skillnaden mellan att lyckas och att misslyckas. Nielsen (2014) visar på samma sak, 

att det är viktigt vilket bemötande eleven får, och då förutsätter det att man som lärare har en 

grundläggande kunskap om funktionsnedsättningen. 

I min studie framkommer olika uppfattningar om dyslexins orsaker och ursprung. Ett par av 

mina respondenter menar likt Serry och Hammond (2015) att det är en livslång 

funktionsnedsättning, medan en majoritet nämner hemmiljö och andra miljömässiga orsaker, 

något som togs upp som en missuppfattning av Wadlington och Wadlington (2005). Kanske 

kan det vara så att det vi till vardags talar om som dyslexi i själva verket är något annat som 

yttrar sig på liknande sätt i klassrummet. Man kan ibland se elever med en läs- och 

skrivproblematik som arbetar i det närmaste obehindrat i en anpassad miljö där få saker 

distraherar, medan det inte blir något resultat alls ute i den ordinarie klassen. Det väcker 

tankar om ”hönan och ägget”. Även inom forskningen har frågan om samband mellan läs- och 

skrivsvårigheter och koncentrationssvårigheter varit aktuella på senare tid. Bishop (2005) 

nämner det i den artikel som ingår i min forskningsöversikt där han tar upp frågan om ordet 

specifik i diagnosen dyslexi är relevant när det finns flera parametrar som påverkar i många 

fall. Det skulle då inte handla om specifika läs- och skrivsvårigheter utan mer läs- och 

skrivsvårigheter som delvis beror på något annat.  
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Mina informanter uttryckte olika uppfattningar om anledningen till att elever inte klarar att 

läsa och skriva och ibland kunde man utläsa att brist på motivation och träning var det som 

var problemet och inte att en livslång funktionsnedsättning var orsaken. Det är naturligtvis 

problematiskt att den uppfattningen finns, men den kanske är förståelig. När man som lärare 

ser att eleven ”kan” ibland och ibland inte, beroende på dagsform, miljö och annat är det lätt 

att lägga ansvaret på eleven att rätt jobb inte blir gjort i rätt tid. I några av svaren i min studie 

kan man ana ett sådant synsätt till exempel när vi resonerar om anteckningar och vem som ska 

göra det jobbet. Det som kan leda fram till en missuppfattning är att de allra flesta med läs- 

och skrivsvårigheter kan träna sitt språk med positivt resultat. Flera lärare anger brist på 

träning som en orsak och att ökad träning kan lösa problemen i varierande grad.  

Trots detta så är dyslexi, som det idag definieras, en livslång funktionsnedsättning som inte 

direkt har med miljö och uppväxt att göra. En av de intervjuade lärarna talade om kulturen 

hemma och framhöll vikten av att träna läsning tidigt. Eleverna som intervjuades av Nielsen 

(2011) visade vad som haft betydelse för deras skolgång och utveckling under den tiden. En 

bra kontakt med sin lärare, tillgång till mer tid och en variation av metoder kan i många fall 

vara det som har störst betydelse. Den här forskningsartikeln är intressant då den vänder på 

perspektivet. Finns det parametrar som inte behandlas i läs- och skrivutredningar? Med tanke 

på att läs- och skrivutredningar syftar till att elevers individuella behov skall mötas borde det 

finnas ett intresse att fånga upp vad eleverna anser vara betydelsefullt för att klara skolan, 

trots en funktionsnedsättning. Det är inget som direkt lyfts fram i en läs- och skrivutredning 

trots att eleven i allra högsta grad är involverad i utredningen.  

Min första frågeställning handlade om hur lärare uppfattade det som står i läs- och 

skrivutredningar. Flera av lärarna säger att de saknar kunskap om det jag frågar om och det 

framförs önskemål om fortbildning. Trots att kunskapsnivån är skiftande finns en vilja att nå 

fram till elever med läs- och skrivsvårigheter. Det är också att betrakta som en kompetens, 

men den är kanske inte alltid medveten. 

Intuitiv kompetens beskrivs av Bell, Mc Phillips och Doveston (2011) och även om det är 

bättre än ingenting så är det viktigt att alla lärare har kompetens att undervisa elever med läs- 

och skrivsvårigheter. Att medvetenheten idag är stor när det gäller läs- och skrivsvårigheter 

kan förklara att lärarna i min undersökning är så flexibla i sitt arbetssätt och att man 

framhåller relationen med eleverna som viktig. En bra relation är i sig ett kompensatoriskt 

verktyg.  

Min andra frågeställning handlade om de konsekvenser förståelsen kan ha för eleven. Bristen 

på förståelse av mer grundläggande begrepp som till exempel avkodning och ordmobilisering 

kan leda fel om man inte förstår vad begreppen vill säga. Ett muntligt prov kan misslyckas om 

eleven med dålig ordmobilisering inte får tid att fundera på vilket ord som behövs, förutsatt 

att det inte är kombinerat med ett dåligt ordförråd. En elev med en icke automatiserad 

avkodning kan ha en god läsförståelse och vara hjälpt av inlästa läromedel. Har man inte det 

klart för sig så kanske inte inläst material används. En del av begreppen förklaras i 

utredningarna, men det som följer med ut i klassrummet är sällan mer än diagnosen som 

eleven fått. En lärare framhöll vikten av att få hjälp att tolka läs- och skrivutredningar av 

skolans speciallärare och specialpedagoger. Det kan minska problemet, men jag menar att det 

ändå är viktigt med en kompetens inom området bland alla undervisande lärare. 
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Slutord 

 
Syftet med min studie har varit att undersöka hur lärare förstår läs- och skrivutredningar och 

underförstått om de förstår dem. Resultatet visar att de lärare jag intervjuat har en bra 

förståelse för eleverna som individer och att de är vana att hantera läs- och skrivsvårigheter i 

sin undervisning. De gör redan anpassningar i en inkluderande miljö och visar en vilja att 

kompensera för funktionsnedsättningar. På så vis är kunskapen god. När det gäller att förstå 

språket i en läs- och skrivutredning så ser jag en delvis annan bild. De begrepp som används i 

utredningarna förstås inte fullt ut av de lärare jag intervjuat. I vissa fall uppfattas de på ett sätt 

som kan vara negativt för eleven. Automatiserad avkodning tolkas av en lärare som dålig 

läsförståelse, fonologisk bearbetningsförmåga av en annan lärare som dålig hörsel och 

ordmobilisering tolkas av vissa som ett dåligt ordförråd och ett begränsat arbetsminne. Det 

finns behov av utbildning inom det här området för alla som ska arbeta med elever med 

funktionsnedsättningar, något som även framkommit i de forskningsartiklar jag läst.  

Det skulle vara intressant att i framtiden genomföra en studie där man noggrant följer upp hur 

en läs- och skrivutredning i praktiken tas emot på en skola från det att den presenteras fram 

till dess att stödåtgärder planeras och genomförs ute i klassrummet. Vem förklarar läs- och 

skrivutredningar för lärare och tar alla lärare del av utredningarna? Det hade varit intressant 

att se vilken effekt åtgärderna i praktiken fått. En ny frågeställning som en av mina 

respondenter ställde var: I hur stor utsträckning tränas språket i familjer där en eller båda 

föräldrar själva har en funktionsnedsättning inom läs- och skrivområdet. Är man medveten 

om vikten av att läsa och skriva, eller blir den miljön en extra risk?  
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Bilaga 1  
 

Förklaringar av några begrepp som används i studien 

 
ADHD är en diagnos som betyder Attention defcit hyperactivity disorder, dvs 

uppmärksamhetsstörningar och hyperaktivitet. ADD betecknar samma svårigheter men utan 

en utpräglad hyperaktivitet. Det är relativt vanligt att elever med läs- och skrivsvårigheter 

också har koncentrationssvårigheter. 

Arbetsminnet är det minne man använder under tiden man löser en uppgift, till exempel 

räknar en matematikuppgift, där man måste hålla flera saker aktuella samtidigt.  

Avkodning som ej är automatiserad innebär att man måste stava / ljuda sig igenom orden, 

istället för att se orden som en helhet utan att behöva fundera över vad det står. Trots en svag 

avkodning kan förståelsen för texten vara god, men det tar tid att läsa. 

Dyslexi eller Specifika läs och skrivsvårigheter är en diagnos som kan ges efter en läs- och 

skrivutredning. Diagnosen används internationellt. 

Fonologisk bearbetningsförmåga har att göra med ords ljudstruktur och att man lärt sig 

skilja på hur ord eller delar av ord låter. 

Läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsbegrepp över flera funktionsnedsättningar inom läs- 

och skrivområdet.  

Ordmobilisering är ett begrepp som beskriver att ord kan vara svåra att hitta, trots att man 

egentligen kan ordet och vet vad det betyder. Det kan hänga samman med ett litet ordförråd, 

men det är inte alltid så. Om en elev med en svag ordmobilisering ges lite extra tid, kan det 

räcka för att kompensera svårigheten. Man kan jämföra med ett bibliotek där man ska hitta en 

bok. Man vet att man har boken men inte i vilken bokhylla den står. 

Stanineskalan Standard nine. En skala som används när man testar för bland annat läs- och 

skrivsvårigheter. Skalan har nio steg där fem betecknar medelvärdet för det man mäter, till 

exempel läsförståelse. 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide Examensarbete 
 

 

 

Inledande allmänna frågor (Ingångsfrågor) 
 

1. Hur många år har du undervisat på gymnasiet? 

 

2. Vilka kurser undervisar du i 

 

3. Har du undervisat i någon annan utbildning? 

 

4. Hur vanligt är det / har varit att du undervisar elever med läs-och skrivsvårigheter? 

 

5. Vad är det vanligaste kännetecknet på dyslexi? 

 

6. Vad är orsaken till dyslexi? 

 

7. Har du stött på diagnosen språkstörning och i så fall hur uppfattar du dessa  

    svårigheter.  

 

8. Hur uppfattar du utvecklingen av läs- och skriv över tid, hur ser det ut idag jämfört  

     med tidigare? 

 

9. Vilka problem upplever du med elever med läs- och skrivsvårigheter 

 
10. Varför är det viktigt med läs- och skrivutredningar 
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Bilaga 3 
 
Brev till skolledare 

 

Hej!                                                                                                                 Avesta 2016-02-06 

 

Jag heter Bernt-Åke Bärling och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Karlstad universitet. Jag står nu i begrepp att skriva mitt examensarbete och hoppas att du vill 

medverka i den studie jag har för avsikt att genomföra. Jag kommer att undersöka hur 

undervisande lärare uppfattar och förstår läs- och skrivutredningar.  

 

Min förhoppning är att några lärare inom din organisation är villiga att ställa upp på en 

intervju om hur de uppfattar och förstår läs- och skrivutredningar t ex dyslexi. Syftet med 

undersökningen är att bidra med ny kunskap som kan göra stödinsatserna för elever mer 

effektiva. Jag kommer naturligtvis även att låta de enskilda lärarna ge sitt tillstånd och det 

finns alltid en möjlighet att dra sig ur undersökningen om så önskas. Jag kommer att låta 

lärare ta ställning till ett antal utsagor, vanliga i läs, och skrivutredningar men då jag vill 

undvika alla eventuella igenkänningseffekter så väljer jag att hämta utredningar från en skola 

och intervjua lärare på en annan skola. Alla medverkande är givetvis helt anonyma och de 

data som samlas in kommer att förvaras på ett betryggande sätt. Jag vore tacksam om du vill 

konfirmera ditt deltagande senast 2016-02-29. Tacksam om du fyller i nedanstående talong 

och returnerar via mail, alternativt via post på nedanstående adress. Efter att ha fått ett 

medgivande tar jag kontakt med lärare för att hitta deltagare och boka tid för intervjuer. 

 

Stort tack för din medverkan och du är välkommen att höra av dig om du har några frågor om 

studien. 

 

Med vänlig hälsning Bernt-Åke Bärling 

 

Bernt-ake.barling@avesta.se 

Mobil. 073-0441856 

 

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att lärare deltar i undersökning om uppfattningar om 

dyslexi, som en del i speciallärarutbildningen på Karlstad Universitet förutsatt att de också ger 

sitt skriftliga tillstånd. 

 

Ort och datum………………………………………………………………. 

 

Underskrift:……………………………………………………………………………………

………………………….... 

 

Kontaktuppgifter  

 

Mailadress…………………………………………. 

 

Telefon………………………………….. 

 

Bernt-Åke Bärling 

Kolarbo 30 

774 97 Fors 

mailto:Bernt-ake.barling@avesta.se
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Brev till lärare 

 

Hej!                                                                                                                Avesta 2016-02-06 

 

Jag heter Bernt-Åke Bärling och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Karlstad universitet. Jag står nu i begrepp att skriva mitt examensarbete och hoppas att du vill 

medverka i de intervjuer jag har för avsikt att genomföra. Jag kommer att undersöka hur 

undervisande lärare uppfattar och förstår läs- och skrivutredningar. Du kommer att få delta i 

en intervju där du får ta ställning till vanliga formuleringar om elevers förmåga att använda 

språket. Intervjun beräknas ta mellan 40 och 50 minuter och kommer att spelas in för att sedan 

transkriberas för vidare analys. Det är givetvis frivilligt att medverka och du kan när som helst 

meddela att du inte längre vill delta. All insamlad data kommer att förvaras så att inga 

obehöriga kan ta del av det och efter examensarbetet kommer materialet att förstöras. 

 

Du är naturligtvis helt anonym i mitt examensarbete både vad gäller namn och var i landet du 

verkar. Examensarbetet kommer att publiceras digitalt när det är godkänt och klart. De 

utredningar du delvis kommer att få ta del av är autentiska men från ett annat sammanhang 

som du ej jobbar i. Detta för att omöjliggöra eventuella igenkännanden trots att utredningarna 

också är anonyma. Att använda utredningarna har godkänts av berörda elever som alla är över 

18 år. Tillstånd har också getts av skolledare. På så vis bör alla etiska aspekter vara beaktade 

på bästa möjliga sätt. Jag vore tacksam om du vill konfirmera ditt deltagande senast 2016-02-

29. Tacksam om du fyller i nedanstående talong och returnerar via mail, alternativt via post på 

nedanstående adress. Efter att ha fått ett medgivande tar jag kontakt för att boka tid för 

intervju. 

 

Stort tack för din medverkan och du är välkommen att höra av dig om du har några frågor om 

studien. 

 

Med vänlig hälsning Bernt-Åke Bärling 

 

Bernt-ake.barling@avesta.se 

Mobil. 073-0441856 

 

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att delta i en intervju om lärares förståelse av läs- och 

skrivutredningar. 

 

Ort och datum………………………………………………………………. 

 

Underskrift:……………………………………………………………………………………

………………………….... 

 

Kontaktuppgifter  

 

Mailadress…………………………………………. 

 

Telefon………………………………….. 

Brev till elever 

Bernt-Åke Bärling 

Kolarbo 30 

774 97 Fors 

mailto:Bernt-ake.barling@avesta.se
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Hej!                                                                                                                Avesta 2016-02-06 

 

 

Jag heter Bernt-Åke Bärling och studerar sista terminen på speciallärarprogrammet på 

Karlstad universitet. Jag står nu i begrepp att skriva mitt examensarbete och hoppas att du vill 

medverka som elev. Jag kommer att intervjua lärare om läs- och skrivutredningar och behöver 

för detta ändamål några sådana utredningar som givetvis kommer att anonymiseras när det 

gäller namn och personuppgifter. 

 

Jag kommer att låta lärare ta ställning till ett antal utsagor, vanliga i läs, och skrivutredningar 

men då jag vill undvika alla eventuella igenkänningseffekter så väljer jag att hämta 

utredningar från en skola och intervjua lärare på en annan skola. 

 

Mitt syfte är att beskriva vilka uppfattningar lärare har om läs- och skrivdiagnoser t ex dyslexi 

och språkstörning. Förhoppningsvis leder det till att elever får bättre stöd i skolan.  

 

Jag vore tacksam om du vill konfirmera ditt deltagande senast 2016-02-29. Tacksam om du 

fyller i nedanstående talong och returnerar via mail, alternativt via post på nedanstående 

adress. Efter att ha fått ett medgivande tar jag kontakt med lärare för att hitta deltagare och 

boka tid för intervjuer. 

 

Stort tack för din medverkan och du är välkommen att höra av dig om du har några frågor om 

studien. 

 

Med vänlig hälsning Bernt-Åke Bärling 

 

Bernt-ake.barling@avesta.se 

Mobil. 073-0441856 

 

 

Jag ger mitt skriftliga medgivande till att delta i en intervju om lärares förståelse av läs- och 

skrivutredningar. 

 

Ort och datum………………………………………………………………. 

 

Underskrift:……………………………………………………………………………………

………………………….... 

 

Kontaktuppgifter  

 

Mailadress…………………………………………. 

 

Telefon…………………………………. 

 

 

Bernt-Åke Bärling 

Kolarbo 30 

774 97 Fors 

mailto:Bernt-ake.barling@avesta.se

