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Hur upptäcker lärare elever i läs- och skrivsvårigheter? 

En kvalitativ studie om hur lärare upptäcker läs-och skrivsvårigheter och vilka insatser som kan 

komma till hands inom läs-och skrivsvårigheter. 

How do teachers discover students in reading and writing difficulties? 

A qualitative study of how teachers discover reading and writing difficulties and what actions 

may be relevant for students in reading and writing difficulties 

Årtal 2018 Antal sidor: 38 

_______________________________________________________ 

Syftet med studien är att undersöka hur några lärare upptäcker läs- och skrivsvårigheter, samt 

vilka insatser som görs vid misstanke om eller redan konstaterade läs- och skrivsvårigheter. 

Syftet är även att undersöka om vårdnadshavare lyfter sin oro om att deras barn misstänks vara 

i läs-och skrivsvårigheter och hur man som lärare handskas med deras oro. Som metod valdes 

en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer med sex pedagoger från olika kommuner. 

Studiens resultat visar att det är relativt enkelt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter om man 

har erfarenhet av läraryrket. De tecken som kännetecknar läs- och skrivsvårigheter är, enligt 

informanterna, fonologiska och språkliga svårigheter. I resultatet framgår det även att 

vårdnadshavare i många fall lyfter sin oro, men att man som lärare måste bemöta, lyssna och 

lugna vårdnadshavarna. Studiens resultat visar även att det är viktigt att man först gör 

anpassningar i klassrummet och sedan en kartläggning om det behövs av elevernas läs-och 

skrivsvårigheter. Slutsatsen är att det är viktigt med ett förebyggande arbete med tidiga insatser 

för elever i läs-och skrivsvårigheter. Slutsatsen är även att skolan bör lägga ner mer resurser på 

tekniska verktyg och fortbildningar.  

 

Nyckelord: insatser för läs- och skrivsvårigheter, läs- och skrivsvårigheter, 
kartläggning, fonologiska svårigheter, förebyggande insatser. 
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1. Inledning 

Dagens samhälle ställer höga krav på att samhällsmedborgarna ska kunna läsa och 

skriva för att klara sig i den miljö och livsstil som vi befinner oss i. I dagens läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) lyfts det fram att: 

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska 

språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och 

skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och 

för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 

språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket 2011:252). 

Skolan har ett ansvar att tidigt fånga upp elever i läs- och skrivsvårigheter för att kunna 

ge dem en chans att få tillgång till rätt stöd så att de kan övervinna sina läs-och 

skrivsvårigheter och för att kunna ge dem en chans att lyckas i livet. Det lyfts även fram i 

dagens läroplan, att läraren ska "stimulera, handleda och ge extra anpassningar eller 

särskilt stöd till elever som har svårigheter" (Skolverket 2011:14).  

Vi valde detta ämne för att man som lärare har ett ansvar att lära eleverna läsa och 

skriva. Vi som lärare måste ge dem en chans att bli självständiga individer som kan 

lyckas i deras framtid. Detta är ett stort ansvar och är av stor betydelse för elevernas läs- 

och skrivförmåga, vilket även gör denna studie relevant eftersom att man kan få en 

inblick i hur läs- och skrivsvårigheter kan upptäckas och vilka insatser som kan vara 

användbara. Detta tar även hänsyn till dagens läroplan då läraren ska ”ta hänsyn till 

varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket 

2011:14). 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur tillfrågade lärare i årskurserna 1–3 

upptäcker elever i läs- och skrivsvårigheter. Vi undersöker även vilka tecken som är 

vanligt förekommande och synliga hos elever i läs- och skrivsvårigheter. Syftet är även 

att undersöka vilka insatser som görs av de tillfrågade lärarna när de har upptäckt eller 

misstänker att en elev är i läs- och skrivsvårigheter.  
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1.2 Frågeställningar 
1. Hur upptäcker de tillfrågade lärarna elevers läs- och skrivsvårigheter i skolans 

tidiga år? 

2. Hur handskas man som lärare med vårdnadshavare som är oroliga över sitt barns 

läs- och skrivsvårigheter?  

3. Vilka insatser görs av de tillfrågade lärarna när de upptäcker elever i läs- och 

skrivsvårigheter? 

1.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras centrala begrepp och definitioner som är relevanta för studien. I 

detta kapitel presenteras även tidigare och relevant forskning, som utgör grunden för 

analysarbetet då den tidigare forskningen är vår teori. Kapitel 3 behandlar metod och 

material samt en redogörelse för hur vi har gått tillväga i vår empiriska undersökning. 

Kapitlet avslutas med studiens etiska överväganden och studiens validitet och 

reliabilitet. I kapitel 4 redogörs för resultaten och analysen i kategorier som är relevanta 

för studien. Dessa kategorier är: vårdnadshavare, tecken på läs- och skrivsvårigheter, 

insatser, kartläggning och åtgärdsprogram och till sist flerspråkiga elever. Därefter följs 

kapitlet upp med en resultatsammanfattning. Kapitel 5 består av en diskussion av metod 

och resultat. I uppsatsen avslutande kapitel, kapitel 6, diskuteras slutsatser och 

framåtblickar och vidare forskning. 

  



6 
 

2. Forskningsbakgrund 

Nedan ger vi definitioner på några begrepp som är av relevans för vår studie. 

2.1 Begrepp och definitioner 

Läs- och skrivsvårigheter innefattar alla svårigheter som har med skrivning och 

läsning att göra. Det finns problem med förståelsen och tolkningen av språket 

(Nationalencyklopedin 2018a).  

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet som beror på en språklig 

funktionsnedsättning. Denna funktionsnedsättning visar sig ofta vara brister i den 

språkliga funktionen. Dyslexi kan vara medfött och ärftligt (Nationalencyklopedin 

2018b).  

Fonologisk medvetenhet handlar om språkens ljudstruktur, hur språket fungerar 

och hur de förhåller sig till ljud snarare än hur det bildas eller dess utseende, till 

exempel hur man ljudar bokstäver till ord. Fokus ligger på hur bokstaven låter och inte 

hur den ser ut (Nationalencyklopedin 2018c). 

Psykometriska tester handlar om att mäta kognitiva förmågor. Dessa tester kan 

mäta hur man som elev ligger till i läs- och skrivutvecklingen och de kan tydliggöra om 

det finns några svårigheter och vad dessa svårigheter innebär (Thomas International 

Ltd 2018). 

Screeningtester inom läs- och skrivinlärningen handlar om att mäta till exempel 

fonologisk medvetenhet. Dessa tester genomförs för att identifiera individer som ligger i 

riskzonen för läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi (Svenska Dyslexiföreningen 2012). 

Normerade profilinstrument är till för att statistiskt behandla resultat, att 

undersöka om eleverna ligger i en jämn kurva i förhållande till jämnåriga kamrater eller 

inte (Svenska Dyslexiföreningen 2012). 

Flerspråkiga elever innebär i vår studie att elever har språkbehärskning och 

språkkunskaper i två eller fler språk. 
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Speciallärare är lärare som ansvarar för specialpedagogiska arbetsuppgifter inom 

skolan, till exempel kan det handla om att elever får specialundervisning i små grupper 

eller i klassrummet.  (Nationalencyklopedin 2018d). 

Specialpedagogens uppdrag i skolan är att underlätta och stödja de elever som är i 

behov av särskilt stöd, samtidigt som han eller hon ska finnas som stöd för lärare. 

Specialpedagogen har en handledande roll för lärare och de kan tillsammans samarbeta 

med anpassningar, stöd och utveckling hos elever som är i svårigheter 

(Framtidsutveckling i Sv 2018). 

Elevhälsoteam finns inom skola och i det teamet ingår rektor, speciallärare, 

specialpedagog, skolsköterska och kurator. Ibland kan även skolläkare och skolpsykolog 

ingå i teamet. Elevhälsoteamet arbetar tillsammans med berörda klasslärare för att 

hjälpa och stötta elever med inlärningsproblematik eller svårigheter. De utreder 

situationer med ett pedagogiskt perspektiv och syftet är att hjälpa eleven i klassrummet 

(Skolverket 2016). 

2.2 Tidigare forskning 

I de följande avsnitten behandlar vi tidigare forskning som är relevant för vår studie 

utifrån sex kategorier. Dessa kategorier är: tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter, 

lärarkompetens, kartläggning, insatser, relation till vårdnadshavare och till sist 

flerspråkiga elever. 

2.2.1 Tidiga tecken på läs- och skrivsvårigheter 

Att upptäcka elever som är i eller misstänks vara i läs- och skrivsvårigheter är en 

komplex uppgift, den kan både uppfattas som komplicerad och okomplicerad skriver 

Fridolfsson (2008:61).  

Det är viktigt att man som lärare diskuterar elevernas språkutveckling med andra 

kollegor, för att kunna upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede. 

Som lärare behöver man vara observant och uppmärksam kring elevers språkliga 

förmåga, då brister på en eller flera nivåer i språket kan leda till en försenad 

språkutveckling som i sin tur kan leda till läs- och skrivsvårigheter (Fridolfsson 

2008:61). 
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Det finns enligt Pavey (2017) en mängd olika tecken som kan kopplas till läs- och 

skrivsvårigheter och då gäller det att som lärare vara uppmärksam och känna igen de 

olika tecken som finns. De vanligaste tecknen som en lärare kan upptäcka är att elever 

som är i läs- och skrivsvårigheter behöver längre tid än sina kamrater vid läs- och 

skrivuppgifter. Hon menar att eleverna vanligtvis behöver arbeta mycket hårdare för att 

uppnå samma läs- och skrivfärdighet som sina klasskamrater. Även om eleverna gör 

dessa ansträngningar för att lära sig betyder det inte per automatik att de uppnår den 

grad av automatisering som förväntas när man lär sig läsa, skriva och stava, ibland 

uppnås den inte alls (Pavey 2017:27). Andra vanliga tecken är att eleverna har 

fonologiska svårigheter vilket medför problem med ordavkodning, stavning och 

bokstävernas utseende och ljud (Pavey 2017:26; Lundgren & Andersson 2002:63).  

Något som kan märkas redan i tidig ålder hos elever i läs- och skrivsvårigheter enligt 

flera forskare är att de kan ha en fördröjning med att lära sig prata. Det kan även visa sig 

att de har ett dåligt flyt i talet, dåligt ordförråd och stakar sig i en alltför hög 

utsträckning (Fridolfsson 2008:62; Williams & Lynch 2010:68; Lundgren & Andersson 

2002:22). Det kan även visa sig genom att eleverna ofta chansar på ord när de läser eller 

läser fel på ord som liknar varandra (Durid Glentow 2006:12–14; Andersson m.fl. 

2006:18; Lundgren & Andersson 2002:9). 

2.2.2 Lärarkompetens  

En viktig faktor för att kunna förebygga och upptäcka läs- och skrivsvårigheter är 

lärarens kompetens. En stor andel svenska elever har någon sorts läs- eller 

skrivsvårighet, vilket ställer höga krav på lärarna ute i skolorna. Lärarens färdigheter 

och kunskaper i skrivning och läsning är centrala för att kunna förebygga och upptäcka 

läs- och skrivsvårigheter hos elever (Andersson m.fl. 2006:48; Alatalo 2016:478).  

En viktig faktor enligt Alatalo (2012) är även att läraren har kunskaper i att kunna 

upptäcka elever i läs- och skrivsvårigheter. Att kunna identifiera var eleverna befinner 

sig i sin skriv- och läsprocess är betydelsefullt för att kunna veta om elever är i läs- och 

skrivsvårigheter och hur lärare kan hjälpa att stötta eleven (Alatalo 2012:11). Genom att 

läraren använder sig av olika arbetssätt och metoder i undervisningen utifrån varje elevs 

behov kan det främja elever i läs- och skrivsvårigheter (Tjernberg 2011:20).  
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Lärarens kompetens är viktig enligt Andersson m.fl. (2006) och Williams och Lynch 

(2010) då en lärare som är påhittiga i sitt arbetssätt som till exempel innebär kreativitet 

och varierande undervisning kan ge elever i läs- och skrivsvårigheter chansen att lyckas i 

sin kunskapsutveckling. Genom att dessa elever kan få hjälpmedel och en anpassad 

undervisning på samma villkor som de andra eleverna växer deras självförtroende 

(Andersson m.fl. 2006:48–49; Williams & Lynch, 2010:70). 

2.2.3 Kartläggning 

När misstankar har uppkommit att det finns elever i ens klass som är i läs- och 

skrivsvårigheter är det enligt Fridolfsson (2008) vanligt att en kartläggning görs och den 

ska i sin tur klarlägga och ge information om vilka områden i läs- och skrivutvecklingen 

som brister och vilka delar som behöver utvecklas (Fridolfsson 2008:237). Syftet med 

att göra en kartläggning enligt Ericsson (2010) och Fridolfsson (2008) är att så tidigt 

som möjligt kunna upptäcka eventuella svårigheter och arbeta med och underlätta dessa 

i ett tidigt skede. Syftet är även enligt forskarna att förstå svårigheternas karaktär och 

omfattning hos eleverna, det vill säga upptäcka vilka mekanismer som utgör hinder för 

elever och vilka elevernas starka sidor är för att se ett samband mellan läs- och 

skrivsvårigheterna och övriga förmågor (Ericsson 2010:257; Fridolfsson 2008:231). 

Innan en kartläggning genomförs är det viktigt enligt Ericsson (2010) och Pavey (2017) 

att man som lärare har tänkt efter noga vad syftet med att göra en kartläggning är, vad 

man vill ha svar på och komma fram till. Efter att en kartläggning genomförts kan det 

vara bra enligt Durid Glentow att samarbete med någon kollega för att tillsammans 

skapa bästa förutsättning och stöttning för berörd elev (Durid Glentow 2006:155–156). 

Kartläggningsunderlaget som ska användas för att kartlägga elevernas läs- och 

skrivsvårigheter kan i viss mån användas av lärare, men i det flesta fall är de endast 

tillgänglig för speciallärare, specialpedagoger eller legitimerade skolpsykologer. Det 

finns dock risker med att göra kartläggningar och dessa behöver man som lärare ha 

vetskap om. De risker som finns enligt Pavey (2017) är att kartläggningens bedömning 

kan ge falskt positiva eller falskt negativa utfall. Det kan till exempel identifiera problem 

där det inte finns något problem eller misslyckas med att upptäcka problem där det 

faktiskt finns problem (Pavey 2017:66–67).  
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Det finns normerade tester som är teoretiskt underbyggda och noggrant utformade med 

uppgifter som ska få fram ett värde. Värdet visar en statistik på hur eleverna presterar i 

jämförelse med sina jämnåriga kamrater, vilket visar om eleverna ligger i en jämn kurva 

eller inte. Det finns även normerade och psykometriska tester som används i syfte att 

bedöma elevers läs- och skrivförmåga (Svenska Dyslexiföreningen 2012). 

Psykometriska tester handlar om att mäta kognitiva förmågor, hur man till exempel 

ligger till inom läs- och skrivutvecklingen. Dessa tester kan tydliggöra om det finns 

några svårigheter och vilka dessa svårigheter är, för att lättare kunna sätta in rätt 

insatser och anpassningar (Thomas International Ltd 2018). Dock har vissa 

psykometriska tester en förmåga att ge en mer heltäckande bild av elevernas kognitiva 

förmågor.  

Det finns även normerade screeningtester och normerade profilinstrument som är 

avsedda att användas för att identifiera dyslexi om man med säkerhet vet med sig att 

eleverna i fråga har oöverstigliga läs- och skrivsvårigheter (Pavey 2017:60–67). 

Screeningtesterna i läs- och skrivsvårighet handlar oftast om fonologisk medvetenhet 

och innehållslösa ord enligt Svenska Dyslexiföreningen (2012). Dessa tester görs för att 

finna individer som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. 

Screeningtesterna ska efter grundlig analys ligga till grund för planering och utveckling 

av läs- och skrivundervisningen samt om det finns elever som är i behov av extra 

anpassningar och stöd (Svenska Dyslexiföreningen 2012).  

2.2.4 Insatser 

Om den tidigare kartläggningen visar att en elev är i läs- och skrivsvårigheter utformas 

ett åtgärdsprogram. Rektorn på skolan eller den som blivit tilldelad ansvaret som till 

exempel speciallärare eller specialpedagog har ett ansvar att göra ett åtgärdsprogram för 

elever i läs- och skrivsvårigheter. Andersson m.fl. (2006) beskriver att ett 

åtgärdsprogram är ett skrivet dokument där syftet är att ha en plan för hur man som 

lärare ska arbeta framåt med eleverna i undervisningen. Åtgärdsprogrammet ska 

innefatta långsiktiga och kortsiktiga mål som gör det möjligt för eleverna att se sina 

framsteg.  
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Det ska även innehålla vilket material som ska användas för att hjälpa eleverna samt 

vilken träning som behövs för att främja eleverna i sin läs- och skrivutveckling 

(Andersson m.fl. 2006:42). 

Enligt Durid Glentow (2006:169–170) och Pavey (2017:152) finns det möjligheter för 

läraren att göra insatser i klassrummet för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Vid nya arbetsområden är det viktigt att eleverna i läs- och skrivsvårigheter får extra tid, 

då dessa elever är i behov av mer tid vid inlärningssituationer. När nya arbetsområden 

ska presenteras i undervisningen är det viktigt att ge tydliga och muntliga instruktioner. 

För att underlätta läs- och skrivsvårigheter kan enligt forskarna Durid Glentow (2006) 

och Pavey (2017) bilder komplettera instruktioner. Vid redovisningar av arbetsområden 

kan man som lärare hitta alternativa redovisningsformer. Elever i läs- och 

skrivsvårigheter kan ha svårt att uttrycka sig i skrift och därför kan de till exempel få 

redovisa muntligt för att visa sina kunskaper (Durid Glentow 2006:169–170; Pavey 

2017:152).  

Enligt Alatalo (2016) kan datorer, iPads och andra inlärningsverktyg förändra 

lärandemiljön till något positivt för elever i läs- och skrivsvårigheter. De främjar 

elevernas läs- och skrivinlärning och kan ge nya möjligheter och utmaningar för läs- och 

skrivundervisningen utifrån deras förutsättningar (Alatalo 2016:492).  Enligt Pavey 

(2017) är det viktigt att använda sig av mycket sång, lek och rim i undervisningen när 

man som lärare har upptäckt elever i yngre åldrar som misstänks eller befinner sig i läs- 

och skrivsvårigheter. En sådan metod i undervisningen gör att eleven tränar minnet och 

kan på så sätt utveckla sin kunskapsinlärning (Pavey 2017:32).     

2.2.5 Relation med vårdnadshavare 

Samarbetet mellan skolan och hemmen anses som betydelsefullt för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Läraren har enligt Durid Glentow (2006) ett ansvar att ha en god 

relation med vårdnadshavare som sker med hjälp av en kommunikation som innefattar 

realism, öppenhet och ömsesidig respekt. Denna relation bidrar att ge eleverna bästa 

förutsättningarna för en god läs- och skrivutveckling menar forskaren. Att ha 

vårdnadshavare som engagerar sig i elevernas skolarbete som till exempel läxor kan 

bidra till en god läs- och skrivutveckling (Durid Glentow 2006:169–170).  
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Det största ansvaret för vårdnadshavare är enligt Durid Glentow (2006) att kunna ge 

elever i läs- och skrivsvårigheter en positiv inställning till skolan genom att själva 

engagera sig i elevens skriv- och läsutveckling. Det kan vara enkla saker som att 

berömma eleverna när de gjort något bra till att använda hjälpmedel i hemmen för att 

främja läs- och skrivutvecklingen (Durid Glentow 2006:169–170). Om föräldrar hör av 

sig och är oroliga över att deras barn kan vara i läs- och skrivsvårigheter måste man som 

lärare  enligt Pavey (2017) ta deras oro som en varning och vara mer uppmärksam i sin 

undervisning för att se om det kan stämma (Pavey 2017:48).  

2.2.6 Flerspråkiga elever 

För att upptäcka flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter utgår man enligt Pavey 

(2017) från samma faktorer som för svensktalande och svenskfödda elever, då tecknen 

för läs- och skrivsvårigheter ser likadana ut. Det är dock viktigt att läraren har i åtanke 

att det både kan handla om specifika läs- och skrivsvårigheter och begränsade 

språkfärdigheter. Pavey (2017) beskriver att det kan vara svårare att upptäcka 

flerspråkiga elevers läs- och skrivsvårigheter, då det kan vara svårt att skilja på om det 

är begränsade språkfärdigheter eller specifika läs- och skrivsvårigheter. Handlar det om 

begränsade språkfärdigheter behöver eleverna mer träning i det svenska språket och 

mycket mer tid för att kunna befästa tal- och skriftspråket. Om det handlar om läs- och 

skrivsvårigheter behöver eleverna anpassningar och stöd utifrån hans eller hennes 

behov och förutsättningar (Pavey 2017:110).  

Enligt Pavey (2017) finns det en risk att man som lärare drar förhastade slutsatser om 

att svårigheterna hos flerspråkiga elever beror på begränsade språkfärdigheter, likväl 

som det finns en risk att ha för bråttom med att förklara svårigheterna som läs- och 

skrivsvårigheter. Pavey (2017) beskriver att man som lärare kan försöka ta reda på 

elevernas nivå inom läs- och skrivförmågan på deras hemspråk, då det är en viktig 

indikation om eleverna är i läs- och skrivsvårigheter eller om det handlar om 

begränsade språkfärdigheter.  
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Har man en misstanke om att det finns flerspråkiga elever i läs- och skrivsvårigheter ska 

det göras en kartläggning i vanlig ordning. Dock kan kartläggningen vara svår att 

genomföra och använda då testerna ofta kräver nyanserade språkkunskaper som kanske 

inte finns att tillgå på elevernas modersmål. Om så är fallet är det bra om ett samarbete 

finns med en modersmålslärare eller en studiehandledare för att eleverna med annat 

modersmål ska kunna genomföra testerna (Pavey 2017:112,199). 

  



14 
 

3. Metod och material 

I detta kapitel redogör vi för studiens metod och urval, datainsamlingsmetod och 

analysmetod. Vi behandlar även undersökningens tillförlitlighet samt de 

forskningsetiska principer som studien tar hänsyn till. 

3.1 Metodval 

En kvantitativ metod innebär att det är en stor mängd data som behövs för att kunna ge 

ett resultat. Enkätundersökningar är en vanlig kvantitativ metod. Denna typ av 

undersökning ger en bred, men inte djup, kunskap om det område som undersöks (Patel 

& Davidson 2011:111–112). I denna studie valde vi att använda oss av en kvalitativ metod 

då vi kan med hjälp av den metoden gå in på djupet för att kunna ställa frågor, analysera 

och tolka svaren utifrån dess sammanhang. I en kvalitativ metod behöver man inte 

enligt Patel & Davidson (2011) ha en stor mängd data då det finns möjlighet och 

utrymme till att undersöka och tolka datan utifrån erfarenheter och uppfattningar i dess 

sammanhang. Det sammanhang som är relevant i denna studie är lärandemiljön. En 

vanlig metod att använda sig av när man gör en kvalitativ studie är att intervjua eller 

observera (Patel & Davidson 2011:81–83, 119–120). Den kvalitativa metoden, intervju, 

passar vår studie då vi kan få en grundlig inblick i hur olika lärare upplever och 

upptäcker läs- och skrivsvårigheter genom att vi kan analysera och tolka deras svar. 

Semistrukturerade intervjuer användes i studien då det gett möjlighet till detaljerade, 

öppna och fylligare svar. Vi genomförde sex semistrukturerade intervjuer. Det gav oss 

även möjlighet till att ställa följdfrågor för att få ett bredare perspektiv på hur 

informanterna upptäcker läs-och skrivsvårigheter samt vilka insatser som tillsätts. De 

semistrukturerade intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudupptagning vilket 

informanterna hade gett sitt godkännande till. Under intervjuerna förde vi även 

handskrivna anteckningar för att komplettera ljudupptagningen. Ljudupptagningen gav 

oss möjlighet till att transkribera, tolka och analysera informanternas svar och lyssna på 

svaren flera gånger. 
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3.2 Urval 

Urvalet av de informanter som valdes till studien är målstyrt då de valdes utifrån 

studiens syfte, att undersöka hur några lärare i årskurserna 1–3 upptäcker läs-och 

skrivsvårigheter. Studiens målstyrda urval blev placerad i tre kommuner i Sverige, två 

stora kommuner och en lite mindre kommun. Ett krav vi hade när vi valde informanter 

var att de skulle arbeta i årskurserna 1–3, på grund av att det är viktigt att upptäcka läs-

och skrivsvårigheter i tidiga åldrar för att underlätta elevernas fortsatta skolgång. Ett 

annat krav vi hade var att lärarna skulle vara utbildade och ha lärarlegitimation.  

Studiens urval utgick från personliga kontakter. Vi kontaktade åtta lärare på skolor vi 

har personliga kontakter med, varav sex lärare var intresserade av att delta i studien. 

Dessa sex lärare arbetar i grundskolans tidigare åldrar, årskurs 1–3. Tre av lärarna har 

en grundlärarutbildning F–6. Två av lärarna har en grundskollärarutbildning 1–7. En av 

lärarna har en grundskollärarutbildning F-3 samt en förskollärarutbildning. Lärarna 

som deltog i studien har olika lång erfarenhet av läraryrket. En av dem har arbetat 3,5 

år. Tre har arbetat 15–20 år i skolan. Två av lärarna som intervjuades har arbetat 30 år 

eller mer.  

Under intervjun ställdes en fråga kring om lärarna har fått någon kompetensutveckling 

kring läs- och skrivsvårigheter, vilket resulterade i olika svar. En lärare har gått fyra 

högskolekurser, en annan lärare har gått en högskolekurs medan fyra andra lärare 

endast har gått på enstaka utbildningsdagar eller föreläsningar under 

yrkesverksamhetens gång. 

3.3 Datainsamlingsmetod 

I denna studie valdes semistrukturerade intervjuer. Vi valde denna metod för att vi med 

hjälp av intervjufrågorna kunde ställa följdfrågor utifrån informanternas svar och även 

andra frågor. Frågorna i en semistrukturerad intervju är öppna och kan ge fylliga svar. 

Informanterna kan även känna sig bekväma i denna typ av intervju då det sker mer som 

ett samtal och inte som ett förhör. Informanterna kan svara utifrån sig själva och sina 

erfarenheter då det inte finns några rätta eller fel svar (Patel & Davidson 2011:81–82). 
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Informanterna kontaktades via mail med ett informationsbrev om studiens syfte och 

informanternas deltagande (se bilaga 1). Informanterna fick även en intervjuguide via 

mail med frågor för att kunna förbereda sig till intervjun. I intervjuguiden ställdes även 

en bakgrundsfråga kring antal år som aktiv lärare för att vi skulle få en inblick om 

erfarenhet av läraryrket har betydelse för upptäckter av läs- och skrivsvårigheter eller 

inte. Intervjuerna genomfördes med en lärare i taget och där läraren fick bestämma 

plats där intervjun skulle genomföras för att underlätta för informanterna och bevara en 

trygg miljö. Det skedde sex semistrukturerade intervjuer, som tog cirka 20–40 minuter. 

Under intervjutillfällena skedde en ljudupptagning samtidigt som vi förde anteckningar, 

som kom att underlätta för transkriberingen. 

3.4 Analysmetod 

Informanternas svar transkriberades utifrån ljudupptagningen och de handskrivna 

anteckningarna gicks igenom för att få fram en empiri och ett resultat. De 

transkriberade svaren analyserades och sorterades i olika kategorier med hänsyn till 

studiens syfte och frågeställningar. Även vårt material kunde kategoriseras naturligt 

utifrån intervjuguidens frågor.  

De kategorier som fastställdes utifrån informanternas svar var: vårdnadshavare, tecken 

på läs- och skrivsvårigheter, insatser, kartläggning och åtgärdsprogram och till sist 

flerspråkiga elever. Resultatet analyserades och tolkades utifrån forskningsfrågorna där 

vi jämförde likheter och skillnader för att få fram intressanta aspekter.  

3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska överväganden som studien tar hänsyn till är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Patel & Davidson 

2011:63). 

Informanterna fick information om studiens syfte och deltagande genom ett 

informationsbrev, vilket tar hänsyn till informationskravet. Informanterna får även 

information om att deras deltagande är frivilligt.  

 



17 
 

Det sker även genom att informanterna ger godkännande till att delta i studien, samt att 

de kan avbryta sitt deltagande utan några konsekvenser, därigenom uppfyller vi både 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. De får uppgifter om hur materialet 

kommer att användas och att deras namn och arbetsplats kommer att vara anonymt, 

vilket även här tar hänsyn till konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

3.6 Undersökningens tillförlitlighet 

Undersökningens tillförlitlighet stärks genom att det skedde en ljudupptagning under 

intervjuerna, samt att vi transkriberade svaren och våra handskrivna anteckningar som 

skrevs under intervjutillfällena. Ljudupptagningen, anteckningarna och 

transkriberingen överensstämmer med varandra vilket bidrar till tillförlitlighet (Patel & 

Davidson 2011:102–105). 

Tillförlitligheten förstärks genom att vi som skribenter har intervjuat på varsitt håll. 

Detta för att informanterna skulle behålla en trygghet och bekvämlighet, samt att det 

kan underlätta för diskussion i och med att vi redan kände varandra. Vi säkerställde 

empirin genom ljudupptagning och transkribering, då vi genomförde intervjuerna på 

varsitt håll. Detta gav oss möjlighet att kunna gå tillbaka och analysera resultatet och 

finna likheter och skillnader. 

Eftersom informanterna fick tillgång till missivbrev och intervjuguide så var de väl 

förberedda på vad som förväntades av dem. Med endast sex informanter och 

semistrukturerade intervjuer som metod kan inte resultatet ses som generaliserbart och 

visar då att resultatet inte är giltigt för alla lärare.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån fem kategorier: tecken på läs- och 

skrivsvårigheter, vårdnadshavares roll, insatser, flerspråkiga elever och kartläggning 

och åtgärdsprogram. Dessa kategorier urskildes med hänsyn till studiens 

frågeställningar och syfte. I senare avsnitt presenteras studiens analys med 

kategorisering utifrån studiens frågeställningar. Avslutningsvis finns tabell1, som är en 

matris från vad informanterna har sagt. I resultat och analyskapitlet namnges 

informanterna med bokstäverna A-F för att tydliggöra vem som säger vad. 

4.1 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av vår insamlade data med utgångspunkt från 

intervjuguiden (se bilaga 2). 

4.1.1 Tecken på läs- och skrivsvårigheter 

Informanterna framhåller att alla elever utvecklas och lär olika, men att det finns många 

olika tecken som kan tyda på att elever kan befinna sig i läs- och skrivsvårigheter. De 

flesta svårigheterna upptäcks redan i förskoleklass enligt informanterna.  

Informant F: 

Man upptäcker ganska snabbt om eleven har svårigheter. Man kan upptäcka det genom att 

eleverna har ett stort ointresse. 

Informant E: 

Man upptäcker ganska snabbt genom att eleverna inte tar till sig något kring arbetet om språklig 

medvetenhet, samt om det tar väldigt lång tid att lära sig till exempel bokstäverna. 

Det vanligaste tecknet på att elever kan befinna sig i läs- och skrivsvårigheter enligt 

informanterna är fonologiska svårigheter som innefattar att eleven har svårt att ljuda 

bokstäver och ord. Det innefattar även att eleverna har svårigheter att höra hur ett ord 

låter, till exempel om det är ett långt eller kort ord. Informanterna belyser även att ett 

annat vanligt tecken är att eleverna inte är språkligt medvetna.  
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Detta kan visa sig genom att eleverna har ett ointresse för bokstäver och ord, att de har 

dåligt ordförråd och svårt med rim, ramsor och ordlekar. Informanterna talar om att det 

även kan ha svårt att känna igen bokstäverna, samt komma ihåg dessa då 

långtidsminnet är svagt, vilket tyder på att de behöver få mer tid i 

undervisningssituationer. 

Informant A: 

Eleverna kanske bara är lite långsamma i sin inlärning vilket inte behöver betyda att de har läs- 

och skrivsvårigheter utan bara behöver mer tid.  

Informant F: 

Det är viktigt att ha i åtanke att barn utvecklas olika, men om ett barn inte alls är intresserad så 

är det bättre att göra en insats tidigt än att vänta. Visar det sig att det bara handlade om mognad 

plockas insatsen bort. 

Ett annat tecken som informanterna påpekar är att eleverna har svårt att knäcka 

läskoden. De har även svårigheter med att sätta ihop och ta isär ord. När informanterna 

har märkt eller misstänker att en elev är i svårigheter sätter de in tidiga insatser för att 

förhindra att svårigheterna blir värre. De informerar att det är bättre att sätta in insatser 

tidigt än att vänta. De hävdar även att det är viktigt att eleverna får stimulans i språket 

för att det ska vara motiverande och intressant att vilja utveckla sin läs- och 

skrivinlärning. 

4.1.2 Vårdnadshavare 

De flesta informanter framhåller att många vårdnadshavare lyfter sin oro kring att deras 

barn är i läs- och skrivsvårigheter, oftast lyfts detta vid första utvecklingssamtalet under 

hösten. Två av informanterna håller dock inte med, de har erafenhet av att 

vårdnadshavare inte vill höra eller acceptera att deras barn kan befinna sig i läs- och 

skrivsvårigheter. Vårdnadshavare som lyfter sin oro kring att deras barn är i läs- och 

skrivsvårigheter har i många fall själva läs- och skrivsvårigheter, eller att det finns i 

släkten. Informanterna menar att det är viktigt att försöka lugna vårdnadshavarna med 
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att det ibland kan ta lite längre tid för vissa elever att komma igång med läsningen och 

skrivningen. 

Informant F: 

Många föräldrar är oroliga när deras barn börjar skolan och inte kan läsa. Jag brukar lugna dem 

med att det är mitt jobb att lära ut det. 

De beskriver även vikten av att informera vårdnadshavarna om att läsa och träna på 

bokstäver hemma om de känner en stor oro över deras barns läs- och skrivinlärning. 

Även om det förekommer att vårdnadshavare lyfter oro över att deras barn är i läs- och 

skrivsvårigheter finns det många vårdnadshavare som inte vill acceptera att deras barn 

är i läs- och skrivsvårigheter. De uppfattar sina barn duktigare än vad de är, då det 

ibland känns som att de skäms över att deras barn behöver extra stöd. Informanterna 

belyser vikten att bemöta och lyssna på vårdnadshavarnas synpunkter, oro och 

funderingar för att kunna ge eleverna de bästa förutsättningarna för att lyckas.  

Informant C: 

Det är väldigt ofta föräldrar har synpunkter på sina barns svårigheter eller kunnande. Det är 

oftast så att föräldrarna tycker att deras barn är ”duktigare” än vad de är.  

Informant D: 

Det gäller alltid att lyssna på föräldrarna, både om de är oroliga och om de tycker att barnet får 

för lite utmaningar. Det svåra är om jag som lärare inte ser samma sak som föräldern, men 

återigen lyssna på föräldrarna har man inte dem med sig blir det svårt. 

Informanterna talar om för vårdnadshavarna när de anar oro över att deras barn 

möjligtvis är i läs- och skrivsvårigheter. Detta för att så tidigt som möjligt kunna 

samarbeta och ge extra insatser för att förhindra att eleverna hamnar i läs- och 

skrivsvårigheter. Informanterna beskriver därför vikten av ett gott samarbete med 

vårdnadshavarna då de tillsammans kan göra en tydlig plan för att kunna hjälpa den 

berörda eleven.  

Informant E: 
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Det gäller att ha en tydlig plan som föräldern kan vara trygg i. En plan som belyser vad skolan 

gör och vad föräldrarna kan göra hemma. 

4.1.3 Insatser 

Under intervjutillfällena framkommer det att de flesta av informanterna är överens om 

att de i samråd med speciallärare eller specialpedagoger gör en plan för anpassningar i 

klassrummet om en elev misstänks vara i läs- och skrivsvårigheter. Det kan underlätta 

för eleverna som misstänks vara i svårigheter om det finns en tydlig plan med 

anpassningar och stöd. I klassrummet kan insatser såsom bildstöd, iPad, dator, konkret 

material, individanpassat material och extra genomgångar användas för att underlätta 

för eleverna.  

Informant F: 

De barn som har behov av att använda dator får göra det. I klassrummet arbetar jag enskilt med 

de elever som behöver extra stöd. Vi läser enkla texter som anknyter till deras intressen. 

Informanterna menar att eleverna även kan få möjlighet till att samtala mycket istället 

för att hela tiden skriva. De kan även få stöd i redovisningar genom att rita, fotografera 

eller göra en kort film istället för att skriva eller prata.  Några informanter tycker det är 

svårt att hitta rätt åtgärd för att kunna anpassa sin undervisning till eleverna som är i 

läs- och skrivsvårigheter. Informanterna påpekar vikten av en varierad undervisning 

med individanpassningar då alla elever lär sig olika. De individanpassningar det kan 

handla om är utifrån elevernas intresse, förkunskaper och tidigare erfarenheter.  

Informant C: 

Det är inte särskilt svårt att upptäcka att en elev har läs- och skrivsvårigheter. Det svåra är att 

hitta vilken åtgärd som bör sättas in för att underlätta för just den här eleven. 

Informanterna belyser vikten av tidiga insatser istället för att vänta. De belyser även 

vikten av samarbetet mellan speciallärare, elevhälsoteamet och specialpedagoger. Detta 

samarbete kan underlätta för lärare då de får hjälp med vilka insatser som kan hjälpa 

eleverna i läs- och skrivsvårigheter. Dessa insatser utgår ifrån ett individuellt 

åtgärdsprogram som har skapats till de elever som är i läs- och skrivsvårigheter.  
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I åtgärdsprogrammen finns en tydlig plan med tydliga mål som både dokumenteras och 

utvärderas i samarbete mellan lärare, speciallärare och specialpedagoger.  

Informant B: 

I åtgärdsprogrammen är det viktigt att insatserna är under en kort tidsperiod, till exempel 6–8 

veckor för att sedan utvärdera hur det har gått och om de har gett något resultat. 

I dessa åtgärdsprogram får eleverna tillgång till insatser och hjälpmedel som till 

exempel talsyntes, claroread och utformade program till dator och iPad. Det kan även i 

åtgärdsprogrammet finnas en plan för eleverna att få arbeta enskilt eller i mindre 

grupper hos specialläraren eller specialpedagogen.  Åtgärdsprogrammet innefattar 

långsiktiga och kortsiktiga mål för eleven att uppnå. Informanterna framhåller att de 

önskar ha mer tid tillsammans med speciallärare och specialpedagoger då de känner att 

de själva inte alltid räcker till för att kunna ge alla elever de bästa förutsättningarna i 

undervisningen. En viktig del är att utvärdera de anpassningar och insatser som har 

gjorts tillsammans med eleverna.  

Detta för att eleverna själva ska få möjlighet att uttrycka sig hur de tycker att arbetar har 

gått hittills samt om det är något som de vill förändra. Eleverna behöver känna att 

insatserna och anpassningarna underlättar för dem och att det bidrar till en positiv 

utveckling. 

Informant F: 

Självklart måste jag se till att alla elever ska ha anpassat material efter sin nivå. Jag som lärare 

ska möta alla barn där de är i sin kunskapsinlärning. 

4.1.4 Kartläggning och åtgärdsprogram 

När elever misstänks vara i läs- och skrivsvårigheter görs först anpassningar i 

klassrummet och sedan en kartläggning för att upptäcka vilka svårigheter som finns 

inom läs- och skrivinlärningen.  

Informant E: 

Jag gör de anpassningar jag kan i klassrummet, till exempel att eleven kan göra andra typer av 

arbetsuppgifter eller får använda sig av dator eller iPad.  
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Informant A: 

Räcker inte anpassningarna i klassrummet till görs en djupare kartläggning som kan tydliggöra 

om eleven är i behov av särskilda åtgärder eller ett åtgärdsprogram. 

Kartläggningen klargör vad för svårigheter det handlar om, vilket ger en tydlig bild av 

vilka insatser som behöver sättas in. Kartläggningens genomförande ser olika ut 

beroende på vilken skola eleverna går på och vilken kommun skolan tillhör. Några 

informanter säger att kartläggningen utförs av speciallärare eller specialpedagog, medan 

några andra informanter säger att de själva utför kartläggningen då de känner eleverna 

bäst.  

Informant F: 

På våran skola tar vi kontakt med specialläraren och låter henne göra olika tester. Om det 

framgår att det finns anledning till att tro att det finns läs- och skrivsvårigheter göras en 

kartläggning av eleven. Kartläggningen görs av ansvarig pedagog eftersom den ser eleven under 

elevens skoldag i alla olika situationer. Sedan lägger vi tillsammans upp en plan hur vi ska gå 

vidare beroende på vad som kommer fram i tester och kartläggningen. 

När läraren själv eller specialpedagog eller speciallärare utför kartläggningen utgår de 

från en kommunmall som innehåller olika tester för att undersöka eleverna läs- och 

skrivkunskap. Efter att en kartläggning har genomförts är det alltid rektor, speciallärare 

eller specialpedagoger som avgör om ett åtgärdsprogram ska verkställas eller inte. 

Informanterna belyser vikten av att ha ett gott samarbete med speciallärare och 

specialpedagoger, för att de tillsamman ska ge bästa förutsättningar för elever i läs-och 

skrivsvårigheter att lyckas i sin framtida och fortsatta skolgång.  

4.1.5 Flerspråkiga elever 

När det kommer till flerspråkiga elever menar informanterna att det är svårare att 

upptäcka om de befinner sig eller kan befinna sig i läs- och skrivsvårigheter. De tycker 

det är svårare då det kan bero på begränsade språkfärdigheter eller specifika läs- och 
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skrivsvårigheter. Informanterna menar att det i vissa fall kan vara svårt att skilja mellan 

dessa då eleverna har ett annat modersmål.  

Informant D: 

Det är svårt att upptäcka elevernas svårigheter, det är svårt att veta vad som är vad. Om det 

handlar om läs- och skrivsvårigheter på båda språken eller om det handlar om okunskap i det 

svenska språket. 

Informanterna belyser vikten av att testa elevernas språkliga nivå, både på elevernas 

modersmål och det svenska språket. Har eleverna svårigheter med sina modersmål är 

det ett tecken på att de är i läs- och skrivsvårigheter både i det svenska språket och 

modersmålet. När dessa tester ska genomföras framhåller informanterna vikten av att 

ha ett gott samarbete med modersmålsläraren för att arbetet ska bli så effektivt som 

möjligt.  

Informant F: 

Vi har flerspråkiga barn i klassen och ibland känns det som att man ramlar mellan två stolar. Är 

det läs-och skrivsvårigheter eller beror det på flerspråkigheten. Men det är viktigt att ha kontakt 

med barnets modersmålslärare. Är det inga svårigheter på det ”egna” språket är det sällan det 

handlar om läs- och skrivsvårigheter. 

 Informanterna menar att de tecken som är specifika för läs- och skrivsvårigheter är 

samma tecken för flerspråkiga elever. De framhåller dock att eleverna ibland kan ”ramla 

mellan två stolar” då flera lärare vill vänta ett tag och se om det blir något resultat i läs-

och skrivinlärningen än att sätta i tidiga insatser. Handlar det om begränsade 

språkfärdigheter behöver eleverna i fråga bara mer tid, medan om det handlar om 

specifika läs- och skrivsvårigheter behöver eleverna få tidiga insatser som stöttar och 

underlättar deras inlärning. 
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4.2 Analys 

Nedan presenteras en analys av resultatet med hänsyn till forskningsfrågorna som 

kategoriserades. 

4.2.1 Hur upptäcker de tillfrågade lärarna elever i läs- och 

skrivsvårigheter i skolan tidiga år? 

De likheter som framkom av resultatet är att informanterna är överens om att ett vanligt 

förekommande tecken på läs- och skrivsvårigheter handlar om att eleverna har 

bristfällig fonologisk och språklig medvetenhet. En annan likhet är att de flesta 

informanter håller med om att det tar lång tid för elever i läs- och skrivsvårigheter att 

lära sig den språkliga medvetenheten. De är även överens om att eleverna behöver få 

mer tid i undervisningssituationer på grund av att de tar längre tid att lära sig. 

En skillnad som upptäcktes i samband med resultatet är att det endast är ett fåtal 

informanter som framhåller att ett tecken på läs- och skrivsvårigheter är ointresse för 

bokstäver hos eleverna. De andra informanterna menar att det beror på bristande 

kunskap. Informanterna som inte håller med att ett tecken på läs- och skrivsvårigheter 

är ointresse, menar istället att det kan handla om till exempel koncentrationssvårigheter 

eller omognad. 

Informant A: 

Det finns många elever som är enormt små och ointresse för bokstäver behöver inte vara läs- 

och skrivsvårigheter, utan det kan bero på andra faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara 

omognad och koncentrationssvårigheter. 
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4.2.2 Hur handskas man som lärare med vårdnadshavare som är 

oroliga över sitt barns läs- och skrivsvårigheter? 

Utifrån resultatet om vårdnadshavare som lyfter sin oro om att deras barn befinner sig i 

läs- och skrivsvårigheter finns det delade åsikter om bland informanterna. De flesta 

framhåller att vårdnadshavare ofta förmedlar sin oro, medan två av informanterna 

framhåller att det sällan händer. De som har erfarenhet av att vårdnadshavare lyfter sin 

oro ofta menar att det kan bero på att de själva haft läs- och skrivsvårigheter eller att det 

finns i släkten. De som inte har denna erfarenhet menar att det kan bero på att 

vårdnadshavarna har svårigheter att acceptera att deras barn är i behov av särskilt stöd 

på grund av läs- och skrivsvårigheter. 

Informant D: 

Vårdnadshavare lyfter sällan sin oro, jag tror att det beror på att de inte vill höra att deras barn 

har svårigheter. 

Informant A: 

Det är väldigt många vårdnadshavare som lyfter sin oro om att deras barn har läs- och 

skrivsvårigheter, ofta beror det på att det finns i släkten. I det läget lugnar jag vårdnadshavarna 

med att arbeta med det svenska språket hemma och att vi i skolan ska vara uppmärksamma på 

elevens utveckling. 

En likhet som framkom var att alla informanter är överens om att man måste bemöta 

och lyssna på vårdnadshavarna. De menar att det handlar om att ta deras åsikter på 

allvar och att sedan själva se efter i sin undervisning, om vårdnadshavarnas oro 

stämmer eller inte. 
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4.2.3 Vilka insatser görs av de tillfrågade lärarna när de upptäcker 

elever i läs- och skrivsvårigheter? 

Informanterna är alla överens om att tidiga insatser är positivt då det kan underlätta för 

elevernas läs- och skrivsvårigheter. De är även överens om att klassrumsanpassningar 

ska göras innan en kartläggning, då klassrumsanpassningar i vissa fall kan vara det som 

krävs.  

De klassrumsanpassningar som kan tillrättalägga elevernas behov för att stötta deras 

läs- och skrivsvårigheter är till exempel dator, iPad, individanpassat material och 

bildstöd. En skillnad som lyfts under intervjutillfällena är att tillgångarna på datorer och 

iPads ser annorlunda ut på olika skolor. Vissa informanter framhåller att de har ett 

begränsat utbud av datorer och iPads då de måste dela med resten av skolan. Några av 

informanterna framhåller att de inte har tillgång till iPads alls utan att de endast har 

tillgång till datorer. I dessa fall kan man som elev få tillgång till en enskild iPad om det 

framkommer att det finns specifika läs- och skrivsvårigheter, dock finns inte denna 

insats att tillgå i ett förebyggande syfte.  

Informant A: 

Jag önskar att det fanns mer tillgångar på datorer och iPads, speciellt med enskilda hörlurar för 

de elever som både behöver utmaning och hjälp.  

Informant E: 

Det finns tillgång till iPad och dator att använda som hjälpmedel för att stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Dock önskar jag att det fanns så att de kunde få en enskild iPad eller dator, då 

det kan bli som en naturlig del istället för bara någon enstaka dag eller lektion. 

En annan insats som finns att använda är kartläggningsmetoder för att undersöka 

eleverna kunskapsutveckling och kunskapsinlärning. Denna metod ser olika ut på 

skolorna som vi har undersökts. Alla skolor använder sig av en kommunmall men 

genomförandet ser olika ut. Några informanter genomför kartläggningen själva, då de 

menar att de känner eleverna bäst och ser eleverna under hela skoldagen. Några andra 

informanter berättar att kartläggningen genomförs av specialpedagog eller speciallärare, 

detta för att de har mer specialpedagogisk kunskap. 
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Informant C: 

Jag tycker det är viktigt att jag som klasslärare gör grunden i en kartläggning, det är ju jag som 

känner eleverna bäst. Sedan är det jättebra om jag har någon att diskutera med och någon som 

kan analysera testerna på djupet, och då är specialläraren eller specialpedagogen betydelsefull.  

Informant D: 

Jag som klasslärare diskuterar min oro med specialpedagog eller speciallärare och efter det 

bestäms det om en kartläggning ska göras eller inte. Det är specialpedagogen eller specialläraren 

som gör kartläggningen då de har specifika kunskaper. 

 

Tabell 1: sammanfattning av vår analys med hjälp av en matris utifrån informanternas 

svar.  

 Vårdnadshavare Tecken Insatser Kartläggn. och 
åtgärdsprogr. 

Flerspråk. 
elever 

Inf. A Lyfter oro. Probl. med 
ljudavkodning, 
mognad? 

iPad, dator, 
bildstöd, 
klassrumsanpassn. 

Mall från skolan. 
speclärare 
genomför. 

Svårt att se 
vilka probl. 
det handlar 
om. 

Inf. B Lyfter inte oro så 
ofta. 

Tar lång tid 
och ointresse. 

Mindre grupp. 
Individanpassn. 

Samarbete med 
kollegor och EHT. 

Svårt att 
upptäcka. 

Inf. C Ofta synpunkter, 
”duktigare än de 
är”. 

Probl. m 
språklig 
medvetenhet. 

Svårt att finna rätt 
anpssn. Dator, 
samtal, intresse. 

Normerade tester, 
specträning. 
Klasslärare 
genomför. 

Svårt att 
upptäcka, 
kartlägga på 
både 
språken. 

Inf. D Vill inte höra att 
barnen har 
svårigheter. 

Bristande 
fonologisk 
medvetenhet. 

Claroread, mer tid, 
iPad, dator. 

Samarbete med 
speclärare. 

Svårt att se 
vilka probl. 
det handlar 
om. 

Inf. E Lyfter sin oro. Långsam 
utveckl. och 
inte språkligt 
medvetna. 

Talsyntes, dator, 
bildstöd, 
individanpassn. 

EHT, speclärare. Svårt att 
upptäcka, 
tveksam på 
orsak. 

Inf. F Lyfter sin oro. Ointresse och 
fonologiska 
svårigheter. 

Dator, enskilt arb., 
individanpassn. 

Genomförs av 
klasslärare. 

Ramlar 
mellan två 
stolar, svårt 
att 
upptäcka. 
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5. Resultatdiskussion 

I detta kapitel redovisas en tolkning och diskussion av analysen. Avslutningsvis 

redovisas en diskussion för vårt val av metod.  

5.1 Hur upptäcker de tillfrågade lärarna elever i läs- och 

skrivsvårigheter i skolan tidiga år? 

Det vanligaste tecknet på läs- och skrivsvårigheter visar sig genom att eleverna har 

bristande språklig-och fonologisk medvetenhet, vilket både forskarna och 

informanterna framhåller (Fridolfsson 2008:62; Lundgren & Andersson 2002:63,22; 

Pavey 2017:27; Williams & Lynch 2010:68). Vår tolkning är att detta tecken beror på att 

vi använder oss av språket hela tiden och därför kan man som lärare enkelt upptäcka 

avvikelser inom språkanvändningen.  

Informanterna redogör för att det är enkelt att upptäcka elever i läs- och 

skrivsvårigheter, men är det verkligen enkelt? I samband med att de säger att det är 

enkelt att upptäcka framhåller de även att det kan vara svårt att veta orsaken, om det är 

en mognadsfråga eller om det är specifika läs- och skrivsvårigheter. Vi tänker oss att det 

krävs erfarenhet inom läraryrket och läs- och skrivinlärningen för att kunna upptäcka 

tecken på läs- och skrivsvårigheter i ett tidigt skede. 

5.2 Hur handskas man som lärare med vårdnadshavare 

som är oroliga över sitt barns läs- och skrivsvårigheter? 

Informanterna har delade åsikter om vårdnadshavares oro kring att deras barn är i läs- 

och skrivsvårigheter. Vår tolkning av att det finns delade meningar är att det kan bero 

på vilken relation vårdnadshavare och lärare har. Har vårdnadshavarna förtroende för 

lärarna kan det vara enklare att diskutera synpunkter och åsikter som gynnar deras 

barns läs- och skrivinlärning.  

Vi anser med referens till forskare att kommunikation är A och O i alla sammanhang, då 

det kan bidra till förtroende, samarbete och goda relationer (Durid Glentow 2006:167).  
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Vår tolkning av när vårdnadshavare inte förmedlar sin oro är att det kan bero på 

vårdnadshavares acceptans och känsla över att deras barn eventuellt är i läs- och 

skrivsvårigheter och behöver särskilt stöd. Det kan handla om att vårdnadshavare 

skäms över att deras barn är i läs- och skrivsvårigheter som resulterar i att de inte vill 

acceptera. Detta oroar oss då elevernas läs- och skrivsvårigheter inte uppmärksammas, 

vilket gör att deras framtida skolgång och liv kan bli lidande då de inte kan läsa och 

skriva eftersom att samhället ställer dessa krav. Vi ser då en möjlighet att kunna bjuda 

in vårdnadshavarna att vara med under en skoldag, för att kunna se deras barns läs- och 

skrivsvårigheter med egna ögon. Forskarna menar att om vårdnadshavare visar oro över 

att deras barn befinner sig i läs- och skrivsvårigheter ska lärare ta denna oro på allvar 

och granska sin undervisning för att ta reda på om de ser samma sak som 

vårdnadshavarna (Durid Glentow 2006:169–170; Pavey 2017:48). 

5.3 Vilka insatser görs av de tillfrågade lärarna när de 

upptäcker elever i läs- och skrivsvårigheter? 

En insats som man kan göra under alla undervisningstillfällen enligt forskarna är att 

arbeta förebyggande så att eleverna inte hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Att arbeta 

förbyggande handlar om lärarkompetens (Andersson m.fl. 2006:48; Alatalo 2016:478; 

Durid Glentow 2006:165–166). Har man lärarkompetens att arbeta förebyggande med 

den språkliga- och fonologiska medvetenheten i den dagliga undervisningen har 

eleverna större chans att lyckas i sin läs- och skrivutveckling (Durid Glentow 2006:165–

166). Det vi fick höra tidigt under vår insamling av data var att informanterna belyser 

vikten att sätta in tidiga insatser och att den språkliga- och fonologiska medvetenheten 

behövs tränas och utvecklas för att hjälpa elever i läs- och skrivsvårigheter. Det som vi 

uppmärksammat är att ingen av informanterna har belyst förebyggande arbete eller 

lärarkompetens, vilket kan ha sin grund i att informanterna kanske inte har tillräcklig 

kompetens eller kännedom om aktuell forskning för att kunna förebygga läs- och 

skrivsvårigheter i den dagliga undervisningen. 

Små anpassningar i klassrummet som till exempel att eleverna får individanpassat 

material, får använda sig av iPad eller dator, samt att de får använda konkret material 

kan hjälpa dessa elever (Alatalo 2016:492).  
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För att eleverna i läs- och skrivsvårigheter ska kunna få anpassning med dator eller iPad 

krävs det att skolan har tillgång till dessa. I många fall finns inte denna möjlighet, ibland 

kan det handla om att de kan få denna anpassning någon enstaka lektion för att skolans 

alla årskurser delar på ett antal datorer eller iPads. En möjlig tolkning av denna 

situation är att det handlar om att det finns olika tillgångar på datorer och iPads, vilket i 

sin tur kan handla om skolans prioriteringar och ekonomiska tillgångar. Vi anser att det 

bästa för att förebygga läs- och skrivsvårigheter skulle vara att varje klass hade en egen 

uppsättning med till exempel datorer eller iPads, för att få in denna insats som en 

naturlig del i undervisningen. Genom en individanpassad undervisning får varje elev 

samma förutsättningar att kunna lyckas vilket vi även strävar efter i vår framtida 

yrkesroll vilket även Tjernberg menar (2011:20).  

När elever misstänks vara i läs- och skrivsvårigheter och klassrumsanpassningarna inte 

riktigt räcker till görs en kartläggning. Denna kartläggning genomförs antingen av 

klassläraren själv eller av skolans speciallärare eller specialpedagog (Pavey 2017:66–67). 

Vi, skribenterna, har delade åsikter om hur kartläggningen ska genomföras. Vår 

tolkning är att fördelarna med att klassläraren genomför kartläggningen själv är att 

läraren känner eleverna bäst och ser eleverna under alla skoltimmar. Nackdelarna med 

att klassläraren gör detta är att det är tidskrävande och de speciella kompetenserna som 

en speciallärare eller specialpedagog har kan saknas. Vi, skribenterna, är eniga med 

informanterna att ett gott samarbete med speciallärare eller specialpedagog även är 

viktig när det ska tillsättas insatser.  

5.4 Metoddiskussion 

I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ metod med semistrukturerade 

intervjuer. Denna metod har gett oss svar på våra forskningsfrågor då vi kunde få 

inblickar i hur några lärare upptäcker elever i läs- och skrivsvårigheter, samt vilka 

insatser som tillsätts. Det har även gett möjlighet till att få en inblick via informanterna i 

att vårdnadshavarna lyfter sin oro kring att deras barn är i läs- och skrivsvårigheter, 

samt hur man som lärare kan bemöta vårdnadshavares oro. Denna metod gav oss även 

möjlighet att uppfylla studiens syfte. 
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Informanternas svar var ganska eniga, vilket gjorde oss medvetna om att fler 

informanter hade varit bra. Hade informanterna varit fler hade vi möjligtvis fått ett 

bredare perspektiv då åsikterna kanske hade varit mer divergerande. 
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6. Avslutning 

I detta kapitel redovisas en slutsats av studiens resultat och analys. Avslutningsvis 

diskuterar vi eventuella förslag till framtida forskning kring läs- och skrivsvårigheter. 

6.1 Slutsats 

Efter denna studie är vår slutsats att för eleverna i läs- och skrivsvårigheter är det viktigt 

med ett förebyggande arbete med tidiga insatser. Det är även betydelsefullt att 

fonologisk och språklig medvetenhet behandlas i undervisningen då det är vanligt att 

elever i läs- och skrivsvårigheter har stora brister i detta. För att även kunna gynna 

elevernas läs-och skrivutveckling är relationen med vårdnadshavarna betydelsefull. 

Detta för att eleverna då kan få möjlighet till stöd och hjälp både i hemmiljön och 

skolmiljön. 

Våra resultats betydelse för skolan handlar om att skolan behöver lägga ner mer 

resurser på att finna rätt sorts anpassningar för eleverna i läs- och skrivsvårigheter. De 

anpassningar som framförts mest av informanterna är behovet av iPads och datorer, 

vilket tyder på att skolan bör ha tillgång till fler. Skolan borde även satsa på att fortbilda 

sina lärare utifrån den aktuella forskningen kring läs-och skrivsvårigheter för att öka sin 

lärarkompetens. 

Ur ett samhälleligt perspektiv ska alla människor ha samma förutsättningar och 

möjligheter att kunna nå sina mål i livet. För att detta ska vara möjligt bör de få tillgång 

till en skola som arbetar förebyggande och språkligt och fonologiskt medvetet under alla 

undervisningstillfällen. Detta för att man som medborgare i dagens samhälle inte klarar 

sig utan att kunna läsa och skriva.  

6.2 Framåtblickar 

Vi känner generellt att det behöver finnas fler studier om hur man upptäcker läs- och 

skrivsvårigheter som lärare och vad för tecken som är vanligast och som tyder på att en 

elev kan befinna sig i läs- och skrivsvårigheter.   
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När vi sökte efter detta ämne hittade vi böcker, artiklar och uppsatser som generellt tar 

upp upptäckten av läs- och skrivsvårigheter tillsammans med mycket annat, till exempel 

insatser och kartläggning. Det vi önskade att det fanns mer av är specifika studier, 

artiklar och böcker som endast inriktar sig på tecken som tyder på läs- och 

skrivsvårigheter, hur de upptäcks och vilka specifika insatser som kan vara relevanta. 

Det skulle kunna underlätta om det fanns konkreta exempel att läsa. Detta för att det är 

ett viktigt ämne och något som alltid kommer att finnas kvar inom skolmiljön. 

Något som skulle vara intressant att göra i framtiden är att göra en studie under en 

hösttermin i årskurs 1. Studiens syfte skulle då vara att undersöka hur en eller några 

lärare upptäcker elever i läs- och skrivsvårigheter i undervisningsmiljöer. Samt 

undersöka vad som är de vanligaste tecknen och vilka tecken man som lärare behöver 

vara uppmärksam och observant på. Syftet skulle även vara att undersöka vad lärare gör 

när de upptäckt att elever misstänks eller befinner sig vara i läs- och skrivsvårigheter. 

Studien skulle innefatta att man som skribent är med i klassrumsmiljöer och observerar 

under en längre period.  
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Bilaga 1 

Information om examensarbete om lärares upptäckter av och insatser gällande elever 

med läs- och skrivsvårigheter 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola som just nu skriver vårt 

examensarbete inom grundlärarprogrammet F-3. Vi har valt ämnet svenska och syftet 

med arbetet är att undersöka hur några lärare i årskurserna 1–3 arbetar kring elever 

som är i läs- och skrivsvårigheter. Vi har valt detta ämne då vi under vår utbildning har 

fått förståelse för hur viktiga skolans tidiga skolår är för läs- och skrivinlärning. Genom 

att undersöka hur några lärare arbetar med att upptäcka läs- och skrivsvårigheter i de 

tidiga skolåren får vi en mycket nyttig erfarenhet och lärdom i vårt framtida yrke som 

lärare.  Denna studie kan förhoppningsvis bidra till att yrkesverksamma lärare kan 

upptäcka och göra ytterligare betydelsefulla insatser för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. 

Det praktiska genomförandet kommer att ske genom sex stycken semistrukturerade 

intervjuer med lärare i årskurs 1–3. Vi har vi valt att kontakta lärare på ett antal skolor 

för att få flera olika infallsvinklar. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna 

undersökning.  

Ditt deltagande innebär att svar på ett antal intervjufrågor kring elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Intervjuerna, som kommer äga rum på den plats du väljer, förväntas ta 

cirka 20–30 minuter. Dina svar kommer att spelas in med hjälp av en mobiltelefon för 

att underlätta transkriberingen. Inspelningen kommer ge oss möjlighet till att tolka 

svaren och kunna gå tillbaka till dem vid behov. Som informant erbjuds du att ta del av 

det fullbordade arbetet om intresset finns. 

Etiska förhållningssätt 

Vi kommer att ta hänsyn till de etiska principerna kommer att ta hänsyn till denna 

undersökning. Informationskravet innebär att du får information om studiens syfte och 

varför du är utvald att delta, vilket uppnås genom detta brev. Konfidentialitetskravet 

innebär att du som informant och din verksamhet hålls anonyma i arbetet. Det betyder 

även att ditt deltagande är frivilligt och att du har rätten att avbryta ditt deltagande utan 

några negativa konsekvenser. Samtyckeskravet innebär att du lämnar ditt godkännande 

att delta i denna undersökning. Nyttjandekravet innebär att vi informerar om hur 

materialet kommer att användas i denna undersökning. 

Vi ser fram emot ett gott samarbete med dig! 

Med vänliga hälsningar Alice Strömberg och Malin Almqvist.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

1. Om du tar över en klass, får du information om eventuella läs- och 

skrivsvårigheter hos vissa elever? Till exempel att du behöver "hålla ett extra öga" 

på någon, eller anpassa något arbetsområde? 

2. Vad skulle du säga är de första tecknen som du ser kring läs- och 

skrivsvårigheter? Finns det något specifikt eller är det olika från gång till gång? 
3. Är det svårt att upptäcka en elev i läs- och skrivsvårigheter? 

4. Hur går du vidare när du misstänker att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

Exempelvis gör en egen kartläggning eller kontaktar 

speciallärare/specialpedagog? Samarbetar du med speciallärare/specialpedagog 

kring den eleven? Hur läggs samarbetet upp? Hur skulle du önska att det såg ut? 
5. Hur går kartläggningen till när en elev misstänks vara i läs- och skrivsvårigheter? 

Finns det ett färdigt kartläggningsmaterial som du använder dig av eller gör du 

egen kartläggning utifrån tidigare erfarenheter? Finns det någon viss 

kartläggningsmetod som du föredrar att använda? 

6. Händer det att du får information från vårdnadshavare som är oroliga eller 

fundersamma kring sitt barns läs- och skrivsvårigheter? Hur handskas du med 

det? 
7. Vilka insatser gör du i klassrummet när du upptäckt en elev i läs- och 

skrivsvårigheter? Får de använda dator? ASL? 
8. Hur tänker du kring att eleverna i de lägre årskurserna är ganska små och 

utvecklas olika med tanke på läs- och skrivinlärning? De kanske bara är lite 

långsamma i sin inlärning vilket inte behöver betyda att de har läs- och 

skrivsvårigheter utan behöver bara mer tid. 
9. Vilka resurser finns/önskar du för att stötta elever i läs- och skrivsvårigheter? 

10. Utformas undervisningen så att den blir extra stimulerande för dessa elever? 

11. Använder du samtal i läs- och skrivundervisningen? Får de möjlighet att ibland 

samtala om saker och ting istället för att skriva? 
12. Samtalar du med eleven i fråga kring hur han eller hon upplever sin läs- och 

skrivinlärning/utveckling? 

13. Har ni flerspråkiga barn i er klass? Har ni tvekat någon gång om det handlar om 

språkliga svårigheter eller om det handlar om läs- och skrivsvårigheter? Är det 

svårare att upptäcka dessa elever, på vilket sätt? 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken utbildning har du? 

2. Hur lång erfarenhet har du av läraryrket? 

3. Kompetensutveckling kring läs- och skrivsvårigheter? 

 


