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Syftet med denna studie är att ta reda på hur verksamma lärare i Sverige arbetar med att 

stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i åk F-3. Vi genomförde en kvantitativ studie 

genom att informanter svarade på ett elektroniskt enkätformulär samt kompletterade vi 

materialet med ett par intervjuer, och därmed fick studien både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. Resultatet visar att informanterna anser att de har de teoretiska kunskaper 

som krävs och insikt i att det krävs olika metoder och arbetssätt för att kunna individanpassa 

undervisningen. De uppger också att de har en god kompetens som gynnar elevers läs- och 

skrivutveckling och att de vill utveckla sin egen undervisning. I studien framkommer olika 

svårigheter som kan leda till att anpassningen för elever med läs- och skrivsvårigheter blir 

lidande, exempelvis för stor klass, för knappt med material och för mycket annat arbete. Det 

finns olika uppfattningar bland informanterna vad gäller när åtgärder ska sättas in för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Det ser också olika ut i vad mån speciallärare tar hand om de 

specifika insatserna, De flesta informanterna anser att eleverna bör läsa enskilt för dem, men 

det finns olika uppfattning om huruvida det är en tillräcklig åtgärd för en elev med läs- och 

skrivsvårigheter att läsa varje dag. 

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: kompetens, läs- och skrivinlärning, metoder, förebyggande arbetssätt, läs- och 

skrivutveckling, läs- och skrivsvårigheter, individanpassning, specialpedagog 
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1 Inledning 
  

Det är av stor vikt att elever lär sig att läsa och skriva för att kunna ingå i det demokratiska 

samhället. Det är viktigt att elever kan uttrycka sig, se saker ur andra perspektiv och ta beslut 

gällande sig själva (Regeringskansliet, 2017). I dagens samhälle krävs en kritisk förmåga hos 

barn och vuxna. En god läs- och skrivförmåga bidrar till en god källkritik, så att eleven kan 

sålla information och förstå vad som är riktigt och vad som är ofullständigt (Schmidt 2016, s. 

10). I läroplanen betonas också att elever ska fostras till demokratiska medborgare, att de ska 

kunna hantera det svenska språket i både tal och skrift samt kritiskt granska information 

(Skolverket 2018a, s. 1–6). 

  

Cirka 10–15 % i varje årskull beräknas ha någon form av läs- och skrivsvårigheter (Lukimat, 

u.å.). Graden av läs- och skrivsvårigheter kan variera. Lättare svårigheter beräknas kunna 

tränas bort, men andra elever får bestående problem och får kämpa genom hela skolgången. 

Läs- och skrivsvårigheter innebär bland annat att elever har problem med avkodning, 

rättstavning, läsflyt och läsförståelse. Dyslexi ingår i spektret av läs- och skrivsvårigheter, 

men elever med dyslexi har ofta en annan problematik som har att göra med den fonologiska 

medvetenheten. Detta kan inte tränas bort helt men kan främjas och strategier kan ges för att 

kunna klara av skolan ändå. Fokus i föreliggande studie ligger i huvudsak på de pedagogiska 

faktorer som bidrar till att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter. Hjärnforskaren Ingvar 

(u.å.) menar att det är brister i pedagogiken som gör att elever inte lär sig läsa och skriva i 

samma utsträckning som förr; pedagoger har inte den kompetens som behövs angående den 

läs- och skrivinlärning som sker hos elever. 

  

Ingvar (u.å.) såväl som Fridolfsson (2015, s. 246) tar upp hur viktigt det är med förebyggande 

arbete, att åtgärder bör sättas in tidigt. Det uppföljande arbetet är sedan minst lika viktigt. 

Fridolfsson (2015, s. 236) poängterar att ett vanligt problem är just att insatser sätts in för sent 

för elever med läs- och skrivsvårigheter, eftersom man tror att problemen ska växa bort. Det 

bidrar till att det finns en risk att dessa elever drabbas negativt, eftersom de då riskerar att 

hela tiden hamna efter sina klasskamrater kunskapsmässigt. I samband med detta finns risken 

för att elever tappar sin motivation och upplever en känsla av hopplöshet. Detta behöver 

motverkas och förebyggas för att elevers framgång i skolan inte ska äventyras. Vi vill med 

föreliggande studie ta reda på hur pedagoger runt om i Sverige som arbetar med elever i 

årskurs F–3 väljer att arbeta med de elever som har eller tenderar att få läs- och 

skrivsvårigheter. Vilka stödinsatser sker i klassrummet och vilka förebyggande insatser anser 

man viktiga? 
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1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Stödjande insatser sätts ofta in allt för sent för elever som har eller riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter, och i samband med detta ökar risken för att elever utvecklar en dålig 

självkänsla och motivation. Syftet med föreliggande studie är att ta reda på hur verksamma 

lärare runt om i Sverige arbetar med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i åk F–3. 

  

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 

  

1. Anser lärare i åk F–3 att de har tillräcklig kunskap om läs- och skrivinlärning? 

2. På vilket sätt arbetar lärare i åk F–3 med att upptäcka elever som ligger i riskzonen för 

läs- och skrivsvårigheter? 

3. Hur kan förebyggande arbetssätt och metoder främja elevers läs- och skrivinlärning 

enligt lärare i åk F–3? 

4. Vilka stödinsatser kan lärare bidra med för elever med läs- och skrivsvårigheter i åk 

F–3?   

1.2 Uppsatsens disposition 

Studien disponeras enligt följande. I kapitel 2, Bakgrund, definieras viktiga begrepp som 

återfinns i studien, och vidare beskrivs bakgrund och tidigare forskning. I kapitel 3, Metod 

och material, presenteras datainsamlingsmetod och dess för- och nackdelar. Vi redogör också 

för urvalet av respondenter till studien samt hur databearbetningen och analysen gått till för 

att komma fram till resultatet. Vidare i kapitlet beskrivs de etiska principerna och hur vi tagit 

hänsyn till dem i föreliggande studie. I kapitel 4, Resultat, presenteras studiens 

resultatsammanfattning. Fråga för fråga presenteras resultaten i form av stapeldiagram samt 

vår tolkning av dem. Vidare ges en sammanfattning av svaren på de öppna enkätfrågorna där 

respondenterna fått skriva på egen hand. Slutligen ges en presentation samt tolkning gällande 

intervjuerna. I kapitel 5, Diskussion, diskuteras resultaten i en resultatdiskussion samt en 

metoddiskussion. Vidare i kapitlet diskuteras studiens pålitlighet och trovärdighet. 

Avslutningsvis reflekterar vi över vad vi tar med oss i vår kommande yrkesroll och förslag på 

fortsatt forskning beskrivs. 
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2 Bakgrund 
I det här kapitlet definieras i 2.1 viktiga begrepp som finns i studien och i 2.2 beskrivs 

bakgrund och tidigare forskning. 

2.1 Begreppsdefinitioner 
Här tydliggörs begrepp som återfinns i forskningsstudien. 

 

● Pseudoskrivning/-läsning innebär att barnet låtsasskriver/låtsasläser genom att 

försöka efterlikna och härma de vuxnas tillvägagångssätt. 

● Logografisk skrivning/läsning innebär att barnet kopierar ordbilder och loggor som 

hen känner igen, exempelvis ICA. 

● Fonemisk/alfabetisk skrivning/läsning innebär att barnet kan skriva/ läsa genom att 

ljuda fram stavelser som bildar ett ord. 

● Ortografisk skrivning/läsning innebär att barnet kan bilda ord genom att använda 

sig av inlärda bokstavskombinationer som läses som ett visst ljud. 

● Morfologisk skrivning/läsning innebär att barnet kan dela upp ordet i mindre delar 

och sätta dit ändelser.  

● Kartläggning innebär att läraren undersöker och beskriver samt gör anpassningar för 

att ge elever individuellt stöd. Det kan även ses som en vägledning för lärarens 

kommande undervisning.   

● Fonologisk medvetenhet innebär att barnet har kunskap om språkljuden och kan 

koppla fonem (språkljud) till grafem (bokstav). 

2.2 Bakgrund och tidigare forskning 

Elevers läsförmåga har försämrats genom åren samtidigt som antalet elever med läs- och 

skrivsvårigheter har ökat (Fridolfsson, 2015, s. 219–221). Snow (1998, s. 19–20) framhåller 

att kraven på läsning har höjts under åren; man måste som människa idag ha en hög 

läsförståelse för att klara kommande arbeten och studier. Idag vill man att hela befolkningen 

ska kunna läsa och förstå skrivna texter.  

 

Fridolfsson (2015, s. 219–221) ger en tillbakablick på hur det sett ut i Sverige förr och visar 

att man varit duktig på att sätta in stödåtgärder tidigt hos elever som behöver det. Så kallade 

hjälpklasser infördes under 1900-talet, men det tog sedan ca 30 år innan läsklasser för barn 

introducerades, det vill säga slutet av 1930-talet. 10 år senare kom läskliniken som utövades 

av speciallärare. Hit fick elever med läs- och skrivsvårigheter komma några timmar i veckan 

för att få stöd. Pedagogiken var helt skild från den ordinarie undervisningen. 

  

Fridolfsson (2015, s. 219–221) beskriver att organisationen såg annorlunda ut förr jämfört 

med idag. Idag har vi ett mer inkluderande perspektiv där vi vill att elever ska kunna verka i 

klassrummet med sina klasskamrater men samtidigt få individuella anpassningar. Inte förrän 

under 1970-talet ändrades synen på hur man såg på läs- och skrivproblematik. Man ansåg 

från början att problemen var kopplade till individen själv men började sedan se det ur en 

miljösynvinkel, alltså hur andra faktorer i samspel med eleven kunde spela roll. 
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2.2.1 Skolverkets riktlinjer 2018 

I läroplanen (Skolverket 2018a, s. 259) i det centrala innehållet för svenska under rubriken 

Läsa och skriva i årskurs 1–3 framgår det tydligt att elever ska kunna alfabetet och alfabetisk 

ordning liksom sambandet mellan ljud och bokstav. De ska även ha kunskap om språkets 

struktur såsom liten och stor bokstav samt skiljetecken. Eleverna ska dessutom ha kunskap 

om vanligt förekommande ord och stavningsregler. 

  

I läroplanen (Skolverket 2018a, s. 5–7) framhålls att skolan ska utgå från ett lustfyllt lärande, 

där kreativitet och lek är prioriterat samt där elevernas nyfikenhet, intresse och engagemang 

värdesätts, för att en god kunskapsutveckling ska ske. Målet är att eleverna ska utvecklas till 

självständiga samhällsindivider och demokratiska medborgare som kan känna tilltro till sin 

egen förmåga och drivkraft. 

  

I kursplanen för svenska står det skrivet att:                                                          

                                                                                                                                

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 

utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 

och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå̊ och verka i 

ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. (Skolverket, 2018a, s. 

257) 

  

En tolkning som kan göras utifrån citatet är att språket är nyckeln till frihet och det som 

behövs för ett fungerande samhälle. Därför är det betydelsefullt att läraren med olika metoder 

och arbetssätt kan stödja eleverna framåt i deras tidiga läs- och skrivinlärning.                                                           

  

I läroplanen för grundskolan står det explicit uttryckt att: 

  

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. (Skolverket, 2018a, s.6) 

  

Citatet ovan är en tydlig utgångspunkt för lärare verksamma i skolan samt den röda tråden i 

föreliggande studie. 

2.2.2 Förebyggande arbete 

Skolverket (2018, s. 2) beskriver sitt nya kartläggningsmaterial som blir obligatoriskt i 

förskoleklass från och med 1 juli 2019. Syftet med kartläggningsmaterialet är att fånga elever 

så tidigt som möjligt för att kunna ge dem det stöd som de behöver. Det handlar om att kunna 

identifiera elevernas tendenser till eventuella läs- och skrivsvårigheter i god tid. Materialet är 

även till för att läraren ska kunna identifiera sin egen undervisning och erhålla mer kött på 

benen avseende vad som behöver specificeras i undervisningen för att nå de elever som inte 

har nått en viss kunskap i ämnet. Materialet ger även en chans att finna de elever som kommit 

längre i sin utveckling och på vilket sätt även de kan få det stöd de behöver för att utvecklas 
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ytterligare. Dessa får inte glömmas bort för då finns det risk att de blir uttråkade och inte 

tycker det är någon idé att försöka när det blir för enkelt. Snow (1998, s. 338) tar också upp 

vikten av att fånga upp elever tidigt som visar begynnande svårigheter inom läs- och 

skrivinlärning, och hon påpekar att förebyggande arbete är av vikt och att tidig kartläggning 

är att rekommendera för att kunna hjälpa elever komma vidare och ge det stöd som är 

nödvändigt. 

2.2.3 Läs- och skrivinlärning 

Tjernberg (2017, s. 1) påpekar att talet kommer per automatik i takt med att barnet växer och 

befinner sig i en språkmiljö som stimulerar till tal, men i läs- och skrivinlärning krävs 

undervisning. Fridolfsson (2015, s. 85) tar upp att vad gäller läsinlärning finns olika metoder 

och arbetssätt att tillgå. Det finns många olika åsikter kring vilka metoder som fungerar bäst, 

så det gäller att förankra sig i dem och ta del av olika diskussioner kring ämnet för att bilda 

sig en uppfattning om vad som passar bäst, hela tiden med fokus på barns inlärning. Det finns 

olika tolkningar om var läsningen ska ta sin början. Ska utgångspunkten ligga på hela texter 

eller från små delar i taget? Man är inte bunden till en metod utan kan givetvis kombinera 

olika delar, och det är inte många som faktiskt håller sig renodlat till en metod. 

  

I Statens offentliga utredning (SOU 1997:108) beskrivs att hur lärare väljer att arbeta, vilka 

metoder och arbetssätt, beror mycket på lärarens kompetens och erfarenhet. En lärare ska 

kunna göra medvetna val som är grundade i teori som kan förklaras och försvaras. 

Fridolfsson (2015, s. 143–146) anser att i en lärares kompetensområde bör insikt finnas om 

hur barn utvecklar sina läs- och skrivförmågor. De olika stadierna som bör kännas till kallas 

pseudoskrivning, logografisk skrivning, fonemisk/alfabetisk skrivning, ortografisk skrivning 

och morfologisk skrivning (se begreppsdefinitioner i 2.1); dessa stadier gäller även läsning. 

Wedin (2010, s. 113) förklarar även hur viktigt det är att läraren har en god kompetens om 

elevers språkutveckling, även vad det gäller tal och skrift samt enspråkiga och flerspråkiga 

barn.  

 

Fridolfsson (2015, s. 141–143) betonar att barn lär sig att läsa genom skriftspråket och därför 

är det så viktigt att de ges möjlighet att utforska skriften på egen hand men med stöd från 

vuxen vid behov. Barn lär sig ofta av de vuxna och härmar deras sätt att skriva och även läsa. 

Barn lär sig att den skrivna texten formar ett budskap och det gör i sin tur att de blir nyfikna 

på skriftspråket. När barnen är yngre och går i förskolan är det viktigt att lärare låter barnen 

skriva med fokus på lek och lustfylldhet, och kunskapen om bokstävernas utformning bör 

komma i andra hand. 

2.2.4 Miljöfaktorer 

Jacobsson (2006, s. 3–5) talar om hur miljöaspekter har en stor inverkan på elevers läs- och 

skrivinlärning. Olika faktorer som sociala, emotionella, begåvning, språkliga, 

neuropsykiatriska, fonologiska, mognad, syn och hörsel samt medicinska men även för lite 

övning kan vara orsaker till att läs- och skrivsvårigheter finns hos barn. Han menar även att 

elever med dessa svårigheter riskerar att hamna i en negativ spiral och tappa självförtroendet 
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vilket gör att de i slutändan slutar att försöka. Detta kan också medföra en ökad risk för att bli 

utsatt för mobbning. Snow (1998, s. 23–24) tar också upp att orsakerna till lässvårigheter kan 

vara många. Det kan bero på svårigheter att uppfatta språkljud, men det kan även ha att göra 

med miljöfaktorer som dåliga instruktioner och undervisningsmetoder, vilket vi enligt 

Jacobsson (2006, s 3–5) skulle uppfatta som en social faktor till att läs- och skrivsvårigheter 

uppstår.  

2.2.5 Lärarens kompetens och stödjande insatser 

Myrberg (2003, s. 9) förespråkar att lärare ska ges resurser till att kunna ha enskilda 

lärtillfällen med varje individuell elev varje vecka där det ingår högläsning, skrivövningar 

och samtal om texter. Detta ska ske tidig hösttermin i årskurs 1. Vidare beskriver Myrberg (s. 

6) hur lärarens kompetens och skicklighet har en stor inverkan på om elever kommer att lära 

sig läsa och skriva. Många barn lär sig oavsett metod, men de barn som inte gör det behöver 

en mer strukturerad och specificerad undervisning. Därför krävs att lärare har den kompetens 

som är nödvändig om barns sätt att lära sig läsa och skriva. Fridolfsson (2015, s. 254–256) tar 

upp vikten av att inte att glömma att elever med problematik inom läs- och skrivinlärningen, 

speciellt med avkodning och sammanljudning, fortfarande kan lära sig att läsa och skriva men 

att det då krävs särskilt bra pedagogiskt stöd från läraren. I avsaknad av det kompetenta 

pedagogiska stödet finns det en risk att eleven misslyckas. 

Liberg (2006, s. 59–60) framhåller att svensk skola idag vill att elever ska lära sig läsa och 

skriva så tidigt som möjligt, men skolan verkar ha större möjligheter att ta hand om barn som 

redan har en viss förkunskap i läs- och skrivinlärningen. Dock antyder Liberg att 

vidareutvecklingen av elevers läs- och skrivkunskaper klingar av, och lärarna lyckas inte 

engagera elever till fortsatt intresse för läs- och skriv. 

Snow (1998, s. 25) påpekar att mycket av ansvaret ligger på skolan och dess undervisning; 

man måste fråga sig om man skapar möjligheter för elever att lära sig läsa. Om läraren 

använder sig av metoder som inte passar eleven kan det med stor sannolikhet bidra till att 

svårigheter uppstår. Fridolfsson (2015, s. 254–256) menar dock att det även är viktigt att 

känna till att det inte alltid är lärares kompetens som bidrar till elevers läs- och 

skrivsvårigheter. Det finns många kompetenta lärare som även de har elever med stora 

svårigheter och som kommer att få bestående men av dem. Tjernberg (2013, s. 25) skriver att 

det inte räcker att en lärare har teoretiska kunskaper om läs- och skrivinlärning, utan en lärare 

behöver även ha kompetens om hur man kan lära ut det i praktiken. Hon menar även att det 

finns en risk att lärare använder sig av en metod som alltid fungerat och glömmer bort att 

anpassa den till elevers individuella förutsättningar. Hattie (2009) framhåller att det finns 

tydliga kopplingar mellan hur lärare väljer att undervisa och undervisningens påverkan på 

elevers läs- och skrivinlärning. Han betonar att lärarkompetensen bör vara hög och att läraren 

behöver tillåtas att fokusera på och lägga sin värdefulla tid på undervisningen. 
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3 Metod och material 
I avsnitt 3.1 presenteras datainsamlingsmetod och dess för- och nackdelar. I avsnitt 3.2 

redogörs för urvalet av respondenter till studien. Med hjälp av stapeldiagram se figur 1 och 2 

presenteras hur många elever som finns i varje klass och hur stor andel elever som har 

svenska som andraspråk. I avsnitt 3.3 behandlas hur databearbetningen och analysen gått till 

för att komma fram till resultatet. I avsnitt 3.4 beskrivs de etiska principerna och hur vi tagit 

hänsyn till dem i föreliggande studie. 

 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Till en början valde vi att använda oss av en kvantitativ metod i form av ett elektroniskt 

enkätformulär som skickades via e-post. Enkäten omfattar slutna frågor där respondenterna 

kunde välja på givna svarsalternativ och några öppna frågor där respondenterna fick svara 

fritt (se bilaga 2). Vi utgick från Larsen (2018, s. 69) som beskriver att de slutna frågorna kan 

underlätta arbetet vid resultatsammanfattningen, men att de öppna frågorna vanligtvis ger mer 

information. Denscombe (2016, s. 259) framhåller fördelar med ett frågeformulär, t.ex. att 

respondenterna själva kan välja var och när de ska fylla i det och att alla får samma frågor, 

vilket innebär att data inte påverkas av ”interpersonella faktorer”.  

 

Det finns flera fördelar med att använda ett elektroniskt frågeformulär. Jacobsen (2017, s. 

181) skriver att respondenterna känner sig som mest anonyma med elektroniska 

frågeformulär, eftersom det inte framkommer några uppgifter som kan identifiera personen i 

fråga. Det är en viktig aspekt i vår metod, dels på grund av de forskningsetiska principerna 

och dels för att vi tror att respondenterna vågar svara sanningsenligt på frågorna.  

Denscombe (2016, s. 260) belyser emellertid att det finns nackdelar att ta hänsyn till; man 

kan uppenbarligen endast få svar på de frågor som ställts och inte vidareutveckla dessa som 

man exempelvis hade kunnat göra vid en intervju. Jacobsen (2017, s. 181) påpekar även att 

svarsprocenten och bortfallet kan bli högre vid detta tillvägagångssätt och det kan i sin tur 

påverka reliabiliteten i studien. 

  

Vi konstruerade frågorna utifrån syftet i studien och försökte ställa frågor som skulle ge 

mycket information om hur informanterna arbetar med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

De första frågorna ger upplysning om informanterna: ålder, om de har lärarlegitimation eller 

inte, hur länge de har arbetat som lärare och viken årskurs de var verksamma i när de 

besvarade enkäten. Ett par frågor ska bara besvaras med ja eller nej, men de flesta frågorna 

konstruerades med så kallade likertskalor (Bijvoet, 2013, s. 134; Denscombe, 2016, s. 351), 

där informanterna ska ta ställning till påståenden och på en femgradig skala ta ställning till 

hur väl det stämmer, från stämmer inte alls till stämmer helt. 

 

Eftersom vi fick in mycket färre svar än vi hade förväntat oss – se 3.2 – kompletterade vi den 

kvantitativa studien med att genomföra två intervjuer, där vi utgick från tio frågor (se bilaga 

3) och försökte få en mer utförlig bild av hur de arbetar med att stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Det var semistrukturerade intervjuer, där frågorna finns som utgångspunkt, 
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men vi som intervjuare är flexibla och låter de intervjuade få möjlighet att utveckla sina 

tankar och idéer (Denscombe, 2016, s. 266–267). 

 

3.2 Urval och genomförande 
Vår vision från start var att urvalet skulle utgå från en mindre kommun i Sverige för att få en 

uppfattning om deras specifika arbete. Vi skrev till rektorerna för skolor med F–3 och bad om 

att få e-postadresser till lärarna. En rektor svarade omgående och vi kunde direkt skicka 

vidare länken för enkäten och missivbrev till alla de lärare vars e-post vi erhållit. En skola tog 

vi själva reda på e-postadresserna efter rektors begäran då dessa fanns att tillgå på nätet. Vi 

märkte ganska omgående att det blev torftigt med svar och valde då att påminna varje rektor 

och lärare som inte svarat ännu med att tydliggöra hur viktigt det var för oss att få respons. 

Trots våra ansträngningar fick vi bara in två svar, och vi valde då att lägga ut enkäten på 

sociala medier i den slutna Facebook-gruppen ”Årskurs F-3, tips och idéer (endast för 

pedagoger och studenter)” med förhoppningen om att få en större respons. På detta sätt fick 

vi in tolv svar till. För att fördjupa studien ytterligare valde vi att intervjua två lärare för att få 

ett bredare perspektiv och fylligare svar. Det som är viktigt att känna till är att vi enbart har 

utgått från de 14 enkätsvaren och de två intervjuade lärarna och vill inte på något sätt påvisa 

att det här är en sanning för hela Sveriges lärarkår.  

 

Respondenterna är verksamma lärare i F–3-skolor runt om i Sverige. Sammanlagt inkom 14 

enkätsvar från verksamma lärare i åldrarna 33–57 år. Samtliga lärare innehar 

lärarlegitimation och har varit verksamma i allt från 1 år till 28 år.  

 

Figur 1 visar svar på fråga 5, Antal elever i respektive klass, och figur 2 svar på fråga 6 Antal 

elever med svenska som andraspråk i respektive klass.  

 
Antal lärare 

Antal elever 

Figur 1. 14 lärares svar om antalet elever i varje klass.  
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Antal lärare 

Antal elever 
Figur 2. 14 lärares svar på andelen elever med svenska som andraspråk.  

 

Som figur 1 visar finns det mellan 18 och 29 elever i klasserna. Medelvärdet på antal elever 

per klass är 22. Som figur 2 visar uppges andelen elever med svenska som andraspråk vara 

allt från 0 till 15, och medelvärdet blir 5 elever per klass.  

 

De kompletterande intervjuerna gjordes med hjälp av förutbestämda frågor med chans till 

följdfrågor. Respondenterna är verksamma lärare i årskurs 1 och årskurs 2, och de båda 

innehar lärarlegitimation. Vi skickade mejl till vardera respondenten med information om vad 

intervjun skulle behandla men inte de direkta frågorna. Detta tillvägagångssätt valde vi för att 

få ärliga, mer rättframma svar när intervjun väl ägde rum. Vi bokade en tid rätt omgående via 

mejl och startade sedan videosamtal med hjälp av Skype för att kunna ställa våra frågor. Vi 

hade videosamtal med en respondent i taget för att kunna fokusera på de svar vi fick in. Vi 

båda var med under intervjuerna och ljudinspelningar gjordes med respondenternas samtycke 

för att senare kunna bearbeta svaren i lugn och ro. Följdfrågor kom naturligt i samtalet.  

 

3.3 Databearbetning och tolkning av empiri 
De enkätsvar vi fick in på de slutna frågorna sammanställdes automatiskt till stapeldiagram 

utifrån Google formulär, medan svaren på de slutna frågorna samanställdes precis som 

respondenterna skrev fråga för fråga. Vad gäller de öppna frågorna där respondenterna fått 

svara fritt läste vi in oss på varje enskilt svar för att sedan göra en sammanställning av svaren. 

Vidare grupperade vi liknande svar från olika respondenter för att sedan tolka dem utifrån 

våra frågeställningar. De flesta frågorna presenteras i resultatdelen i form av stapeldiagram, 

och i anslutning till figurerna beskriver vi vår tolkning av vad svaren visar. Intervjusvaren 

transkriberades och vi läste allt noggrant för att i denna del av undersökningen kunna ge en 

fylligare beskrivning av informanternas arbete med elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

3.4 Etiska principer 
Vi har tagit del av Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer samt beskrivit för våra 

respondenter hur vi har tagit hänsyn till dessa, via ett informationsbrev som skickats med e-

post (se bilaga 1). Respondenterna har informerats om forskningens syfte och att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt, liksom skola och kommun. Vi har upplyst om att 

deltagandet är frivilligt och att respondenten när som helst kan avbryta sitt deltagande utan 

vidare konsekvenser. I informationsbrevet har vi också gett upplysningar om att resultatet 
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endast kommer att användas för forskningsändamål och kommer att makuleras efter studien. 

Då respondenterna är över 18 år krävs inget skriftligt samtycke, utan genom att svara på 

enkäten ger de oss sitt medgivande.  
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4 Resultat 
I avsnitt 4.1 presenteras och tolkas svaren på studiens slutna frågor. I 4.2 sammanställs det 

resultat som tolkningen av svaren på de öppna frågorna ledde till. Slutligen, i 4.3, beskrivs 

resultatet från intervjuerna. 

 

4.1 Enkätens slutna frågor 
Figur 3 visar svar på fråga 7, När börjar du med läs- och skrivinlärningen? 

        Termin 

Antal lärare 
Figur 3. 14 lärares svar på när läs- och skrivinlärningen påbörjas.  

 

Som figur 3 visar väljer så många som 10 lärare, 71, 4 %, att vänta med läs- och 

skrivinlärningen till höstterminen i årskurs 1. Det är svårt att säga vad resultatet beror på; 

kanske tolkar respondenterna frågan som när den mer formella undervisningen i läs- och 

skrivinlärningen påbörjas.  

 

Figur 4–18 är så kallade uppskattningsfrågor med svarsalternativ: stämmer inte alls (1) till 

stämmer helt (5).  

 

Figur 4 visar svar på fråga 8, Jag kan tillräckligt mycket om läs- och skrivinlärning, och figur 

5 visar svar på fråga 12, Känner du till de olika utvecklingsfaserna som sker i elevers läs- och 

skrivinlärning? Ex. pseudoläsning/skrivning till ortografisk/morfologisk läsning/skrivning. 
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Antal lärare 

 

 

Stämmer inte alls         Stämmer helt 

 

 

Figur 4. 14 lärares självuppskattning av sin kunskap om läs- och skrivinlärning.  
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt 

 

Figur 5. 14 lärares svar om sin egen kunskap om utvecklingsfaserna som sker i elevers läs- 

och skrivinlärning. 

 

Figur 4 visar att de flesta lärarna uppger att de har hög eller mycket hög kompetens om läs- 

och skrivinlärning. Det är bara tre lärare som uppger ett medelvärde. I figur 5 gällande 

kunskapen om utvecklingsfaserna som sker i elevers läs- och skrivinlärning uppger 

majoriteten att de har mycket kunskap.  

 

 Figur 6 visar svar på fråga 14, Anser du att kartläggning är en viktig förebyggande åtgärd 

för att upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter hos elever? 

 
                        Ja/Nej 

Antal lärare 

Figur 6. 14 lärares åsikter om huruvida kartläggning är en viktig förebyggande åtgärd för att 

upptäcka eventuella läs- och skrivsvårigheter hos elever.  
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I figur 6 visar resultatet att alla respondenter utom en, det vill säga 92,9 %, anser att 

kartläggning är en viktig förebyggande åtgärd för att upptäcka eventuella läs- och 

skrivsvårigheter.  

  

Figur 7 visar svar på fråga 15, Jag anser att jag berömmer och uppmuntrar eleven när hen 

lyckas. 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 7. 14 lärares självuppskattning av i vilken mån de berömmer och uppmuntrar elever 

när de lyckas.  

 

Som figur 7 visar anser de flesta lärarna sig vara duktiga på att ge elever positiv återkoppling 

när de lyckas. 

 

Figur 8 visar svar på fråga 18, Jag ser till att eleven läser enskilt för mig, och figur 9 svar på 

fråga 19, Jag anser att det är en tillräcklig åtgärd för en elev med läs- och skrivsvårigheter 

att läsa varje dag. 
 

Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 8. 14 lärares svar på huruvida eleverna läser enskilt för dem.  
Antal lärare 
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Stämmer inte alls          Stämmer helt  
 

Figur 9. 14 lärares åsikter om huruvida det är en tillräcklig åtgärd för en elev med läs- och 

skrivsvårigheter att läsa varje dag.  

 

Som figur 8 visar anser de flesta lärarna att eleven bör läsa enskilt för läraren. Figur 9 visar 

däremot att det finns olika uppfattningar bland lärarna huruvida de tycker att det är en 

tillräcklig åtgärd för en elev med läs- och skrivsvårigheter att läsa varje dag eller ej.  

Figur 10 visar svar på fråga 20, Jag ger eleven tid att mogna innan jag sätter in åtgärder för 

läs- och skrivsvårigheter. 

Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 10. 14 lärares åsikter om huruvida eleven behöver mogna innan åtgärder för läs- och 

skrivsvårigheter sätts in.  

 

Som figur 10 visar finns det också skilda uppfattningar bland lärarna vad gäller huruvida de 

anser att eleverna behöver mogna innan åtgärder för läs- och skrivsvårigheter sätts in. 42,9 % 

anser att det inte är en god strategi att låta elever mogna innan stöd införs. 

   

Figur 11 visar svar på fråga 21, Jag ser till att specialläraren/specialpedagogen tar hand om 

de specifika insatserna, figur 12 svar på fråga 22, Jag tar själv hand om de specifika 

insatserna, och figur 13 visar svar på fråga 23, Jag anser att det är av stor vikt att känna till 

vad eleven tränar för svårighet hos specialläraren. 
Antal lärare 
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Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 11. 14 lärares svar på i vilken mån läraren ser till att specialpedagogen/specialläraren 

tar hand om de specifika insatserna. 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 12. Svar på huruvida de själva tar hand om de specifika insatserna.  

 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

Figur 13. 14 lärares åsikter om huruvida det är av stor vikt att känna till vad eleven tränar 

för svårighet hos specialläraren.  

 

Som figur 11 visar låter några av lärarna specialläraren/specialpedagogen ta hand om de 

specifika insatserna. De flesta respondenterna anger ett medelvärde, vilket vi tolkar som att 

de till viss del låter specialläraren/specialläraren ta hand om de specifika insatserna. Som 

figur 12 visar tar de flesta lärarna till stor del tar hand om de specifika insatserna själv. Figur 

13, däremot, visar att de flesta lärarna anser att det är av stor vikt att känna till vilken 

svårighet som tränas hos specialläraren. 
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Figur 14 visar svar på fråga 25, Jag har goda möjligheter att hjälpa eleven med läs- och 

skrivsvårigheter i klassrummet, och figur 15 visar svar på fråga 26, Jag har svårt att hjälpa 

alla elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av att jag har för mycket annat arbete i 

klassen. 

 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls           Stämmer helt  

 

Figur 14. 14 lärares uppskattning av huruvida de har goda möjligheter att hjälpa elever med 

läs- och skrivsvårigheter i klassrummet.  
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls           Stämmer helt 
 

Figur 15. 14 lärares uppfattningar om huruvida stödet för elever med läs- och 

skrivsvårigheter blir lidande på grund av för mycket annat arbete i klassen.  

 

Resultaten som visas i figur 14 och 15 kan verka motsägelsefulla, eftersom de flesta lärarna, 

som figur 14 visar, uppger att de har goda eller relativt goda möjligheter att hjälpa elever med 

läs- och skrivsvårigheter, medan de flesta lärarna också uppger, som figur 15 visar, att det är 

för mycket annat arbete i klassrummet som tar upp tiden.  

 

Figur 16 visar svar på fråga 27, Jag har svårt att hjälpa alla elever med läs- och 

skrivsvårigheter på grund av för stor klass, figur 17 visar svar på fråga 28, Jag har svårt att 

hjälpa alla elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av att jag har för knappt med 

material, och figur 18 visar svar på fråga 29, Jag har svårt att hjälpa alla elever med läs- och 

skrivsvårigheter på grund av att jag inte har tillräcklig utbildning för det. 
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Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 16. 14 lärares uppfattningar om huruvida stödet för elever med läs- och 

skrivsvårigheter blir lidande på grund av för stor klass.  

 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 17. 14 lärares uppfattningar om huruvida stödet för elever med läs- och 

skrivsvårigheter blir lidande på grund av att läraren har för knappt med material. 

 
Antal lärare 

 
Stämmer inte alls          Stämmer helt  

 

Figur 18. 14 lärares uppfattningar om huruvida stödet för elever med läs- och 

skrivsvårigheter blir lidande på grund av att läraren anser sig ha en otillräcklig utbildning 

för det.  

 

Figur 16 visar att de flesta informanterna anser att det kan vara svårt att hjälpa alla elever 

med läs- och skrivsvårigheter på grund av för stor klass, men den svårigheten upplevs i olika 

hög grad. Vad gäller svårigheter på grund av att det finns för knappt med material uppger fem 

av informanterna att de inte uppfattar det som något problem – se figur 17 – medan övriga 

informanter uppfattar det som en svårighet, men i olika hög grad. Som figur 18 visar anser 

majoriteten, åtta informanter, inte att stödet blir lidande på grund av att de har otillräcklig 
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utbildning, medan övriga sex i olika hög grad anser att de har otillräcklig utbildning för att 

kunna hjälpa alla elever med läs- och skrivsvårigheter. 

 

4.2 Enkätens öppna frågor 
Vi har valt att citera lärarnas svar som uppkommit i intervjuerna. 

 

Lärarna anser att det är väsentligt att undervisningen sker på ett varierande och 

språkutvecklande arbetssätt som grundas på tydlighet och struktur:  

 

Viktigt att använda olika metod till inlärning. Alla lär inte på samma sätt. (Lärare 3)  

 

Alla sätt är bra, bra med variation i inlärningsstilar. (Lärare 13) 

 

Lärarna påpekar vikten av att kunna variera sin undervisning och använda många olika 

metoder för inlärning. De påpekar att det egentligen inte finns några dåliga metoder, utan i 

slutändan handlar det om hur man som lärare väljer att undervisa med de metoder som har 

valts. De poängterar även att struktur har en stor betydelse för många elever. Det är viktigt 

med ett schema i klassrummet som kan ge en tydlighet och struktur över dagens aktiviteter. 

Lärare 12 skriver att bristen på struktur och en föränderlig miljö inte leder till tydlighet, det 

vill säga att saker och ting kan komma att ändra sig under dagen som en elev inte är beredd 

på kan vara orsaker till att det som lärare blir än svårare att hjälpa och stödja elever med läs- 

och skrivsvårigheter:  

 

föränderlig miljö och dagsform hos samtliga elever, sjukdom, schemabrytande aktiviteter etc. 

(Lärare 12) 

 

Vi tolkar det som att det finns mycket annat runtomkring som påverkar elevens dagsform och 

lärarens undervisning. Vad gäller arbetssätt och metoder uppger lärarna att de använder sig av 

många olika, till exempel:  

 

Bornholmsmodellen och ASL. Vi har Bornholmslek på Ipad och andra bra appar där eleverna 

kan skriva och använda sig utav talsyntes. Vi arbetar även med cirkelmodellen och skapar vår 

egen saga tillsammans, detta bidrar till lust att sedan skapa sin egen saga eller tillsammans 

med en kamrat. Vi på skolan utbildar oss kollegialt även i kooperativt lärande och detta har 

varit positivt för klassen. (Lärare 6) 

 

Olika hjälpmedel som 7-stegsmetoden, körläsning, enskild läsning, skriva sig till läsning, 

olika appar som t ex spel-1, bokstavsarbete på olika vis, filmer, ljud kopplat till symbol osv. 

(Lärare 12)   

 

Arbetssätt och metoder som lärarna använder sig av är exempelvis Bornholmsmodellen, ASL 

(att skriva sig till läsning), ordbildsmetoden, cirkelmodellen och ljudningsmetoden. Lärarna 

anser att dessa metoder kan främja och stödja elevers läs- och skrivinlärning. Den mest 

populära metoden verkar vara Bornholmsmodellen, då den tas upp av många lärare i enkäten. 

Bornholmsmodellen behandlar språklekar för yngre barn och är språkutvecklande, målet är 
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att utveckla elevers fonologiska medvetenhet och modellen verkar som en förberedelse för 

läsning. Ipad och appar som hjälper till med någon form av läs- och skrivinlärning verkar 

också vara ett populärt arbetssätt. Vi gör den tolkningen att det inte finns endast ett arbetssätt, 

utan många, och det gäller i slutändan att individualisera och anpassa för varje elev för att 

eleven ska känna en nytta och engagemang i sitt självständiga skolarbete, således skolarbete 

överlag. Språkljud är något som prioriteras redan i förskoleklass; 

 

Vi arbetar mycket med språkljud och inte bara fokus på att kunna alfabetet. Sen arbetar vi 

även med ASL och Ipad. Det är viktigt att hitta ett intresse hos eleverna som ger dem lust att 

lära. Så vi utgår ofta utifrån vad eleverna vill upptäcka och efterfrågar. (Lärare 6) 

 

Under året i förskoleklass jobbar vi mycket med fonologiska övningar och bygger sedan 

vidare där eleven är. (Lärare 5)  

 

Lärarna nämner att det är betydelsefullt att den fonologiska medvetenheten tränas redan i 

förskoleklass för att en förförståelse ska finnas när eleven sedan börjar i årskurs 1. Det är av 

stor betydelse att fonologiska övningar sker redan i förskoleklass och att det sedan byggs 

vidare på. Flera lärare skriver att det också är viktigt att en kartläggning sker tidigt och att 

Skolverkets kartläggningsmaterial är en gynnsam metod för tidig upptäckt av läs- och 

skrivsvårigheter: 

 

Skolverkets kartläggningsmaterial är suveränt för att kartlägga var eleverna befinner sig så att 

man kan identifiera de som har svårigheter i ett tidigt skede och börja med insatser. (Lärare 6)  

 

Vid kartläggning ser vi vilka elever som behöver stöd. (Lärare 13)  

 

Kartläggning och att hoppa över mognadstänket! Skulle barnet mogna så är det ju toppen och 

då har bara den extrahjälpen underlättat. Tror också formativt arbete där barnet äger sitt eget 

lärande och är medveten om sitt lärande främjar. (Lärare 10)   

 

När en kartläggning sker kan läraren som tar emot eleven i årskurs 1 få vetskap om den 

specifika eleven och vad just den individen behöver arbeta mer med. Lärare 10 påpekar hur 

viktigt det är att kartläggning sker och att lärare i allmänhet bör hoppa över mognadstänket, 

det vill säga ha förhoppningar om att eleven till slut mognar in i sitt lärande och därmed se 

det som en anledning att inte sätta in åtgärder. Som läraren här understryker är det viktigt att 

insatser sätts in tidigt och om det senare skulle visa sig att eleven mognar så har den 

extrahjälpen bara varit positiv. Lärarna vill även betona det lustfyllda lärandet och positiv 

återkoppling i form av stöttning och uppmuntran: 

 

Uppgifter som de tycker är roliga, lyssna på böcker, Ipad, dator med talsyntes med mera. 

(Lärare 2)  

 

Stöttning och uppmuntran. (Lärare 9) 
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Jag ger enskilda stunder till alla under arbetspassen. Vi har tränat in det och det flyter på. Jag 

har stenkoll på vart de befinner sig och vägleder alla utifrån vart de befinner sig här och nu. 

(Lärare 11)  

 

Lärarna anser att det är av stor vikt att känna sina elever för att kunna ta tillvara på deras 

intressen och låta dem ligga till grund för undervisningen för att väcka och bibehålla deras 

engagemang för läs- och skrivinlärningen. De tar även upp vikten av repetition och att ta sig 

tid att arbeta enskilt med eleverna för att kunna göra individuella anpassningar utefter 

elevernas förmågor. De tar upp många orsaker till att undervisningen av elever med läs- och 

skrivsvårigheter försvåras: 

 

Elever med diagnoser som behöver motivation för att utföra uppgifter och inte alltid har 

intresset eller tålamodet. Leken är av stor betydelse här för att hitta ingångar till lust att lära. 

(Lärare 6) 

 

Nyanlända utan skolbakgrund som kommer mitt i terminen och som då behöver börja från 

början är svårt att få tid till. (Lärare 2)   

 

Stor klass, utåtagerande beteenden, dålig kontakt, skola-hem. (Lärare 13)  

 

Lärarna poängterar att koncentrationssvårigheter, diagnoser, hemförhållanden, dålig kontakt 

mellan skola och hem, utåtagerande elever, dyslexi samt nyanlända elever som har svårt med 

språket kan vara anledningar till att undervisningen försvåras. Det är därför, tycker vi, ytterst 

viktigt att man som lärare kan göra individanpassningar efter elevernas förutsättningar och se 

deras potential och kunskapsutveckling. I läroplanen står det klart och tydligt att eleverna ska 

känna en lust att lära och det är ett av lärarens uppdrag, därför är det så betydelsefullt att 

läraren får undervisningen att kännas meningsfull för alla.  

 

4.3 Intervjuerna 
Vid intervjuerna framkommer det att de två lärarna, som här benämns lärare 15 och lärare 16, 

arbetar på liknande sätt för att upptäcka elever som ligger i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter: 

 

Vi använder oss av Skolverkets bedömningsstöd som görs på hösten och våren.  

Vår SVA-lärare gör ett enkelt test på elever som vi bedömer behöver SVA-undervisning och 

vår speciallärare gör ett avkodningstest med varje elev under vårterminen. Vi har också 

använt oss av Legilexi. Legilexi är enkelt att använda, man kan göra det med hela klassen. 

Eleverna jobbar med Ipads och jag som lärare får ett tydligt resultat av deras läsutveckling. 

(Lärare 15) 

 

Vi arbetar med Skolverkets kartläggningsmaterial och med Bornholmsmodellen. Skolverkets 

bedömningsstöd ska alla göra från F-3. Vi gör det varje termin under år 1 och 2 samt vid 

behov i år 3. (Lärare 16) 
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Båda lärarna ser det som viktigt att alltid ha kontinuerlig uppföljning av eleverna och 

använder sig då bland annat av Skolverkets material och olika tillvägagångssätt för att kunna 

identifiera elevers kunskapsnivåer. Detta leder oss in på nästa fråga som behandlar vad 

lärarna i fråga anser om kartläggning: 

 

Viktigt för att få en helhetsbild av en elevs styrkor och svagheter, när den jobbar som bäst, 

vad som påverkar eleven, hur den vill sitta i klassrummet och så vidare. (Lärare 15) 

 

Jag tycker det är ett bra tillvägagångssätt för att så tidigt som möjligt få mycket kunskap och 

verktyg, vilket jag enbart ser som positivt. (Lärare 16) 

 

Lärarna är positiva till kartläggning och nämner vidare att det är en förutsättning för att ha 

elevernas kunskapsutveckling under uppsikt. Som lärare 15 beskriver får de en helhetsbild av 

elevernas styrkor och svagheter och kan utifrån det anpassa den fortsatta undervisningen.  

Vi anser att lärarens kompetens har en stor inverkan för hur man väljer att gå vidare; utan 

kunskap och sakkännedom kommer man endast fram till ett resultat. Det som är viktigt är vad 

läraren väljer att göra utifrån resultatet för en fortsatt läs- och skrivutveckling hos eleven. På 

frågan om de intervjuade lärarna anser sig ha kompetens svarar de:  

 

Det hoppas jag. Vi har möjlighet att vända oss till logoped och speciallärare om vi känner att 

vår kunskap eller tid inte räcker till. (Lärare 15) 

 

Ja, det tycker jag att jag har fått via min utbildning men man blir aldrig fullärd. Jag har fått en 

stor erfarenhet under den tid jag arbetat som lärare som gett mig mycket. (Lärare 16) 

 

Båda lärarna anser sig ha en kompetens som är tillräcklig för att stödja elever med läs- och 

skrivsvårigheter. Lärare 16 menar att hon har fått den kompetens hon behöver genom sin 

lärarutbildning men även genom sin arbetserfarenhet. Vi tolkar henne som att det alltid finns 

mer att lära och att ingen egentligen någonsin kan säga att den kan allt. Vidare framkommer 

att båda lärare varit delaktiga i fortbildningar: 

 

Jag har gått utbildning av våra läs och skrivmentorer, utbildning av logopeder och enstaka 

kurser inom läs/skrivutveckling (Lärare 15). 

 

Jag har deltagit i läslyftet 2017/2018 (Lärare 16). 

 

Detta tyder på att båda är villiga att utvecklas. Så länge det finns en nyfikenhet och vilja att 

lära sig kommer en utveckling att ske både som egen person men också i sin yrkesprofession. 

För elever med läs- och skrivsvårigheter är lärares stödinsatser betydelsefulla. I lärarens   

arbetsuppgifter ingår det att göra medvetna val om vilka stödåtgärder som bidrar till 

elevernas fortsatta kunskapsutveckling: 

 

Jag kan stödja eleverna genom att göra anpassningar med hjälp av Ipad som har skriv- och 

läsprogram, anpassa läxor samt läs- och skrivuppgifter. Eleven kan även få studiestöd efter 

skoltid, skrivstöd som till exempel speciella pennor, läslinjal, förstorad text, bildstöd och 
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modellmeningar för elever som inte kan skriva alls. Jag kan anpassa elevens arbetsplats efter 

behov. (Lärare 15) 

 

Jag arbetar med förförståelse inför nya arbetsområden, lästränar, anpassar läxor, arbetar med 

bildstöd och anpassar arbetsmaterial. (Lärare 16) 

 

Båda lärarna anser sig ha möjlighet att göra egna anpassningar i ordinarie undervisning för ett 

inkluderande klimat. Det finns tillfällen då lärarens stödjande insatser inte räcker till och då 

finns speciallärare/specialpedagog till hands: 

 

Jag har ett nära samarbete med vår speciallärare. Hon arbetar enskilt med en elev i klassen 

och stöttar mig med anpassningar och åtgärdsprogram. (Lärare 15) 

 

Ja, jag vänder mig till speciallärare/specialpedagog när jag anser att min kompetens inte 

räcker till för att hjälpa den individuella eleven. Det har funnits tillfällen då jag gjort allt i min 

makt, men det räcker inte alltid. Det tar för mycket kraft och energi från resterande 

undervisning och elever. (Lärare 16)  

 

Lärarna anser att det är viktigt att det finns ett samarbete med speciallärare/specialpedagog. 

När lärarens kompetens inte längre räcker till för att hjälpa elever finns det alltid stöd att få.  

När det kommer till att undervisa förbyggande för elever med läs- och skrivsvårigheter 

nämner lärarna ett flertal olika arbetssätt: 

 

Jag använder mig mycket utav bildstöd, att arbeta och skriva tillsammans hela gruppen men 

även med individanpassade läs- och skrivuppgifter, modellmeningar och enskild läsning om 

en extra pedagog finns tillgänglig. (Lärare 15). 

 

Jag tar tillvara på enskilda stunder där jag vägleder dem där de är. Jag tycker mig vara bra att 

arbeta formativt och synliggöra för dem var vi är och vart vi ska. Vi sätter även in insatser för 

dem med störst svårigheter och kan på så sätt ge extrahjälp vissa pass i veckan. (Lärare 16) 

 

Det finns otaliga sätt att arbeta förebyggande i ett klassrum, vilket lärarna belyser här ovan. 

Elevens behov är i centrum och undervisningen kan ske både enskilt och i grupp, och enligt 

vår tolkning tyder det på att lärarna är medvetna om elevers olika sätt att tillägna sig kunskap.  

De intervjuade lärarna har en stor andel elever med svenska som andraspråk och frågan föll 

då naturligt på hur de anpassar undervisningen för dessa elever som visar tendenser till läs- 

och skrivsvårigheter: 

 

 

Vi har SVA-lärare som jobbar med elever i mindre grupp. Mycket bildstöd, 

ordförståelseprogram, spel, cirkelmodellen, För övrigt jobbar vi som med övriga elever med 

läs/skrivsvårigheter. (Lärare 15) 

 

I ordinarie undervisning arbetar jag mycket med bildstöd och ordförståelse, vi har även 

tillgång till SVA-lärare. (Lärare 16) 
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Lärarnas undervisning utgår från den vardagliga undervisningen. Dock verkar bildstöd och 

ordförståelse vara av stor betydelse. Deras undervisningssätt skiljer sig inte nämnvärt mellan 

hur man stödjer elever med läs- och skrivsvårigheter som har svenska som modersmål och de 

elever som har svenska som andraspråk. Båda lärare värdesätter tillgången till SVA-lärare 

och anser att den är viktig.  

 

Vi ställde sedan frågan om hur lärarna går vidare om en elev inte går framåt i sin läs- och 

skrivutveckling: 

 

Jag diskuterar med föräldrar hur läsandet fungerar hemma, läxläsning, intresse och så vidare.  

Vi brukar göra en plan där föräldrarna hjälper till genom att läsa ca 10 min per dag, jag 

anpassar texten utifrån individ. Om detta inte hjälper kontaktar jag speciallärare. Vi gör ett 

avkodningstest och tar eventuellt kontakt med logoped om dyslexi eller språkstörning 

misstänks. (Lärare 15)  

 

Det är viktigt att nöta och stötta vid behov och ha en god kontakt med hemmet. Ta reda på 

orsaken, beror det på skolmiljön? Hur ser elevens hemsituation ut? Läser eleven mycket 

hemma? Har eleven samma svårigheter hemma? Som jag tidigare nämnde sätter vi även in 

specifika insatser för eleverna med störst svårigheter. (Lärare 16) 

 

Samverkan är otroligt viktigt, att det finns en kontakt mellan skola och hem, lärare och elev 

samt skola, elev och speciallärare/specialpedagog. Enligt de intervjuade lärarna finns det en 

öppen dialog för att få en helhetsbild kring den individuella eleven.  

 

Som vi tolkar det lärarna säger anser de att läsningen har en stor inverkan på elevers läs- och 

skrivinlärning och värdesätter även att enskild högläsning prioriteras både i skola och hem: 

 

I år 1 läste vi till att börja med läxan högt för varandra i liten grupp. Efter hand när de 

utvecklats mer har eleverna oftast läst enskilt för mig eller i par, speciellt läxan. Vi har läst 

övrig text tillsammans, ibland i kör eller i par (Lärare 15). 

 

Ja, vi har läsläxa en gång i veckan. Då försöker jag att få till ett tillfälle i veckan där eleven får 

läsa enskilt för mig eller i små grupper där jag sitter med och eleverna får läsa en i taget. 

(Lärare 16) 

 

Lärare 16 säger att hon försöker få till ett tillfälle i veckan, men verkar mena att det är svårt 

att alltid finna tiden till det. Båda lärarna verkar ändå tycka att det ska prioriteras i den mån 

det går och att det är viktigt.  

Slutligen ställer vi frågan om vad som kan försvåra undervisningen av elever med läs- och 

skrivsvårigheter: 

 

Gruppstorlek och antal pedagoger i gruppen spelar stor roll. Gruppens sammansättning kan 

också ha betydelse. En stökig klass gynnar inte elever som behöver mycket stöd och lugn och 

ro. Specifika stödåtgärder, SVA-lärare är också viktiga faktorer för att lyckas. (Lärare 15) 

 



 

28 

 

För mig är det otroligt viktigt att ha en fungerande klassrumsmiljö där eleverna respekterar 

varandra. Jag tror att det bidrar till en god gruppdynamik som i sin tur leder till att 

undervisningen flyter på. Det finns andra faktorer som givetvis också kan påverka som 

exempelvis för stor klass och barn med speciella behov. (Lärare 16) 

 

Det finns flera faktorer som påverkar undervisningen som i sin tur påverkar eleverna i 

klassrummet på ett eller annat sätt. Båda lärare påpekar hur klassammansättningen kan vara 

en bidragande faktor till hur eleven tar till sig kunskap. Om inte klassrumsklimatet bidrar till 

lugn och ro kan det bli svårt för elever att behålla fokus på skolarbetet.  
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5 Diskussion 
I avsnitt 5.1 diskuteras resultaten, i avsnitt 5.2 diskuteras metoderna som använts och i 5.2.1 

studiens pålitlighet och trovärdighet. I 5.3 reflekterar vi över vad den här studien har gett oss 

och dess didaktiska relevans. Slutligen, i avsnitt 5.4, beskrivs idéer till fortsatt forskning. 

 

5.1 Resultatdiskussion 
I enkäten efterfrågade vi antal elever i respondenternas klasser samt antalet elever i klassen 

med svenska som andraspråk – se.3.2. Vi ville ha denna bakgrundsinformation om 

respondenterna för att kunna diskutera om dessa faktorers samband med hur de kan arbeta 

med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter som uppstår och hur de kan inverka på 

lärares undervisningsstrategier.  

 

Respondenterna har allt från 18 till 29 elever i klassen, varav 0–15 är elever med svenska 

som andraspråk. Medelvärdet ligger på ca 22 elever per klass, varav ca 5 elever inte har 

svenska som förstaspråk. Detta innebär att det finns många individer att ta hänsyn till och 

stötta på individuella vis. Studiens resultat visar att många respondenter ibland har svårt att 

anpassa undervisningen till elevernas specifika behov, exempelvis på grund av för stor klass. 

Det finns många utmaningar för en lärare, och tiden är en av dem. Hur ska allt arbete hinnas 

med och undervisningen kunna individualiseras till samtliga elever för att nå ett gott resultat 

hos varje individ? Myrberg (2003, s. 9) betonar att det är av stor vikt att ta sig tid som lärare 

till att sitta individuellt med varje elev varje vecka och träna högläsning, samtala om texter 

och göra skrivövningar, och han ser det som viktigt att resurser ska sättas in för att detta ska 

bli möjligt. De intervjuade lärarna tar upp att det finns många faktorer som kan påverka 

undervisningen på olika sätt. Om klassrumsklimatet inte är gott kan det ta bort fokus från 

lärande då läraren hela tiden måste fokusera på att eleverna lyssnar och respekterar varandra, 

att de kan sitta på sin plats och räcka upp handen, och detta påverkar givetvis även tiden som 

skulle ha prioriterats på undervisningen. En lärare nämner – se.4.2 – att det även kan vara 

svårt att få tiden att räcka till när det kommer nyanlända elever utan skolbakgrund, vilket 

innebär att det ställs högre krav på läraren.  

 

Läraren måste ha i åtanke att elever med svenska som andraspråk som läser bra på sitt 

modersmål behöver andra sorters insatser än elever som har svårigheter i både sitt eget och 

andra språk. Utifrån intervjuerna framgår det att SVA-läraren är betydelsefull då hen arbetar 

med eleverna i mindre grupp. Det framgår även att lärarna arbetar mycket med bildstöd och 

ordförståelse utöver den ordinarie undervisningen. Läraren bör få en kännedom om vad 

eleven kan framför allt när det gäller elevens läs- och skrivutveckling. När det gäller läs- och 

skrivsvårigheter hos flerspråkiga kan det vara mycket svårt att känna till vad som brister. 

Beror det på att det svenska språket ännu är främmande för eleven eller beror det på något 

annat? En elev som har läs- och skrivsvårigheter har det på alla språk, så en tanke skulle 

kunna vara att eleven först utreds för detta på sitt hemspråk för att ta reda på om liknande 

svårigheter kan identifieras. Wedin (2010, s. 104–105) tar upp hur de allra vanligaste 

lästesten är utformade efter elever som har svenska som förstaspråk. Detta medför att elever 
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kan bli felbedömda och anses vara svaga läsare för att man inte tagit hänsyn till deras 

kunskaper på rätt sätt. Anledningen till att elever bedöms ha svag läsförståelse kan egentligen 

handla om att de är svaga i språket som lästestet utgår från. 

 

Ibland räcker inte lärarens resurser till för en elev som har en specifik svårighet, och då är det 

av betydelse att en samverkan mellan lärare och speciallärare sker för att vidare insatser ska 

kunna bearbetas. Det är inte alla respondenter som i enkäten uppger att 

specialläraren/specialpedagogen tar hand om de specifika insatserna. De flesta 

respondenterna anger ett medelvärde, vilket vi tolkar som att de till viss del låter 

specialläraren/specialpedagogen ta hand om de specifika insatserna. Till stor del uppger 

lärarna att de tar hand om de specifika insatserna själv, men de anser att det är av stor vikt att 

känna till vad det är för svårigheter som tränas hos specialläraren. Vi anser att en lärare ofta 

har för många bollar i luften och att speciallärare/specialpedagog ska finnas till hands när 

behovet finns. Fridolfsson (2015, s. 225) skriver att om en elev inte får den hjälp och stöd hen 

behöver och har rätt till finns det risk för upprepade misslyckande som kan leda till att 

självkänslan och självförtroendet påverkas negativt. Det kan i sin tur leda till att eleven slutar 

att försöka. Positivt är däremot att lärarna anser sig själva vara duktiga på att bekräfta och 

uppmuntra elever; det är av stor betydelse för elevers fortsatta utveckling.  

  

Kartläggning blir obligatorisk i förskoleklass från och med juli 2019, och enkätens diagram 

visar att de allra flesta respondenterna anser att kartläggning är en god förebyggande åtgärd 

som bör tas tillvara. Några lärare poängterar även att kartläggningen bör ske upprepade 

gånger och starta tidigt för att sedan i första klass kunna se en eventuell progression eller som 

lärare kunna vara förberedd på vilka elever som är i behov av extra stöd. Som Skolverket 

(2018b, s. 2) framhåller kan kartläggningen verka som ett komplement till läs- och 

skrivinlärningen hos eleverna samtidigt som lärarna får insikt i varje elevs läs- och 

skrivutveckling, vilket bidrar till både att elever får det stöd de behöver insatta och till att 

lärare får en insikt om hur deras undervisning kan förbättras. De intervjuade lärarna påpekar 

att kartläggning är en god metod som ger dem information kring elevens nuvarande 

kunskaper och fortsatta utveckling. De menar att det kan ge dem som lärare verktyg till den 

fortsatta undervisningen och insikt i sin egen lärarroll som ger tid till självreflektion.  

 

Elever som visar en tendens till läs- och skrivsvårigheter ska följas upp och ges stöd utifrån 

behov. En fråga om mognad ska inte riskera att stöd uteblir. Elever behöver som tidigare 

redogjorts för stöd insatt i god tid. En av lärarna påpekar också att synen på mognad är 

förlegad och att man inte ska vänta med insatser till elever som är i behov av det i tron att de 

ska mogna. Sätter man inte in rätt resurser från start finns risk att eleven tappar motivationen 

och glädjen i läs- och skrivinlärningen, vilket skulle vara förödande för den fortsatta 

utvecklingen. Fridolfsson (2015, s. 246) belyser samma problematik gällande att invänta 

mognad och menar att insatserna bör sättas in i ett tidigt skede för att undvika att elever 

tappar tron på sig själva och motivationen till att lära. Vi håller med Fridolfsson och anser att 

det är av stor vikt att börja i god tid med läs- och skrivinlärningen, precis som lärarna också 

beskriver.  
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Svaren på de öppna frågorna visar att lärarna anser även att det är viktigt att bokstäver och 

språkljud behandlas redan i förskoleklassen för att en förförståelse ska infinna sig så tidigt 

som möjligt och främja den fortsatta läs- och skrivinlärningen. Dock visar resultatet att 

många av lärarna inte påbörjar läs- och skrivinlärningen förrän på höstterminen i årskurs 1, 

och vi undrar varför den inte startar tidigare. Kan det vara en tolkningsfråga, så att 

respondenterna tolkar frågan som när den formella undervisningen i läs- och skrivinlärningen 

startar? Läroplanen (Skolverket 2018a, s. 18) beskriver att förskoleklassens undervisning ska 

baseras på lek, och fokus ska ligga på att en progression sker hos eleverna så att de kan nå 

kommande kunskapskrav. Vi anser därför att lärarna i förskoleklassen kan påbörja läs- och 

skrivinlärningen hos eleverna med hjälp av ett lekfullt lärande istället för att vänta. Liberg 

(2006, s. 64–65) anser att utvecklingen av fonologisk och fonemisk medvetenhet är viktig 

redan så tidigt som i förskolan för att utveckla elevers intresse för läsning och skrivning och 

att undervisningen i läs och skriv därför bör påbörjas i god tid. Därför är det av stor vikt att 

lärare innehar en god kompetens kring elevers läs- och skrivinlärning samt de olika 

utvecklingsfaserna som sker hos eleverna. 

  

Myrberg (2006, s. 7) betonar att den kompetens som lärare besitter är mycket viktig och helt 

enkelt avgörande för elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. Utifrån enkäten och 

intervjuernas resultat verkar respondenterna anse sig besitta den kompetens som är 

eftersträvansvärd. Vi tror att det i sin tur bidrar till att elevers svårigheter blir upptäckta i god 

tid och får stöd inkopplat så tidigt som möjligt. Tjernberg (2013, s. 25) tar upp vikten av den 

teoretiska kunskapen kring läs- och skrivinlärningen men framhåller att det är av ännu större 

betydelse hur man väljer att arbeta med det praktiskt. Det är givetvis svårt att genom studiens 

resultat påvisa hur lärarna arbetar i sina klassrum och hur de väljer att synliggöra sina 

teoretiska kunskaper i praktiken. Dock förutsätter vi att man som utbildad lärare idag innehar 

såväl en pedagogisk som en didaktisk kompetens. 

 

Utifrån resultatet kan vi se att lärare tycker det är viktigt att eleven läser enskilt för dem men 

har skilda uppfattningar vad gäller huruvida det är en tillräcklig åtgärd för en elev med läs- 

och skrivsvårigheter. Vi anser att det är en god strategi att elever läser en stund varje dag för 

läraren men inte en tillräcklig åtgärd. Vi tror att när eleven läser kan läraren se en progression 

över elevens utveckling. 

  

I en lärares kompetens ingår att kunna göra viktiga val gällande metoder och arbetssätt i 

undervisningen. Resultatet i studien visar att lärarna använder sig av ett flertal varierande 

metoder för att kunna tillgodose elevers behov. De verkar ha en insikt i att man måste prova 

olika sätt för att hitta den eller de metoder som fungerar på bästa sätt, och man behöver också 

ta hänsyn till att det som passar för en individ kanske inte passar för en annan.  

 

Tjernberg (2013, s. 24) skriver att det i lärarens kompetens ingår att kunna göra aktiva val 

vad gäller arbetssätt och metoder och att anpassa dessa till elevers behov. Snow (1998, s. 25) 

tar också upp att valet av metoder kan verka avgörande för elevers fortsatta läs- och 

skrivutveckling och om läraren inte noga övervägt sina arbetssätt och metoder finns risk för 

att svårigheter uppstår hos eleven. Överlag uppfattar vi det som att det alltid finns en vilja att 
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utveckla sin undervisning och egna kompetens. Vi tror att det är engagemang och nyfikenhet 

hos lärare som driver undervisningen framåt.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur verksamma lärare runt om i Sverige arbetar 

med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3. Utifrån enkät- och 

intervjusvaren framgår det att samtliga lärare anser sig ha en god kompetens kring läs- och 

skrivinlärningen och att det i slutändan visar sig i valet av metoder och arbetssätt samt 

lärarens undervisning och individanpassning. Alla elever är olika och lär sig på olika sätt.  

 

5.2 Metoddiskussion 
Vi har, som tidigare nämnts, använt ett elektroniskt enkätformulär som vår 

datainsamlingsmetod. Vi resonerade på det sättet att det skulle gagna vår studie på bästa sätt 

på grund av ett flertal olika faktorer. Istället för att ta upp tid från lärarna med intervjuer som 

tar upp mot en timme var, ansåg vi att det skulle vara lättare att respondenterna istället kunde 

svara på en enkät via mejl när de ansåg att de hade tillfälle över. På det viset blir friheten 

större och svaren som kommer in sammanställs per automatik. Vi förväntade oss att svaren 

ändå skulle bli rätt många på grund av att enkäten var så pass lättillgänglig och enkel att svara 

på. Vi hade med i beräkningarna att det fanns en risk att bortfallet skulle bli relativt stort, men 

vi hade inte förväntat oss det stora bortfallet som faktiskt blev; många valde uppenbarligen att 

inte svara. En reflektion vi gjort i studiens slutskede är att vi möjligtvis kan ha haft för många 

frågor i enkäten som har verkat avskräckande för tillfrågade respondenter. En tanke till nästa 

studie blir då att vara mer kort och koncis. Vi skulle ha kunnat boka tid med rektor för att få 

delta på ett möte där alla lärare är samlade, exempelvis ett APT-möte. Där hade vi i samråd 

med rektor kunnat dela ut enkäterna till de närvarande lärarna och be dem att svara för att 

sedan samla in dem och föra in dem i diagram vid ett senare tillfälle.  

  

Vi startade med ambitionen att alla respondenter skulle finnas i samma kommun för att få en 

inblick i hur det ser ut i just den kommunen. Vi insåg ganska omgående att svarsfrekvensen 

var väldigt låg och därför fick vi tänka ett steg längre och försöka få in fler svar på annat håll. 

Vi utökade området från en kommun till att lägga ut enkäten i en grupp för lärare i F–3 på 

Facebook, och vi skickade även ut påminnelser till samtliga respondenter. Svarsfrekvensen 

blev något högre, men ändå inte så hög som vi hoppats.  

  

Själva utformningen av frågorna är vi nöjda med och de svar som inkommit har varit goda 

och utförliga, men det är givetvis svårt att säga hur lärarna arbetar praktiskt i sitt klassrum. Vi 

kan endast utgå från svaren vi erhållit om vad respondenterna väljer att berätta. Frågan vi 

ställer oss är om vi skulle ha gjort en kvalitativ studie från början och då lagt till 

observationer som en kompletterande metod till intervjuerna. Som tidigare beskrivet i kapitel 

3.2 valde vi i slutändan att göra intervjuer via videosamtal för att stärka studiens innehåll. Vi 

valde att inte ge ut frågorna på förhand för att minska risken för att svaren skulle bli 

konstlade. På det sättet tror vi att de berättar det som de tänker där och då och det ger oss svar 

med större trovärdighet.  
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Trovärdighet och pålitlighet har funnits i åtanke under hela processen. Larsen (2018, s. 35) 

beskriver validitetsbegreppet som att informationen som inkommer har en relevans för 

studien, vilket leder till att slutsatserna anses vara hållbara. Utifrån detta anser vi att frågorna 

i frågeformuläret och intervjufrågorna är utformade utifrån våra forskningsfrågor och är 

relevanta för studiens syfte. Respondenterna är valda utifrån deras yrkesprofession och 

besitter därmed den kompetens som vi efterfrågar.  

  

Larsen (2018, s. 61) skriver att reliabilitet innebär att det finns en samstämmighet mellan 

olika insamlingar av data av samma företeelse och att resultatet hade förblivit oförändrat 

oavsett tidpunkt och oberoende av vem som läser och uppfattar resultaten. Bearbetningen av 

datan har inte färgats av egna åsikter och tankar. Resultaten har fått tala för sig själva och det 

visas tydligt bland annat genom de olika stapeldiagrammen. Svaren har inkommit under olika 

tidpunkter men visar ändå en samstämmighet i resultatet.  

5.3 Reflexivitet  

Det här arbetet har gett oss insikt i hur ett antal lärare väljer att arbeta och kunskaper i vad 

som anses vara betydelsefullt för elevers fortsatta läs- och skrivutveckling. Vi har lärt oss att 

det krävs engagemang och nyfikenhet som lärare och hela tiden en vilja att förbättra sin 

undervisning. Det har varit en intressant forskningsresa som gett oss en positiv bild av 

respondenternas kompetens. Vi anser att vi har fått en mer djupgående förståelse för ämnet 

som vi kan ha stor användning för i vår kommande yrkesroll som lärare i F–3.  

5.4 Fortsatt forskning 

I fortsatt forskning anser vi att det skulle vara värdefullt att observera lärare och elever i 

klassrummet för att se hur läs- och skrivundervisningen går till och hur elever påverkas av 

lärarens val av arbetssätt och metoder. Det skulle också vara intressant att intervjua elever för 

att få deras perspektiv och byta fokus från lärare till elev.  
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Bilaga 1, Informationsbrev 

            Informationsbrev 
 

Syftet med föreliggande studie är ta reda på hur lärare arbetar med att stödja elever med läs- 

och skrivsvårigheter i årskurs F-3. Verksamma lärare i F-3 tillfrågas härmed om deltagande 

i denna undersökning. 

Vi heter Emma Fernros och Eva Jonasdottir, och vi är lärarstudenter som går sjätte terminen 

på grundlärarprogrammet F-3 på Mälardalens högskola i Västerås. Vi har nu påbörjat vårt 

självständiga arbete 1 i svenskämnet. Syftet med denna studie är att ta reda på hur lärare 

arbetar med att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs F-3. Vi vill ta reda på hur 

lärare arbetar för att tidigt upptäcka tendenser till att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå hos 

elever samt hur förebyggande arbetssätt och metoder kan främja elevers läs- och 

skrivinlärning. Vi vill även undersöka vilka stödinsatser som lärare kan bidra med för elever 

med läs- och skrivsvårigheter. Studien kommer att ha en stor betydelse för vår kommande 

yrkesroll samt ge ökad kunskap och förståelse för ämnet. Därmed vill vi be dig att svara på 

vår enkät eftersom vi anser att du har den kunskap och erfarenhet som är värdefull för oss och 

vårt arbete.  

Vi kommer att skicka ut enkäter via mejl samt sociala medier till verksamma lärare i F-3 för 

att få en så bred syn på ämnet som möjligt och ett utförligt resultat till vår studie. Vi förväntar 

oss att du svarar sanningsenligt på frågorna utifrån ditt individuella perspektiv. Enkäten 

består av 34 frågor och du kommer att kunna ta del av vår studies resultat när den är klar.  

I vår studie utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Ditt deltagande 

kommer att behandlas konfidentiellt, liksom skola och kommun. Resultatet kommer enbart 

att användas i forskningsändamål och materialet kommer efter studien att makuleras.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 

som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. 

 

Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar angående studien.  

              

Tack på förhand! 
          
Emma Fernros   Eva Jonasdottir    Handledare: 

        Eva Sundgren 

efs16001@student.mdh.se   ejr16001@student.mdh.se  eva.sundgren@mdh.se  

 

Fagersta 2019-04-09                                                                                             

Underskrifter: __________________________       _____________________________   
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Bilaga 2, Enkätfrågor 

     

Undersökning om hur du som lärare arbetar med att stödja elever med läs- 

och skrivsvårigheter i F-3 

Det här är en undersökning om hur du som lärare arbetar för att främja elever med läs- och 

skrivsvårigheter.  Svara så utförligt du kan och observera att de öppna frågorna kräver mer 

detaljerade svar. *Obligatorisk 

1. Ålder * 

Ditt svar 

 

2. Lärarlegitimation * 

Har lärarlegitimation  Saknar lärarlegitimation 

 

3. Hur länge har du arbetat som lärare? * 

Ditt svar 

 

4. Vilken årskurs är du verksam i just nu? * 

Förskoleklass Åk 1  Åk 2  Åk 3 

 

5. Hur många elever har du i din nuvarande klass? * 

Ditt svar 

 

6. Hur många elever i din klass har inte svenska som förstaspråk? * 

Ditt svar 

 

7. När börjar du med läs- och skrivinlärningen? * 

Höstterminen förskoleklass   Vårterminen förskoleklass 

Höstterminen årskurs 1   Vårterminen årskurs 1 

 

8. Jag kan tillräckligt mycket om läs- och skrivinlärning * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

9. Jag skulle vilja lära mig mer om läs- och skrivinlärning. * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 



 

38 

 

10. Jag läser/följer forskning om läs- och skrivinlärning * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

11. Har du varit på fortbildning i läs- och skrivinlärning under de senaste 5 åren? Om 

ja, ange gärna vilka fortbildningar och vilket år. * 

Ditt svar 

 

12. Känner du till de olika utvecklingsfaserna som sker i elevers läs- och skrivinlärning? 

Ex. pseudoläsning/skrivning till ortografisk/morfologisk läsning/skrivning. * 

Nej 1 2 3 4 5 Ja 

 

13. Genomförs det regelbundet en kartläggning/screening av samtliga elevers läs- och 

skrivförmåga? Om ja, när? * 

Ditt svar 

 

14. Anser du att kartläggning är en viktig förebyggande åtgärd för att upptäcka 

eventuella läs- och skrivsvårigheter hos elever? * 

Ja  Nej 

         Här nedan följer uppskattningsfrågor 

15. Jag anser att jag berömmer och uppmuntrar eleven när hen lyckas * 

Stämmer inte alls  1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

16. Jag ser till att elever inte får för svåra uppgifter i klassrummet * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

17. Jag ser till att eleven får specifik träning på det som hen har svårt med * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

  

18. Jag ser till att eleven läser enskilt för mig * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

19. Jag anser att det är en tillräcklig åtgärd för en elev med läs- och skrivsvårigheter att 

läsa varje dag * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

20. Jag ger eleven tid att mogna innan jag sätter in åtgärder för läs- och 

skrivsvårigheter * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 
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21. Jag ser till att specialläraren/specialpedagogen tar hand om de specifika insatserna * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

22. Jag tar själv hand om de specifika insatserna * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

23. Jag anser att det är av stor vikt att känna till vad eleven tränar för svårighet hos 

specialläraren * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

24. Jag strävar efter att hjälpa varje elev att förstå avkodningens principer * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

25. Jag har goda möjligheter att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter i 

klassrummet * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

Vilka svårigheter och hinder möter du i din undervisning med elever med läs- och 

skrivsvårigheter  

Svara på följande uppskattningsfrågor 

26. Jag har svårt att hjälpa alla elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av att jag 

har för mycket annat arbete i klassen * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

27. Jag har svårt att hjälpa alla elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av för 

stor klass * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

28. Jag har svårt att hjälpa elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av att jag har 

för knappt med material *  

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt  

 

29. Jag har svårt att hjälpa alla elever med läs- och skrivsvårigheter på grund av att jag 

inte har tillräcklig utbildning för det * 

Stämmer inte alls 1 2 3 4 5 Stämmer helt 

 

30. Annat som kan försvåra undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter? * 

Ditt svar 

 

       Öppna frågor 
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       Svara så utförligt och detaljerat du kan 

31. Hur anser du att förebyggande arbetssätt och metoder kan främja elever med läs- 

och skrivsvårigheter? * 

Ditt svar 

 

32. Vilket stöd anser du som lärare kunna bidra med för elever med läs- och 

skrivsvårigheter innan det går vidare till specifika stödåtgärder?  * 

Ditt svar 

 

33. Vilka arbetssätt och metoder använder du i din undervisning? * 

Ditt svar 

 

34. Hur undervisar du förebyggande för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter?  

* 

Ditt svar 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3, intervjufrågor 

 

1. På vilket sätt arbetar du med att upptäcka elever som ligger i riskzonen för läs- 

och skrivsvårigheter?  

  

2. Tycker du att du har tillräcklig kompetens för att arbeta med elever med läs- och 

skrivsvårigheter? 

  

3. Har du fortbildat dig? Är du intresserad av att fortbilda dig om elevers läs- och 

skrivutveckling? 

  

4. Vilka stödinsatser kan du som lärare bidra med för elever med läs- och skrivsvårigheter? 

  

5. Tar du hjälp av speciallärare/specialpedagog?  

  

6. Hur undervisar du förebyggande för att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter? 

  

7. Brukar dina elever läsa högt för dig enskilt?  

  

8. Vad gör du om en elev inte går framåt i läs- och skrivutvecklingen? 

  

9. Hur anpassar du din undervisning för elever med svenska som andraspråk som visar 

tendenser till läs- och skrivsvårigheter? 

  

10.Vad kan försvåra undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter? (t.ex. för stor 

klass, för knappt med material) 

  

11. Vad anser du om kartläggning?  

  
 


