
  
 

 
 
 
 
 
 
Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 
 
  

Läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan 
  

En studie om kartläggning ur ett lärarperspektiv 
  

 
Emelie von Bothmer 
Inga- Lill Hvitman 

  
  
  
 
 
 
 

Självständigt arbete i specialpedagogik- 
speciallärare inriktning utvecklingsstörning 
Avancerad nivå 

Handledare:  
Nina Klang 

 
 
 
15 högskolepoäng                                                      

  

Vt 2016  Examinator: 
Margareta Sandström 
 
  

 
Mälardalens högskola 
Akademin för utbildning, 



  

1 

Kultur och kommunikation 
  
Självständigt arbete i specialpedagogik-Speciallärare, 15 högskolepoäng 
Specialisering: Utvecklingsstörning 
 
SAMMANFATTNING 
Författare: Emelie von Bothmer och Inga- Lill Hvitman 
  
Titel: Läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan -en studie om kartläggning ur ett 
lärarperspektiv. 
  
År: 2016                         Antal sidor: 53 
  
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera lärares syn på kartläggning av läs- och 
skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan med avseende på hur de identifierar, förklarar 
och kartlägger läs- och skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en kartläggning har 
för elevgruppen. Studien har en kvalitativ forskningsansats och bygger på 14 
semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i grundsärskola. Resultatet visar att 
lärare ser läs- och skrivsvårigheter hos elever med utvecklingsstörning som ett komplext 
fenomen. Lärarna beskriver hur läs- och skrivsvårigheter kan ge sig uttryck för eleverna, men 
menar också att svårigheter i läsförståelse och svårigheter med minne kan vara specifika för 
elevgruppen. I vissa fall kunde det urskiljas att lärarna hänförde läs- och skrivsvårigheter till 
diagnosen utvecklingsstörning. Lärarna ansåg också att brister i undervisningen kunde leda 
till läs- och skrivsvårigheter och menade att det fanns behov av träning. Innebörden i 
begreppet kartläggning uppfattades olika av de intervjuade lärarna. Samtliga lärare sade sig 
ha mött elever med läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan men endast en av fjorton av 
dessa hade initierat till en fördjupad läs- och skrivutredning. Flertalet av lärarna associerade 
till kartläggning som något som pågick som en kontinuerlig process i undervisningen och inte 
var något som dokumenterades skriftligt. För några lärare stod det för en mer formell 
procedur, exempelvis dyslexiutredning och var kopplat till externa aktörers roll. Betydelsen 
av kartläggning kunde vara av såväl positiv som negativ karaktär. De positiva aspekter som 
angavs var att kartläggningen kan ge betydelsefull information om orsaker till läs- och 
skrivsvårigheter och kan leda till tidiga insatser. Under negativa aspekter angavs att elevernas 
självförtroende kunde påverkas, att elever och familjer redan utsatts för många utredningar 
samt att lärarna uppfattade att det inte gav något annat resultat än det lärarna redan visste. 
Sammanfattningsvis har vi utifrån den här studien om hur lärare ser på kartläggning av läs- 
och skrivsvårigheter kunnat dra slutsatser av att de intervjuade lärarna i denna studie som 
undervisar i grundsärskola upplever en komplexitet kring kartläggning när de upptäcker läs- 
och skrivsvårigheter och att många lärare inte initierar till läs- och skrivutredningar. 
 
Nyckelord: läs- och skrivsvårigheter, läsinlärning, utvecklingsstörning, grundsärskola, 
kartläggning,  
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1.Inledning 

 
Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 28 grundsärskolor i Sverige skrev i sin slutrapport 

Undervisning i svenska i grundsärskolan (Skolinspektionens rapport 2010:9) att det fanns 

brister i undervisningen, och att tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågor 

som uttrycks i grundsärskolans kursplan i ämnet svenska inte var tillräckliga. 

Skolinspektionen ansåg att grundsärskolorna skulle förbättra sitt arbete med att följa upp och 

bedöma elevernas kunskapsutveckling. Som lärare med mångårig erfarenhet av undervisning 

i grundsärskolan har vi kommit i kontakt med många elever som på olika sätt har svårigheter 

i samband med läs- och skrivinlärning.  

 

I skolverkets allmänna råd (2014) står det att läsa att det är av vikt att så snart en elev är i 

behov av särskilt stöd skyndsamt göra en utredning för att klargöra orsakerna till 

svårigheterna, samt tydliggöra det stöd som eleven har behov av. En sådan utredning skall 

även omfatta elever i grundsärskolan. I grundskolan enligt Skolverkets allmänna råd (2014) 

skall elever som inte når kunskapskraven i ämnet svenska, utredas genom pedagogisk 

kartläggning, åtgärdsprogram och om dessa åtgärder inte är tillräckliga skall en fördjupad 

utredning göras. I grundsärskolan är dock vår erfarenhet att det inte initieras kartläggningar 

och läs- och skrivutredningar med uppföljande åtgärder med motivet att det är elevens 

kognitiva utvecklingsnivå och utvecklingsstörningens funktioner som är grund och orsak till 

läs- och skrivsvårigheterna. Därför vill vi få djupare förståelse för lärares syn på kartläggning 

av läs- och skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan med avseende på hur de identifierar 

och förklarar läs- och skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en kartläggning har 

för elevgruppen. 

  

2. Bakgrund 

 
I studien fokuserar vi på kartläggningens betydelse vid läs- och skrivsvårigheter och vilka 

konsekvenser den kan få för elever som på grund av en utvecklingsstörning är placerade i 

grundsärskolan. I bakgrunden går vi igenom vad som krävs för mottagande i grundsärskola, 

vilka diagnoskriterier som finns för utvecklingsstörning, vilka styrdokument som lärare har 

att förhålla sig till samt vilka dilemman och utmaningar som lärare kan möta vid utformning 

av stödet för läs- och skrivinlärningen till elever med utvecklingsstörning. I studien har vi 

valt att använda oss av begreppet utvecklingsstörning trots att intellektuell 

funktionsnedsättning kan upplevas mer tidsenligt och korrekt. Begrepp är något som 
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förändras över tid och påverkas av det samhälle man lever i. Begreppet utvecklingsstörning 

tenderar att allt oftare ersättas med intellektuell funktionsnedsättning men då styrdokument 

såsom Skollagen (SFS 2010:800), läroplan och kursplaner (Skolverket, 2011) samt 

diagnosmanual och ytterligare texter och skrifter inom studiens område fortfarande använder 

begreppet utvecklingsstörning samt att alla informanter i våra intervjuer har använt sig av 

begreppet utvecklingsstörning så har vi också valt att göra det i denna studie.  

 

2.1 Grundsärskola 

  

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall barn som inte bedöms nå upp till kunskapskraven i 

grundskolan på grund av en utvecklingsstörning tas emot i grundsärskolan och det är 

hemkommunens skyldighet att pröva om en elev har rätt att tas emot i grundsärskolan. För 

mottagande i grundsärskola krävs fyra olika utredningar som ska komplettera varandra: 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk samt social utredning. Grundsärskolan är en nioårig 

obligatorisk skolform. Eleverna läser samma ämnen som de i grundskolan men med 

individuella anpassningar efter olika förutsättningar. Det finns skillnader i förhållande till 

grundskolan vad gäller timfördelning mellan olika ämnen samt i mål och betygskriterier. 

Både grundskolan och grundsärskolan styrs utifrån Skollagen och förordningar samt läroplan. 

För de elever som har större svårigheter och därför inte kan tillgodogöra sig utbildningen 

finns en inriktning inom grundsärskolan som benämns träningsskola, där eleverna läser fem 

ämnesområden såsom estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och 

verklighetsuppfattning istället för ämnen (Skolverket, 2011). 

 

2.2 Utvecklingsstörning/ Intellektuell funktionsnedsättning 

 

För att ställa diagnosen utvecklingsstörning/ intellektuell funktionsnedsättning görs en 

utredning utifrån kriterier som kommer ifrån en diagnosmanual, DSM -5 – Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (American Psychiatric Association, 2013). 

Utredningen görs av läkare och psykolog. Kriterierna för att få diagnos utvecklingsstörning 

innefattar att personen har brister i intellektuella funktioner, adaptiv funktionsförmåga och att 

båda dessa nedsättningar visar sig under utvecklingsperioden. 
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2.3 Styrdokument  

 

I styrdokument såsom skolförordningen (SFS 2011:185), Skollagen (SFS 2010:800) och 

Skolverkets allmänna råd (2014) regleras när och till viss del hur utredningar och 

åtgärdsprogram ska utarbetas. Där konstateras att om eleven riskerar att inte nå 

kunskapsmålen, skall extra anpassningar göras i den ordinarie undervisningen. Extra 

anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär i den ordinarie undervisningen 

utifrån lärares bedömning om vad en extra anpassning kan innebära. En ny skärpt lag från 

2016-01-01 i kapitel 3 § 8. (SFS 2010:800) innebär att läraren eller annan skolpersonal skall 

upprätta och genomföra och se till att extra anpassningar realiseras för elever som har detta 

behov innan utredning av särskilt stöd genomförs. 

    

Om de extra anpassningar som görs inte ger önskat resultat och det krävs mer stöd för eleven 

görs en pedagogisk utredning av undervisande lärare. Den bör göras på flera olika nivåer, 

individ, grupp- och organisationsnivå för att analysera varför eleven inte lyckas nå upp till 

kunskapskraven. Kartläggningen kan vara olika omfattande, samråd skall ske med elevhälsa 

och underlag kan också inhämtas från specialister såsom läkare och logoped, såsom 

exempelvis vid en utredning av specifika läs- och skrivsvårigheter. Därefter samlar man 

informationen i ett åtgärdsprogram som rektor är ytterst ansvarig för. I åtgärdsprogrammet 

ska det finnas tydligt beskrivet vilka åtgärder som skall vidtas från skolan för att kunna 

anpassa undervisningen efter elevens behov. Åtgärdsprogram skall regelbundet följas upp 

och skolans insatser ska utvärderas (SFS 2010:800; Skolverket, 2014). 

 

Enligt kursplanen (Skolverket, 2011) ska läraren genom sin undervisning i ämnet svenska och 

inom läs- och skrivområdet, ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att tala och 

samtala, läsa, förstå och reflektera över texter samt kunna skriva texter för olika syften. Det 

ska beaktas att kunskapsmålen i läroplanen för grundsärskolan inom många ämnen ligger 

väldigt nära kunskapsmålen för ordinarie grundskola och är tämligen specifika i sin 

utformning. De lämnar inte särskilt mycket utrymme för tolkning. Men just i kursplanen för 

svenska så framhålls, i det centrala innehållet, flera alternativa sätt för eleverna att både 

uttrycka sig och ta del av information, genom exempelvis visuellt stöd. Här beskrivs också 

olika skrivverktyg såsom ordbehandlingsprogram, bildstöd och talsyntes som möjliga vägar 

för att nå målen inom läs- och skrivområdet. Även inom språkbruk så poängteras språkliga 

strategier för att minnas och lära in som exempelvis tankekartor (Skolverket, 2011).  

Sammanfattningsvis, framstår ämnet svenska som ett komplext ämne, där elever ska ges 
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förutsättningar att utveckla förmågor att tala, samtala, läsa och skriva i ett socialt 

sammanhang. Detta kan göras på många olika sätt och lärarna har möjlighet att använda flera 

alternativa sätt i undervisningen.  

 

2.4 Utmaningar och dilemman när det gäller stöd i läs- och skrivutveckling till elever 

med utvecklingsstörning 
 

 

Vi har i studien valt att avgränsa till några områden som återkommer i tidigare forskning 

kring elever i läs- och skrivsvårigheter som vi kommit i kontakt med och som kan påvisa de 

utmaningar och dilemman som man som lärare kan ställas inför och delar in dem i två 

kategorier. Första dilemmat innefattar behov av struktur för elever med utvecklingsstörning 

(Allor, Mathes, Jones, Champlin & Cheatham, 2010; Levén, 2007; Swanson & Deschler, 

2003) som kan innebära individualiserad undervisning kontra betydelsen av klassrumssamtal 

för elevers lärande i ett sociokulturellt perspektiv (Eriksson Gustavsson, Göransson & 

Nilholm, 2011; Reichenberg, 2014; Dyson; Howes & Roberts, 2002).  

 

Utvecklingsstörning innebär nedsättningar i intelligensen och att inlärningsförmågan är 

påverkad inte minst på grund av en nedsatt förmåga i minnesfunktionerna (Levén, 2007). 

Minnesfunktioner hos personer med utvecklingsstörning, har vid tidigare forskning påvisats 

vara sämre jämfört med personer utan utvecklingsstörning i samma ålder. Det gäller i stort 

sett alla typer av minnesprocesser, till exempel arbetsminnet och det prospektiva minnet 

(Levén, 2007). Minnesfunktionerna anses som den allra viktigaste förmågan för att kunna 

lära sig saker. Hos personer med utvecklingsstörning kan man se att minnesfunktionen är 

begränsad i både kvalitét och kvantitet. Därför blir en av lärarens huvudsakliga uppgifter och 

utmaning i undervisning av elever med utvecklingsstörning att stödja elever i deras lärande 

genom att skapa struktur och strategier i lärmiljön, för att eleverna skall kunna utveckla sina 

kunskaper och lära sig nya. Detta kan göras genom att erbjuda undervisning med hög grad av 

struktur (Allor m.fl., 2010; Levén, 2007; Swanson & Deschler., 2003). 

 

I tidigare studier av exempelvis Eriksson Gustavsson, Göransson och Nilholm, (2011) och 

Reichenberg och Lundberg (2011) har man kunnat se att läs- och skrivundervisningen för 

elever i behov av särskilt stöd i vissa fall begränsas till behärskandet av procedurer vid en-

till-en träning. Ett resultat av det kan bli att eleven inte utvecklar sin förmåga i läsförståelse 

då man kunnat se att det är särskilt viktigt att få interagera och socialisera med andra elever 

för att utveckla den delen i läs- och skrivinlärningen. Därför bör undervisningen präglas av 
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aktiviteter där eleverna får tillfälle att argumentera och kommunicera språket och de centrala 

begreppen i ämnet svenska (Eriksson Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011; Reichenberg 

& Lundberg, 2011). I stöd av tidigare forskningsöversikter av exempelvis Dyson, Howes & 

Roberts, (2002) bör läraren utveckla ett pedagogiskt arbetssätt där formerna för att ge särskilt 

stöd ska innefattas inom klassens ram som då möjliggör att alla barn lär sig tillsammans och 

där språket och kommunikationen kan gynnas av en inkluderande lärmiljö, vilket också 

påverkar elevens självbild och motivation positivt (Giota & Emanuelsson, 2011). Detta 

dilemma visar vilken utmaning läraren ställs inför, där den tydliga struktur som krävs för att 

skapa en miljö som gynnar elever med en utvecklingsstörning som erbjuds i mindre grupper 

och väl tillrättalagd miljö kan ställas emot undervisning som ger möjligheter för samspel och 

kommunikation.  

 

Andra dilemmat tar upp behovet av tidig kartläggning och tidiga insatser kontra den 

eventuella stigmatisering som utredningar kan leda till för den enskilda eleven. Vid läs- och 

skrivsvårigheter är den samlade uppfattningen i forskningsfältet att eleven gynnas av tidiga 

insatser för den fortsatta utvecklingen (Bjar & Frylmark, 2011; Eriksson Gustavsson, 

Göransson & Nilholm, 2011; Myrberg, 2000, 2001; Nyström, 2002). Dock finns det ett 

dilemma i att kategorisering, som en kartläggning kan leda till, får en alltför stor betydelse i 

form av begrepp som avvikelse och differentiering i stället för att syfta till en förbättrad 

lärmiljö för eleven. Elevernas prestationer har en tydlig koppling till självförtroende och 

motivation (Giota & Emanuelsson, 2011) och därför är lärares syn på elever av stor vikt 

(Ruppar, Gaffney & Dymond, 2011). Om en elev i för hög grad blir utsatt för särskiljning och 

negativa omdömen riskerar den att ”bli sin diagnos”, det vill säga särskiljningen och 

svårigheterna stigmatiseras. Det påverkar ofta elevens självbild och självförtroende negativt. 

Resultatet blir att eleven visar sämre motivation till skolarbetet, vilket ofta leder till sämre 

skolresultat (Taube, 1997; Giota, 2013). På grund av att elever med utvecklingsstörning i 

större utsträckning än andra elever ofta redan utsatts för särskiljning genom utredningar och 

placering i särskild skolform blir det viktigt att som pedagog finna organisering för 

stödinsatser som inte leder till känsla av utanförskap och marginalisering (Ahlberg, 2013). 

Därför framstår det som angeläget att få djupare förståelse för hur lärare ser på kartläggning i 

grundsärskolan och vilken betydelse de anser att kartläggning har för eleverna. 
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3. Syfte 

 
Syftet med denna studie är att beskriva och analysera några lärares syn på kartläggning av 

läs- och skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan med avseende på hur de förklarar, 

identifierar och kartlägger läs- och skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en 

kartläggning har för elevgruppen.  

 

4. Frågeställningar 

 
Hur förklarar de intervjuade lärarna läs- och skrivsvårigheter hos elever med en 

utvecklingsstörning? 

 

Hur arbetar de intervjuade lärarna med att identifiera och kartlägga läs- och skrivsvårigheter i 

grundsärskolan? 

 

Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att en kartläggning/utredning kan få för såväl 

elever som lärare i grundsärskolan? 

 

5. Teoretisk referensram 

 
Studiens teoretiska perspektiv utgår ifrån ett sociokulturellt synsätt som grundar sig i Lev 

Vygotskijs (1978) utvecklingsteori. Såväl inlärning som tänkande ses som sociala processer 

som sker i social kontext. Centralt för Vygotskijs teori är begreppet Zone of proximal 

development (ZPD), som vanligtvis brukar översättas med den proximala utvecklingszonen 

eller också möjlighetszonen vilket betyder att eleven genom att behärska en färdighet också 

har möjlighet att behärska något nytt då detta ligger nära den rådande situationen. Ahlberg 

(2013) beskriver det som ” avståndet mellan det som en individ kan prestera ensam utan stöd 

och vad som är möjligt under en vuxens ledning eller i samarbete med mer kapabla kamrater” 

(Ahlberg, 2013, sid 150). Med hjälp av lärare eller andra elevers vägledning erövras då ny 

kunskap. På så sätt kan en lärares kartläggning av elevers läs- och skrivinlärning ses som 

betydelsefull för att föra elever framåt i sin kunskapsinhämtning. Vygotskij betonade språkets 

och kommunikationens betydelse som central funktion för oss människor. Utvecklingen går 

alltså från kollektiva och sociala handlingsformer till individuella (Jerlang, 2008). Vygotskij 

såg språket som ett socialt fenomen och att genom att aktivitetsformer först skapas socialt och 

därefter görs till inre erfarenheter så utvecklas människans högre psykiska funktioner som 
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exempelvis förmåga till problemlösning och minne. Ur ett sociokulturellt perspektiv framstår 

läs- och skrivutveckling som en komplex aktivitet och är något som skapas i ett socialt 

sammanhang och lärares uppfattningar om kartläggning och elevers förmågor blir därför 

viktiga.  

 

6. Tidigare forskning 

 
Under senare år har forskningsfältet kring läs- och skrivprocessen och hur man ska förstå och 

kunna hjälpa elever i svårigheter breddats och utvecklats snabbt. Mycket av denna forskning 

syftar till att elevers kunskapsutveckling ska öka genom olika typer av strategier som ska 

hjälpa i skolarbetet. Dock visar olika uppföljningsstudier att kunskaperna i framförallt 

läsfärdighet och läsförståelse sjunker. De elever med lägst resultat ökar i antal och själva 

resultaten blir lägre (Skolverket, 2004, 2007).  

 

6.1 Läs- och skrivutveckling 

 

Läsning handlar om att förstå språket i skriftform och kan beskrivas som en produkt av 

förståelse och avkodning (Bjar & Frylmark, 2011). Detta beskrivs genom formeln Läsning = 

Avkodning x Förståelse. Det vill säga att om man kan uttala orden men inte förstår vad det 

betyder blir det ingen läsning eller vice versa (Höien & Lundberg, 1999; Bjar & Frylmark, 

2011). Hagtev (2009) skriver om att det borde läggas mer fokus på multiplikationstecknets 

(x) betydelse, det vill säga integreringen av avkodningen, som primärt är fonologiskt grundat, 

och läsförståelsen som primärt är semantiskt grundat. Om en elev har svårigheter med 

läsningen råkar avkodning och förståelse lätt i otakt, vilket resulterar i att samordningen av de 

fonologiska och semantiska processerna försvagas. Det krävs att man som läsare förstår det 

alfabetiska skriftsystemets principer.  

 

 

6.1.1 Dimensioner i läsförmågan 

 

Lundberg och Herrlin (2003) menar att läsförmågan kan omfatta flera dimensioner: 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse. Dessa 

dimensioner samspelar med varandra, men har även var för sig ett typiskt eget förlopp. Att 

förstå att talet kan delas upp i små bitar fonem som har fångats in och betecknas i egenskap av 

bokstav bygger på förståelse av fonologisk medvetenhet. Ordavkodning är att kunna 
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identifiera det skrivna ordet. När man som läsare mött ett ord många gånger i olika 

sammanhang ökar chansen att man automatiserar ordavkodningen. Flyt i läsningen, för att 

kunna läsa flytande måste man kunna dela in texten i meningsfulla enheter, fraser och satser. 

Läsförståelse kan beskrivas som att läsaren är medskapare och konstruerar innebörden från 

texten utifrån sina tidigare erfarenheter. Läsintresse skapas genom att stärka elevernas 

självförtroende, skapa lust till läsandet och ge eleverna färdigheter i läsning. Det krävs stora 

doser av övning för att nå till den lustfyllda läsningen. Att läsa kräver energi, koncentration 

och uppmärksamhet (Lundberg & Herrlin, 2003).   

 

6.1.2 Läs- och skrivsvårigheter 

 

Då en elev inte har de färdigheter inom läsning och skrivning som man enligt årskurs eller 

ålder skulle kunna förvänta sig används beteckningen läs- och skrivsvårigheter (Bjar & 

Frylmark, 2009). De beskriver vidare att språket består av olika områden, såsom pragmatik, 

semantik, grammatik och fonologi. Vidare delar författarna upp dessa i impressiv förmåga 

(förståelse), expressiv förmåga (produktion) och medvetenhet. Om en elev har läs- och 

skrivsvårigheter kan dessa visa sig i ett eller flera av dessa områden, både impressivt och 

expressivt och graden av svårigheter kan skilja sig åt mellan elever. Läs- och skrivsvårigheter 

ur ett tekniskt perspektiv, är när en individ har problem med integreringen av avkodningen 

och läsförståelsen, vilket medför att samordningen av de fonologiska och de semantiska 

processerna försvagas. Det innebär att avkodning och förståelse representerar nödvändiga, 

men vart och ett för sig inte tillräckliga villkor för läsförmåga (Myrberg, 2000; Lundberg & 

Herrlin, 2003). I ett skriftspråk innebär avkodning att de minsta betydelseskiljande 

språkljuden, fonemen, matchas med ett begränsat antal bokstavstecken. Det är en 

komplicerad process och bygger på att man som individ har färdigheter, som innefattar 

fonologisk medvetenhet. De individer som har läs- och skrivsvårigheter har ofta brister i den 

fonologiska medvetenheten, som kan innebära svårigheter i att segmentera ord i fonem eller 

identifiera enskilt fonem (Myrberg, 2000; Höien & Lundberg, 1999). En viktig faktor i 

läsning är också det fonologiska minnet, som ”håller samman ett antal språkliga 

grundelement (fonem, stavelser eller ord) medan de tolkas in i ett textsammanhang” 

(Myrberg, 2007, s 83).   

 

Dyslexi är en specifik form av läs-och skrivsvårigheter, där de primära problemen kan 

härledas till svagheter i avkodningsprocessen. Dyslexi visar sig främst i svårigheter i ord - 

avkodningen och att läsandet blir mycket mödosamt. Det medför en låg läshastighet och 

många felläsningar av den svaga läsaren. Den mödosamma läsavkodningen tar så mycket 
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energi av den läsande individen, att följden blir att det uppstår problem med arbetsminnet, 

vilket i sin tur gör att läsförståelsen blir lidande. Individen får svårt att komma ihåg vad den 

läser. Förståelsesvårigheter som ofta kan iakttas hos dyslektiker tolkas ofta som ett resultat av 

den dåliga ordavkodningen (Myrberg, 2007; Adams 1990; Höien & Lundberg, 1999).   

Att förstå vad man läser bygger på en effektiv läsning. För en effektiv läsning krävs enligt 

Nation (2011, sid.22) i Tjernberg (2011) att ordavkodningsprocessen är automatiserad. Elever 

med avkodnings- och inkodningsproblem i sin läsning får ofta läsförståelseproblem som följd 

av detta, därför att de läser mindre. Det finns ett starkt samband mellan välutvecklat ordförråd 

och läs- och skrivförmåga. När det gäller ordförrådstillväxten har den fonologiska förmågan 

en nyckelroll, och ordförrådet har i sin tur en nyckelroll för läsförståelse. Ordförråd är den 

viktigaste enskilda faktorn bakom läsförståelse (Tjernberg, 2011). Det finns fler studier som 

styrker just sambandet mellan läsförståelse och ordförråd. Åsa Elwér (2014) har i sin 

avhandling studerat den språkliga profilen hos barn med läsförståelseproblem. I en 

internationell tvillingstudie med 1000 tvillingpar mellan 5-15 år med olika typer av 

språknedsättningar, där datainsamling i USA, Australien, Sverige och Norge har studerats 

under lång tid, visade resultatet på en bred språklig nedsättning hos barnen av bland annat 

ordförråd, och i tidig utveckling, fonologiska svårigheter. Det styrker att ordförrådet och de 

fonologiska nedsättningarna påverkar läsförståelsen negativt (Elwér, 2014). Betydelsen av 

ordförråd lyfts också fram av Reichenberg och Lundberg (2011), som i en studie kunnat se att 

elever som mötte läs- och skrivsvårigheter har ett otillräckligt ordförråd och svårigheter med 

att kunna aktivera sina egna erfarenheter och förkunskaper. 

 

Att ha läs- och skrivsvårigheter påverkar människor negativt. De får många gånger en utsatt 

position i samhället genom hela livet (Höien & Lundberg, 1999; Myrberg 2000, 2001; 

Reichenberg, 2014; Ruppar, Gaffney & Dymond., 2011, 2014). Denna utsatta position kan 

visa sig genom att läs- och skrivsvårigheter kan resultera i att skriftspråket blir ett ineffektivt 

verktyg för den drabbade i lärande, kommunikation och problemlösning. Det är funktioner 

som är direkt avgörande för den enskilda individen för att klara sig i det moderna samhället. 

Därför är behovet av att tidigt uppmärksamma barn i behov av stöd och att aktiva insatser 

sätts in av stor vikt (Myrberg, 2000; Höien & Lundberg, 1999; Bjar & Frylmark., 2009). 

Kartläggningens betydelse blir således till stor del att tidigt upptäcka vari svårigheten kan 

bestå av och dess orsaker. En tidig upptäckt kan i sin tur leda till adekvata insatser för att 

hjälpa och stödja eleven för att klara sig i dagens samhälle.  
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6.2 Läs- och skrivutveckling hos elever med utvecklingsstörning 
 
Ratz och Lenhard (2012) genomförde i Tyskland en studie som ville undersöka läsförmågan 

hos 1629 barn med utvecklingsstörning. Syftet med studien var att beskriva nivån på läs- och 

skrivförmågan hos studenter med utvecklingsstörning under deras skolår (6-21). Genom 

resultatet i studien fann man evidens för att två tredjedelar av eleverna förbättrade sina 

färdigheter i läsning och skrivning med åldern. Det kan därför antas att framsteg sker under 

en stor spännvidd av skolåren. Studien visar att ända upp till gymnasieåldern har elever med 

utvecklingsstörning nytta av en miljö som stimulerar deras läsning och skrivning. Även 

Reichenberg (2014) menar att elever med utvecklingsstörning kan lära sig att läsa och skriva 

om bra undervisning ges och hon fann i sina resultat att strukturen var det viktiga i 

lärsituationen för elever med utvecklingsstörning för att utveckla läsförståelse.  

 

I en tysk studie av Maehler och Schuchardt (2011) studerades det fonologiska minnet hos 

barn med inlärningssvårigheter för att söka svar på vilka begränsade delar i minnet som leder 

till vilken inlärningssvårighet eleven har. Testerna genomfördes i tre olika grupper i åldrar 

från årskurs 2-4. En med normalbegåvade elever med inlärningssvårigheter, en med elever 

som hade samma inlärningsproblem men med ett lägre IQ än normalgränsen, lindrig 

utvecklingsstörning, och till sist en kontrollgrupp med normalbegåvade elever med 

åldersadekvata skolkunskaper. Resultaten av testerna analyserades för att finna avvikelser i 

variationerna, och med efterföljande jämförelser med kontrollgruppen. Resultatet pekade på 

tydliga nedsättningar i det fonologiska arbetsminnet i grupperna med inlärningssvårigheter i 

jämförelse med kontrollgruppen. Författarna menar att eftersom det fonologiska minnet 

spelar roll i språkutvecklingen och utveckling av ordförrådet, finns det anledning att anta att 

eftersom fonologiskt minne är nedsatt hos barn med utvecklingsstörning så kan det finnas 

svårigheter att tillägna sig ordförråd och grammatiska strukturer.  

Liknande resultat fann Van der Schuit, Segers, Balkom, och Verhoeven (2011) i en holländsk 

studie i språkutveckling av 50 barn med utvecklingsstörning och 42 normalbegåvade 

(åldersadekvat utvecklade) från 4 års ålder till 5 år. Studien hade som syfte att belysa vilka 

roller det fonologiska minnet och ickeverbal intelligens i ordförråd och syntaxutveckling har 

för språkutvecklingen för barn med utvecklingsstörning jämfört med jämnåriga 

normalbegåvade barn. Studien visade att barn med utvecklingsstörning var långt efter de 

normalbegåvade barnen i ickeverbal intelligens, fonologiskt minne, ordförråd och syntax, 

vilket var i linje med tidigare forskning. Det tyder på att ordförrådsnivåerna hos barn med 

utvecklingsstörning är i takt med deras mentala nivå, men det fonologiska minnet och 
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syntaxnivån ligger under deras mentala nivå. Författarna menar att personer med 

utvecklingsstörning på grund av svårigheter i fonologiskt minne behöver mer/längre tid för 

att utveckla ordförråd. Studien påvisar två viktiga resultat, dels behovet av tidiga insatser i 

form av språkstimulering till syfte att öka ordförrådstillväxten hos elever med 

utvecklingsstörning, samt att ordförrådstillväxten behöver stimuleras under lång tid. 

Resultaten antyder precis som i Maehler och Schuchardts (2011) studie att svårigheter i 

fonologiskt minne kan ha en restriktiv inverkan på ordförrådstillväxt.  

Även om fonologiskt minne och ordförråd är aspekter som nämns i samband med språk-, läs- 

och skrivutveckling hos barn med utvecklingsstörning, går det inte med all säkerhet att säga 

att barn med utvecklingsstörning lär sig annorlunda än andra barn. Till exempel, fann 

Maehler och Schuchardt (2011) inga signifikanta skillnader mellan de barn som hade 

diagnosticerats med inlärningssvårigheter och de som hade en lindrig utvecklingsstörning vad 

gäller funktionerna i det fonologiska arbetsminnet och dess följder för inlärningssvårigheter 

trots tydliga skillnader i IQ. Istället visar de på bristen av evidens för att använda sig av 

kriterier för avvikelser i syfte att skilja dessa grupper åt. De menar att man istället borde 

överge särskiljande kriterier då de kan vara missledande för lärare i arbetet med eleverna och 

istället erbjuda samma möjligheter till särskilt stöd för att få hjälp med sina individuella 

svårigheter (Maehler & Schuchardt, 2011). 

 

 

6.3 Faktorer som är av betydelse vid läs- och skrivsvårigheter  

 

Vilken undervisning eleven får och vilken syn läraren har på eleven ses som faktorer som 

påverkar elevens förmåga till inlärning (Håkansson & Sundberg, 2012; Ruppar, Gaffney & 

Dymond, 2011, 2014; Hattie & Timperley, 2007; Reichenberg, 2014; Allor m.fl, 2010). Som 

undervisande lärare blir just dessa metoder och pedagogiskt förhållningssätt en grundfråga 

för hur man på bästa sätt kan hjälpa elever genom en god läs- och skrivundervisning. Att 

ringa in elever med läs- och skrivsvårigheter är av stor betydelse för att som undervisande 

lärare kunna anpassa sin undervisning för de elever som har läs- och skrivsvårigheter. Att 

kartlägga elevernas lärmiljö blir då en viktig faktor för vilken undervisning och vilken 

undervisningsmetod man som lärare väljer.   
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6.3.1 Undervisningsmetoder 

 

I en amerikansk kvantitativ studie gjord av Swanson & Deschler, (2003) jämfördes åtta olika 

undervisningsmetoder för att påvisa vilka faktorer som kan påverka inlärningen för elever 

med inlärningssvårigheter som har svårt för lagring och bearbetning av information. 90 % av 

studierna fokuserade på läsning. Studien var en metaanalys av 93 tidigare studier som pågått 

under en tidsperiod från 1963-1997 och i studien ingick elever i åldrarna 11-18 år som var 

såväl normalbegåvade som elever med IQ-kvot under normalnivå för att just se vad de 

eventuella olikheterna bestod av. Swanson och Deschler (2003) poängterade att elever med 

inlärningssvårigheter är en heterogen grupp och att det därför inte finns en modell som skulle 

fungera för alla men att resultaten trots allt kunde påvisa ett par gemensamma nämnare för en 

god undervisning med förstärkta resultat just vid en nedsättning av arbetsminnets funktion. I 

studien fokuserade forskarna på hur undervisningen/information gavs och inte på vad som 

skulle läras in för att se vilka instruktionella komponenter som karaktäriserade effektiv 

inlärning. I slutresultaten var det endast två områden som visade en signifikant skillnad för 

inlärningen, i såväl ordinarie undervisning som i särskild undervisning för elever med 

utvecklingsstörning: organisation, det vill säga att man i förväg organiserar undervisning, 

betonar centrala moment och strategier och explicit praktiserande, det vill säga att elever 

praktiserar olika moment och arbetar med exempel. Eleverna behöver ges hjälp att kunna 

sätta ny kunskap i relation till det som de redan tidigare lärt in för att få struktur och kunna 

bygga ny kunskap (Swanson & Deschler, 2003). Explicit praktiserande handlade om 

återupprepning och minnesträning genom olika metoder som återkommande och intensiva 

repetitioner och övningar, feedback och återkoppling i form av omdömen som kunde vara 

dagliga, en gång i veckan eller med längre sekvenser för att upprepa och hjälpa eleven att 

kunna hålla fokus på vad den har lärt sig/ska lära sig (Swanson & Deschler, 2003). Liknande 

resultat uppnåddes i en amerikansk fallstudie av Allor m.fl., (2010) där individualiserad 

läsundervisning för elever med utvecklingsstörning gav positiva resultat av läsförmågan när 

lärarna hade tydliga repetitiva inslag i undervisningen genom explicit praktiserande.   

 

Framgångsrika undervisningsfaktorer kan också kopplas till olika hjälpmedel för såväl lärare 

som elev att använda sig av i undervisningen. Bonn (2006) och Damsby (2007) har i sina 

studier lyft fram betydelsen av kompensatoriska hjälpmedel. En förstärkt insats kan vara 

individuellt anpassade tekniska hjälpmedel som kompenserar genom strukturerat datorarbete. 

Detta kan underlätta för såväl läsutveckling som kunskapsinhämtning för elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Dahlin (2013) har i en studie om arbetsminnesträning tittat på de effekter på 
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läsning och baskunskaper i matematik som minnesträning genom speciellt anpassat 

dataprogram kan få. Dahlin menar att många förmågor krävs för att elever skall klara sin 

skoldag, till exempel att förstå och följa instruktioner, lyssna, läsa och lösa skriftliga 

problemlösningar och menar vidare att alla dessa krav belastar arbetsminnet (AM). I studien 

undersöktes sambandet mellan datoriserad AM-träning och effekter i läsning och matematik 

och ställde frågan om datoriserad AM-träning under fem veckor skulle kunna påverka 

läsförståelsen och/eller baskunskaper i matematik hos elever med 

uppmärksamhetssvårigheter och resulterade bland annat i att de förbättringar som uppmättes 

mer än tre år tidigare i läsförståelse inte hade försvunnit i förhållande till kontrollgruppen och 

förtest (Dahlin, 2013).  

 

6.3.2 Lärares syn och förväntningar på eleven 

 

Vidare kan man i studier se att det inte bara är undervisningsmetoder som påverkar resultat 

utan även lärares syn och förväntningar på eleven som på så sätt påverkar vilka beslut lärarna 

väljer att ta angående vad och hur de undervisar (Ruppar; Gaffney & Dymond, 2014; Hattie 

& Timperley, 2007). Allor m.fl., (2010)  beskrev hur lärarnas förväntningar på eleverna var 

av betydelse och författarna menade att det var av vikt för inlärningen att de var höga även 

för personer med en utvecklingsstörning och väl förankrade i forskningsbaserad 

läsundervisning. Tydlig positiv feedback till eleverna i en motiverande miljö var avgörande 

för en långsiktig positiv kunskapsutveckling (Allor m.fl., 2010).  

Reichenberg (2014) fann i en interventionsstudie belägg för att det kunde finnas skäl till att 

tro att elever med kognitiva nedsättningar ofta är underskattade, och att dessa elever kan ha 

en förmåga att förstå skriftlig text om de får rätt stimulans. Studien genomfördes i fyra 

specialskolor där 31 studenter/elever ingick och omfattade en för-test fas och en efter-test fas. 

Två olika interventioner prövades, ömsesidig undervisning och undervisning med fokus på att 

besvara frågor kring texten. Slutsatser som kunde dras var att det var samtal om texterna som 

hade betydelse snarare än metoderna (Reichenberg, 2014).  

I en studie av Ruppar; Gaffney och Dymond (2014) kunde fyra huvudområden som 

påverkade lärarnas undervisningsstrategier i läs- och skrivinlärning för elever med 

utvecklingsstörning urskiljas: i vilket sammanhang eleven behövde kunskap, föreställningar 

om elever, undervisning och lärande, förväntningar på eleven, samt hur lärarna upplever sin 

egen förmåga att kunna påverka elevernas kunskap genom undervisning inom området 

(Ruppar, Gaffney & Dymond, 2014). Det kan få allvarliga följder för denna elevgrupps 
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kunskapsutveckling i läsning och skrivning om lärare inte har förväntningar på eleven att 

denne ska klara det och Ratz och Lenhard (2012) beskrev i sin studie om att det i praktiken 

inte ens fanns läs- och skrivinlärning på schemat i den tyska skolan för elever med 

utvecklingsstörning. Motiveringen var att det ansågs vara för svårt för denna elevgrupp att 

lära sig läsa och skriva, trots att det var ett tydligt pedagogiskt mål i den tyska skolan.   

Man kan se det som en självuppfyllande profetia att om det inte finns tilltro till att eleven kan 

uppnå läs- och skrivförmågor så ges eleven bristande möjligheter att lära sig och då når de 

heller inga resultat (Ruppar, Gaffney & Dymond, 2014; Hattie & Timperley, 2007). 

 

6.3.3 Social miljö 

Den sociala miljö som eleven befinner sig i är av betydelse för kunskapsinlärningen. Med en 

sociokulturell ansats så tänker man att lärandet skapas i sociala sammanhang där 

interaktionen mellan elever och elever och mellan elever och lärare är avgörande för den 

inlärning som sker. Man ser språket som betydelsefull faktor för mötet mellan människor 

(Håkansson & Sundberg, 2012). Taube (1997) och Ahlberg (2013) talar om miljö som 

motivationsskapande och menar att en positiv miljö påverkar människors utveckling i positiv 

riktning och att en accepterande miljö och en respektfull behandling av eleverna är en 

självförtroendeskapande åtgärd och har på så sätt en påverkan på elevers prestationer. 

Motivation är en viktig faktor för inlärning och innefattar både fysiska och mentala 

handlingar. De fysiska handlingarna som är kopplat till motivation har att göra med elevers 

ansträngningar och uthållighet när det gäller svårigheter i skolarbetet. De mentala 

handlingarna kopplat till motivation har att göra med elevers förmåga att styra och reglera sitt 

lärande mot nya mål och förmåga till självkontroll. (Giota, 2001, 2013; Hattie & Timperley, 

2007).  

Läskunnighet definierad som verbal och skriven kommunikation i vardagligt sammanhang 

kan ses som en funktionell förmåga som genererar tillgång till delaktighet, tillhörighet och 

socialt samspel hos elever i ordinarie undervisningsmiljö, men det kan också vara en tillgång 

till andra miljöer som erbjuder gemenskap, vilket i sin tur kan vara motivationsskapande 

(Ruppar; Gaffney & Dymond, 2011). En god läs- och skrivundervisning kan således erbjuda 

eleverna en port in till socialt samspel med andra. Genom att eleverna får tillfälle att i sociala 

sammanhang producera och lyssna till talat språk ges eleverna en chans till att uppfatta 

språkljud och fonologiska strukturer på ett naturligt sätt, vilket är stimulerande för läs- och 
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skrivinlärningen (Taube, 1997). Ruppar, Gaffney och Dymond (2011) menar att undervisning 

i ordinarie klassrumsmiljö kan erbjuda en naturlig möjlighet för elever med 

utvecklingsstörning att både lära in och använda sig av läsfärdigheter i ett åldersadekvat 

sammanhang och möjlighet att få fördelar av undervisning i en miljö med varierad 

sammansättning för att få kunskap och förmågor att använda sig av i vardagliga 

sammanhang.  

En otydlighet som framstod i studien var att lärare sade sig ranka högt att eleverna skulle få 

socialt baserade undervisningsmetoder i läs- och skrivinlärning medan de paradoxalt ansåg 

att små undervisningsgrupper för elever med funktionsnedsättningar var det bästa alternativet 

för att utveckla läs- och skrivkunskaper. Istället menar Ruppar, Gaffney och Dymond (2011) 

att eleverna då följaktligen inte erbjuds ett naturligt samspel mellan elever med och utan 

funktionsnedsättningar som är av avgörande karaktär vid både språkinlärning och inte heller 

tillgång till socialt sammanhang och gemenskap. Förmåga till generalisering av kunskaper är 

också svårt att tillägna sig om undervisningen endast sker i miljön av särskild undervisning 

med rutiner som är lika från dag till dag. Alltså visade sig lärarna säga en sak men 

praktiserade det inte i sin undervisning.  

Elevers möjligheter till inlärning i social kontext är av betydelse för såväl motivation som 

delaktighet samt av betydelse för språkinlärningen och blir därför en viktig aspekt för läraren 

att ta hänsyn till i sitt val av undervisningsmetoder.  

 

6.3.4 Tidiga insatser och kartläggning 

I studier talas det om Matteuseffekten, som är ett uttryck och härstammar från 

Matteusevangeliet,”Var och en som har, han ska få, och de i överflöd, men den som inte har, 

från honom ska tas också det han har” (Stanovich, 2000 i Taube, 2007, s.72).  Det vill säga 

att ju mer man läser desto skickligare blir man (Taube, 2007). Om man ständigt läser fel och 

får läsa om, blir läsningen både långsam och mödosam för den läsande individen. Det 

resulterar i att sammanhanget i texten uteblir. Det påverkar motivationen negativt eftersom 

läsning då oftast upplevs meningslös för individer med stora läs- och skrivsvårigheter. Detta i 

sin tur för med sig att skolelever med läs- och skrivsvårigheter får svårare att hänga med i 

skolarbetet. Lärarens kunskaper om läs- och skrivutveckling är därför en viktig faktor för att 

kunna identifiera, förebygga och utvärdera elevers förmågor i läs- och skrivkunskaper i och 

över tid (Myrberg, 2000, 2001).   
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Ytterligare forskning gjord av Nyström (2002) pekar även den på sambandet mellan lärares 

goda kunskap i ämnesområdet och tidig förstärkt insats på elevens fortsatta färdigheter i läs- 

och skrivutvecklingen. Hur viktig det är att risktecken på en svagare utvecklad språkförmåga 

tas på allvar i ett tidigt stadium. Dock kunde man i hans studie dra slutsatser av att en god läs- 

och skrivundervisning inte räckte för att lyfta de barn som hade sämre språklig kompetens vid 

skolstart än genomsnittet och därför riskerade att utveckla läs- och skrivsvårigheter utan att 

det krävs en mer intensifierad satsning i undervisningen för att avhjälpa problemen med en 

mängd systematisk stimulans. Insatserna måste också få pågå så länge som barnet behöver 

menar Nyström. För elever med en låg kognitiv utvecklingsnivå så kan dessa insatser 

behövas under än längre tid.  

Att leva med läs- och skrivsvårigheter påverkar den drabbade negativt under hela livet. Det är 

därför av stor betydelse för personer med läs- och skrivsvårigheter att problemen 

uppmärksammas i tid, för att rätt insatser skall kunna realiseras så tidigt som möjligt till stöd 

för eleven (Myrberg, 2001). De tidigt förstärkta insatserna kan gynnas av en kartläggning där 

det blir synliggjort för alla som arbetar kring eleven vad och hur en insats kan se ut, såväl på 

kort som på lång sikt.  

Vid tydliga läs- och skrivsvårigheter som kvarstår trots extra anpassningar och särskilt stöd så 

kan en fördjupad läs- och skrivutredning bli aktuell. En sådan utredning av språk, läsning och 

skrivning görs av logopeder som kombinerar kvantitativa tester, såsom testdata, och 

kvalitativa tester, såsom analyser av läs- och skrivfel (Bjar & Frylmark, 2009). Såväl 

svårigheter som starka sidor ska kartläggas med målet att finna lämpliga åtgärder och 

utredningen ska vara väl förankrad i aktuell forskning (Vellutino, Frank, Fletcher, Snowling, 

& Scanlon 2004). 

 

Kartläggning kan också göras genom formativ bedömning, som fokuserar på elevens 

lärprocess för att stärka elevens lärande. I Brookhart, Moss och Long (2010) studie deltog sex 

lärare i ett forskningsprojekt där lärarnas uppfattning om sitt eget formativa 

kartläggningsarbete i klassrummet studerades. Lärarna arbetade med tidig läsinlärning hos 

elever som hade en svag läs- och skrivutveckling och behövde extra stöd. Lärarna delade 

sedan med sig av sina erfarenheter och kunskaper till varandra under studiens gång. 

Forskarna ville se hur lärarnas kunskap angående formativ bedömning/kartläggning 

förändrades och om det i så fall ledde till att lärarna förändrade sitt arbete i klassrummet och 

om eleverna fick bättre resultat till följd av detta. Det man kunde finna i resultaten var bland 

annat att lärarna kunde se att deras arbete redan innehöll formativa inslag, ”som vi redan 
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gör”, men att studien medvetandegjorde deras arbete på ett nytt sätt. Lärarna uppfattade att 

kvalitéten i deras formativa kartläggning blev bättre då projektet gjorde att de fokuserade på 

hur de genomförde kartläggningen. Bland annat så kunde lärarna beskriva hur de gick från att 

ha observerat eleverna i det dagliga arbetet till att skriftligt och mer systematiskt börja 

dokumentera för att på så sätt kunna ge eleven specifik formativ feedback i sin lärprocess. 

Lärarnas förändrade formativa arbete ledde till bättre resultat hos eleverna jämfört med en 

kontrollgrupp där lärarna inte ingick i något projekt (Brookhart, Moss & Long, 2010). 

Således kan kartläggning ta sig många och olika former och det är därför angeläget att få en 

djupare förståelse för hur lärare arbetar med kartläggning av läs- och skrivsvårigheter i 

grundsärskolan.   

 

7. Metod  

 

7.1 Metodval  

 

Vi har med vår studie velat få en förståelse för de beskrivningar som de intervjuade lärarna 

gav om läs- och skrivsvårigheter hos elever i grundsärskolan. Vi har undersökt hur de 

intervjuade lärarna ser på kartläggning av läs- och skrivsvårigheter för elever i 

grundsärskolan med avseende på hur de förklarar, identifierar och kartlägger läs- och 

skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en kartläggning har för elevgruppen. För 

att få informanternas perspektiv har vi genom intervjuerna velat få svar på deras tankar. 

Därför har vi valt en kvalitativ ansats där man kan studera informanternas uppfattning om 

verkligheten utifrån deras personliga erfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har 

genomfört 14 intervjuer med olika lärare med olika erfarenhet och bakgrund för att på så sätt 

belysa en mångfald över hur 14 lärare inom grundsärskolan upplever och uppfattar det som 

varit vårt intresseområde för studien om kartläggning vid läs- och skrivsvårigheter i 

grundsärskolan.  

 

7.2 Intervju 

 

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att ”Intervjuforskaren är sitt eget 

forskningsverktyg”(sid 150). Det innebär att man bör ha kunskap om olika intervjutekniker 

och vara väl insatt i ämnesområdet. Interaktionen i intervjun är av stor betydelse för 
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resultatet. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) produceras kunskap socialt i en kvalitativ 

forskningsintervju genom ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson. Detta bygger på 

det personliga omdömet hos den som intervjuar när det gäller hur svaren fångas upp och 

konsten att kunna ställa andrafrågor. Det innebär att intervjuaren går utöver de mekaniska 

följandet av regler. Intervjuprocessen startar med att man planerar genomförandet genom att 

ställa sig frågorna varför, vad och hur? för att klargöra syftet, skaffa sig förkunskaper om 

ämnet och att förvärva sig kunskaper om intervjutekniker. Redan från start bör de etiska 

frågorna beaktas vid ovan nämnda frågeställningar och under hela studiens gång. Efter 

intervjun ska materialet lyssnas igenom och transkriberas för att därefter kunna analysera 

innehållet (Kvale & Brinkmann, 2009).  

 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att en intervjuguide kan ses som ett manus för 

intervjuns huvuduppdrag. Under själva intervjun ska den som intervjuar försöka undvika att 

ställa ledande frågor och ge utrymme för tystnad och eftertanke och emellanåt sammanfatta 

informanternas svar för att se om dessa uppfattats korrekt. Det är också bra att be informanten 

om att utveckla svaren eller be om förtydliganden och ibland problematisera dessa utan att för 

den skull vara kritisk (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har utgått från de frågeställningar som 

studien har och genom det tagit fram en intervjuguide, som svarar mot våra forskningsfrågor. 

Guiden har en semistrukturerad utformning, det vill säga att den omfattar teman och frågor 

som är relevanta för studiens syfte att beskriva informanternas mening av det de upplever, 

men frågorna är inte statiska utan kunde vid behov förändras vad gällde; innehåll och 

ordningsföljd om informanternas svar behövdes följas upp. Intervjuguiden bestod av en 

strukturerad del som tar upp informanternas utbildning och tjänsteår inom läraryrket samt en 

huvuddel som bestod av tre huvudteman (se bilaga 3). Intervjuguiden innehöll inte fasta 

svarsalternativ utan vi var noga med att informanternas personliga erfarenhet och sätt att 

tolka frågorna fick komma fram genom att använda öppna frågor och genom det fick studien 

en låg grad av strukturering (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har försökt utforma frågorna på 

ett sådant sätt att de blev tydliga och enkelt uttryckta, samt att de inte fick en karaktär av 

nekande eller ledande frågor. Vi har varit noga med att informera informanterna om hur 

intervjuerna skulle genomföras och att det inte fanns några svar som var rätt eller fel, utan vi 

har försökt skapa en situation och stämning där informanterna känt att det varit tillåtet att på 

sitt eget sätt dela med sig av tankar, åsikter och erfarenheter.  
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7.3 Genomförande 

 

Vi har genomfört 14 intervjuer, 7 var, med lärare som undervisar i grundsärskolan i årskurs 

1-9. Flertalet av intervjuerna har genomförts i de lägre årskurserna med motivering av 

kartläggningens och de tidiga insatsernas betydelse. Målet för intervjuerna har varit att samla 

in data för att återge den verklighet som informanterna upplever. Gustavsson (2010) 

beskriver det som att intervjuns idé är att ”skapa en kanal för att överföra objektiv kunskap 

från respondent till intervjuare” (sid. 238) och att uppgiften för den som intervjuar då blir att 

inte påverka i sanningsförstörande riktning under intervjuns gång. Vi har mailat missivbrev 

(se bilaga 2), till rektorer och lärare som arbetar på grundsärskolor. Rektorerna mailade vi för 

att på så sätt få hjälp med vilka lärare som kunde vara aktuella för ett deltagande för vår 

studie. Vi mailade också lärare direkt utifrån e-postadresser som vi fick tag på genom de 

hemsidor som skolorna har. I mailen bifogades vårt missivbrev där information och syfte med 

studien och etiska aspekter och hänsynstagande tydligt framgick. Vi har försökt att anpassa 

tillfällen och önskemål om tid och plats för intervjuerna efter önskemål från informanterna. 

Det har vi gjort för att det är av största vikt att de intervjuade personerna ska känna sig trygga 

i situationen (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har efter informanternas godkännande spelat in 

intervjuerna för att sedan transkribera och analysera materialet. Vi har läst varandras 

transkriberingar men inte lyssnat till det bandade innehållet i varandras intervjuer. 

 

 

 7.4 Urval 

 

Vi har gjort urvalet enligt ett så kallat bekvämlighetsurval (Gustavsson, 2010) vilket innebär 

att vi har uppsökt skolor och informanter i vår hemkommun för att underlätta med tanke på 

tid och logistik för att få ett så stort underlag som vi önskar. Detta är ett urval som inte är 

representativt för en hel grupp eller innehåller den variation och spridning som det kanske 

hade blivit om man hade valt skolor från flera olika kommuner med olika fortbildning, 

handledning, organisering på skol- och politikernivå osv. Resultatet kan enbart tolkas som ett 

försök att få fram nyanser av förståelse hos de personer som ingår i studien och som inte ska 

ses som en representativ grupp (Göransson & Nilholm, 2009).  

 

Majoriteten av lärarna som intervjuades undervisade i årskurs 1-6 i grundsärskolan. Två av 

lärarna hade elever i årskurs 7-9. De utbildningar som fanns i intervjugruppen var 
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förskollärare, grundskollärare, speciallärare och specialpedagog. Många av lärarna hade flera 

av dessa utbildningar i kombination. Knappt hälften av lärarna hade dessutom någon form av 

fördjupad utbildning i läs- och skrivinlärning. Flera lärare hade tidigare undervisat i 

grundskolan. Lärarnas erfarenhetsår inom yrket sträckte sig i ett spann från fem år som 

kortast till 38 år som längst.  

 

7.5 Dataanalys 

 

Dataanalys i den kvalitativa forskningsprocessen innebär att datan systematiskt undersöks av 

forskaren som sedan arrangerar materialet för att nå ett slutligt resultat. Syftet är att skilja ur 

det som är av betydelse för studien ur en stor mängd data (Fejes & Thornberg, 2014). Vi har 

gjort en kvalitativ analys av den rådata vi har fått genom intervjuer då vår studie har en 

kvalitativ metodansats. Vi har valt att utgå i från kategorisering (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Det innebär att materialet kategoriseras genom kodning. Forskaren gör jämförelser av data 

för att finna likheter och skillnader och finna kategorier som återkommer som leder till att 

materialet reduceras (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi har i vår studie aktivt arbetat med 

rådatan genom att organisera och skapa kategorier i innehållet och på så sätt skapa en mening 

och ett innehåll ur de subjektiva erfarenheter som de lärare vi intervjuade hade av 

intresseområdet för studien. Vi har funnit kategorier i intervjusvaren som sedan organiserats i 

större teman med utgångspunkt i våra frågeställningar. De första kategorierna som vi kunde 

urskilja var grund till definition av läs- och skrivsvårigheter samt identifiering av läs- och 

skrivsvårigheter i det enskilda arbetet med eleven. Dessa kategorier placerade vi under temat 

Identifiering av läs- och skrivsvårigheter. Vidare fann vi kategorier som rörde 

kartläggningens process. Här kunde vi urskilja tre kategorier, innebörden av begreppet 

kartläggning, syfte samt genomförande. Dessa kategoriserade vi under temat Kartläggning. 

Vi fann även kategorier utifrån de intervjuade lärarnas svar som berörde utmaningar och 

dilemman i grundsärskolan och skillnader vid läs- och skrivsvårigheter mellan grundskola 

och grundsärskola som placerades under temat Läs- och skrivsvårigheter hos personer med 

utvecklingsstörning. De sista kategorierna rörde läs- och skrivinlärningen och här fann vi fyra 

kategorier, undervisning, metoder, social miljö samt lärares kunskapssyn. Dessa kategorier 

placerades under temat Undervisning. Därefter har vi försökt att skapa oss en helhetsbild av 

innehållet och sedan gjort en djupare analys utifrån det som sedan presenteras som resultat i 

studien.  
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7.6 Tillförlitlighet, trovärdighet och validitet 

 

Genom hela processen finns kritiska frågor som forskaren bör ställa sig (Kvale & Brinkmann, 

2009). Exempel på sådana frågor kan t.ex. vara: Vilka etiska överväganden behöver beaktas, 

har det gjorts? Hur tillförlitlig är datainsamlingen och dokumentationen? Hur väl besvaras 

frågeställningarna? Diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning och teorier? Vi har i 

denna studie försökt att under hela processens gång förhålla oss till dessa kritiska frågor. 

De traditionella begreppen inom forskning, reliabilitet och validitet, har inte bara en 

metodologisk mening utan också en moralisk. I intervjuforskning, menar Kvale och 

Brinkmann (2009), att dessa begrepp kan vara relaterade till trovärdighet och validitet. 

Validitet hänvisar till sanningen och riktigheten i ett yttrande. Inom samhällsvetenskaplig 

forskning är studiens validitet att metoden undersöker det som den påstås undersöka. För att 

tillförsäkra validiteten i denna studie har en intervjuguide utformats utifrån studiens syfte och 

frågeställningar (se bilaga 3).  

 

Uppsatsskrivarens hantverksskicklighet påverkar studiens tillförlitlighet, det vill säga att 

uppsatsskrivaren genom hela processen kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar 

resultaten och det är av betydelse hur noggrant och systematiskt man går tillväga under 

forskningsprocessen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuns kvalitét påverkar 

tillförlitligheten i studiens resultat och beror på hur syftet med intervjun uppfattas. Det vill 

säga att den ursprungliga intervjuns kvalitét är avgörande för analysen, verifieringen och 

rapportering av resultat. En kvalitativ intervju innebär att man försöker få en intervju med rikt 

innehåll. Forskningsintervjuaren ska vara medveten om vad man ska fråga om, varför de 

frågorna ställs och hur man frågar. Om intervjun håller god kvalitét kan den därmed ge en 

tillförlitlig kunskap i resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Vid tolkning av data i en 

intervjustudie kan sakfel uppstå av olika anledningar. Det kan till exempel vara problem att 

minnas svaren rätt eller att övertolka svar. Därför har vi i vår strävan efter god tillförlitlighet 

använt oss av ljudupptagningar. Våra inspelade intervjuer gav oss möjlighet att lyssna 

igenom materialet flertalet gånger och skriva ut. Vi har försökt att analysera materialet så 

grundligt som möjligt för att på så sätt tillförsäkra trovärdigheten.    
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7.7 Etiska aspekter 

 

Vi har under studiens gång utgått ifrån Vetenskapsrådets (2011) följande fyra 

forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de som deltar i studien ska informeras om 

syftet med undersökningen, hur studien är upplagd och vilka eventuella risker och fördelar 

som ett deltagande i studien kan innehålla. Vi har i vår studie informerat de lärare vi 

intervjuat om studiens syfte och vad det innebär att delta i studien. Samtyckekravet innebär 

att den som intervjuar personen som tillfrågas att delta i studien ska informera om att den 

själv har rätt att få bestämma om sin medverkan i undersökningen. Informanterna i denna 

studie har blivit informerade såväl muntligt som skriftligt, om att deras deltagande var helt 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst om de så önskade utan vidare förklaring. Vi har 

inhämtat muntligt samtycke, dels från rektorer på skolorna och dels från de informanter som 

velat delta i studien. Konfidentialitetskravet innebär att personerna som ingår i studien ska 

ges största möjliga konfidentialitet och att privata data som kan identifiera deltagaren inte ska 

avslöjas. Vi har i denna studie informerat de som deltagit om att deras medverkan är helt 

anonym och att identiteten inte ska röjas genom att avidentifiera dem i studien genom att 

ersätta deras namnuppgifter med fingerade namn. Skolorna som de arbetar på har inte heller 

namngivits. Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får 

användas för ändamål i studiens syfte. Vi har i denna studie informerat deltagarna om att det 

insamlade materialet endast kommer att användas i den aktuella studien och att de 

ljudinspelningar som gjorts bara kommer att avlyssnas av oss som gör studien.  

 

8. Resultat 

Följande resultatområden, relevanta för vår studie, har framkommit utifrån de 14 intervjuer 

med lärare i grundsärskolan som vi gjort. Resultatrapportering är utformad utifrån de 

frågeställningar som formulerades inledningsvis och som handlar om hur lärare i 

grundsärskolan förklarar läs- och skrivsvårigheter, hur de arbetar med att identifiera och 

kartlägga dessa samt vilken betydelse som de intervjuade lärarna ansåg att en kartläggning 

kunde få för såväl elever som undervisande lärare.  
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8.1 Hur de intervjuade lärarna förklarar läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan 

Genom de intervjuade lärarnas svar kan vi se att de förklarar läs- och skrivsvårigheter på 

olika sätt. Flera olika aspekter kan urskiljas i de intervjuade lärarnas beskrivningar av läs- och 

skrivsvårigheter och faktorer som inverkar på dessa. Lärarna lyfter fram olika aspekter i 

elevers läs- och skrivförmåga, men poängterar också att det är komplext vad gäller just denna 

målgrupp elever. I vissa fall kan det även tolkas som att lärarna förklarade läs- och 

skrivsvårigheter med att eleven hade en utvecklingsstörning. Lärarna tog också upp i sina 

svar att läs- och skrivsvårigheter kunde uppstå på grund av brister i undervisningen eller på 

grund av att för lite tid ägnats åt träning.  

 

8.1.1 Olika dimensioner i läs- och skrivförmågan 

Vi kan i lärarnas svar se att de uppfattar läs- och skrivsvårigheter som ett vanligt 

förekommande fenomen då alla 14 informanter svarade att de mötte eller hade mött elever 

med läs- och skrivsvårigheter i sin verksamhet i grundsärskolan. Informanterna beskriver 

aspekter i läs- och skrivförmågan, såsom fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, 

avkodning och läsförståelse som viktiga för läs- och skrivinlärningen. Lärarna uttryckte att 

det handlade om läs- och skrivsvårigheter om det fanns brister i en eller flera av dessa 

dimensioner. Till exempel, kopplade lärarna läs- och skrivsvårigheter ihop med svårigheter 

att uttala språkljud eller avkoda text.  

Det kan naturligtvis vara rent fonologiska orsaker. Att eleven kan ha svårt för att uttala 

språkljud pga. oralmotoriska nedsättningar och att den därför inte hör språkljuden. 

Lärare 11 

Lärarna lyfte också fram brister i läsförståelse som en del i svårigheterna. Många upplevde att 

eleverna kan avkoda och läsa text men har bristande förståelse för innehåll både vad gäller 

enstaka ord och begrepp. 

Hur läser de? För en del läser ju väldigt bra men har ingen läsförståelse. 

Lärare 9 

Även om lärarna lyfte fram flera olika aspekter i elevers läsförmåga, är det framförallt 

läsförståelse de uppfattade som svår för denna grupp elever. De upplevde att det fanns en 
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skillnad i läsförståelsen hos elever i grundskolan och grundsärskolan. Deras uppfattning var 

att elever utan utvecklingsstörning har lättare att ta till sig text och dess innehåll medan ord, 

begrepp och innehåll i text var svårt för många elever i grundsärskolan att relatera till.  

Några kanske bara lär sig att läsa några ord och några lär sig flytande. Tekniskt går det ju. 

Men det värsta är förståelsen. Läsförståelsen. DÄR är det ju mycket svårare. Hur man får 

just grundsärskoleelever att förstå vad dom läser.  

Lärare 5 

8.1.2 Läs- och skrivsvårigheter och utvecklingsstörning- ett komplext samspel 

Många lärare uttryckte att det är svårt att definiera vad som kunde ses som läs- och 

skrivsvårigheter och vad som kunde ses som svårigheter som hör till utvecklingsstörning.  

 

Det är komplext. Det kan bero på många faktorer. Språkstörningar, fonologiska brister eller 

kognitiva nedsättningar.  

Lärare 10 

De flesta av informanterna påpekade att det fanns en koppling mellan läs- och 

skrivsvårigheter och elevernas utvecklingsstörning när de skulle beskriva hur de förklarade 

läs- och skrivsvårigheter. Lärarna nämnde exempelvis koncentrationssvårigheter, beteende 

och ”dagsform” samt avsaknad av motivation som aspekter relaterade till läs- och 

skrivsvårigheter. 

Sen tror jag att motivationen är lägre hos våra elever, det finns inte den här egna drivkraften. 

Finns motivation och drivkraft så går det oftast fortare att lära sig. 

Lärare 13 

Ett område som tydligt kunde urskiljas kopplat till elevens utvecklingsstörning och som 

vägde in i komplexiteten av läs- och skrivsvårigheter var lärarnas uppfattning av att eleverna 

hade begränsningar vad gäller minne. Lärarna beskrev till exempel att elever hade svårigheter 

att minnas generellt, men också att minnas språkljuden eller inte minnas vad ett ord eller 

begrepp stod för även om de ljudade ihop ordet. Lärarna ansåg då att det tog längre tid för 

såväl inlärning av tekniska språkfärdigheter som att befästa kunskaper.  
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Minnet. Det beror det mycket på. Arbetsminnet... korttidsminnet och långtidsminnet. Om man 

inte kommer ihåg bokstäverna eller vad det är för ljud i början när man kommer till slutet. 

Det är ju jättesvårt. Där börjar det. 

Lärare 5 

I vissa fall kunde det framgå av lärarnas resonemang att de såg att diagnosen 

utvecklingsstörning kunde förklara läs- och skrivsvårigheter. I talet om grundsärskolans 

elever så användes till exempel sådana ord som ”våra elever”. Ur svaren av lärarnas 

beskrivning av läs- och skrivsvårigheter så kunde elevens utvecklingsstörning ses som orsak 

till svårigheterna. Även tilläggsdiagnoser nämndes när lärarna beskrev hur de såg på elevens 

möjligheter till inlärning och utveckling. 

För många av de här eleverna så blir det ju liksom inbakat i de diagnoser de har. Att det 

liksom ingår. Det är svårt med mycket och läsningen är en del. 

Lärare 4 

Dyslexi blir en bihistoria. Fokus är istället på utvecklingsstörningen och eventuellt autism 

osv. ADHD. Dom diagnoserna tar ju större plats.  

Lärare 2 

8.1.3 Läs- och skrivsvårigheter- undervisningens roll 

Lärarna lyfter också fram brister i undervisningen eller för lite träning i undervisningen som 

orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Lärarna som intervjuades beskrev hur de upplevde att en 

stor del av utmaningen i att undervisa elever i grundsärskolan med läs- och skrivsvårigheter 

var att pröva olika metoder och att låta det ta tid. Alla 14 informanter uppgav tidsfaktorn som 

en beskrivning av hur läs- och skrivsvårigheter kan skilja sig mellan elever i grundskolan och 

grundsärskolan.  

Man får ju inte ge sig. För ibland kan det ta tid. Det är det man måste tänka på i grundsär. 

Man får inte tappa tålamodet utan man måste hålla på och man får inte ge upp för tidigt.  

Lärare 2 

De intervjuade lärarna återkom ofta i sina svar till såväl undervisningsmetoder som material 

och menade att eleverna ofta behövde lång tid för inlärning men att man också som lärare 
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måste våga ompröva sina beslut kring material och metoder om eleven inte svarar upp på de 

befintliga. Lärarna nämnde lärmiljö, material och tekniska hjälpmedel som faktorer som 

kunde såväl bidra till en god läs- och skrivutveckling som försämra om förutsättningarna inte 

var de rätta.  

...då försöker jag hitta på nån ny metod. Man vänder in och ut på sig själv. Det får man ju 

göra. Och hitta det intresse som eleven har och utgå ifrån det. Det brukar gå. Men det gäller 

ju att verkligen vända in och ut på sig själv och ta till alla knep man kan. 

Lärare 5 

8.2 Hur de intervjuade lärarna arbetar med att identifiera och kartlägga läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan 

Vi kunde i lärarnas beskrivningar tolka att de arbetade på olika sätt med att identifiera och 

kartlägga läs- och skrivsvårigheter. Några lärare talade om formell utredning som involverade 

externa aktörer, såsom till exempel vid dyslexiutredning medan andra talade om informell 

kartläggning såsom en kontinuerlig process i undervisningen. Samtidigt poängterade flera av 

de intervjuade lärarna att det i grundsärskolan redan fanns gott stöd vid läs- och 

skrivutveckling som utgick ifrån elevernas förutsättningar och behov och att det därför inte 

fanns behov av kartläggning.  

 

8.2.1 Kartläggning- ett ord med olika innebörder 

Endast en av de intervjuade lärarna nämnde någon form av kartläggningsmaterial för att 

belysa elevens läs- och skrivförmågor som sedan kartlades. Denna lärare använde sig av ett 

screeningsmaterial som bestod av olika delar såsom att lyssna, skriva och läsa där såväl 

fonologiska som kognitiva förmågor och brister kartlades. Denna lärare var också den enda 

av de 14 intervjuade lärarna som hade initierat en fördjupad läs- och skrivutredning av en 

elev i grundsärskolan då hon upptäckt att eleven hade svårt att läsa och skriva.  

 

Med min egen erfarenhet så har jag så mycket i bagaget så jag kan kartlägga en elev ganska 

grundligt och så. Men också med screeningsmaterial där man kan titta på fonologisk test och 

kognitiva förmågor. Genom det kan jag definiera om eleven har läs- och skrivsvårigheter. 
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 Lärare 3 

För övrigt talade de intervjuade lärarna inte om kartläggning som ett verktyg i arbetet med 

elever med läs- skrivsvårigheter utan talade mer om hur de anpassade undervisningen för den 

aktuella eleven. Vid mer direkta frågor om just kartläggning så associerade lärarna olika till 

orden ”kartläggning” och ”utredning”. Några talade om individuell utvecklingsplan, andra 

om pedagogisk utredning eller åtgärdsprogram.  

Åtgärdsprogrammet är en bra kartläggning för att den utvärderas under tid och en viss tid 

också... Det ger en synlighet i om stöd och hjälp har gett rätt resultat … då ser man ju på 

eleven om det har gett rätt resultat. Det synliggör ju både brister och förmågor hos eleven.   

Lärare 14 

Flertalet av lärarna diskuterade kartläggning som något som pågick som en kontinuerlig 

process i lärarens undervisning och inte var något som dokumenterades skriftligt. 

...en kartläggning blir det ju men den har nog funnits i mitt huvud tyvärr, eller tyvärr ska jag 

väl inte kalla det, jag gör ju extraanpassningar helt enkelt. Ja och i utvecklingssamtalen där 

finns ju bedömningar och i IUP naturligtvis skrivet vad dom ska jobba emot för mål och vad 

dom har för kunskaper förstås. Jag är nog tyvärr lite dålig att skriva ner min dokumentation 

den sitter alldeles för mycket i mitt huvud... det är något som jag jobbar på... 

  Lärare 1 

För några lärare stod dock ordet ”kartläggning” för en mer formell procedur som var direkt 

kopplat till exempelvis en dyslexiutredning och som inte låg i lärarens ansvar. I samband med 

det lyfte lärarna fram de externa aktörernas roll vid en formell utredning. Det kunde 

exempelvis vara logoped eller skolpsykolog.  

 

Jag har tagit hjälp av kollegiet, men också tagit hjälp av logopeder, extern hjälp.  

 

Lärare 3 

 

Vem som ansvarar för en kartläggning då en elev bedöms ha läs- och skrivsvårigheter var 

inte alltid tydligt, enligt lärarna. Lärarna nämnde alltifrån skolpsykolog, specialpedagog och 

logoped till undervisande lärare. De olika svaren kan kopplas samman med de olika 

tolkningar av ordet kartläggning bland lärarna och på så sätt kan bero på vilken innebörd som 
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tolkas in i ordet kartläggning. En lärare som hade en elev med läs- och skrivsvårigheter 

uttryckte en osäkerhet kring hur man går tillväga och vems ansvar det var. 

 

Jag har bollat med en logoped som vi har på skolan...jag ställde frågan till henne om det 

skulle kunna vara dyslexi för jag har inte bra kunskaper i det och hon sa att det skulle kunna 

vara det. Nu funderar vi på att gå vidare och utreda detta. Jag har precis tagit upp det med 

föräldrarna och vet inte exakt hur och om logopeden kräver någon kartläggning på skolan 

först.  

Lärare 1 

Ett dilemma som tydliggjordes när lärarna beskrev sin syn på kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter, var att de efterfrågade det specifika stöd som eleven behövde för att 

utveckla sin läs- och skrivfärdighet samtidigt som lärarna tyckte att det var viktigare att ha en 

helhetssyn på hur eleven mådde och fungerade i de dagliga aktiviteterna snarare än 

kartläggning av ämnesspecifika färdigheter. 

Det är viktigt att kunna utröna vad som är vad i elevens svårigheter. Jag tror att syftet är just 

att ge mer kompetens till läraren och att eleven ska få rätt hjälp och stöd genom olika typer 

av insatser i läs- och skrivinlärningen baserat på vad svårigheten består av.  

Lärare 12 

 

8.2.2 Behövs kartläggning i grundsärskolan? 

Flera lärare upplevde att det inte fanns lika stort behov av kartläggning vid läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan. De uttryckte, att de som lärare i det dagliga arbetet med 

eleverna, hade helt andra möjligheter att upptäcka om någon elev hade kunskapsbrister då de 

jobbade tätt och ofta en till en vilket de ansåg att grundskolan inte kunde ge. Många uttryckte 

att grundsärskolans form lät eleverna utvecklas i sin egen takt och på så sätt behövde de inte 

forcera elevens inlärning utan kunde ta mer tid till repetition.  

 

I grundsärskolan kan vi ge eleven möjlighet att traggla om och om igen utan att stressa 

vidare innan ett moment sitter. Att inte börja med för svåra texter och uppgifter utan istället 

bygga på att eleven känner sig säker och får lyckas istället för misslyckas.  
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Lärare 6 

 

Även upptäckten av läs- och skrivsvårigheter hos elever beskrevs som en del i det täta och 

dagliga arbetet och att lärarna istället för att göra en formell kartläggning, anpassade och 

förändrade verksamheten löpande och i mindre steg.  

 

Man kan ju säga att här i grundsärskolan så kan man ju alltid anpassa väldigt mkt och har 

en väldig frihet och andra möjligheter så det blir inte så dramatiskt. Så det ligger liksom 

inbyggt i verksamheten skulle jag säga.  

 Lärare 2  

 

 

 

 

8.3 Betydelsen av en kartläggning/utredning enligt de intervjuade lärarna 

 

Lärarna lyfte fram såväl positiva som negativa aspekter vad gäller betydelsen av 

kartläggning. Bland de positiva aspekterna angav lärarna att kartläggningen kunde ge 

betydelsefull information om orsaker till läs- och skrivsvårigheter. Vikten av tidiga insatser 

framkom när lärarna beskrev vilken betydelse en kartläggning kunde få och att lärarna då 

hade möjlighet att anpassa krav och undervisning samt att en kartläggning kunde resultera i 

nödvändiga resurser och hjälpmedel. De negativa aspekterna som angavs var att elevernas 

självförtroende kunde påverkas och att många elever och deras familjer var trötta av 

utredningar samt att en del lärare betonade att utredningar inte gav något annat resultat än det 

de redan visste.  

 

 

8.3.1 Positiva aspekter av en kartläggning 

De allra flesta lärarna var positiva till att en kartläggning av läs- och skrivsvårigheter 

genomfördes om en elev mötte svårigheter med att läsa och skriva. Flera informanter beskrev 

värdet av tidiga insatser. I det låg en önskan om en tillrättalagd lärmiljö för att eleven skulle 

kunna utvecklas. När det gällde yngre elever så var det viktigt att uppmärksamma om det inte 

skedde en förväntad utveckling för att tidigt kunna ta tag i problemet och kunna sätta in rätt 

insatser. Vid sen upptäckt av läs- och skrivsvårigheter upplevde många av informanterna att 

det var svårt för eleven att komma ikapp trots stora insatser. 
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Jag tror ju, det här när elever inte riktigt hänger med från början. Om man tror att-ja, ja han 

är lite efter och om han bara sitter med och lyssnar. Det tror inte jag på. Om du ska lära dig 

läsa så är det nu. För man blir så efter. Man upptäcker, även om man inte riktigt förstår, alla 

kan utom jag. Man utvecklar strategier för att mörka att man inte riktigt kan. Då ska man 

jobba bort det för att komma förbi och då tar det längre tid. Och så slutar det med att det 

påverkar alla andra ämnen också. 

 

 Lärare 2 

En lärare som arbetade i flera klasser som specialpedagog med extra stöd till elever vid läs- 

och skrivutveckling poängterade att kartläggningen syftade till tidiga insatser för bättre 

läsfärdighet hos eleverna. Läraren menade att ökad lästid och en fokusering på läsning genom 

träning i antalet lästimmar var det som krävdes för att ge vissa elever förutsättningar till 

läsinlärning. Ytterligare en lärare beskrev att tidiga insatser kunde bidra med ett ökat 

självförtroende för eleven, om kartläggningen resulterade i att en elev fick rätt stöd för att 

utveckla sina förmågor i att kunna läsa och skriva.  

 

Tidiga insatser är ju en självklarhet för att kunna hjälpa den elev som har svårigheter. Gör 

man det så tidigt som möjligt så får eleven förhoppningsvis en mer individanpassad lärmiljö, 

vilket också skapar ett bättre självförtroende hos eleven.  

Lärare 10 

 

Den samlade bilden hos lärarna var att kartläggning kunde bidra till att ge eleven stöd i form 

av tekniska hjälpmedel, resurser samt tips och idéer till lärare om att förbättra 

undervisningen. Att synliggöra elevens förmågor och svårigheter sågs också som något 

viktigt. Det möjliggjorde att lärarna kunde anpassa undervisningen och de krav som eleverna 

mötte i både undervisningen och lärmiljön. 

Ja en kartläggning kan ju definitivt visa på vad jag som pedagog gör, vilka förutsättningar 

jag faktiskt ger för att ge utveckling för eleven. Det anser jag vara det viktigaste för ser jag 

det, så följer ju det andra med förhoppningsvis. Det synliggör ju något enormt. 

 Lärare 9 

Lärarna hade också en allmän uppfattning om att en kartläggning skulle kunna generera till 

fler och bättre individanpassade hjälpmedel till eleven, och att den undervisande läraren 

också skulle kunna få explicit hjälp med val och kunskap om olika datorprogram och appar 
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som har till syfte att stödja elever med läs- och skrivsvårigheter av en mer kunnig person 

inom detta kunskapsområde. 

 

Att som sagt få tips och råd…dom är ju experter på program på I-pads och tekniska 

hjälpmedel och allt sånt. Och var man kan låna det… och var man kan köpa och vad som är 

bra. 

Lärare 5 

 

 

8.3.2 Negativa aspekter av en kartläggning 

 

Några lärare ställde sig tveksamma till behovet av kartläggningar och menade att ytterligare 

en utredning var påfrestande för familjer som redan genomgått många utredningar eller att 

kartläggningen kunde ställa för höga krav och vara stressande för elever.  

Jag undrar med våra elever med utvecklingsstörning, ska dom hålla på med en massa 

utredningar hit och dit, är det nödvändigt? Ger det någonting? Jag tror inte att det gör det 

alla gånger. Jag tror inte det. 

Lärare 1 

Gemensamt för de lärare som ifrågasatte behov av en kartläggning var att de upplevde att en 

formell utredning krävde tid och var komplicerad i relation till det stöd de fick utifrån en 

sådan utredning.  

 

Ja kartläggningen i sig är ju ingen hjälp. Det måste ju finnas resurser sen. Som kan liksom 

verkställa det. Man gör så mycket utredningar på eleverna...som tar sån tid, men sen så får 

dom inte nån hjälp i alla fall.  

 

Lärare 8 

 

Två lärare som hade fått ta del av tidigare utredningar av läs- och skrivförmåga gjorda av 

logoped och psykolog beskrev att en läs- och skrivutredning inte var aktuell på elever i 

grundsärskolan då dessa utredningar enbart visat på att det var utvecklingsstörningen som 

bidrog till en elevs läs- och skrivsvårigheter. Resultaten av en utredning skulle därför inte ge 

något nytt utöver det dom redan visste, menade de.  
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Jag tog över en elev där jag hade mina funderingar men dom menade att 

utvecklingsstörningen inte genererar en dyslexiutredning. Har man det kan man inte ha 

dyslexiproblematik...det var en psykolog som hade menat det.  

 

Lärare 14 

 

 

9. Diskussion 

9.1 Resultatsammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att beskriva och analysera lärares syn på kartläggning av 

läs- och skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan med avseende på hur de identifierar, 

förklarar och kartlägger läs- och skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en 

kartläggning har för elevgruppen.  

Samtliga 14 lärare sade sig ha mött elever med läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan. 

Lärarna förklarade läs- och skrivsvårigheter på olika sätt. I sitt resonemang lyfte lärarna fram 

såväl olika dimensioner i läs- och skrivförmåga som specifika aspekter relaterade till 

diagnosen utvecklingsstörning. Lärarna lyfte också fram betydelsen av undervisning och 

träning för om läs- och skrivsvårigheter uppstod. Vad gäller arbetet med kartläggning fanns 

olika uppfattningar om själva ordet kartläggning. En del lärare såg det som formell 

kartläggning medan andra beskrev en mer informell kartläggning genom exempelvis 

individuell utvecklingsplan eller extraanpassningar. Några lärare poängterade också att det 

inte fanns något behov av kartläggning då grundsärskolan i sig erbjöd anpassad undervisning 

som utgick ifrån elevers olika förutsättningar. Endast en av fjorton intervjuade lärare hade 

någon gång under sitt arbete i grundsärskolan initierat till en fördjupad läs- och 

skrivutredning och detta gjordes genom kartläggning och screeningsmaterial. Vad gäller 

betydelsen av kartläggning beskriver lärarna såväl positiva som negativa aspekter. Syftet 

enligt de intervjuade lärarna var främst att eleverna skulle få den hjälp och det stöd som 

behövdes för vidare kunskapsutveckling inom läs- och skrivinlärningen. Som negativa 

aspekter nämndes bland annat att elevernas självförtroende kunde påverkas, att familjer redan 

utsatts för många utredningar samt att lärarna uppfattade att det inte gav något annat resultat 

än det lärarna redan visste. 
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9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1. Hur de intervjuade lärarna förklarar läs- och skrivsvårigheter hos elever med en 

utvecklingsstörning 

En fråga som resultat av intervjuer lyfter är huruvida läs- och skrivsvårigheter tar sig 

annorlunda uttryck i grundsärskola. I lärarnas beskrivningar framstod läs- och 

skrivsvårigheter som ett komplext fenomen och några av lärarna förklarade det med att 

eleven hade en utvecklingsstörning. De beskrev också fonologisk medvetenhet, läsförståelse 

och brister i undervisningen som ytterligare aspekter som kunde vara uttryck för läs- och 

skrivsvårigheter. I tidigare forskning har flera faktorer lyfts fram vad gäller elevers läs- och 

skrivutveckling. Lundberg och Herrlin (2004) och Myrberg (2000) har lyft fram dimensioner 

i läsförmåga, såsom- fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, läsförståelse 

och läsintresse. Särskilt lyfter författarna fram avkodning och läsförståelse som de menar är, 

var och ett för sig, inte tillräckliga villkor för läsförmåga. Lärarna i denna studie betonar 

särskilt att läsförståelsen var svår för många elever i grundsärskola, och då särskilt 

svårigheter att förstå olika ord och begrepp. Flera forskare har betonat betydelsen av 

ordförråd som direkt sammankopplat med läsförståelsen och att det är den enskilt viktigaste 

faktorn bakom läsförståelse och kan leda till svårigheter för eleverna att kunna aktivera sina 

egna erfarenheter och förkunskaper (Elwér, 2014; Tjernberg, 2011; Reichenberg & 

Lundberg, 2011). Stöd till barn med utvecklingsstörning vad gäller språkutveckling och 

ordförråd är också något som nämns i studie av van der Schuit, Segers, Balkom och 

Verhoeven (2011). Flera lärare uppmärksammar en sämre läsförståelse och brister i förståelse 

av ord och begrepp hos elever med utvecklingsstörning. Koppling mellan ordförråd och 

läsförståelse för elever med utvecklingsstörning kan vara en viktig aspekt vid läs- och 

skrivutvecklingen då denna koppling skulle kunna tydliggöras vid en kartläggning. 

Lärarnas svar i denna studie visar också på den komplexitet som läs- och skrivutveckling hos 

elever med utvecklingsstörning kan innebära i relation till minnesförmåga. De intervjuade 

lärarnas uppfattning var att elever i grundsärskolan, sedd som grupp, oftast hade svårigheter 

att minnas saker. För elever med utvecklingsstörning har forskare poängterat det fonologiska 

minnets betydelse vid läs- och skrivsvårigheter (Levén, 2007; Maehler & Schuchardt 2003; 

Van der Schuit, Segers, Balkom & Verhoeven, 2011). Även om specifika faktorer av 

betydelse för läs- och skrivsvårigheter kan urskiljas, visar dock studier av läs- och 

skrivutveckling hos elever med utvecklingsstörning att denna grupp inte skiljer sig avsevärt 

från övriga elever med läs- och skrivsvårigheter (Maehler & Schuhardt, 2003, Swanson & 

Deschler, 2003). Lärarna i denna studie tycktes också i vissa fall tillskriva läs- och 
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skrivsvårigheter till diagnosen utvecklingsstörning och menade att det inte fanns något behov 

av kartläggning då grundsärskolan redan var en tillrättalagd miljö för eleverna. Det kan finnas 

behov av att uppmärksamma lärares förväntningar på läs- och skrivutveckling hos elever med 

utvecklingsstörning. Lärares syn och förväntningar på elever med utvecklingsstörning vad 

gäller läs- och skrivinlärningen har i forskning beskrivits som betydelsefull för den 

kunskapsinlärning som sker. Det finns enligt Reichenberg (2014), Ruppar, Gaffney & 

Dymond (2014) och Ratz och Lenhard (2012) skäl att tro att elever med utvecklingsstörning 

ofta är underskattade och att detta kan få allvarliga följder för elevens kunskapsutveckling i 

läsning och skrivning. Därför är det viktigt att uppmärksamma hur lärare förklarar läs- och 

skrivsvårigheter.  

Lärarna i den här studien uppgav också brister i undervisningen som förklaringar till läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskola. Enligt lärarna fanns det behov av en träning med syfte att 

repetera och att kunna lära i enskild takt som en gynnsam undervisningsform för elever med 

utvecklingsstörning. Lärarna beskrev dock inte brist av undervisningssituationer där 

språkträning behöver ske i ett socialt sammanhang som en orsak till läs- och skrivsvårigheter. 

Van der Schuit, Segers, Balkom och Verhoeven (2011) menar att personer med 

utvecklingsstörning behöver både mer språkstimulering och längre tid för att utveckla 

ordförråd. En sådan språkstimulans skulle, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, kunna 

innefatta undervisning i ett socialt sammanhang där elever lär av varandra och utvecklar 

förståelse för ord och begrepp genom olika erfarenheter och olika förförståelse (Ahlberg, 

2013; Reichenberg & Lundberg, 2011). De menade att om lärare kan organisera 

undervisningen genom att förbereda och ge elever förförståelse för innehåll och betona 

centrala moment så kan eleverna ges förutsättningar att utveckla språkliga förmågor genom 

undervisning som också innefattar sociala sammanhang (Swanson & Deschler, 2003). 

Reichenberg (2014) poängterar i vissa fall en begränsning i grundsärskolans läs- och 

skrivundervisning då behärskandet av procedurer vid en till en träning var det som 

praktiserades. Även Skolinspektionens rapport (2010:9) visade på brister i undervisningen då 

eleverna inte gavs tillräckliga förutsättningar att utveckla de språkliga förmågorna. Därför 

kan det finnas behov av att i vidare studier undersöka hur lärare ser på undervisning för 

elever med utvecklingsstörning då lärares syn på eleven har stor betydelse.  
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9.2.2 Hur de intervjuade lärarna arbetar med att identifiera och kartlägga läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan 

Lärarna uppfattade själva ordet kartläggning på olika sätt. Från en formell till en mer 

informell kartläggning. I lärarnas svar betonades att det var den informella, kontinuerliga 

kartläggningen som de upplevde att de arbetade med men att det inte dokumenterades. 

Således framstår kartläggning i lärarnas uttalanden antingen som en formell process i form av 

en utredning eller som en informell process som inte dokumenteras särskilt. Det kan dock 

finnas behov av en kontinuerlig uppföljningsprocess vid läs- och skrivsvårigheter. Detta är 

något som poängteras i rådande styrdokument. Enligt Skollagen (SFS 2010:800) och 

Skolverkets allmänna råd (2014), ska extra anpassningar göras av läraren i elevens lärmiljö. 

Dessa extra anpassningar ska såväl upprättas som genomföras och läraren har ansvaret av att 

anpassningarna ska realiseras innan utredning om särskilt stöd genomförs. Skolverkets 

allmänna råd (2014) beskriver hur elever som inte når kunskapskraven i ämnet svenska, efter 

att dessa extra anpassningar gjorts och de inte givit önskat resultat, skall utredas genom 

pedagogisk kartläggning, åtgärdsprogram och om dessa åtgärder inte är tillräckliga skall en 

fördjupad utredning göras. 

Vellutino m.fl., (2004) lyfter fram behovet av att kartlägga elevers starka sidor för att hitta 

lämpliga åtgärder. Kontinuerlig formativ bedömning betonas också av Brookhart, Moss och 

Long (2010). De fann i sin studie av lärares formativa bedömningspraktiker att när lärarna 

blev medvetna om hur de genomförde sina formativa bedömningar så gick lärarna från en 

informell kartläggningsprocess till en mer formell process som innebar skriftlig 

dokumentation genom mer systematiska anteckningar. Effekten blev en mer specifik 

förståelse för elevens kunskapsinlärning och att läraren kunde ge specifik formativ feedback 

till eleven och anpassat stöd.  

Det kan finnas behov av olika typer av kartläggningar och behov av kontinuerlig uppföljning 

och dokumentation av elevers läs- och skrivutveckling för att synliggöra vad som kan vara 

svårigheter i läs- och skrivinlärningen. Något som de intervjuade lärarna beskrev som ett 

dilemma, vad är vad?  
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9.2.3. Betydelsen av en kartläggning/utredning enligt de intervjuade lärarna 

Lärarna i vår studie lyfte fram såväl positiva som negativa aspekter av en kartläggning och 

poängterade värdet av tidiga insatser men beskrev samtidigt en oro över att eleverna och 

deras familjer utsattes för onödiga påfrestningar om kartläggningen ledde vidare till mer 

formella utredningar. I flera av lärarnas svar beskrevs att elever i grundsärskolan tidigare 

utsatts för flera utredningar av olika slag och därför inte skulle behöva genomgå ytterligare. 

Detta påvisar det dilemma som lärarna uttryckte att de kunde stå inför vad gällde att möta upp 

elevens behov genom tidig kartläggning och tidiga insatser kontra att kartläggning och 

utredning tog alltför mycket tid och kraft för såväl lärare som elever och deras familjer med 

ifrågasättande om det skulle leda till något positivt. Tidiga insatser vid läs- och 

skrivsvårigheter gynnar enligt flera forskare elevens fortsatta språkutveckling (Bjar & 

Frylmark, 2009; Eriksson- Gustavsson, Göransson & Nilholm, 2011; Nyström, 2000; 

Myrberg, 2000, 2001). Samtidigt poängterar såväl Ahlberg (2013) som Maehler och 

Schuchardt (2011) dilemmat av att en tidig kartläggning kan få en alltför stor betydelse av 

kategorisering av elever som då snarare blir utsatta för särskiljning. Elevernas svårigheter 

riskerar att stigmatiseras och det kan få negativa konsekvenser i form av en negativ självbild 

och ett dåligt självförtroende (Taube, 1997). För lärare kan det vara en utmaning att såväl ta 

hänsyn till de tidiga insatsernas betydelse vid kartläggningens som de eventuella negativa 

följder det kan få för eleven i form av särskiljning. Det är därför viktigt att syftet med 

kartläggningen är främjande för elevens lärmiljö och kunskapsutveckling och inte i 

särskiljande syfte.  

Sammanfattningsvis har vi utifrån den här studien om hur lärare ser på kartläggning av läs- 

och skrivsvårigheter kunnat dra slutsatser av att de intervjuade lärarna i denna studie som 

undervisar i grundsärskola upplever en komplexitet kring kartläggningar när de upptäcker 

läs- och skrivsvårigheter och att många lärare inte initierar till läs- och skrivutredningar. 

Lärarnas resonemang tyder på att läs- och skrivsvårigheter kan förklaras med att elevens 

utvecklingsstörning bidrar till svårigheterna och att de därför inte kartlägger de 

ämnesspecifika färdigheterna i läs- och skrivutvecklingen. Vi finner det intressant att de 

intervjuade lärarna i sina beskrivningar påvisar en skillnad mellan elever med läs- och 

skrivsvårigheter med en utvecklingsstörning jämfört med elever utan en utvecklingsstörning 

då forskning av såväl Swanson och Deschler (2003) som Maehler och Schuchardt (2003) 

funnit att det inte finns några signifikanta skillnader i läs- och skrivsvårigheter mellan dessa 

grupper utan det snarare handlar om lärares syn och förväntningar på eleven samt 

undervisningens utformning.  



  

40 

 

9.3 Metoddiskussion 

Valet av metod är grundläggande för att studiens syfte skall kunna realiseras. Att välja rätt 

metod är med andra ord ett viktigt verktyg för vilket perspektiv studien skall spegla. Vi valde 

i vår studie en kvalitativ ansats då vårt syfte var att ta reda på hur lärare i grundsärskolan 

beskriver och uppfattar elever i läs- och skrivsvårigheter och vilken uppfattning de har om 

kartläggningens betydelse för elevernas kunskapsinlärning och lärmiljö. Därför valde vi att 

genomföra 14 kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun 

har som syfte att försöka förstå undersökningspersonernas meningar, uppfattningar ur deras 

synvinkel (Kvale & Brinkmann., 2009). Utifrån detta förefaller en kvalitativ intervju vara en 

passande metod för att få reda på lärarnas uppfattningar om kartläggning vid läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskola. 

 

Kvale och Brinkmann, (2009) beskriver att om intervjun håller god kvalitét kan den därmed 

ge en tillförlitlig kunskap i resultatet och att en god kvalitativ intervju bör vara så kort som 

möjligt men med rikt innehåll och beskriver vidare att en intervjuguide kan ses som ett manus 

för intervjuns huvuduppdrag. Semistrukturerade intervjuer innebär intervjuer där man utgår 

från frågeområden snarare än exakta, detaljerade frågor (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 

valde semistrukturerade intervjuer eftersom vi ville beröra specifika teman, men fortfarande 

ge informanterna stort utrymme att forma sina egna tankar och uppfattningar i den ordning 

som passade dem bäst med avseende på tolkning av att beskriva. Vi har i denna studie försökt 

att göra våra intervjuer så korta som möjligt men med rikt innehåll. Därför har vi använt en 

intervjuguide som underlag för genomförandet av intervjuerna som fokuserade på 

forskningsfrågorna och vi har försökt vara medvetna om hur vi ställde frågorna och i vilket 

syfte. Frågorna i intervjuguiden bestod av teman med öppna frågor och underfrågor. En del 

bestod av specifika bakgrundsfrågor om lärarnas utbildning och år i yrket.  

 

Vid analys av lärarnas svar framkom att lärarna uppfattade ordet kartläggning olika. Det är 

möjligt att vi skulle fått tydligare svar om vi hade använt oss av en definition av kartläggning 

i förhållande till de styrdokument som vi beskriver i bakgrunden och på så sätt fått en 

tydligare bild av hur lärarna jobbar med kartläggning just enligt styrdokument. Frågan kan på 

så sätt ha uppfattats som otydlig av de intervjuade lärarna. Vi uppfattade det som utmanande 

att inte leda informanterna in på ”rätt spår” genom att vara alltför tydliga med våra egna 
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definitioner av ordet kartläggning då lärarna ville att vi skulle beskriva vad vi menade med 

kartläggning i intervjufrågorna. Vi försökte istället ställa nya frågor som låg nära den som 

informanterna inte riktigt förstod vad som menades. Dock kunde vi se när vi analyserade 

resultatet att vi ibland, beroende på hur intervjun förlöpte, exemplifierade vad som kunde 

menas med kartläggning och att vi på så sätt kan ha påverkat resultatet. Det är möjligt att 

resultatet hade blivit ett annat med en definition av ordet kartläggning och att vi då också 

hade kunnat gått djupare in på detaljfrågor kring kartläggningens utformning och 

genomförande. Samtidigt tror vi att om vi hade varit för styrande med en tydlig definition 

möjligtvis hade kunnat gå miste om viktig förståelse för lärarnas bredare uppfattning om hur 

de arbetade med kartläggning löpande i sin vardag och istället fick vi mer nyanserade svar 

som gav oss en förståelse för de olika uppfattningar lärarna hade om sitt arbete med 

kartläggning av läs- och skrivsvårigheter i grundsärskolan.  

Vårt urval av informanter baserades på bekvämlighetsurvalet vilket innebär att vi endast 

intervjuat lärare i vår hemkommun. Om vi hade utökat sökområde och intervjuat lärare i 

flertalet olika kommuner är det möjligt att vi hade fått en större bredd och mer varierat 

resultat beroende på hur de olika kommunerna möjligtvis arbetar olika med de styrdokument 

som rör kartläggning. Detta kan ha påverkat tillförlitligheten i resultatet genom att resultatet 

inte kan ses som representativt för en hel grupp eller innehåller den variation och spridning 

som det kanske hade blivit om man hade valt skolor från flera olika kommuner.  

 

Vi har studerat tidigare forskning inom ämnet för att vara väl pålästa för att kunna göra en 

god tolkning av informanternas svar och bedömning av vilka frågor som bör följas upp 

genom att informanterna fått utveckla sina svar. Samtliga intervjuer har varit berikande att ta 

del av och har kunnat användas för slutresultatet.  

 

Studiens tillförlitlighet grundar sig på vår hantering av det insamlade datamaterialet (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Vi har gjort ljudupptagningar av alla intervjuer för att kunna gå tillbaka 

till den ursprungliga källan för analys och vidare bearbetning. Vi har noggrant analyserat 

datan för att kunna sammanställa den trovärdigt. Vi är dock medvetna om att det kan finnas 

begränsningar i tillförlitligheten då vår egen roll som intervjuare kan ha påverkat intervjuerna 

genom vår förförståelse och våra förkunskaper inom ämnet. Vi har sammanställt det 

analyserade materialet som kopplats till studiens forskningsfrågor och presenterat resultatet 

under respektive frågeställning. Vi har varit medvetna om Vetenskapsrådets (2011) råd kring 

forskningsetik och har försökt att följa dessa under hela forskningsprocessen. Tillsammans 
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med att vi försökt att ställa oss de kritiska frågor som är av betydelse så har vi på så sätt 

försökt göra allt för att säkerställa tillförlitligheten och trovärdigheten i denna studie.  

 

9.4 Avslutande reflektioner 

Reflektioner som uppkom utifrån resultatet var att lärarnas kunskapssyn och förväntningar på 

eleven har stor betydelse för vilket syfte lärarna tycker att en kartläggning kan ha och hur den 

genomförs. Vi tror att det kan finnas ett samband med lärarnas ämneskunskaper i läs- och 

skrivinlärning. De lärare som hade en fördjupad utbildning i läs- och skrivinlärning hade 

tydligare fokus på elevens kunskapsutveckling inom det specifika ämnesområdet och ansåg 

att syftet till en kartläggning var att sätta in tidiga och adekvata insatser. De lärare som till 

viss del hade en mer negativ uppfattning om kartläggningens betydelse tenderade tydligare att 

istället förklara elevens läs- och skrivsvårigheter med diagnos utvecklingsstörning. Med den 

uppfattningen följde, som vi tolkade det, ett tydligare ifrågasättande av om det var någon idé 

med kartläggning. Detta kan möjligen förklara det vi inledningsvis funderade över, varför så 

få läs- och skrivutredningar initieras i grundsärskolan. Att lärarna uppfattar att det finns en 

skillnad i läs- och skrivproblematiken hos elever med utvecklingsstörning jämfört med elever 

utan en utvecklingsstörning och att en insats till följd av utredning inte leder till större 

kunskaper.  

Vi undrar ifall inte en tydligare formativ kartläggning av elevens lärprocess där läraren 

istället för att enbart göra en informell bedömning i det dagliga arbetet gjorde tydligare 

formell och mer systematisk dokumentation skulle ge en mer specifik insikt om elevens 

läroprocess. Detta skulle i sin tur tydligare kunna påvisa om en fördjupad läs- och 

skrivutredning är aktuell för eleven. Vi tror att grundsärskolan som skolform ger möjligheter 

att i många fall göra funktionella extra anpassningar i elevens lärmiljö, men vi tror inte att det 

enbart räcker för alla elever med extra anpassningar utan anser att fördjupade läs- och 

skrivutredningar kan behöva göras och inte kan väljas bort enbart med förklaringen av att 

eleven har diagnos utvecklingsstörning.  

Då vår studie har en kvalitativ ansats och är liten i sin omfattning är vi medvetna om att 

resultatet inte går att generaliseras. I studien har vi fått ta del av de uppfattningar som de 14 

undervisande lärare i grundsärskolan som vi intervjuade hade kring de frågeställningar som 

presenteras i studien. Vi vill med denna studie inspirera andra lärare i grundsärskolan att bli 

medveten om kartläggningens betydelse för elever med läs- och skrivsvårigheter. 
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9.5 Förslag på vidare forskning 

Då vi till denna studie inte fann någon forskning specifikt kring kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan så tror vi att det skulle behövas för att aktualisera ämnet 

och ge en större förståelse och kunskap för framförallt undervisande lärare i grundsärskolan. 

Vi tycker vidare att det skulle vara intressant att forskningsområdet kring formativ 

bedömning/kartläggning i grundsärskolan av elevens lärande i allmänhet skulle breddas. Vi 

skulle också vilja se mer forskning kring hur man gör med läs- och skrivinlärning i 

grundsärskolan ur ett sociokulturellt perspektiv där man lär i förhållande till andra och där 

språkutvecklingen gynnas av inlärning i ett socialt sammanhang. Just med tanke på att 

eleverna i särskolan ofta undervisas i mindre grupper eller vid en till en träning skulle en 

studie om hur lärarna arbetar med språkundervisning i ett socialt sammanhang vara mycket 

intressant.    

 

9.6 Arbetsfördelning 

Författarna Emelie von Bothmer och Inga- Lill Hvitman har delat intervjuer, transkriberingar 

och analys av rådata jämnt mellan oss. Vi har även delat sökande och läsning av litteratur 

samt skrivarbete och redigering jämnt mellan oss.    
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Bilagor 
Bilaga 1 

Begreppsförklaringar 

 

I texten används begrepp som är relevanta för vår uppsats. I följande bilaga kommer vi att 

definiera vad som menas med respektive begrepp. 

Arbetsminne: Bearbetning och lagring av information över kort tid. Arbetsminnets kapacitet 

kan beskrivas som att: Det handlar om hur mycket information man kan processa parallellt på 

en gång. Arbetsminnet är av stor betydelse för den praktiska vardagen och skolrelaterade 

färdigheter (Levén, 2007). 

Fonem: I skriftspråk innebär det de minsta betydelseskiljande språkljud; t.ex., vad den 

enskilda bokstaven har för ljud (Bjar och Frylmark, 2009) 

Fonologi: Kan beskrivas som en del i språkets system som behandlar språkljuden (Bjar och 

Frylmark, 2009) 

Fonologiska arbetsminnet: Det fonologiska minnet håller samman ett antal språkliga 

grundelement; fonem, stavelser, eller ord, medan det tolkas in i ett textsammanhang 

(Myrberg, 2007). 

Formativ bedömning: Har som avsikt att stärka elevens lärande (William, 2011). 

Formativ kartläggning: I vår studie använder vi begreppet formativ kartläggning som 

innebär att lärarna bedömer var eleven befinner sig kunskapsmässigt, vad som är målet och 

hur eleven ska kunna gå vidare för att nå målet (William, 2011). 

Icke verbal intelligens: Tankeförmåga som kommer i uttryck vid lösande av problem som 

inte är formulerade i ord. Problemen löses utan användning av ord eller tankar klädda i ord. 

(Psykologiguiden.se hämta den 24 april 2016)  

Inferenser: Läsa mellan raderna. I en text finns information direkt i texten, men det finns 

också information mellan och bortom raderna. Av läsaren krävs då bakgrundskunskap och 

logiskt tänkande (Reichenberg & Lundberg, 2011).  

Interventioner: I vår studie handlar begreppet intervention om 

jämförelsegrupp.(Psykologiguiden.se hämtad den 24 april 2016 )  

Metakognition: Förståelsen om det egna lärandet. Eleven ser och förstår sitt eget lärande här 

och nu. Metakognition behövs för att förstå sin egen progression i sitt eget lärande (Ahlberg, 

2013). 

Pragmatik: Hur orden, fraserna, meningarna brukar användas i olika situationer (Bjar & 

Frylmark, 2009) 
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Prospektiva minnet: Prospektivt minne syftar till minne för handlingar som ska genomföras 

vid ett senare tillfälle (Levén, 2007). 

Semantik: Vad orden betyder (Bjar & Frylmark, 2009).  

Syntax: Förklaras som hur satser byggs upp av ord och hur ordningen mellan orden brukar 

vara (Bjar och Frylmark, 2009). 

Zone of proximal development: Ett av de mest centrala begreppen i Vygotskijs 

teoribildning(ZPD). Vanligen översätts med den närmaste utvecklingszonen eller 

möjlighetszonen. Beskrivs också som avståndet mellan det som en individ kan prestera 

ensam utan stöd och vad som är möjligt under en vuxens ledning eller i samarbetet med mer 

kapabla kamrater (Ahlberg, 2013). 
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Bilaga 2 

Hej, 
Vi är två lärare i grundsärskolan som vidareutbildar oss till speciallärare med inriktning 
utvecklingsstörning på Mälardalens högskola i Västerås. Denna termin ska vi skriva D-
uppsats (15 hp) och har bestämt oss för att göra en studie om lärares syn på kartläggning av 
läs- och skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan. Vi undrar om Du vill delta i en intervju. 
 
Syftet med uppsatsen 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera lärares syn på kartläggning av läs- och 
skrivsvårigheter för elever i grundsärskolan med avseende på hur de identifierar och förklarar 
läs- och skrivsvårigheter samt vilken betydelse de anser att en kartläggning har för 
elevgruppen. 
 
Vad innebär deltagandet i intervjun 
Vi skulle vilja göra enskilda intervjuer med lärare/speciallärare som undervisar elever som 
läser ämnen enligt grundsärskolans kursplaner. Intervjuerna beräknas ta c:a 40-60 minuter. Vi 
kommer gärna ut till din arbetsplats. Önskar du någon annan plats, så går det också. 
Intervjuer kommer att spelas in för att underlätta analysarbete. 
 
Deltagandet är konfidentiellt 
Ditt deltagande är konfidentiellt. Resultatet kommer att redovisas så att det inte går att utläsa 
ditt eller skolans namn. De inspelade intervjuerna kommer att användas endast i uppsatsen 
och kommer att raderas efter att uppsatsen blivit godkänd. 
 
Deltagandet är frivilligt 
Det är frivilligt att delta och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien om du 
önskar. 
 
Om ni har frågor, är du välkommen att kontakta oss: 
Inga-Lill Hvitman 
e-post: sanna.hvitman@bredband.net 
tel: XXX 
 
Emelie Von Bothmer 
e-post: emeliegullberg@hotmail.com 
tel: XXX 
 
Du kan också kontakta vår handledare Nina Klang, nina.klang@mdh.se, tel: XXX 
Vi hoppas att detta mail skall väcka intresse för att vara med i vår studie och din medverkan 
skulle vara till stor hjälp. Vi avser att genomföra intervjuerna under februari-mars 2016. 
 

Tack på förhand! 
Inga-Lill och Emelie 
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Bilaga 3 
Bakgrundsfrågor 

 

1. I vilka ämnen och årskurser undervisar du? 

2. Vilken utbildning har du? När gick du din utbildning? 

3. Har du någon fördjupad vidareutbildning eller fortbildning i läs- och skrivinlärning? 

4. Har du tidigare arbetat med läs- och skrivinlärning i grundskolan? 

5. Hur många år har du arbetat i grundsärskolan (och ev i grundskolan)? 

 

Forskningsfråga/tema 

1. Hur förklarar de intervjuade lärarna läs- och skrivsvårigheter hos elever med en 

utvecklingsstörning? 

            Intervjufrågor och följdfrågor 

1. Möter du i din verksamhet eller har mött elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 

2. Vad beror läs- och skrivsvårigheter på tror du? 

 

3. Hur upptäcker du att en elev har läs- och skrivsvårigheter? 

- Hur har det sett ut när du upplevt att en elev har läs- och skrivsvårigheter? Vad 

påverkade/spelade in i din bedömning?  (Vad grundar sig den definitionen på? 

Styrdokument, skolans policy, egen utbildning, erfarenhet mm). 

 

4. Är det skillnad när det gäller läs- och skrivsvårigheter hos elever i grundsärskolan och 

grundskolan?  

- På vilket sätt?  

 

5. Beskriv vad eller vilka faktorer som du tror kan underlätta för elever med läs- och 

skrivsvårigheter som har en utvecklingsstörning. 
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- I vilken utsträckning tycker du att undervisningen kan bidra till elevers 

svårigheter? Kan det bero på undervisning?  

 

 

6. Anser du att elever med läs- och skrivsvårigheter som har en utvecklingsstörning 

skulle gynnas av undervisning i ordinarie klassrumsmiljö i grundskolan? 

 

-På vilket sätt? 

 

-Hur skulle miljö/undervisning i grundskolan kunna anpassas för att tillgodose det? 

 

Forskningsfråga/tema 

2. Hur arbetar de intervjuade lärarna med att identifiera och kartlägga läs- och 

skrivsvårigheter i grundsärskolan? 

Intervjufrågor och följdfrågor 

 

1. Vad gör du när du upptäcker att elever har svårt att läsa eller skriva? 

 

- Hur lång tid tar det innan du startar en kartläggning? 

- Har du varit med om att någon annan än du som lärare har initierat en 

kartläggning? 

- Vem har ansvaret för kartläggningen?  

 

2. Hur ofta initierar du eller har initierat till kartläggning/utredning av läs- och 

skrivsvårigheter under den tid du har arbetat i grundsärskolan? 

 

(Om någon arbetat i grundskolan- Hur ofta initierade du kartläggning av läs- och 

skrivsvårigheter under tiden du arbetade i grundskolan?) 

 

3. Vad har en sådan kartläggning lett till? 

 

4. Har någon kartläggning lett vidare till fördjupad läs- och skrivutredning eller 

dyslexiutredning? 
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Forskningsfråga/tema 

3. Vilken betydelse anser de intervjuade lärarna att en kartläggning/utredning kan 

få för elever i grundsärskolan? 

Intervjufrågor och följdfrågor 

1. Vilken betydelse kan kartläggning/utredning av läs- och skrivsvårigheter hos en elev i 

grundsärskolan få? 

 

-Vad anser du kan vara syftet med en sådan kartläggning/utredning? 

 

-Hur kan en kartläggning/utredning leda till att eleven vidareutvecklas enligt dig? 

 

-Ser du någon fara eller hinder till att göra kartläggning/utredning av läs- och 

skrivsvårigheter hos en elev i grundsärskolan? 

 

2. På vilket sätt kan du som lärare få bättre redskap för att vidareutveckla elevens läs- 

och skrivfärdigheter med hjälp av en kartläggning/utredning som gjorts? 

 

-Upplever du att du fått det genom kartläggning/utredning? 

 

3. Vilka resultat har du kunnat se i elevs/elevers läs- och skrivfärdigheter efter att 

kartläggning/utredning gjorts som du inte tror hade kunnat uppnås utan det?  

 

-Vilket stöd för eleven har en sådan kartläggning/utredning bidragit till? 

 

 

 

 


