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Studien gjordes eftersom vid det självständiga 

arbetet (Bakken & Hanell, 2018) 

uppmärksammades att det fanns ingen forskning 

som berörde extra anpassningar och 

lässvårigheter. Nästan all forskning om extra 

anpassningar och lässvårigheter kopplade ihop 

det med olika diagnoser. Syftet med studien var 

att undersöka hur lärare beskriver sin egen 

undervisning och hur den bidrar till att alla elever 

ges möjlighet att nå kunskapskraven för läsning.  

Insamlingen av data har skett med en 

utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats och 

genom semistrukturerade intervjuer. 

Informanterna i studien var fyra verksamma 

lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. 

Resultatet visar att lärarna upplever liknande 

orsaker till lässvårigheter. De arbetar på likande 

sätt där eleverna har individanpassade böcker. 

Vissa av lärarna har schemalagd tid för att läsa 

sina böcker medan vissa använder 

individanpassade böcker när det passar i 

undervisningen. Informanternas svar skiljer sig 

något i utformandet av extra anpassningar och 

särskilt stöd, men alla lärarna använder sig av 

kartläggning för att upptäcka vilka svårigheter en 

elev kan hamnat i. Ett problem som visade sig var 

att alla lärare inte upplevde att de hade den tid som 

behövdes för att anpassa undervisningen till de 

eleverna med extra anpassningar. 

The study was done because at the independent 

work (Bakken & Hanell, 2018) it was noticed that 

it was no research that concerned extra 

adaptations and reading difficulties. Almost all 

research on extra adaptations and reading 

difficulties put it together with different 

diagnoses. The purpose of the study was to 

investigate how teachers describe their own 

teaching and how it contributes to giving all 

pupils the opportunity to reach the knowledge 

requirements for reading. 

 

The data collection has been done with a starting 

point in a qualitative research approach and 

through semi-structured interviews. The 

informants in the study were four active teachers 

with permission to teach in grades 1-3. The result 

shows that teachers experience similar causes of 

reading difficulties. They work in a similar way 

where the students have an individualized book. 

Some of the teachers have scheduled time to read 

their books while some use personalized books 

when there is time for it. The informants' answers 

differ slightly in the design of extra adaptations 

and special support, but all the teachers use 

mapping to discover which difficulties a student 

can end up in.  One problem that turned out was 

that all teachers did not feel that they had the time 

needed to adapt the teaching to those students 

with extra adjustments. 
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1. Inledning 

Den föregående studien (Bakken & Hanell, 2018) som gjordes i en av lärarutbildningens 

tidigare kurser och som denna studie bygger på, handlade om hur 

koncentrationssvårigheter behandlas i forskning om läsning. När den föregående studie 

skrevs uppmärksammades att det inte fanns så mycket forskning runt extra anpassningar 

och särskilt stöd för elever i lässvårigheter. Ofta kopplades lässvårigheter ihop med någon 

slags diagnos eller funktionsnedsättningar. Därför valde jag att i denna studien undersöka 

hur lärare själva upplever att de undervisar i läsning och hur de ger alla elever möjlighet 

att nå kunskapskraven. Denna studien inriktades också mot de extra anpassningar och 

särskilt stöd som lärare ger elever i lässvårigheter och som inte enbart är kopplade till 

någon diagnos. 

Under de verksamhetsförlagda utbildningarna [VFU] har jag mött elever med 

lässvårigheter på olika sätt. Eleverna har fått hjälp genom extra anpassningar och särskilt 

stöd. Jag har valt att i studien fokusera på primära svårigheter. Enligt Druid Glentow (2006) 

och Rygvold (2001) kan primära svårigheter visa sig genom att eleven exempelvis läser 

långsamt och/eller hackigt, hen läser fort och måste därför läsa om eller att eleven vänder 

på ord och kastar om dem (Druid Glentow, 2006; Rygvold, 2011). Läsaren av denna studie 

bör ha i åtanke att när begreppet lässvårigheter nämns i studien så syftar det på primära 

svårigheter. Jag har valt att göra på detta sättet eftersom det uppmärksammades i det 

självständiga arbetet att forskning ofta kopplade ihop lässvårigheter med olika diagnoser 

eller funktionsnedsättningar. 

Studien har en kvalitativ utgångspunkt eftersom studien bygger på tolkningar av 

informanternas erfarenheter samt uppfattningar, och det är det som belyses. 

Tillvägagångssättet i studien har varit semistrukturerade intervjuer och urvalet av 

informanter skedde utifrån förutbestämda kriterier, dvs lärarna skulle vara verksamma och 

behöriga att undervisa i årskurs F-3. Utgångspunkten är hur lärarna uppfattar sin egen 

verksamhet och sitt arbetssätt. Avgränsningen gjordes för att belysa lärarnas egna 

tolkningar av verksamheten och även visa på likheter och skillnader i undervisningen och 

de anpassningar lärarna gör.  
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2. Bakgrund 

I nedanstående avsnitt kommer förklaringar till läsningens olika dimensioner och stadier, 

hur lässvårigheter kan yttra sig och vad styrdokumenten säger. I kommande avsnitt 

presenteras även några metoder och arbetssätt som de intervjuade lärarna använder sig av. 

Bakgrunden innehåller även en förklaring på det teoretiska perspektiv som studiens resultat 

utgår ifrån. 

2.1 Fem dimensioner och olika stadier av läsning 

Lundberg och Herrlin (2014) förklarar att elevers läsförmåga består av flera dimensioner. 

Dessa dimensioner benämner de som fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i 

läsningen, läsförståelse och läsintresse (Lundberg och Herrlin, 2014). Författarna har valt 

att fokusera på de fem viktigaste dimensionerna i läsutvecklingen och förklarar även hur 

de samspelar och påverkar varandra (se figur 1). Lärare ska inte förväxla de fem 

dimensionerna med läsutvecklingens olika stadier. Enligt Lundberg (2010) är läsningens 

olika stadier inga hjälpmedel eller processer att använda i läsningen. Druid Glentow (2006) 

förklarar att det finns olika sorters läsning. De kallas för pseudoläsning, logografisk läsning 

och fonologisk läsning. 

Första dimensionen förklarar Lundberg och Herrlin (2014) som den fonologiska 

medvetenheten. Författarna förklarar vidare att när vi pratar i allmänhet är vi inte medvetna 

om språkljuden som skapar orden vi yttrar. Vi blir mer fokuserade på innehållet och 

meningen med det som sägs. På liknande sätt fokuseras innehållet även vid skrift. 

Bokstäverna skrivs på rad och med mellanrum utan att eleven tänker på det. För att bli en 

funktionell läsare och skrivare krävs det en förståelse av den alfabetiska principen, att talet 

delas upp i mindre delar så kallade fonem. Dessa fonem betecknas med ett bokstavstecken. 

Att förstå att de talade orden kan delas upp i språkljud kallas för fonologisk medvetenhet. 

Den fonologiska medvetenheten är en viktig och grundläggande del i elevernas läsning. 

Besitter eleven den grundläggande fonologiska medvetenheten framkallas successivt 

kunskapen att med få antal byggstenar, bokstäver, kan hen forma många olika ord (ibid.). 

Den fonologiska medvetenheten kan liknas vid pseudoläsning. Druid Glentow (2006) och 

Nasiell och Bjärbo (2007) förklarar att pseudoläsning är att eleven ”låtsasläser”. Av 
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erfarenhet vet eleven att på glasspaketet står det glass. Eleven kan även känna igen bilder 

kopplade till ord, exempelvis ICA skylten (Druid Glentow, 2006; Nasiell & Bjärbo 2007). 

Enligt Druid Glentow (2006) kan eleven egentligen inte koppla ihop ljud med bokstäver i 

pseudoläsning men vet att det står något tack vare hjälpande bilder eller liknande. Eleven 

gör en så kallad skenläsning, det vill säga att hen har lärt sig hur orden ser ut och låtsas 

läsa. Har eleven lärt sig att känna igen ett ord, exempelvis ost, betyder inte det att eleven 

kan läsa ett annat ord med samma bokstäver, förslagsvis sot (ibid.). 

Andra dimensionen benämner Lundberg och Herrlin (2014) som ordavkodning. Eleven 

måste kunna urskilja de skrivna orden för att kunna läsa olika texter. Eleverna observerar 

vissa utmärkande egenskaper hos orden som gör det enklare för eleverna att komma ihåg 

och särskilja dem. I denna dimension uttrycker författarna att när eleverna läser ord 

behöver de inte ha kommit underfund med den alfabetiska principen. Den egentliga 

läsningen grundar sig ändå i att eleverna får observera skrivna ord i miljön runtomkring. 

Eleven har en bit kvar att utveckla även om hen knäckt läskoden. Att få en felfri, snabb 

och automatisk ordigenkänning tar tid. Eleverna måste lära sig att ta hjälp av 

sammanhanget, ordbilder och eventuella illustrationer för att direkt kunna identifiera ord 

utan några problem. Att få en automatiserad läsning är ett successivt förlopp. Har eleven 

stött på ett ord flertalet gånger i olika sammanhang, är chansen stor att ordet snart läses per 

automatik. Med mer erfarenhet ökar ordförrådet och resultatet blir ett mer genomgripande 

läsande (ibid., 2014). Ordavkodning kan liknas vid logografisk läsning. I den logografiska 

läsningen blir orden en slags logga där eleverna ska lära sig att titta på orden, känna igen 

dem och sedan kunna tyda orden. Logografisk läsning är heller inte riktig läsning eftersom 

om ett nytt ord eller logga introduceras kan eleven inte läsa ordet utan träning. 

Ordavkodning och logografisk läsning har gemensamt att eleverna letar efter kännetecken 

för att förstå vad det står. 

Den tredje dimensionen som Lundberg och Herrlin (2014) tar upp är att eleverna får flyt i 

sin läsning. Att ha flyt i läsningen innebär inte att läsningen är automatiserad men det är 

en viktig utgångspunkt. För att få flyt i läsningen handlar det om att dels skapa liv o 

meningar och stycken genom inlevelse. Dels handlar det om att få fram rätt tonfall vid 

högläsning. Längre meningar kräver mer minnesbelastning så eleven ska också kunna läsa 

sammanhängande texter så snabbt och felfritt att meningen ryms i minnet. Författarna 

konstaterar att när eleverna läser med flyt får de enklare att kunna bearbeta texten på djupet. 
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Eleverna lär sig var hen behöver pausa och var betoningen ska finnas för att få ett bra flyt 

i texten. Flyt i läsningen hänger samman med förståelsen av det som läses. Har eleven nått 

hit i sin läsutveckling kan eleverna mer rikta sitt fokus på textens innehåll. Deras 

uppmärksamhet riktas om från att fokusera på ordavkodning till att koncentrera sig på att 

förstå det som läses (ibid., 2014). 

Fjärde dimensionen beskrivs av Lundberg och Herrlin (2014) som läsförståelse. Även om 

en elev är osäker på ordavkodningen kan hen fortfarande gissa sig fram till vad som står. 

Eleven tar hjälp av sammanhanget. Författarna poängterar att  eleverna ska ha förståelsen 

för att texten ska grunda sig i ord som faktiskt finns i texten, inte genom en gissning. 

Eleverna måste tidigt få stöd för att på ett mer aktivt sätt börja läsa. De måste själva 

uppmärksamma när det står något de inte förstår och hitta strategier för att åtgärda 

problemet. Författarna lyfter fram att de kan exempelvis läsa om det de inte förstår, fråga 

om hjälp eller slå upp ett ord i en ordbok. Författarna föreslår också att lärare och elever 

kan tillsammans, genom högläsning, hitta olika metoder för eleverna att ta med till den 

egna läsningen. En skicklig läsare väljer praktiska sätt att läsa, de är välplanerade (ibid., 

2014). 

Femte och sista dimensionen handlar om att skapa ett läsintresse. Lundberg och Herrlin 

(2014) poängterar att om eleverna inte finner lust och glädje i sin läsning blir upplevelsen 

tråkig. Det är viktigt att skolan skapar positiva spiraler i elevernas läsutveckling så deras 

tro på sig själva växer. Det är av yttersta vikt att eleverna får uppleva läsningen som 

fantasifull, spännande, kunskapsgivande och glädjefull. Läsningen tar mycket energi. I 

början kräver ordavkodningen mycket uppmärksamhet men genom övning kommer 

successivt uppmärksamheten att riktas mot förståelsen. Har eleven en förståelse för det 

som läses blir läsningen mer rolig och intressant (ibid., 2014). Läsintresse kan även liknas 

vid Druid Glentow (2006) sista stadie, fonologisk läsning. 

I fonologisk läsning har eleven knäckt läskoden. Att knäcka läskoden innebär att eleven 

kan läsa ord som hen tidigare inte kommit i kontakt med. Druid Glentow (2006) påpekar 

att i den fonologiska läsningen har eleven uppfattat förhållandet mellan språkljud (fonem) 

och skrifttecken (grafem). Eleven har skapat sig en fonologisk medvetenhet (ibid.). Herrlin 

och Lundberg (2014) påpekar att om eleven har en ansenlig fonologisk medvetenhet 

påverkas ordavkodningen på ett positivt sätt. Likadant påverkar en god ordavkodning den 

fonologiska medvetenheten på ett främjande sätt (ibid.). Genom att kunna läsa ord som 
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eleven inte tidigare kommit i kontakt med kan ett läsintresse skapas. Liberg (2006) anser 

att om eleven är fonologiskt medveten innan hen börjar skolan, har eleven goda möjligheter 

till att utveckla sin förmåga att knäcka koden för läsning väldigt tidigt (Liberg, 2006). 

 

 

Figur 1: De fem dimensionerna (Lundberg & Herrlin, 2014, s. 10). 

Lundberg och Herrlin (2014) påvisar att dimensionerna interagerar med varandra men var 

och en har samtidigt en egen utveckling. Författarna påstår att när läraren ska bedöma en 

elevs läsutveckling kan hen inte enbart fokusera på läsfärdigheten. En elev kan besitta goda 

förmågor som berör ordavkodning men läsförståelsen och intresset för läsning kan ”gå 

långsamt” (ibid.).  

2.3 Lässvårigheter 

Alla elever lär sig läsa i olika takt. En del kommer inte att ha några problem med att lära 

sig läsa medan vissa elever kommer att få svårigheter. Liberg (2006) påstår att för att 

undvika lässvårigheter måste elevernas läsning upplevas som meningsfull. Eleverna måste 

informeras om varför de behöver kunna läsa, att kunna läsa i olika syften och kontexter 

(Liberg, 2006).  Druid Glentow (2006) likt Rygvold (2001) förklarar att lässvårigheter kan 

yttra sig på olika sätt. Exempel på lässvårigheter kan vara att eleven har en långsam läsning 

och inte hänger med i studietakten. Eleverna kan också ha en sönderhackad läsning som 

visas genom att de får stanna upp och läsa igen. Den sönderhackade läsningen kan även 

leda till att eleven tappar bort sig var hen befinner sig i texten. Att eleverna kastar om 

bokstäver, gör utelämningar eller tillägg, läser för fort och därmed gissar sig till vad det 

står eller blandar ihop bokstäver är andra vanligt förekommande sätt som signalerar 

lässvårigheter (Druid Glentow, 2006; Rygvold, 2001). Rygvold (2001) och Kroesbergen 

och van Luit (2003) förklarar att det är vanligt att andra ämnen blir påverkade av att elever 

har lässvårigheter och det skapas en ond cirkel. Läsning och skrivning är betydelsefulla 

verktyg för all inlärning, även andra ämnen än svenska (Rygvold, 2001; Kroesbergen & 

Luit, 2003). 
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Wengelin och Nilholm (2013) berättar att när lärare hör ordet lässvårigheter tänker de ofta 

att eleven har svårigheter med ordavkodning. Eleven kan dock även ha svårt med att förstå 

det hen läser, det vill säga läsförståelsen. Författarna förklarar att det finns orsak att granska 

elevens fonologiska medvetenhet om det görs upptäckter att lässvårigheterna uppstår i 

problem med ordavkodning. Författarna förklarar att om en elev har svårigheter med att 

förstå vad hen läser kan det bero på olika saker. En förklaring är att eleven, som nämnt 

ovan, har problem med att avkoda ord. Därmed blir sammanhanget i texten svårt att tyda. 

En annan förklaring kan vara att det finns brister i ordförrådet. Om ett ord ofta förekommer 

i en text är det av stor vikt att elever förstår ordet för att förstå texten. Att ha ett bristande 

ordförråd är vanligast hos elever som inte har svenska som förstaspråk. Ett bristande 

ordförråd är också vanligt förekommande hos elever som läser en text om ett område de 

inte känner till. Det kan också förekomma texter där det krävs att eleverna läser mellan 

raderna (ibid.) 

2.4 Stödinsatser 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2018) har alla rätt 

till en likvärdig utbildning. Det innebär att läraren ska se till varje elevs behov och 

förutsättningar och anpassa undervisningen därefter. Elevernas behov för fortsatt lärande 

och kunskapsutveckling ska främjas för att nå de uppsatta målen för utbildningen 

(Skolverket, 2018a s. 6). Enligt skollagen (SFS, 2010:800) gäller en likvärdig utbildning 

alla elever, även de som bedöms ha svårigheter (SFS, 2010:800 kap. 3 § 2). I kursplanen 

för svenska står det tydligt att svenskundervisningen ska syfta till att eleverna stärker sina 

kunskaper kring det svenska språket. Eleverna ska i undervisningen få möjligheter att 

stärka sitt tal- och skriftspråk.  

I skollagen (SFS, 2010:800) står det vidare skrivet att alla elever ska få den vägledning och 

motivation som deras utveckling kräver med utgångspunkt i sina egna förutsättningar. 

Enligt utbildningens målsättning ska eleven stärkas så mycket det bara går (SFS 2010:800 

1 kap. § 4 och 3 kap. § 3). Skolverket (2014) förklarar att upplever lärare eller någon annan 

att eleven inte når de kunskapskrav som står beskrivna i läroplanen ska det vidtas åtgärder 

för att hjälpa eleven genom olika stödinsatser. Att skapa en trygg lärandemiljö som stödjer 

eleven i utvecklingen, både personlighetsmässigt men också kunskapsmässigt, är skolans 

ansvar. Innan stödinsatser sätts in måste skolan se över sin organisation kring eleven. 

Ibland räcker det med att göra vissa förändringar i organisationen eller undervisningen som 
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skapar tillräckliga möjligheter för utveckling. I vissa fall behöver eleven mer individuellt 

stöd utöver den ordinarie undervisningen. Det stödet sker i form av extra anpassningar eller 

särskilt stöd (Skolverket, 2014). 

Extra anpassningar innebär att undervisningen blir mer tillgänglig genom olika sätt. Det 

exempelvis vara ett särskilt schema över skoldagen eller extra tydliga instruktioner. Till 

skillnad från extra anpassningar är särskilt stöd mer omfattande och sker oftast utanför den 

ordinarie undervisningen. Särskilt stöd kan exempelvis vara att en elev får undervisning 

av speciallärare under en längre tid (Skolverket, 2019a) 

2.4.1 Extra anpassningar 

Specialpedagogiska skolmyndigheten (2012) och Skolverkets allmänna råd (2014) skriver 

på sina hemsidor att alla elever har rätt till den ledning och stimulans som behövs för att 

eleven ska kunna utveckla sitt lärande. Utvecklingen av lärandet ska även ske efter elevens 

egna förutsättningar för att nå kunskapskraven. Har en elev vissa svårigheter måste 

undervisningen anpassas. All undervisning kan därför inte se ut på samma sätt för alla 

elever. Skolinspektionen (2016) och Skolverket (2014) framhäver att extra anpassningar 

är av mindre omfattande karaktär. Det innebär också att extra anpassningar sker under 

kortare tid jämfört med särskilt stöd. När extra anpassningar sätts in som stödinsats sker 

det vanligtvis i klassrummet under ordinarie undervisning av läraren (Skolinspektionen, 

2016; Skolverket, 2014). Skollagen (SFS, 2010:800) slår fast att om en elev inte uppnår 

kunskapskraven, ska det beslutas om mer stöttning i form av extra anpassningar inom den 

ordinarie undervisningen (kap 3. § 5). För att en elev ska få extra anpassningar kan läraren 

börja använda olika anpassningar i undervisningen direkt. Alltså behövs inget 

godkännande av någon på högre nivå. Exempel på extra anpassningar för elever kan vara 

olika mer lättlästa böcker med bildstöd eller tydligare instruktioner vid arbete med ett visst 

område. En elev med extra anpassningar kan även få andra läromedel eller hjälpmedel som 

stödjer arbetet med samma läromedel som övriga klassen har (Skolverket 2014).  

2.4.2 Särskilt stöd och åtgärdsprogram 

Skolverket (2014) förklarar att till skillnad från extra anpassningar är särskilt stöd mera 

omfattande och sker under en längre tid. Om eleven fått hjälp via extra anpassningar men 

ändå riskerar att inte uppnå kunskapskraven behöver eleven förmodligen få stödinsatser i 
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form av särskilt stöd. I vanliga fall sker inte särskilt stöd i den ordinarie undervisningen. 

Denna insats innebär att eleven det berör exempelvis kan få undervisning enskilt eller i 

mindre grupper. Finns misstankar om att en elev behöver särskilt stöd ska en pedagogisk 

utredning göras, vilket rektorn beslutar om. Beslutar rektorn att en pedagogisk utredning 

ska göras så är det dennes ansvar att det initieras. Efter den pedagogiska utredningen gjort 

granskar rektorn den och tar ett nytt beslut. Beslutet kan vara att antingen är eleven i behov 

av särskilt stöd och då görs ett åtgärdsprogram. Rektorn kan också besluta att inget särskilt 

stöd behövs och då får läraren återgå till göra extra anpassningar i sin undervisning 

(Skolverket, 2011: Skolverket 2014; SFS 2010:800 kap. 3 § 7).  

Ett åtgärdsprogram fungerar som ett underlag när personalen planerar och genomför den 

pedagogiska verksamheten som berör eleven (Skolverket, 2014).  

 

Figur 2: Andel (%) elever med åtgärdsprogram läsåren 2013/14–2017/18. (Skolverket, 

2018b, s. 3).  

Åtgärdsprogrammet är även en bekräftelse på behovet av särskilt stöd och består av två 

olika delar. Den första delen förklarar elevens behov av särskilt stöd, medan den andra 

delen ska innehålla vilka åtgärder som ska användas (Skolverket, 2014). Av skollagen 

framgår det att i åtgärdsprogrammet ska det även tydliggöras vem som är ansvarig för 

verkställandet av insatserna. Att påpeka vem som är ansvarig görs för att intyga att 

insatserna sätts in, följs upp och utvärderas (Skolverket, 2014; SFS, 2010:800 kap. 3 § 9). 

Historiskt sett har åtgärdsprogram varit väldigt vanligt men i och med att skollagen 
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reviderades 2014 har allt färre elever behövt ett åtgärdsprogram och istället fått extra 

anpassningar (se figur 2) (Skolverket, 2018b). 

 

2.7 Kursplan och bedömningsstöd 

Kursplanen betonar vikten av att skapa ett intresse hos eleverna för läsning och skrivning. 

Kursplanen för svenska innehåller också kunskapskrav. Godtagbara kunskaper i årskurs 

ett är inriktade på läsförståelse. Kunskapskraven innebär att eleverna ska kunna använda 

ljudningsstrategier och helordsläsning på ett användbart sätt för att kunna läsa elevnära och 

enkla texter. Genom att sedan kunna återberätta en viktig del i texten visar eleven 

kunskaper i läsförståelse (Skolverket, 2018a). När det gäller godtagbara kunskaper för 

kunskapskraven i årskurs tre har det skett en progression. I kursplanen för svenska, i slutet 

av årskurs tre, ska eleven inte bara kunna läsa elevnära texter, utan nu ska det ske med flyt 

i läsningen. Flyt i läsningen sker genom att eleven använder olika lässtrategier. Även när 

det gäller återberättande av texten har kraven ökat. Eleven ska inte bara kunna återberätta 

viktiga delar från en text utan även föra en diskussion och koppla innehållet till sina egna 

erfarenheter (Skolverket, 2018a). 

Sedan den 1 juli 2016 är det obligatoriskt att använda skolverkets nationella 

bedömningsstöd i årskurs ett (Riksdagen 2015; Skolverket, 2018c). Enligt skolverket 

(2018c) är syftet med det nationella bedömningsstödet att enkelt följa upp elevernas 

kunskapsutveckling i läsning och skrivning, att vara ett stöd till läraren i bedömningen av 

elevernas läsförståelsekunskaper i årskurs ett och stödja bedömningen om en elev behöver 

mer stöd i form av extra anpassningar eller annan stimulering utöver den vanliga 

undervisningen. Tanken med bedömningsstödet är att det ska användas vid 

avstämningstillfällen för elever i årskurs ett en gång per termin (ibid.). 

2.8 Arbetssätt och undervisningsmetoder 

Att skriva sig till läsning – ASL 

Takala (2013) förklarar att metoden att skriva sig till läsning [ASL] skiljer sig från vanlig 

skrivning. I ASL används dator eller iPad samt ett tangentbord. Trageton (2014) påstår att 

datorn är ett enklare redskap att använda när eleverna ska lära sig att läsa och skriva än vad 
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papper och penna är. Författaren anser att fördelen med ASL är att eleven inte behöver 

tänka på hur de ska forma bokstäver utan de blir likadana varje gång. Bokstäverna formas 

även som de gör i elevernas läromedel och i andra böcker. Genom datorn eller iPaden ser 

eleven att ord kan delas upp i ljud och hur orden kan kombineras. Eleverna får själva 

undersöka läsningen och skrivningen med datorn eller iPad som verktyg (ibid.).  

Fonomix 

Fonomix är en metod som är utformad av Gullan Löwenbrand Jansson. Metoden är 

uppbyggt på ett systematiskt sätt. Lärare och elever börjar arbeta med konsonanter vars 

ljud de kan hålla ut på exempelvis s, m och f. Det är enklare för eleverna att börja här 

eftersom munnen håller samma form genom hela ljudet samt att ställningen kan hållas en 

längre tid. Det blir en lättare övergång till vokalerna eftersom eleven bara låter ljudet glida 

över till ett vokalljud. Syftet med Fonomix är att eleverna ska upptäcka sambandet mellan 

ljud och bokstav med hjälp av de olika munbilderna. Bilderna på munnarna visar hur 

munnarnas form är när ett visst bokstavljud uttalas. Fonomix är ett redskap för läraren att 

kunna hjälpa elever att utveckla sin läsning och skrivning. Eleven tränar på att höra och 

känna igen olika språkljud. Eleven lär sig hur språkljuden kan kopplas samman med 

bokstäver (Löwenbrand Jansson, u.å; Lundberg, 2007). 

Läsfixarna – en läsande klass 

Initiativtagaren till projektet, en läsande klass, Martin Widmark upplever stor skillnad 

mellan klasser som dynamiskt arbetar med läsförståelse och ger det tid, och de klasser som 

inte gör det lika aktivt. I de klasser där läsförståelsen och arbetet runt det får mycket plats 

vågar eleverna ställa egna frågor och följdfrågor men också dra sina egna slutsatser. 

Eleverna lyssnar på alla och det finns väldigt mycket förståelse för att alla tänker olika. 

Projektet har som syfte att lyfta fram läsförståelsen som en viktig punkt i elevernas läsning. 

Läsfixarna ska bidra med olika strategier till läsförståelse och bättre läsförståelse hos elever 

i låg- och mellanstadiet (En läsanande klass, 2017)  

2.9 Sociokulturellt perspektiv 

Skolverket (2012) beskriver det sociokulturella perspektivet att språket är ett viktigt 

verktyg för att kunna fungera i sociala sammanhang. Samspelet mellan individer har stor 

betydelse för tänkandet samt kunskaps- och språkutvecklingen. Sociokulturella 

perspektivet grundar sig i Lev Vygotskijs teorier men har senare utvecklats av andra 
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forskare. Grundidén finns i att lärande och språkutveckling påverkar varandra och 

processen börjar vid medverkandet i språkliga aktiviteter i olika sammanhang, exempelvis 

i klassrummet. Det som skiljer sociokulturella perspektivet mot andra teorier är att språkets 

roll för tanke- och kunskapsutveckling får en särskild bemärkelse i det sociokulturella 

perspektivet. Författarna förklarar det som att elever har olika erfarenheter om språk och 

därför har de olika förmågor när de början skolan. Därför blir möjligheten att få möta olika 

perspektiv i både språk och kunskaper en viktig del i elevernas lärande (ibid.).  

Enligt Säljö (2017) innebär det sociokulturella perspektivet att alla människor lär 

tillsammans. Fokus ligger på vad eleverna lär och inte om de lär något. Lärande och 

utveckling ses inte som en individuell process eftersom de påverkar varandra och har sin 

utgångspunkt i gemensamma aktiviteter. Ett etablerat begrepp i det sociokulturella 

perspektivet är ’mediering’. Det innebär att det finns ett samspel mellan individer och 

kulturella redskap som bidrar till en förståelse för omvärlden och hur individen kan fungera 

i den. Ett annat etablerat begrepp inom sociokulturella perspektivet är ’den proximala 

utvecklingszonen’. Säljö (2017) förklarar att när eleven behärskar en färdighet eller ett 

begrepp är eleven väldigt nära att lära sig något nytt. I den proximala utvecklingszonen får 

eleven vägledning av läraren eller en klasskompis som kommit längre i sin utveckling för 

att utveckla egna färdigheter. Till en början får eleven omfattande vägledning som 

successivt avtar och till slut avslutas när eleven behärskar färdigheten. Lärandet handlar 

om vilka möjligheter en elev får vid rätt stöttning, inte de begränsningar som en elev kan 

ha. Den proximala utvecklingszonen är en zon där eleven befinner sig och är mottaglig för 

anvisningar och klargöranden (ibid.). Vygotskij (1987) förklarar den proximala 

utvecklingszonen som den nivå där varje elev befinner sig och samtidigt innefattar det som 

eleven redan vet. För elever som befinner sig i den proximala utvecklingszonen behöver 

de uppgifter som utmanar dem på rätt nivå för att utveckla ett lärande. Eleven behöver 

hjälp med detta i form av stöd från lärare, eftersom hen vet och kan mer om ämnet. Eleven 

ges den stöttning som hen behöver (ibid.). 

Eftersom studien inriktar sig på hur lärare anpassar sin undervisning så alla elever har 

möjlighet att nå kunskapskraven tar studien ett specialpedagogiskt perspektiv på 

läsinlärning. Nilholm (2007) förklarar att det finns olika perspektiv inom 

specialpedagogiken. Det kompensatoriska perspektivet innebär att lärare letar efter 

problem hos eleven som uppvisar svårigheter. Det medför att misslyckandet ses som 
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elevens eget ansvar. Ett relationellt perspektiv innebär däremot att lärare söker efter vad 

elevens problem kan bero på, fast utanför eleven själv. Här granskas skolmiljön och ser på 

vilket sätt den påverkar elevens svårigheter. Till sist beskriver Nilholm (2007) finns även 

dilemmaperspektivet. Det betyder att det inte finns någon speciell lösning på elevens 

svårigheter. Istället görs ett val över hur elevens svårigheter ska hanteras (ibid). Eftersom 

syftet med denna studie är att undersöka hur lärare anpassar undervisningen till elever som 

uppvisar lässvårigheter och på vilket sätt skolan hjälper elever, så är det relationella 

perspektivet relevant. Dilemmaperspektivet är även det relevant för studien eftersom 

lärarna dagligen möter situationer där de måste göra val om hur de ska hantera de olika 

problemen. Det finns inga givna svar på vilken lösning som är bäst.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning som ska 

bidra till att alla elever ges möjlighet att nå kunskapskraven för läsning. 

De frågeställningar som ligger till grund för studiens resultat är: 

• Vad anser lärarna är orsaker till elevers lässvårigheter? 

• Hur beskriver lärarna att de arbetar förebyggande med läsning för att alla ska nå 

kunskapskraven? 

• Hur utformas extra anpassningar för att stötta elever i lässvårigheter, enligt lärarna? 

• Hur utformas särskilt stöd för att stötta elever i lässvårigheter, enligt lärarna? 
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4. Metod och material 

I detta avsnitt redogörs för forskningsansatsen som studien haft sin utgångspunkt i. Sedan 

förklaras studiens urval och studiens genomförande beskrivs. Till sist presenteras analysen 

av datainsamlingen, forskningsetiska aspekter samt studiens tillförlitlighet. 

4.1 Kvalitativ forskningsansats 

Målet med en kvalitativ forskning är att erhålla vetskap om fenomenet som studeras, i detta 

fall lässvårigheter (Kvale & Brinkman, 2009). Kvale och Brinkman (2009) anser att 

intervjuer är ett lämpligt sätt att gå tillväga när syftet är att undersöka informanternas 

upplevelser och uppfattningar av fenomen. Bryman (2011) liksom Kvale och Brinkman 

(2014) klargör att en kvalitativ forskningsansats har som syfte att, utifrån informanternas 

synsätt förklara olika tolkningar. I denna studien var begreppet lässvårigheter i fokus och 

eftersom jag var intresserad av lärarnas egna tolkningar och uppfattningar samlades data 

in genom intervjuer. I intervjuerna ställdes, med hjälp av en på förhand skapad 

intervjuguide, frågor som berörde elevers lässvårigheter. De lärare som blev intervjuade 

fick förklara sin egen tolkning av begreppet lässvårigheter och vad lässvårigheter kan bero 

på. Utifrån deras egna tolkningar skapar de sedan olika stödinsatser för elever i svårigheter  

4.2 Urval 

Studien utgår från ett lärarperspektiv. Urvalet gjordes med utgångspunkt i ett 

bekvämlighetsperspektiv (Bryman, 2011). I min studie handlade det om tillgänglighet. 

Informanterna var tillgängliga eftersom de själva ansåg att de hade tid att delta men de var 

även tillgängliga geografiskt. Det krävdes inte några långa resor för att ta sig till 

intervjuplatsen.  

När syfte och frågeställningar hade formulerats skickades ett informationsmail till rektorn 

på skola B och hen vidarebefordrade mailet till lärare som uppfyllde mina kriterier. 

Kriterierna för studien var att lärarna skulle vara verksamma och behöriga att undervisa i 

årskurs F-3. Men även, som nämnt ovan, att informanterna skulle vara tillgängliga både 

tidsmässigt och geografiskt. Två lärare ville vara med i studien och kontaktade mig via 

mail för att meddela sitt intresse. Jag skickade även informationsmailet till två andra lärare 

som jag vet stämmer in på kriterierna för studien. Jag hade på förhand tillfrågat om de ville 
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delta i studien. Urvalet blev fyra lärare som har olika erfarenheter av extra anpassningar 

och särskilt stöd till elever i lässvårigheter. 

Informanterna är verksamma på två olika skolor i en kommun i Småland. Informanterna 

har olika lång erfarenhet inom yrket. Den som har arbetat kortast tid har arbetat fyra år 

medan den som har arbetat längst har arbetat i 20 år. 

Lärare 1 har en grundskoleutbildning för årskurs 1-7 och har varit lärare i 13 år. Hon arbetar 

på skola A och fick det fiktiva namnet Agneta. Lärare 2, kallad Alma, har varit verksam i 

fyra år och har en grundskoleutbildning för förskoleklass samt årskurs 1-3. Hon arbetar 

också på skola A. Lärare 3 och 4 har varit verksamma i 11 år. De har likande utbildningar 

frånsett lärare 3 som har en grundskoleutbildning i årskurs 1-6 i ämnena svenska och SO, 

medan lärare 4 har en särskild utbildning med inriktning 1-3 och ämnena svenska och SO. 

Lärare 3 och 4 arbetar båda på skola B och i studien fick de namnen Bella och Boel. 

4.3 Genomförande 

Inför de semistrukturerade intervjuerna skapades en intervjuguide (se bilaga 1). 

Intervjuguidens tema var genomgående lässvårigheter och hur lärarna arbetar med extra 

anpassningar och särskilt stöd för att alla elever ska ges möjlighet att nå kunskapskraven. 

Jag kopplade även alla frågor i intervjuguiden till forskningsfrågorna som finns i studien. 

Kopplingen gjordes för att kontrollera så alla frågor var relevanta för studiens syfte samt 

för att försäkra mig om att frågorna kunde bli besvarade i resultatet. Intervjuguiden bestod 

av 15 frågor som följdes upp med olika följdfrågor beroende på informanternas olika svar. 

Intervjuerna tog mellan 25-35 minuter och alla intervjuer spelades in, vilket gjorde det 

lättare att föra ett samtal jämfört med om anteckningar skulle förts under tiden. Nu kunde 

fokus ligga på att ta in informanternas svar och eventuellt ställa följdfrågor. Frågorna var 

öppna för att intervjupersonen skulle känna en frihet att formulera svaren som hon kände. 

Det förekom även att frågor lades till under intervjun. Semistrukturerade intervjuer ger en 

flexibilitet som lämpar sig bra inom den kvalitativa forskningen (Bryman, 2011). 

När intervjuerna var klara lyssnade jag igenom alla intervjuer ett flertal gånger och började 

sedan att transkribera dem. Transkriberingen var en tidskrävande, men nödvändig process 

för att det fortsatta arbetet med analysen skulle kunna ske på ett grundligt sätt. 
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Transkriberingarna skrevs ordagrant frånsett att ljud som exempelvis ”hmh” och ”ehm” 

utelämnades. Under själva transkriberingarna påbörjades även analysarbetet och därför 

kan transkriberingen ses som det första steget i analysen. 

4.4 Analys av datainsamling 

Transkriberingarna skrevs ut i pappersformat. Genom att läsa intervjutexterna upprepade 

gånger kunde materialet sorteras utifrån syfte och frågeställningar (se tabell 1). Innehåll 

om hur lärarna uppfattar begreppet lässvårigheter markerades i gult, orsaker till 

lässvårigheter markerades i rött, lärares arbetssätt markerades i blått, utformning av extra 

anpassningar markerades i rosa samt utformning av särskilt stöd markerades i lila. Med 

andra ord färgkodades intervjumaterialet med utgångspunkt i syftets och 

frågeställningarnas innehåll (se tabell 1). Därefter letade jag efter kategorier inom vart och 

ett av de fem innehållsområdena. 

Analysens kategorier utgör underlaget för hur resultatet presenteras. Kategorierna visas 

även i tabell 1 nedan.  

Tabell 1 Kategorisering 

Innehåll utifrån syfte och frågeställningar Kategorier 

Hur lärarna uppfattar begreppet 

lässvårigheter 

Läsförståelse 

Avkodning 

Vad pedagogerna själva ser som olika 

orsaker till att en elev får lässvårigheter  

 

Hemmet 

Ordförråd 

Annat modersmål 

Sekundära svårigheter 

Lärarens stöd 

Lärares arbetssätt Kartläggning 

Metoder och material som medierande verktyg 

Ett strukturerat och grundligt arbetssätt 

Utformning av extra anpassningar En-till-en-situationer 

Fonomix 

Intensivläsning 

Dokumentation 

Utformning av särskilt stöd Pedagogisk utredning 

Åtgärdsprogram  

Individuell undervisning 

Alternativa läromedel 

Delaktiga vårdnadshavare 

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 
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Enligt Bryman (2011) finns det fyra etiska aspekter att ta i beaktande. Författaren talar om 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentalitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet uppfylldes i min studie genom att ett informationsmail skickades ut till 

varje informant, antingen via rektorn på skola B eller mig själv. Mailet innehöll en 

beskrivning av studiens syfte och frågeställningar samt studiens upplägg (se bilaga 2). 

Genom att skriva på en samtyckesblankett (se bilaga 3) godkände informanten sin 

medverkan i studien och att intervjun spelades in (samtyckeskravet). Eftersom jag inte 

nämner några namn på personer, skolor eller kommun i studien så tillgodoses även den 

tredje aspekten, konfidentalitetskravet. Jag har istället valt att ge informanterna fiktiva 

namn. Lärarna på skola A kallas för Agneta och Alma. Lärarna på skola B kallas för Bella 

och Boel. Fjärde och sista aspekten är nyttjandekravet och innebär att de uppgifter som 

samlas in enbart kommer användas i studien och inget annat. 

4.6 Tillförlitlighet 

För att stärka studiens tillförlitlighet utfördes en kontroll innan intervjuerna påbörjades. 

Kontrollen innebar att jag granskade alla intervjufrågor så de svarade mot mina 

forskningsfrågor och studiens syfte. Jag gjorde det också för att vara säker på att jag 

undersökte det jag avsåg att undersöka. Kvale och Brinkman (2007) förklarar att om en 

studie ska vara tillförlitlig måste relationen till forskarens erfarenheter tas i beaktande. Det 

kan visa sig i hur urvalet, genomförandet och analysen framställs. Jag har under hela 

studiens process försökt att vara så noggrann som möjligt och jag har redovisat hur jag gått 

tillväga. Efter det att intervjuerna hade genomförts var jag väldigt noggrann med 

transkriberingarna så att intervjutexterna verkligen visade exakt det som informanterna 

hade sagt. Samtliga informanter fick också möjlighet att tillägga information om de 

upplevde att någon information saknades. Informanterna blev inte påverkade att svara på 

ett visst sätt utan det var deras egna erfarenheter och tolkningar som kom på tal. I studien 

ställdes öppna frågor vilket gjorde att lärarna fick svara fritt utifrån sina egna upplevelser 

och erfarenheter. Eftersom jag avser att låta informanterna ta del av arbetet när det är 

färdigställt blir studien därav också tillförlitlig.  
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5. Resultat 

I resultatavsnittet besvaras varje forskningsfråga under en egen rubrik. Forskningsfrågan 

vad anser lärarna är orsaker till elevers lässvårigheter besvaras i avsnitt 5.1 tillsammans 

med lärarnas egna tolkningar av begreppet lässvårigheter. Andra forskningsfrågan hur 

beskriver lärarna att de arbetar förebyggande med läsning för att alla ska nå 

kunskapskraven presenteras i avsnitt 5.2. I avsnitt 5.3 redogörs för analysen av 

forskningsfrågan hur utformas extra anpassningar för att stötta elever i lässvårigheter, 

enligt lärarna? Till sist, i 5.4, redovisas resultatet på forskningsfråga fyra, dvs hur 

utformas särskilt stöd för att stötta elever i lässvårigheter, enligt lärarna? 

5.1 Lärarnas uppfattning om lässvårigheter och 

orsaker till lässvårigheter 

I analysarbetet kunde olika kategorier urskiljas i lärarnas uppfattningar om begreppet 

lässvårigheter. Dessa var avkodning och läsförståelse. Analysen av orsakerna till 

lässvårigheter resulterade i fem kategorier: hemmet, ordförråd, annat modersmål, 

sekundära svårigheter samt lärarens stöd. Kategorierna presenteras i följande avsnitt. 

Alla lärarna menar att bristande avkodningsförmåga är en svårighet i läsningen. De avser 

då att eleven har svårt att koppla bokstavstecknet med ljudet och eleven ser inget direkt 

samband. Alma förklarar att en elev kan ha problem med att ljuda och får därmed 

lässvårigheter. Att inte veta vilket ljud som bokstaven representerar gör det mycket 

komplicerat och skapar svårigheter i elevens utveckling i flera ämnen, inte enbart svenska. 

Senare i utvecklingen kopplar de ihop ljudet med bokstavstecknet och får det lättare med 

avkodningen, att tolka tecken till ord. Eleverna blir fonologiskt medvetna.  

Boel tar även upp bristande läsförståelse när det handlar om lässvårigheter. Att 

lässvårigheter kan yttra sig i att eleven inte förstår det hen läser anser även Agneta. Hon 

menar att svårigheter i läsförståelsen visar sig senare i läsutvecklingen. Alma, Agneta och 

Bella är inne på samma spår att även om en elev kan läsa automatiserat innebär det inte att 

hen förstår vad den läser. Dessa lärare är överens om att det tar mycket energi att ta sig 

igenom texten så eleven har ingen kraft kvar till att förstå det den läser. Med andra ord kan 

eleven ha ett bra läsflyt och tyckas kunna läsa men förstår inte innehållet i det hen läser. 
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Bella upplever att skolans verksamhet bör arbeta med specialpedagogiska insatser 

kontinuerligt i klassrummet istället för att vänta på insatserna som oftast tar lång tid. Hon 

berättar också att begreppet lässvårigheter är väldigt brett men är lärare eller annan 

personal snabb med att identifiera svårigheterna och börjar arbeta med rätt insatser kan de 

minimera eller motverka att det blir en lässvårighet. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att samtliga lärare definierar lässvårigheter som 

bristande läsförståelse, vilket är det största problemet för elever i lässvårigheter. Alma, 

Agneta och Bella anser även att lässvårigheter handlar om avkodningsproblem. 

När det gäller orsakerna bakom lässvårigheter menar de fyra lärarna att hemmet har en stor 

påverkan. Lärarna på skola A klarlägger att en elev som har stöd hemifrån och som 

kommer i kontakt med litteratur i hemmet har större möjligheter att lära sig snabbare. Alma 

exemplifierar och jämför med en elev i klassen hon arbetar i nu. Där finns inte samma stöd 

från hemmet. Hon är snabb att inflika att det inte har något med föräldrarnas engagemang 

att göra, utan det är deras brist på kunskap som ”sätter käppar i hjulet”. Med föräldrar som 

har ett annat första språk blir det svårt för eleven att få det stöd den behöver. Föräldrar med 

annat första språk har inte tillräckliga kunskaper. Eller som Agneta är inne på, att föräldrar 

som är analfabeter kan heller bidra med samma stöttning till sina barn. 

Alma och Agneta betonar vikten av att läsa böcker hemma och ha högläsning för sina barn. 

Genom att läsa högt upplever Alma, Agneta och Boel att ordförrådet blir större, jämfört 

med barn som inte har upplevt böcker på samma sätt i hemmet. Agneta menar att de elever 

som kommer med ett litet ordförråd till skolan har större problem med att förstå ett 

sammanhang i det som hen läser. Hon påpekar att elever vars föräldrar är analfabeter också 

riskerar att ha ett mindre ordförråd vid skolstart.  

Tre av informanterna anser att den största orsaken till lässvårigheter idag är förmodligen 

att en elev har ett annat modersmål. Alla lärarna pekar på att i deras klasser finns elever 

med annat modersmål och som därför också kan ha en annan läs- och skrivriktning. Agneta 

säger: 

Sen är det ju klart man har ju det här med ett annat modersmål som kan spöka. Dels 

läs- och skrivriktning, för jag har ju då elever som kan läsa och skriva på arabiska. 

Då har du en annan läs- och skrivriktning. Då ska du ställa om till den som man ska 
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använda när man ska lära sig läsa och skriva med det latinska alfabetet. Sen har vi ju 

då, om du har ett annat modersmål och har ett ja alltså ett torftigt språk på svenska, 

inte så stort ordförråd. (Agneta) 

Här upplever Agneta att vilket modersmål en elev har kan spela roll för hur stort ordförråd 

eleven har när den börjar skolan och för läs- och skrivriktningen. Boel betonar tryggheten 

i att ha ett språk som eleven känner sig bekväm med och sen byta fokus till andra tecken 

och annan läs- och skrivriktning. Att det just är ett främmande språk, skapar oro hos 

eleverna. 

Alma samt lärarna på skola B påtalar möjligheten att sekundära svårigheter påverkar, så 

som diagnoser och sen språkstörning. En av dem lägger stor vikt vid att det är vanligt med 

medfödda funktionsnedsättningar som en orsak till lässvårigheter. Det kan vara exempelvis 

dyslexi, ADHD, add eller helt enkelt bero på att eleven har svårt att koncentrera sig. Bella 

belyser dyslexi lite extra och förklarar att då måste eleven få redskap och hjälpmedel som 

stödjer elevens läsutveckling. Just koncentrationssvårigheter tar även Agneta upp som en 

orsak. Hon förklarar också att hon har upplevt att arbetsminnet är väldigt kort. Hon 

förtydligar med att eleven inte kommer ihåg det den har läst, vilket skapar svårigheter att 

förstå det som läses. Har en elev koncentrationssvårigheter har hen svårt att hålla fokus 

och den träning som krävs för att lära sig något nytt blir svårare. 

Det är enbart Alma som nämner lärarens påverkan när det gäller elevers lässvårigheter. 

”Det beror […] på hur uppmärksam man är som lärare i början av läsinlärningen. Får 

eleven inte den hjälp hen behöver från början uppstår det hinder väldigt tidigt i elevernas 

läsning”. Alma påpekar vikten av att lärare skapar ett tryggt klassrumsklimat där eleverna 

kan lära av varandra. Bella anser att lässvårigheter kan uppstå för att läraren låter det ta för 

lång tid innan eleven får den hjälp hen behöver. Bella har även upplevt att personal på 

skolan ibland fokuserar på fel område när det kommer till elevens lässvårigheter. Eleven 

tränar helt enkelt på fel saker. 

Sammanfattningsvis var alla lärarna överens om att de största orsakerna till elevers 

lässvårigheter är hemmet och att eleverna har ett annat modersmål. Alma, Agneta och Boel 

anser också att ordförrådet har stor påverkan till om en elev hamnar i lässvårigheter. Det 

bör tilläggas att i studien är kategoriseringen av ”hemmet” och ”ordförrådet” väldigt lika. 

Skillnaden är att ”hemmet” handlar mer om det generella stödet som vårdnadshavare kan 
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ge sina barn, utifrån den kompetens de har, medan kategorin ”ordförrådet handlar mer 

specifikt om högläsningens betydelse och tillgången på böcker. 

5.2 Förebyggande arbetssätt 

I analysen av hur lärarna beskriver sig arbeta så att undervisningen gynnar alla, kunde tre 

olika kategorier urskiljas. Dessa var kartläggning, metoder och material som medierande 

verktyg samt ett strukturerat och grundligt arbetssätt. Kategorierna presenteras i följande 

avsnitt. Eftersom det analyserade materialet som rör forskningsfråga två är mera 

omfattande än övriga, har kategorierna fått egna underrubriker. 

5.2.1 Kartläggning 

Lärarnas kartläggning ser lite olika ut. Agneta och Alma följer kommunens ”läs- och 

skrivplan”. De använder Skolverkets bedömningsstöd där avstämning A görs i ettan och 

avstämning B görs i tvåan. Alma förklarar att avstämning A innebär att elevens 

bokstavskännedom kontrolleras. Eleverna får även läsa en text och skriva en egen text till 

en bild. Agneta, som ska använda avstämning B, förklarar att i detta steget finns en text 

som eleven ska läsa. Texten följs upp av frågor som berör innehåll, mellan-raderna-frågor 

och bortom-raderna-frågor. Eleven ska även skriva en berättande text till en bild. Efter 

varje avstämning sker en sammanställning av resultaten som sedan granskas på både 

grupp- och individnivå. Eftersom Agneta och Alma använder samma bedömningsstöd så 

lämnas en rapportering till speciallärare som vidarebefordrar den till kommunen. Tre av 

lärarna (Agneta, Alma samt Bella) gör en bedömning fortlöpande. Bella gör det genom att 

hon testar eleverna på olika sätt exempelvis genom läsförståelse, avkodning och 

återberättande av texter. Agneta inflikar även att hon dokumenterar elevernas utveckling 

för sin egen skull. Hon gör det ”för att veta var det löpande stödet behöver sättas in och för 

att möta eleverna på rätt nivå i deras utveckling.” 

Alma förklarar att hon använder Lundberg och Herrlins kopieringsunderlag från boken 

”God läsutveckling” (2014). Där finns en version för läraren som kan sammanställa 

elevens utveckling. Det finns även en förenklad version riktad till eleven själv och som 

hen kan fylla i och se sin egen utveckling genom. 

Boel använder Skolverkets nationella bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling (2018c). 

Hon förklarar att bedömningsstödet genomförs vid varje terminsstart. Boel är också noga 
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med att påpeka att arbetslaget ger direkt stöd till elever som påvisar osäkerhet med 

bokstavsljuden. De väntar inte på att alla utredningar ska vara klara. Därför gör arbetslaget 

ett schema över vem som är ansvarig, vilken tid på dagen de ska arbeta med eleven och 

vad de ska arbeta med.  

5.2.2 Medierande verktyg 

Ett arbetssätt som tre av lärarna använder sig av är ASL. Agneta använder inte ASL rakt 

av utan förklarar det som att hon gör en ”light variant”. Agneta vill inte enbart att 

eleverna ska skriva på iPads utan hon upplever att en del elever gynnas av att skriva med 

penna också. ”Det blir en mer medveten handling” säger hon. Till skillnad från Agneta 

använder Alma ASL väldigt frekvent. De arbetar dock på samma sätt där veckans 

bokstav kopplas ihop med ASL. Agneta använder en stor tavla där eleverna får leta ord 

till veckans bokstav medan Alma låter eleverna komma på ord fritt. Alla ord skrivs upp 

på tavlan som eleverna sedan skriver av. När eleverna skriver används talsyntes. Alma 

säger att ”talsyntesen hjälper eleverna att upptäcka om de stavat fel för då låter det inte 

rätt när de får ordet uppläst för sig”. Alma berättar också att hon individanpassar ASL-

undervisningen genom att de elever som kommit lite längre får skriva fler ord eller till 

och med meningar med veckans bokstav. Såväl Boel som Agneta anser att ASL är ett bra 

arbetssätt men båda kombinerar det även med andra metoder. 

Ett annat arbetssätt som Alma och Boel använder sig av är Läsfixarna. Alma menar på att 

Läsfixarna ger eleverna mycket bra strategier att använda sig av i den egna läsningen. Hon 

har även skrivit ut bilder med de olika figurerna. Figurerna kan sättas upp på tavlan när 

hon vill att eleverna ska träna lite extra på en viss strategi. Det blir ett slags bildstöd som 

även Agneta har applicerat i sin undervisning. Istället för läsfixarfigurerna använder hon 

olika bilder för att skapa förståelse för det eleverna läser samt för att öka ordförrådet. Läser 

eleven SVAN ska det även finnas en svan på bilden. Eleven får en förståelse för hur just 

en svan ser ut och lär sig när hen läser fel. ”Om en elev läser svans så kan det se på bilden 

att det har var ingen svans och får då läsa om”, säger Agneta. 

Agneta samt båda lärarna på skola B arbetar mycket med läsförståelse. Bella berättar att i 

hennes klassrum har de schemalagd läsförståelse 40 minuter i veckan. Agneta och Boel 

arbetar mer med läsförståelsekort. Det innebär att eleverna ska läsa ett korts text och efter 

det svara på tillhörande frågor. Dessa frågor är innehållsfrågor, mellan-raderna-frågor och 
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bortom-raderna-frågor. Agneta plockar in korten i slutet på årskurs ett och då på en väldigt 

enkel nivå. I årskurs två blir arbetet mer avancerat och nästan all lästräning fokuseras på 

läsförståelsen. Agneta och Boel har det gemensamt att de har färdiga läsförståelsekort som 

eleverna får.  

De lärare som försett sina elever med bänkböcker är Alma, Bella och Boel. Alma och Boel 

har bestämda tider på dagen när eleverna ska läsa. Alma har lagt tiden efter lunchrasten 

”eftersom det ger eleverna en möjlighet att varva ner innan vi kan påbörja arbetspasset”. 

Boel har istället förlagt tiden till morgonen när eleverna kommer. Då får de sitta vid sina 

bänkar och läsa i sin egen bok 10–15 minuter som en start på dagen. Boel förklarar också 

att när eleverna har läst ut en bok så skriver de en bokrecension. Det kan vara bra för de 

andra eleverna att läsa och få inspiration till att läsa nya böcker. Bella har valt att ha 

schemalagd läsförståelse 40 minuter i veckan. Ofta är det kopplat till intensivläsning. 

Eleverna får välja en egen bok på biblioteket som de sen under fem veckor läser cirka 15 

minuter fyra till fem gånger i veckan. Bella arbetar också på olika sätt med sin läsning i 

klassrummet. Det förekommer enskild läsning och läsning i grupp. Där kan eleverna 

samtala och diskutera. Det förekommer även högläsning någon gång ibland. Likaså hos 

Alma förekommer högläsning i klassrummet. ”Jag försöker också att tänka på var i 

klassrummet jag befinner mig när jag läser högläsning”.  

Agneta och Alma förklarar att de har olika svårighetsnivåer på sina läsläxeböcker. Agneta 

förklarar att läsläxan kan se olika ut men det är för att eleverna ska utmanas på rätt nivå. I 

Almas klassrum används den Magiska kulan som består av två olika nivåer plus 

”lärarboken”. Hon upplever att en del elever utmanas för mycket i den mest lättlästa 

Magiska kulan-versionen och har därför skapat ett eget bibliotek i klassrummet med många 

böcker i olika svårighetsgrader. Alma påstår att det finns böcker för alla så eleverna kan 

välja hur mycket de vill bli utmanade och de får möjlighet att välja en bok som tilltalar 

dem. 

5.2.3 Ett strukturerat och grundligt arbetssätt 

Agneta har erfarit att ett arbetssätt som fungerar bra är att jobba väldigt grundligt. Hon 

brukar börja arbetet med laborationer kring elevernas egna namn. De brukar hitta och se 

vilka delar namnet består av, klippa isär namnet och laborera ihop andra ord med 

bokstäverna som finns i namnet. Agneta lägger också mycket tid på bokstavsinlärningen. 
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I klassrummet jobbar hon och eleverna med en bokstav i taget. Successivt ökar 

svårighetsgraden och senare blir det mycket fokus på det ortografiska minnet. Att eleven 

kommer ihåg det första till sista ljudet i ett ord, så kallad helordsläsning. 

Alma tror mycket på strukturerad undervisning. Genom att använda några olika arbetssätt 

som eleverna känner igen, skapas en trygghet och struktur i arbetet. Men undervisningen 

måste också vara varierad så att enbart använda en eller två olika arbetssätt anser Alma 

inte fungerar. Däremot kan läraren använda olika infallsvinklar i de olika arbetssätten och 

arbeta på olika sätt. ”Ibland jobbar eleven enskilt i en arbetsbok, ibland jobbar eleverna i 

par med iPad och vid vissa tillfällen jobbar de i grupp och har olika läs- och skrivövningar”. 

Bella förespråkar att genom att jobba så integrerat som möjligt i klassrummet och att arbeta 

individanpassat gynnar de flesta eleverna. Läraren bör även klarlägga tidigt att alla elever 

är och lär olika.  

Därför är det inte rättvist om alla ska arbeta på samma sätt. Det är viktigt att eleverna 

förstår det så de elever som behöver mer hjälp inte ska känna sig utsatta. Alla är ju 

olika och alla behöver hjälp med olika saker. (Bella) 

Att läsa mycket tillsammans erfar Boel som ett bra arbetssätt. Att tillsammans möta nya 

texter och samtala om svåra ord är en hjälp för alla. Hon upplever att mycket handlar också 

om att skapa motivation hos eleverna. ”Det är svårt men viktigt! Det viktigaste tycker jag 

är att eleven själv ser sina framsteg, mycket beröm!”. 

5.2.4 Sammanfattning 

När det gäller kartläggning av eleverna gör lärarna på olika sätt. Likheter kan dock ses i att 

alla testar av läsförståelse på något sätt. Tre av lärarna arbetar därför mycket med 

läsförståelse i klassrummet. Ett vanligt arbetssätt är också att lärarna använder sig av ASL 

i sin undervisning. Lärarna försöker även skapa situationer där eleverna lär av varandra 

genom att använda ett strukturerat arbetssätt. 

5.3 Extra anpassningar 

I analysarbetet kunde olika kategorier urskiljas i hur lärarna utformar extra anpassningar 

för elever i lässvårigheter. De kategoriseringar som hittades var: en-till-en-situationer, 
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Fonomix, intensivläsning och dokumentation Kategorier presenteras i det följande 

avsnittet. 

Agneta och lärarna på skola B lyfter fram vikten av vilken skillnad det blir i undervisningen 

när de har tillgång till en extra personal. Agneta beskriver att om en elev har behov till det 

kan hen få hjälp i klassrummet om läraren och specialläraren jobbar parallellt i 

klassrummet. Det finns också tillfällen då eleverna får gå iväg och arbeta på enskild plats. 

Det ska tilläggas att det inte alltid sker hos speciallärare utan kan likväl vara en annan 

pedagog.  Bella tydliggör att om det finns två pedagoger i klassrummet finns möjligheten 

att jobba enskilt med elever.  Samma lärare använder en-till-en undervisning som en extra 

anpassning tillsammans med intensivläsning. Alla lärarna uttrycker att det gynnar eleverna 

att arbeta enskilt med läraren och försöker därför skapa en-till-en-situationer. De upplever 

att mer stöd kan ges då. Agneta använder sig av en-till-en-undervisning väldigt mycket i 

ettan och den tidiga läsinlärningen. Arbetssättet används ofta för elever i 

koncentrationssvårigheter eftersom de kan behöva gå iväg från alla distraktioner i 

klassrummet. Alma försöker skapa så mycket en-till-en-situationer som möjligt för elever 

i lässvårigheter. Hon tycker att det blir lättare att ge stöd vid sådana tillfällen utan att någon 

stör.  

Fonomix är en metod som Agneta och Boel använder sig av. Agneta använder materialet 

fonomix och dess munbilder som en anpassad läslära för elever som inte har kommit så 

långt i sin utveckling. Hon påpekar att eleven inte bara upptäcker hur munnen formas utan 

även var tungan befinner vid de olika ljuden och var ljudet kommer ifrån. ” […] många 

elever har inte samma ljud i sitt modersmål […] då använder man det som stöd”. Boel 

anser att det är ett arbetssätt som lämpar sig för elever i lässvårigheter. ”Eleverna ser hur 

munnen ser ut vid ljudet av en viss bokstav. Det tycker jag är bra”  

Tre av lärarna berättar om hur de på olika sätt har intensivläsning med eleverna. Agneta 

och Bella använder det som en extra anpassning under vissa perioder, medan Boel anser 

att alla elever gynnas av det så hon brukar starta upp varje termin med just 

intensivläsning. Agneta och Boel är eniga när det gäller vikten av att även föra en 

diskussion kring det som läses. Boel brukar samtala om bilder och ord och särskilt viktigt 

anser hon att det är för elever i lässvårigheter. Att samtala om svåra ord är också en 

anpassning hon gör för elever med annan läsläxa. Eleven måste vara på det klara med 

vad texten handlar om och förstå den innan hen tar sig an texten själv. 
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Agneta och Alma talar om att de för mycket dialog med både elev och vårdnadshavare, 

särskilt på utvecklingssamtalen. De upplever att vårdnadshavarna blir delaktiga. Agneta 

säger att det också kan ske vid extra insatta möten om det finns behov för sådana. 

Vårdnadshavare till en elev som ska få stödinsatser av speciallärare får skriftlig 

information hemskickad om vad för stöd eleven ska få, hur länge stödet ska pågå samt i 

vilken omfattning stödet ska ske. Alma påpekar vikten av att samtala med vårdnadshavarna 

eftersom de kan uppleva eleven på ett annat sätt på hemmaplan. ”Det kan tillexempel vara 

att eleven gör sina läxor på ett visst sätt hemma som vårdnadshavarna tycker fungerar bra 

som de även vill implicera i skolan”. Alma belyser också vikten av att elevens röst ska 

höras. Enligt henne så kommer eleverna oftast med förslag om var i klassrummet hen vill 

sitta och vem som ska vara bänkkompis.  

Boel berättar att även hon för diskussioner med vårdnadshavare.  

Märker vi att här behöver vi sätta in extra anpassningar, så bokar vi ett samtal eller 

tar en stund med vårdnadshavare i samband med lämning eller hämtning. Det är 

viktigt att tidigt få till ett samtal och att ha en öppen dialog. Vi ger förslag på vad vi 

kan och kommer göra för anpassningar. Vårdnadshavare och elev tycker till och ofta 

tycker de som vi. De ser att vi bara vill elevens bästa och kan hjälpa till med det vi 

kan. (Boel) 

Bella förklarar istället att det är inte alltid som vårdnadshavare blir informerade om elevens 

stödinsatser. De blir informerade vid större svårigheter. Hon berättar att om det är så att 

vårdnadshavare vill veta hur elevens skolgång ser ut så får de självklart det. Det är inget 

som hålls hemligt på något sätt. 

Alma och Boel klargör att deras dokumentation för extra anpassningar sker i elevens 

individuella utvecklingsplan [IUP]. Alma upplever att det blir lättare att justera små 

detaljer samt att det finns med i utvecklingssamtalen. Boel förklarar att hon även gör en 

dokumentation i de skriftliga omdömena och att det diskuteras på utvecklingssamtalen. 

Bella använder även hon samma dokumentationssätt som Alma och Boel. Agneta använder 

sig av ett annat dokumentationssätt. Hon använder elevmappar. I elevens mapp 

dokumenteras information från speciallärare. Även extra anpassningar dokumenteras här 

och tas med till utvecklingssamtalen. 
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5.4 Särskilt stöd 

I analysarbetet kunde fem olika kategorier urskiljas i hur lärarnas utformar särskilt stöd för 

elever i lässvårigheter. De kategorier som hittades var: pedagogisk utredning, 

åtgärdsprogram, individuell undervisning och alternativa läromedel samt delaktiga 

vårdnadshavare. Kategorier presenteras i följande avsnitt. 

För att särskilt stöd ska bli en stödinsats behöver en pedagogisk utredning göras. Den 

pedagogiska utredningen sker på olika sätt enligt de fyra lärarna. Agneta gör den själv, 

medan de andra tre påpekar att den pedagogiska utredningen görs av speciallärare eller 

specialpedagog. Agneta lämnar istället över den pedagogiska utredningen till speciallärare. 

Specialläraren tar sedan med den pedagogiska utredningen till det specialpedagogiska 

teamet. ”Där bedömer de var stödet behövs och i vilken omfattning det kommer 

genomföras”. Boel förtydligar att hon gör bedömningsstödet som ligger till grund för om 

det behöver göras en pedagogisk utredning eller inte. Men det är oftast specialläraren som 

gör själva utredningen. 

Agneta fastställer att ett åtgärdsprogram upprättas av den som ska ta ansvar för insatsen 

eller klassläraren tillsammans med speciallärare. Detta gäller även utvärderingen. Hon 

påpekar också att det förekommer färre åtgärdsprogram nu än vad det gjorde förr. Agneta 

anser att det är på grund av att de flesta stödåtgärder sker under begränsade tidsperioder. 

Alma förklarar att det främst är speciallärares och specialpedagogs ansvar. Det sker dock 

tillsammans med ansvarig lärare, men hon anser att det är specialpedagog och speciallärare 

som sitter på den specialkompetens som behövs. Klassläraren får rapporter om elevens 

framsteg och även rekommendationer på hur undervisningen i klassrummet kan se ut för 

att främja elevens utveckling. 

Bella förklarar att det hela är en process som börjar med att klassläraren skickar in en 

anmälan till elevhälsoteamet [EHT]. EHT tar tillsammans med undervisande lärare upp 

eleven på ett möte. Där beslutas vilken åtgärd som ska införas. Enligt Bella är det 

klassläraren som tillsammans med specialpedagog upprättar, följer upp och utvärderar 

åtgärdsprogrammet. Eftersom Boel arbetar på samma skola gör hon på likande sätt. En 

skillnad som framkommer i intervjusituationen är att klassläraren och speciallärare eller 



 
 

29 

specialpedagog upprättar åtgärdsprogrammet men följer upp och utvärderar tillsammans 

med berörd elev och dess vårdnadshavare. Utvärderingen sker i samband med 

utvecklingssamtal.  

Alla fyra lärare delger att en form av särskilt stöd kan innebära individuell undervisning. 

Boel beskriver att hon tror mycket på att skapa lugnare läsmiljöer. Därför kan ett särskilt 

stöd formuleras i individuell undervisning. Agneta upplever att när en elev inte kan följa 

med i den ordinarie undervisningen behövs individuell undervisning parallellt med den 

ordinarie. Bella för likande resonemang som Agneta. ”När pedagoger och tillfällen inte 

täcker så samarbetar vi med en enhet på skolan som har spec. Då ligger mer ansvar hos 

speciallärare och specialpedagog och brukar utformas som individuell undervisning. Alma 

fastslår att i hennes klass förekommer individuell undervisning med hjälp från speciallärare 

och specialpedagoger.  

Agneta visar på att allt särskilt stöd inte behöver ske utanför klassrummet. Hon anpassar 

hela tiden uppgifterna i klassrummet. ”Jag anpassar hela tiden neråt för de eleverna, 

anpassar uppgifterna till att bli lättare, anpassar uppgifter till att bli mindre omfattande, 

göra om och stryka”. Särskilt stöd handlar mycket om att anpassa och det gör även Bella. 

Hon säger att när eleven inte arbetar med speciallärare eller specialpedagog måste den 

ordinarie undervisningen utmana eleven på rätt nivå. Därför anpassar hon undervisningen 

mycket mer när berörd elev är i klassrummet.  

Även Alma anpassar sin undervisning väldigt mycket. Hon kan använda alternativa 

läromedel till eleven som har särskilt stöd om hen känner att det finns behov för det och 

att det är utformat så i åtgärdsprogrammet. Det förekommer även alternativa läromedel i 

Boels klassrum. Hon berättar att de elever i hennes klass som har särskilt stöd kan behöva 

anpassade läxor eller annat läromedel som stöttar och utmanar eleverna på rätt nivå. Ibland 

förekommer också andra hjälpmedel i form av inläsningstjänster eller digitala verktyg. ”En 

elev i klassen har stora problem med att läsa. Just nu testar vi oss fram vad som fungerar 

bäst för den eleven. Där är iPaden till stor hjälp eftersom där har vi tillgång till mycket 

olika läromedel”. 

Hur informanterna involverar elev och vårdnadshavare sker på olika sätt. Bella involverar 

vårdnadshavare vid större åtgärder i elevens undervisning och när det behövs upprättas ett 

åtgärdsprogram. Det skickas hem ett dokument med information som även behöver 
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signeras och godkännas av vårdnadshavare. De får själva behålla en kopia. Likaså skickar 

Agneta hem ett dokument för påskrift. I dokumentet förklaras vilket särskilt stöd eleven 

ska få och detta dokumenteras i elevens skriftliga omdöme. Alma för mer en dialog med 

vårdnadshavare. Hon förklarar också att här kan vårdnadshavarna bli mindre 

tillmötesgående. ”Ibland upplever jag att vårdnadshavarna lever lite i förnekelse eller 

tycker inte att det särskilda stödet, som vi pedagoger anser eleven behöver, är den rätta 

insatsen. Då brukar de överklaga beslutet men det har bara hänt in kollega som jobbat i 12 

år en enda gång.” 

Bella klargör att speciallärare ger förslag hur det särskilda stödet kan eller kommer se ut 

efter de kartläggningar som hon har gjort. Bella presenterar förslaget för vårdnadshavare 

och elev vid ett utvecklingssamtal. Vid utvecklingssamtalet sätts även ett datum för 

utvärdering. ”Utvärderingen gör jag tillsammans med speciallärare och sen lämnas en 

kopia på det vi bestämt till vårdnadshavare”. 

5.5 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på att informanterna arbetar på liknande sätt när det 

gäller extra anpassningar och särskilt stöd till elever i lässvårigheter. Alla lärarna försöker 

skapa så mycket en-till-en-situationer som möjligt. Fonomix är inte en lika vanlig 

anpassning eftersom det enbart var Agneta och Boel som berättade om det i sina intervjuer. 

Däremot var intensivläsning mer omtalat under tre av intervjuerna. De likheter som finns 

gällande dokumentationen är att den sker i elevernas IUP. Dock är det en av informanterna 

som dokumenterar extra anpassningar i en elevmapp. Kartläggningen av elevernas 

läsutveckling sker även den på lite olika sätt.  

Tre av lärarna belyser vikten av att hålla en dialog med vårdnadshavare för att göra dem 

delaktiga. Bella betonar inte vårdnadshavarnas delaktighet lika starkt som övriga lärare. 

Trotts detta är den största skillnaden som uppkommit vem som är ansvarig för den 

pedagogiska utredningen. Två informanter förklarar att de gör den själva medan de andra 

två inte ansvarar för det. För dessa två lärare är det speciallärare som gör den pedagogiska 

utredningen. 
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6. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras valet av metod, styrkor och svagheter med studien samt olika 

faktorer som kan ha påverkat studiens resultat. Till sist presenteras resultatdiskussionen. 

6.1 Metoddiskussion 

Exempel på en styrka med denna studien är användandet av semistrukturerade intervjuer. 

Med semistrukturerade intervjuer det går lättare att ställa följdfrågor samtidigt som 

intervjuaren kan uppmärksamma kroppsspråket hos informanterna. En annan styrka med 

intervjuer är att möjligheten för informanterna att gå in på djupet i varje fråga blir större 

än om datainsamlingen skulle ha genomförts i form av exempelvis enkäter eller 

observationer. Informanterna gavs möjligheten att verkligen utveckla sina svar. Fokus 

genom hela studien har varit att undersöka dels lärarnas egna tolkningar av lässvårigheter, 

dels hur deras undervisning ger möjligheter för alla elever att utvecklas, likaså om de har 

elever som behöver extra anpassningar eller särskilt stöd. Eftersom syftet med arbetet var 

att undersöka hur lärare använder stödinsatser i elevernas läsutveckling var det av hög 

relevans att alla informanter arbetar med extra anpassningar och särskilt stöd i olika grad. 

Urvalskriterierna som att lärarna skulle vara verksamma och behörig att undervisa i årskurs 

1-3 samt vara tillgängliga både tidsmässigt och geografiskt styrker också resultatets 

tillförlitlighet. Det hade varit problematiskt att svara på frågorna om informanterna inte 

hade haft någon erfarenhet av lässvårigheter. Så var det inte i detta fallet utan alla hade 

upplevt lässvårigheter bland sina elever. 

I och med att intervjuerna utgick från samma intervjuguide undersöktes det som avsågs att 

undersökas (Dahlgren & Johansson, 2009). I intervjuerna fanns möjlighet att ställa 

följdfrågor med utgångspunkt i det lärarna berättade, vilket skapat en större förståelse för 

lärarnas tolkningar. Nackdelen är att följdfrågorna baserats på informanternas svar vilket 

resulterat i att de inte ser likadana ut, vilket även lett till en viss skillnad i intervjuernas 

längd och innehåll. 
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För att öka tillförlitligheten hade observationer kunnat genomföras som ett komplement. 

Observationer valdes dock bort som metod eftersom det kan vara svårt att upptäcka de 

anpassningar som läraren gör i klassrummet genom enstaka observationer. Hade jag 

observerat verksamheten kunde resultatet sett annorlunda ut. Vid observationer speglas 

inte lärarnas egen uppfattning utan det blir istället en tolkningsfråga utifrån forskarens 

synsätt. 

En svaghet med studien är att mängden informanter påverkat resultatet än om fler skulle 

varit delaktiga. Fler informanter hade troligen bidragit till att fler kategorier hade kunnat 

skapas i analysarbetet. Men en styrka kan ändå ses i att det finns mycket likheter i arbetet 

runt extra anpassningar och särskilt stöd. Informanterna är verksamma i samma kommun 

vilket också är en svaghet med studien. Fler kommuner och fler skolor inom varje kommun 

skulle ha gett en bredare bild, men av tidsskäl och examensarbetets begränsning har det 

varit en omöjlighet. Eftersom enbart två skolor representeras i studien kan det innebära att 

de intervjuade lärarna på samma skola arbetar på ett likande sätt. I resultatet visades att så 

inte alltid var fallet. Lärarna ingick inte i samma arbetslag och arbetade även i olika 

årskurser. Det kan vara en orsak till resultatets utslag, eftersom arbetet i årskurs ett skiljer 

sig väldigt mycket från arbetet i årskurs tre.  

6.2 Resultatdiskussion 

I följande avsnitt kopplas resultatet till teoretisk bakgrund, annan forskning samt 

samhälleliga och etiska aspekter. I resultatdiskussionen kommer lärarnas uppfattning om 

lässvårigheter och orsaker till lässvårigheter presenteras under 6.2.1. I 6.2.2 kommer de 

extra anpassningar som lärarna redogör för att diskuteras. Detta följs av en diskussion om 

de särskilda stödåtgärderna som togs upp i intervjuerna. 

6.2.1 Lärarnas uppfattning om lässvårigheter och orsaker till 

lässvårigheter 

Resultatet har analyserats utefter ett sociokulturellt perspektiv. Säljö (2014) förklarar att 

tolkningar är ett kännetecken inom det sociokulturella perspektivet. Eftersom resultatet 

grundar sig i lärarnas uppfattning om fenomenet lässvårigheter och hur de upplever att 

deras undervisning gynnar alla är det tolkningar som utgör resultatet. Lärarnas 

uppfattningar om lässvårigheter var nästan helt lika. Alla fyra tog upp allmänna 
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lässvårigheter och inte just de svårigheter som fanns i deras nuvarande klasser och det kan 

vara ett tecken på att de beskrev de definitioner som de verkligen upplever som 

lässvårigheter. Alla lärarna påpekade att lässvårigheter kunde yttra sig som svårigheter i 

avkodningen eller att eleven inte förstår det hen läser. Avkodning och läsförståelse är två 

av de fem dimensionerna som Lundberg och Herrlin (2014) anser bidrar till god 

läsutveckling. Författarna liksom lärarna menar att om det brister framförallt i avkodningen 

eller läsförståelsen kan eleven hamna i lässvårigheter. 

Westlund (2009), Myrberg (2007) samt Wengelin och Nilholm (2013) instämmer i att 

brister i förmågan att avkoda kan leda till lässvårigheter. Avkodningsförmågan kan vara 

det mest avgörande hindret i läsningen. Alla fyra lärarna var ense om att avkodningen 

spelade en stor roll i läsutvecklingen hos eleverna. Forskning visar på att 

avkodningsförmågan kan vara det mest avgörande hindret i läsningen. Därför är det av 

yttersta vikt att automatisera och utveckla elevernas avkodningsförmåga genom 

strukturerad undervisning (Jacobsson & Svensson, 2006; Rack, Snowling & Olson, 1992; 

Alatalo, 2011). Alma, Bella och Boel kopplar ihop avkodningen med läsflyt. Kuhn (2005), 

Kuhn och Stahl (2003) och Alatalo (2011) förklarar att läsflyt inte bara handlar om att läsa 

med en bra hastighet utan två andra aspekter spelar också in. Den första är att eleven har 

en förmåga att känna igen ord på ett korrekt sätt och den andra är att eleven kan läsa med 

passande betoning och uttal. Kan eleven få en interaktion mellan dessa delar uppstår oftast 

ett bra flyt i läsningen. Det ska tilläggas att det gäller både egen tyst läsning och högläsning 

(ibid). 

Agneta förklarade att brister i den fonologiska medvetenheten kan skapa svårigheter i 

läsningen. Alatalo (2011) påstår att ett tecken på den fonologiska medvetenheten kan visa 

sig genom att en elev är medveten om var ett visst fonem finns i ett ord. Liberg (2007) och 

Myrberg (2007) anser att den största anledningen till att en elev hamnar i lässvårigheter 

beror på att den fonologiska medvetenheten är otillräcklig, vilket leder till 

avkodningsproblem. 

Agneta belyste vikten av ett gott ordförråd, vilket två andra lärare också nämnde. Duke 

och Block (2012) samt Myrberg (2007) talar om att ordförrådet har en stor bidragande roll 

för hur elevens läsutveckling kommer att se ut (ibid.). Agneta använder bildstöd för att öka 

elevernas ordförråd. Forskning visar på att eleverna har enklare att förstå ord när det sätts 

in i läsningen än om ordet skulle framgå i en annan kontext. Aktiv undervisning anser 
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forskning (Bolger, Balass, Landen & Perfetti, 2008) är ett bra sätt för eleverna att utöka 

sitt ordförråd. Det räcker inte för eleverna att de ska söka upp en förklaring till ordet i en 

ordbok utan de behöver få nya ord anpassade till deras tidigare erfarenheter. Agneta 

kopplar ihop ordförrådet med läsförståelsen och påstår att brister läsförståelsen kan det 

bero på ett för litet ordförråd. National Reading Panel (2000) förklarar i sin rapport att 

ordförrådet är en väsentlig del för att utveckla en förståelse för det som läses. Kuhl och 

Stahl (2003) tillägger att mängden läsning har ingen större betydelse för läsförmågan utan 

ordförrådet är det största faktorn. 

Vad alla lärarna även har svarat likadant på är att de förespråkar gemensamt arbete där 

eleverna får möjlighet att lära och utvecklas genom interaktion med andra. De har olika 

förslag, exempelvis i par eller mindre grupper men slutsatsen blir att eleverna lär av 

varandra. Dessa svar stämmer väl överens med det sociokulturella perspektivets syn på 

lärande (Nilholm, 2012; Säljö, 2011). Vygotskij (1987) visar på att eleven i detta stadie 

befinner sig i den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att eleven får stöd och 

vägledning från andra för att nå ett visst mål. Elevens utveckling. Sker med andra ord 

genom lärarens stöttning och utmaningar på rätt nivå. Genom interaktivt lärande kan 

eleverna utveckla sitt ordförråd i samspelet med en annan elev som har ett större sådant.  

6.2.2 Extra anpassningar 

Agneta och Alma förklarar båda att de använder individanpassade böcker i sin 

undervisning. Utifrån mina erfarenheter är det en vanlig anpassning för att utmana eleverna 

på sin egen nivå samt att det inte kräver så mycket av läraren. Tre av lärarna har mer än tio 

års erfarenhet och använder liknande anpassningar. Det tolkar jag som att de har testat 

olika metoder och anpassningar och vet vilka som fungerar bra. Ett problem yttrar sig dock 

i att Agneta inte upplever sig ha den tid som eleverna med extra anpassningar egentligen 

behöver. Tidsbrist anser både hon och jag beror på att det inte finns tillräckligt med 

personal där det behövs. Bella och Alma har däremot ibland en extra pedagog i 

klassrummet och därmed kan en av pedagogerna rikta sig lite mer till dem som har extra 

anpassningar. Det finns fler händer som hjälper till och de kan därför använda sig av de 

extra anpassningarna i större omfattning.  

Skolinspektionen (2016) förklarar att det finns många orsaker till varför extra anpassningar 

inte riktigt blir etablerade i skolan. Ofta kan det vara att något annat tar mycket fokus, 
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exempelvis att fler elever tillkommer i klassen, eller att läraren inte har tillräckliga 

kunskaper om hur det ska gå till. Det kan innebära att personal placeras på ställen som inte 

är i störst behov av stödet. Men i de flesta fall finns kunnig personal som kan hjälpa till. 

Då kan arbetet och dokumentationen med extra anpassningar börja direkt. I 

dokumentationen med de extra anpassningarna gjorde tre av fyra lärare på samma sätt, dvs 

de dokumenterade i elevens IUP de anpassningar som informanterna ansåg behövdes för 

att eleven skulle uppnå kunskapskraven. Däremot var det en lärare som inte 

dokumenterade i IUP utan hon gjorde det istället i en elevmapp. 

Skolinspektionen (2016) belyser även vikten av att dokumentationen förenklar 

utvärderingen. Har dokumentationer gjorts om extra anpassningar blir det enklare att 

komma ihåg exakt hur de var utformade, lättare att påvisa för vårdnadshavare vilka 

åtgärder som har vidtagits för att eleven ska nå kunskapskraven samt att det förenklar 

utvärderingen (ibid). I intervjuerna som genomfördes var det endast en lärare som 

berättade att de gjorde en utvärdering av de extra anpassningarna. Hon förklarade att vid 

utvecklingssamtal meddelas vårdnadshavare vilka extra anpassningar som implicerats. Det 

förs en dialog med vårdnadshavare om utformningen av extra anpassningar och läraren 

upplever att oftast får de medhåll om insatserna. Skolinspektionen (2016) berättar att i 75 

% av alla elevfall med extra anpassningar får elev och vårdnadshavare vara delaktiga i 

bedömningen av vilka behov och vilka åtgärder som behöver vidtas. 

6.2.3 Särskilt stöd 

För att en elev ska få insatser i form av särskilt stöd krävs en pedagogisk utredning. Till 

grund för den ligger en kartläggning och en pedagogisk bedömning (Skolverket, 2019b). 

Efter genomförandet av intervjuerna kunde olikheter i lärarnas svar urskiljas. Tre av 

lärarna förklarade att den pedagogiska utredningen är specialpedagogens eller 

speciallärararens ansvar, medan en av lärarna gjorde den själv. Till viss del stämmer det 

överens om vad specialpedagogiska skolmyndigheten [SPSM] (u.å) skriver på sin 

hemsida. Där förklarar de att alla lärare borde kunna göra en pedagogisk utredning med 

elevhälsan som stöd. Med utgångspunkt från SPSM:s hemsida gör jag tolkningen att de tre 

informanterna som lämnade över ansvaret upplever sig inte vara insatta i vad som krävs av 

dem vid specialpedagogiska utredningar. Det kan vara en anledning till att de lämnar över 

ansvaret till särskilda yrkesprofessioner.  
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Jag tolkar det även som att lärarna upplever att det krävs mer från pedagogerna när en elev 

har särskilt stöd. Enligt Skolverket (2014) ska det först göras en pedagogisk utredning om 

eleven är i behov av särskilt stöd. Bedömer rektorn att eleven behöver särskilt stöd ska ett 

åtgärdsprogram utarbetas. Åtgärdsprogrammet ska sedan genomföras, följas upp och 

utvärderas (Skolverket, 2014). Det är mycket arbete runt omkring och jag tolkar det som 

att det är det som lärarna syftar på när de uttrycker att det krävs mer. 

Åtgärdsprogrammet ska enligt Skolverket (2014, 2019b) beslutas och dokumenteras 

skriftligt. I beslutet ska det framgå vem det gäller, vad som ligger till grund för beslutet 

samt datum när beslutet fattades. En vanlig åtgärd, enligt lärarna är individuell 

undervisning. Enligt Skolverket (2019b) finns det en stödinsats som kallas ”enskild 

undervisning” och skiljer sig väldigt mycket från det lärarna beskriver. På grund av 

exempelvis en funktionsnedsättning eller sociala svårigheter kan en elev vara i behov av 

enskild undervisning. Det innebär inte att en elev vid några tillfällen i veckan arbetar 

tillsammans med speciallärare eller specialpedagog. Enskild undervisning är långvarig och 

mer omfattande, vilket innebär väldigt lite undervisning i ordinarie klassundervisning. 

Utefter det lärarna berättar i sina intervjuer tolkar jag det som att de inte riktigt förstått 

omfattningen av vad individuell eller enskild undervisning egentligen innebär. Ingen av 

lärarna förklarar att det sker under en längre tid utan de anpassningar som gjorts sker vid 

några tillfällen i veckan och räknas därmed inte som ett särskilt stöd, enligt Skolverket 

(2019b). 

Efter min tolkning av vad lärarna har beskrivit anser de att särskilt stöd är en anpassning i 

större omfattning. Skolverkets (2014) allmänna råd förklarar att så är fallet. Det är också 

vanligt att särskilt stöd inte genomförs av läraren själv utan vid sidan om den ordinarie 

undervisningen. De fyra lärarna lägger stor vikt på att belysa individuell undervisning och 

det är ett exempel som stämmer överens med anvisningar från de allmänna råden. I 

skollagen beskrivs ”särskild undervisningsgrupp/enskild undervisning, anpassad skolgång 

osv (SFS 2010:800, Kap 3.), vilket är exempel på särskilt stöd och enskild undervisning 

under en lång period. Det är oklart om lärarna avser detta när de talar om individuell 

undervisning och en-till-en-undervisning. Alla lärarna benämnde individuell undervisning 

som ett komplement till den ordinarie undervisningen vilket inte inkluderas som ett särskilt 

stöd. En-till-en-situationer ville de skapa för alla elever och blir inte heller då en extra 

anpassning för en specifik elev. Enligt lärarnas berättelser och tolkningar visas deras svar 
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på att gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd är väldigt luddig. Lärarnas svar 

går in i varandra och de verkar ha svårt att skilja på omfattningen av de olika stödinsatserna. 

Alla elever ska ges den ledning och stimulans som behövs. Om inte det är tillräckligt för 

att eleven ska uppnå kunskapsmålen och kunskapskraven ska extra anpassningar göras och 

som sista steg ska särskilt stöd ges om inte de extra anpassningarna räcker till. Gränserna 

i lärares medvetenhet och kunskaper flyter i om vad som är det ena och vad som är det 

andra. Det handlar inte bara om gränsen mellan extra anpassningar och särskilt stöd, utan 

också i hög grad om gränsdragningen mellan anpassningar som kan ingå i ”ledning och 

stimulans” och vad som ses som ”extra” anpassningar. Frågan är vad det får för 

konsekvenser för eleverna, deras utveckling och sin syn på sig själv?  

 

6.3 Vidare forskning 

Eftersom resultatet visat på att det finns vissa oklarheter vad som skiljer extra anpassningar 

från särskilt stöd kan det vara intressant att undersöka hur fler lärare uppfattar de olika 

stödinsatserna och vilka skillnader de gör. Det uppmärksammades även att tre av fyra 

lärare dokumenterar de extra anpassningarna i elevernas IUP. Därför skulle vidare 

forskning även kunna undersöka i vilken utsträckning lärare dokumenterar extra 

anpassningar och vilka olika sätt som förekommer. En granskning av lärarnas 

dokumentation skulle kunna göras för att eventuellt komma fram till vilket sätt som 

fungerar bäst. I vidare forskning skulle även en undersökning av elevernas uppfattning om 

stödinsatserna göras och om de anser att de är till en hjälp för deras utveckling. Upplever 

eleverna att de utvecklas mer om de har stödinsatser eller inte. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 

Syftet med detta examensarbetet är att undersöka hur extra anpassningar och särskilt stöd används 

för att stötta elever som befinner sig i lässvårigheter. 

 

Den data som samlas in under intervjuerna avidentifieras och förvaras på ett sådant sätt att inga 

obehöriga kan ta del av det. Insamlat material kommer endast att presenteras i mitt examensarbete 

under lärarutbildningen, därefter kommer materialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och du 

har rätt att avbryta ditt deltagande närsomhelst.  

Inledande frågor: 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du varit lärare? 

• Vilken årskurs jobbar du i nu? 

• Hur ofta arbetar ni med lästräning i veckan?  

 

Fristående frågor: 

1. Hur uppfattar du begreppet lässvårigheter? 

- beskrivning med egna ord 

 

2. Hur uppmärksammar du att en elev har eller kommer få lässvårigheter? 

 

3. Hur kartläggs elevernas läsutveckling?  

- förslag på olika tillvägagångssätt 

4. Vad tror du att elevers lässvårigheter kan bero på?  

- Vad tror du? 

- Vad har du uppmärksammat? 

5. Hur arbetar du med läsning i klassrummet?  

- Metoder 

- Arbetssätt 

- Läromedel 

6. Hur arbetar du med elever som har lässvårigheter? 

- Metoder 

- Arbetssätt 

- Läromedel  

7. Hur anser du att man vidare kan stödja elever som har lässvårigheter? 
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- hur arbetar du med lässvårigheter? 

- hur skiljer sig arbetssätten mellan elever i lässvårigheter och utan lässvårigheter? 

8. Hur används extra anpassningar i läsning? 

- Hur använder du extra anpassningar? 

- Tycker du att de extra anpassningar ni har stödjer eleverna? 

- Kan du ge exempel på hur extra anpassningar kan se ut? 

9. Hur involveras elev och vårdnadshavare i utformandet av extra anpassningar? 

- Hur kan elev och förälder påverka? 

- Hur delaktiga är dem i processen? 

- Eleven och vårdnadshavares syn på anpassningen? 

10. Hur dokumenteras extra anpassningar? 

- Hur sker dokumenteringen? 

- Hur ser den ut? 

- Var förvaras den? 

11. Hur används särskilt stöd i läsning? 

- Hur tycker du de används? 

- Tycker du att de extra anpassningar ni har stödjer eleverna? 

- Kan du ge exempel på hur särskilt stöd kan se ut kan se ut? 

12. Hur involveras elev och vårdnadshavare i utformandet av särskilt stöd?  

- Hur kan elev och förälder påverka? 

- Hur delaktiga är dem i processen? 

- Eleven och vårdnadshavares syn på stödet? 

13. Vem gör den pedagogiska utredningen som ska föregå ett beslut om särskilt 

stöd?  

- Förslag på vem som gör den och varför denna personen. 

14. Vem upprättar, följer upp och utvärderar åtgärdsprogrammet som ska finnas 

om det finns beslut på att eleven är i behov av särskilt stöd? 

- Förslag på vem som gör detta. 

15. På vilket sätt tycker du att extra anpassningar och särskilt stöd gynnar dina 

elever? 

- Vad tror du? 

- Vad har du uppmärksammat? 

- Varför tror du dessa är bra? 

 



 
 

43 

Bilaga 2: Informationsmail 

Hej! 

Jag heter Towe Bakken och läser sista terminen på̊ grundlärarprogrammet F-3 på̊ 

Jönköping University. Det har nu blivit dags för mig att skriva det sista examensarbetet 

och jag har valt att göra min studie kring extra anpassning och särskilt stöd kopplat till 

elever i lässvårigheter. 

Syftet med min studie är att undersöka hur extra anpassningar och särskilt stöd används 

för att stötta elever som befinner sig i lässvårigheter. Jag vill även få kunskap om hur 

lärare, i sin undervisning, använder extra anpassningar och särskilt stöd kopplat till 

lässvårigheter. (Detta är syftet som det ser ut just nu, det kan komma att förändras något 

under arbetets gång).  

För att samla material till min studie önskar jag intervjua verksamma och behöriga lärare 

i årskurs F-3 och undrar därför om du skulle vilja ställa upp och bli intervjuad? Fokus i 

arbetet kommer att ligga på̊ vilka extra anpassningar och vilket särskilt stöd som görs för 

elever i lässvårigheter samt hur detta följs upp och utvärderas. Intervjun tar ungefär 30-

40 minuter. 

Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Dokumentationen kommer jag 

att spara till dess att arbetet i sin helhet är godkänt och sedan kommer denna att 

raderas/förstöras.  

I studien kommer kommunen, skolorna och eleverna vara fingerade för att det inte ska gå̊ 

att utläsa vem eller vilka som deltar i studien och för att måna om allas trygghet och 

säkerhet.  

Har du några frågor får du gärna kontakta mig på̊ [mailadress]. 

Då skrivandet av examensarbetet sker under en begränsad tid önskar jag svar snarast.  

Vänlig hälsning, Towe Bakken 
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Bilaga 3: Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag är en student från Jönköping University som utbildar mig till grundskollärare med inriktning 

mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3. Jag går sista terminen och skriver därför 

mitt examensarbete nu. Examensarbetet har som syfte att undersöka hur extra anpassningar 

och särskilt stöd används för att stötta elever som befinner sig i lässvårigheter. Jag vill 

gärna ta reda på hur lärare arbetar och anpassar sin undervisning så den gynnar alla, hur 

extra anpassningar och särskilt stöd utformas kring läsning och vilka orsaker som kan 

ligga till grund för lässvårigheter. 

 

Jag skulle vara tacksam om du ville ställa upp och delta i mitt arbete genom att bli 

intervjuad. Intervjuerna kommer att spelas in och sedan transkriberas. Dokumentationen 

kommer jag att spara till dess att arbetet i sin helhet är godkänt och sedan kommer denna 

att raderas/förstöras.  

I studien kommer kommunen, skolorna och eleverna vara fingerade för att det inte ska gå̊ 

att utläsa vem eller vilka som deltar i studien och för att måna om allas trygghet och 

säkerhet.  

Har du några frågor får du gärna kontakta mig på̊: [mailadress] 

 

Deltagandet är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan 

att ange någon anledning.  

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namn: Namnförtydligande: 

______________________________________ __________________________________ 

Din e-mejl: 

_______________________________________________________ 
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