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I så gott som alla klassrum finns det elever i olika typer av läs- och skrivsvårigheter och det är 

lärarens uppdrag att hjälpa dessa elever att utveckla sin skrivning och läsning genom de 

anpassningar och med det stöd de behöver. Det förebyggande arbetet mot läs- och 

skrivsvårigheter är även en viktig del i den tidiga läs- och skrivundervisningen.  

Syftet med studien är att undersöka hur nyligen utexaminerade lärare för förskoleklass och 

årskurs 1-3 upplever att utbildningen har förberett dem för arbetet med läs- och 

skrivsvårigheter. Detta undersöktes genom kvalitativa, semistrukturerade telefonintervjuer med 

åtta lärare. Materialet analyserades genom en hermeneutisk tolkningsprocess, kombinerat med 

kodning.  

Studiens resultat visar att upplevelserna av huruvida lärarutbildningen förberett respondenterna 

för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt. Cirka hälften av respondenterna 

upplever att de inte fått med sig tillräckliga kunskaper för att arbeta förebyggande och samma 

sak gäller för det språkutvecklande arbetet.  Samtidigt anser andra respondenter att de har fått 

de kunskaper de behöver som helhet, men de hade velat få mer eller djupare kunskaper inom 

vissa områden. Det finns dock en stor enighet om att lärarutbildningen bör innehålla mer 

praktiska moment, som exempelvis fältstudier eller mer VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  
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To feel or not to feel prepared (that is the question)  

Newly qualified teachers’ experiences of how the teacher education prepared them for working 

with reading and writing disabilities 

Pages: 35 

In almost every classroom there are pupils with different types of reading and writing 

disabilities and it is the teacher’s task to help these pupils develop their reading and writing as 

far as it is possible and give them the adjustments and support needed. Preventing reading and 

writing difficulties is also an important part of the early reading and writing instruction.  

The purpose of this study is to examine how newly qualified teachers in the first grades of 

primary school feel that teacher education has prepared them for working with reading and 

writing disabilities. This was investigated by qualitative, semi-structured telephone interviews 

with eight teachers. The material was analyzed by a hermeneutic interpretation process, 

combined with coding. 

The results of the study show that the experiences of whether the teachers felt prepared to 

work with reading and writing disabilities differ, about half of the respondents feel that they 

have not received sufficient knowledge from their university program to work proactively 

against reading and writing disabilities, the same goes for the development of language. This at 

the same time as other respondents feel that they have received the skills they need as a whole, 

but would have liked to get more deep knowledge in certain areas. There is, however, a large 

consensus that teacher education should include more practical elements, like for example field 

studies or more internship in school.  
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När en elev visar tecken på läs- och skrivsvårigheter är det viktigt att lärare sätter in tidiga 

insatser. Det är därför nödvändigt att lärarna har tillräckliga kunskaper kring läs- och 

skrivutvecklingen för att kunna upptäcka läs- och skrivsvårigheter. Upptäcks inte problemen 

i ett tidigt stadium ökar gapet gentemot de andra eleverna, vilket sätter spår i alla skolämnen. 

Att vänta och se, en strategi som innebär att vänta på att eleven ska nå läsmognad, är därför en 

dålig strategi (Myrberg, 2007). Det är med andra ord av stor vikt att lärarutbildningen erbjuder 

blivande lärare de kunskaper som de behöver för att kunna arbeta förebyggande och 

språkutvecklande när gäller läs- och skrivsvårigheter. Elever som är i eller riskerar att hamna i 

läs- och skrivsvårigheter har jag mött under varje praktikperiod under utbildningen. Eftersom 

det snart är min tur att arbeta med de här eleverna, känns studiens forsknings-frågor angelägna. 

Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 

1-3 är den lärarutbildning som är aktuell idag för arbete i dessa årskurser (Prop. 2009/10:89). 

De första studenterna som tog examen från detta fyraåriga program (240 högskolepoäng) 

gjorde det år 2015. I utbildningen ingår det 52.5 högskolepoäng svenska (varav 7.5 poäng är 

verksamhetsförlagd utbildning, VFU) och 7.5 poäng specialpedagogik. I utbildningsplanen för 

grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-

3 står det att studenten, för att kunna ta examen, ska visa ”fördjupad kunskap om 

grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och 

språkutveckling, […] visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och 

förutsättningar som krävs för yrkesutövningen, […] visa fördjupad förmåga att skapa 

förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas, [… och] visa förmåga att identifiera och i 

samverkan med andra hantera specialpedagogiska behov (Utbildningsplan hämtad från berörd 

högskola, 2015).  

Upplever nyutexaminerade lärare att de fick möjlighet att utveckla dessa kunskaper och kände 

de sig förberedda för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter när de kom ut i arbetslivet? I 

examensarbete I, som utgjordes av en litteraturstudie (Rasmussen & Skoglund, 2015) 

undersöktes hur undervisningen kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och hur 

undervisningen kan vara språkutvecklande för de som redan är i dessa svårigheter. Syftet med 

Inledning 
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föreliggande arbete är att undersöka hur nyutexaminerade lärare upplever att lärarutbildningen 

har förberett dem för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Syftet preciseras i 

frågeställningar om det förebyggande arbetet, det stödjande och språkutvecklande arbetet med 

elever i svårigheter och hur lärarutbildningen bör undervisa om läs- och skrivsvårigheter. Det 

bör påpekas att det här är en studie som undersöker ett antal lärares upplevelser av utbildningen, 

inte en studie som undersöker vad lärarutbildningen lär ut om läs- och skrivsvårigheter.  

Den data som ligger till grund för studien består av kvalitativa intervjuer med åtta 

nyutexaminerade lärare, med examen från grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och årskurs 1-3.  
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I bakgrunden beskrivs vad styrdokumenten och tidigare forskning säger om elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Vidare förklaras de teoretiska begrepp som använts i studien och i tolkningen 

av resultaten.  

Styrdokumenten 

Alla elever har rätt till den ledning och det stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt de 

kan utifrån sina egna förutsättningar. Utbildningen ska vara likvärdig i hela landet, det vill säga 

var i landet du bor ska inte vara avgörande för vilka förutsättningar du ges för att lyckas i 

skolan (SFS 2010:800; Skolverket, 2011).  

Likvärdig betyder dock inte att undervisningen ska ske på samma sätt överallt och för alla 

elever eller att resurserna ska fördelas precis lika. Skolan ska ta hänsyn till elevernas olika behov 

och förutsättningar och skolan har ett särskilt ansvar för elever som har svårigheter i att nå 

kunskapskraven och målen i skolan. Undervisningen ska främja alla elevers fortsatta 

utveckling och lärande och utgå ifrån elevens bakgrund, erfarenheter, språk och kunskaper. 

Skolan ska ha en fortlöpande kommunikation och ett samarbete med elevens vårdnadshavare 

kring elevens skolsituation och kunskapsutveckling (Skolverket 2011). Om det framkommer 

att det finns en risk att en elev inte når kunskapskraven ska eleven ges extra anpassningar. Om 

de extra anpassningarna inte är tillräckliga ska elevens behov av extra stöd utredas. Om en 

sådan utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska ett åtgärdsprogram utarbetas, 

som beskriver behovet av särskilt stöd och vilka åtgärder som ska sättas in. När 

åtgärdsprogrammet tas fram ska eleven och dennes vårdnadshavare ha möjlighet att delta (SFS 

2010:800).   

Alla elever har rätt att få utveckla sina språkliga och kommunikativa förmågor och genom 

detta bygga upp en tilltro till sin språkliga förmåga. De har även rätt att genom undervisningen 

utvecklas och känna glädje i att lära sig nya saker och övervinna svårigheter. Inom ämnet 

svenska ska alla elevers lust att läsa och skriva stimuleras och de ska ges förutsättningar för att 

kunna utveckla sitt tal- och skriftspråk och sin förmåga att läsa och analysera olika typer av 

texter (Skolverket, 2011).  

Bakgrund 
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Läs- och skrivsvårigheter 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi endast utgör en orsak till den 

nedsatta funktionsförmågan. Begreppet omfattar allt som rör begränsningar när det gäller att 

läsa och skriva. En gemensam faktor för alla som har läs- och skrivsvårigheter är svårigheten 

att tillgodogöra sig skriven text. Läs- och skrivsvårigheter av generell karaktär är betydligt 

vanligare än dyslexi. (Specialpedagogiska skolmyndigheten, 2012)  

Läsning är komplext och innefattar flera processer, vilka måste fungera tillsammans som en 

helhet. Läsning beskrivs ofta som Avkodning × Förståelse = Läsning. Att läsningen består av 

dessa två tätt sammankopplade dimensioner brukar benämnas the simple view of reading. Då 

förståelsen och avkodningen är så tätt sammankopplade är det mycket sannolikt att en elev 

vars avkodning brister även har svårigheter med förståelsen och tvärt om. Det finns dock 

elever som enbart har svårigheter i antingen förståelsen eller avkodningen (Gough, Hoover & 

Peterson, 1996). Fouganthine (2012) beskriver att svaga läsare tillhör fyra undergrupper. Dels 

de tre ovan nämnda (avkodningssvårigheter, förståelsesvårigheter och mixade svårigheter), 

dels det hon benämner ospecificerade svårigheter. Hon beskriver den sista gruppen av 

svårigheter som mindre omfattande läs- och skrivsvårigheter och att det inte kan förklaras 

huruvida svårigheterna ligger i avkodningen eller förståelsen. Svårigheterna kan bero på andra 

faktorer, såväl interna faktorer (exempelvis bristande uppmärksamhet eller 

koncentrationssvårigheter) som externa faktorer (exempelvis bristande pedagogik eller för lite 

övning). Fouganthine (2012) menar dock att elevers svårigheter inte ska delas in i olika fack 

och kategorier, utan att individen bör genomgå en utredning för att kunna få undervisning 

och insatser som grundas i elevens individuella svårigheter och behov.  

Det finns vidare en skillnad mellan flickor och pojkar när det kommer till läs- och 

skrivsvårigheter. Flickor har generellt en högre läsförmåga än pojkar (Jacobson, 2006). Flickor 

med läs- och skrivsvårigheter nådde i Jacobsons studie (1998) en betydligt högre 

ordavkodningsförmåga än pojkarna med läs- och skrivsvårigheter. Fouganthine (2012) såg 

även liknande resultat när det gäller flickors läsförmåga jämfört med pojkars. I hennes studie 

var urvalet de sämst presterande läsarna inom ett specifikt geografiskt område. Endast  19.6% 

av läsarna i studien var flickor. 

Jacobson (2006) har tagit fram en modell som visar olika orsaksfaktorer till läs- och 

skrivsvårigheter. Av det som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter är arv och miljö 

övergripande. Övriga faktorer som kan orsaka läs- och skrivsvårigheter, som till exempel 

sociala faktorer, syn-/hörselnedsättning, medicinska faktorer, mognad och för lite övning kan 
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kombineras på olika sätt. De fonologiska faktorerna är de som främst förklarar dyslexi.  Alla 

orsaksfaktorer påverkas i sin tur av de samhälleliga och pedagogiska faktorerna, vilka har 

inverkan på hur allvarliga svårigheterna blir och hur de påverkar den enskilde individen 

(Jacobson, 2006).  

De samhälleliga aspekterna Jacobsson (2006) tar upp kan till exempel vara hur stor betydelse 

det har att vara läs- och skrivkunnig för att klara sig i samhället. Snow, Burns och Griffin 

(1998) tar upp att antalet människor i läs- och skrivsvårigheter har ökat på grund av dessa 

samhälleliga krav. De menar att det inte är en sänkt nivå på läsningen och skrivningen som 

sådan som har gjort att andelen personer med läs- och skrivsvårigheter ökat utan att kraven 

på läs- och skrivkunnighet har ökat i samhället. Dessutom har konsekvenserna av att ha 

svårigheter i sin läsning och skrivning ökat på grund av de ökade kraven (Snow, Burns & 

Griffin, 1998).   

Allmänt om läs- och skrivundervisning 

Den tidiga läs- och skrivinlärningen påverkar hur den fortsatta utvecklingen går för eleven. 

Lärarens roll för hur väl en elev lyckas i sin läs- och skrivinlärning är stor. Läraren måste ha 

stora kunskaper kring hur läs- och skrivutvecklingen går till och kunna avgöra var en elev 

befinner sig i den här processen. Dessa kompetenser behöver kombineras för att kunna hjälpa 

eleven framåt i sin läsning och skrivning, på ett sätt som är såväl systematiskt som strukturerat 

och baseras på elevens styrkor och svagheter (Alatalo, 2011). Brister läs- och 

skrivundervisningen är risken stor att en nybörjarläsare utvecklar svårigheter i läsning och 

skrivning (Jacobsson, 2006).  

En aspekt som är viktig för undervisningen är strukturer och miljön i klassrummet. Det är av 

stor vikt att klassrumsklimatet är bra och att läraren diskuterar med eleverna om att alla är 

olika och vad läs- och skrivsvårigheter kan vara (Foughantine, 2012; Tjernberg, 2013). Det är 

dock inte bara klimatet i klassrummet som bör vara öppet och tillåtande, utan också klimatet 

mellan kollegor på skolan. Lärare bör samtala och reflektera tillsammans om olika didaktiska 

frågor och erfarenheter, för att på så sätt kunna utvecklas i sin yrkesroll och sin undervisning. 

På skolan bör det finnas ett samarbete där lärare kan hjälpa och utbyta kunskaper med 

varandra (Tjernberg, 2013).   

Elevernas vårdnadshavare är en viktig tillgång i arbetet med läs- och skrivinlärning. Det är av 

stor vikt att det finns en god kontakt mellan hem och skola och att den etableras tidigt (Alatalo, 
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2011; McNamara, Scissons & Dahleu, 2005). Sandström Kjellin (2002) menar dock att det inte 

bör läggas ett allt för stort ansvar på elevens vårdnadshavare, då detta kan påverka elever i läs- 

och skrivsvårighet negativt. Ett exempel på detta är att relationen mellan barnet och 

föräldrarna kan försämras då föräldern får ta på sig rollen som pedagog i alltför stor 

omfattning.  

Undervisning som förebygger läs- och skrivsvårigheter 

Fonologi är kunskapen om ljudstrukturerna i ett språk, dels uttalsregler, dels på vilket sätt 

fonem sätts samman. Fonem är språkets minsta ljuddelar. För att kunna lära sig läsa behöver 

barn förstå den alfabetiska principen, det vill säga att talat språk kan delas upp i mindre 

beståndsdelar, meningar till ord, ord till stavelser och stavelser till fonem (Snow, Burns & 

Griffin, 1998). Ett viktigt begrepp inom läsinlärningen är fonologisk medvetenhet, vilket 

innebär en förståelse för att det talade språket kan delas in i olika fonem (Liberg, 2007). Det 

är av stor vikt att lärare känner till vad fonologisk medvetenhet innebär för att kunna bedriva 

en läs- och skrivundervisning som ger alla elever möjlighet att utveckla sin läs- och 

skrivförmåga och som kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Lärares kunskaper kring 

språkets strukturer och uppbyggnad ger vidare lärare möjligheten att identifiera styrkor och 

svagheter i en elevs läsning och skrivning. Att kunna identifiera en elevs styrkor och vilka 

områden som eleven har svårigheter i är av vikt i det förebyggande arbetet, då läraren med 

detta i åtanke kan anpassa sin undervisning efter elevens behov. Anpassningarna är av större 

betydelse än valet av undervisningsmetod (Alatalo, 2011). En skicklig lärare kan göra stor 

skillnad i ett barns läs- och skrivinlärning menar Snow, Burns och Griffin (1998). Precis som 

Alatalo (2011) betonar de vikten av att läraren anpassar undervisningen efter elevernas behov.  

Det går att förutsäga, redan då eleven går i förskoleklassen, hur väl läsutvecklingen kommer 

gå i årskurs 1, vilket gör att läraren kan sätta in insatser tidigt i elevens utveckling. 

Förutsägelsen baseras på elevens fonologiska medvetenhet och förståelse för relationen 

mellan fonem och grafem (McNamara, Scissons & Dahleu 2005). Något som svaga läsare ofta 

har gemensamt är brister i den fonologiska medvetenheten och ordavkodningsförmågan 

(Sandström Kjellin, 2002). Snow, Burns och Griffin (1998) menar att trots att det är möjligt 

att göra goda förutsägelser kring vilka elever som får svårigheter i sin läsinlärning, är det svårt 

att säga exakt vilka elever som får läs- och skrivsvårigheter. Det är därför viktigt att det 

förebyggande arbetet ges alla elever.  
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Snow, Burns och Griffin (1998) menar att läs- och skrivundervisningen i årskurs 1 är som 

mest effektiv när eleverna kommer till skolstarten med motivation att lära sig läsa och skriva 

och med grundläggande språkkunskaper, kognitiva färdigheter och en utvecklad tidig 

litteracitet. Därför är det viktigt hur de arbetar med språket i förskolan och i förskoleklassen. 

De säger vidare att de flesta läs- och skrivsvårigheterna är möjliga att förebygga (Snow, Burns 

& Griffin, 1998).  

Arbete med fonologisk medvetenhet genom olika språklekar i förskoleklassen kan förebygga 

framtida läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006; Lundberg, Frost & Petersen, 1988). Att 

systematiskt arbeta med den fonologiska medvetenheten genom arbete med fonemiska 

uppgifter ger bestående effekter och främjar läs- och skrivinlärningen. Detta kom Lundberg, 

Frost och Petersen (1988) fram till i en stor studie genomförd på 235 sexåringar på Bornholm. 

Efter studien togs materialet Bornholmsmodellen fram. Modellen består av olika språklekar som 

tränar barnens fonologiska medvetenhet. Syftet med metoden är att underlätta läsinlärningen, 

men även att förebygga lässvårigheter hos eleverna (Lundberg, 2007).  

När eleverna sedan kommer upp i årskurs 1 är det lärarens främsta uppdrag att ge en 

undervisning som bidrar till att alla elever lär sig läsa. Det är ett oerhört viktigt men väldigt 

komplext arbete, inte minst eftersom eleverna befinner sig på skilda kunskapsnivåer då de 

börjar skolan. Läsinlärningen i årskurs 1 bör fokusera på explicit undervisning om språkljud 

för att utveckla den fonologiska medvetenheten, stavningsregler, ordigenkänning av vanligt 

förekommande ord, enskild läsning och högläsning (Snow, Burns & Griffin, 1998).  

Trageton (2012) menar att hans läs- och skrivinlärningsmodell Att skriva sig till läsning 

(hädanefter förkortad ASL) kan reducera lässvårigheter, eftersom barnen i metoden lär sig läsa 

genom att själva skriva. I metoden inleds läs- och skrivinlärningen med att barnen skriver på 

dator (eller motsvarande). De får skriva sina egna tankar och börjar med att läsa sina egna och 

kamraternas texter, för att när läsningen har utvecklats kunna gå över till lättlästa texter. Detta 

menar Trageton (2012) gör att skrivningen utvecklas till högra nivåer och att barnens läs- och 

skrivglädje ökar. 

Att undervisa elever som har läs- och skrivsvårigheter 

Det finns en uppfattning bland en del lärare att elever med svårigheter i den tidiga läs- och 

skrivinlärningen ännu inte är läsmogna och att svårigheterna försvinner av sig själva. Det är 

dock inte möjligt att avgöra vilka elever som har svårigheter som försvinner då de når en 
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läsmognad. Det är därför av stor vikt att alla läs- och skrivsvårigheter bemöts som om de vore 

bestående (Jacobson, 1998). Alatalo (2011) menar att tendensen att invänta läsmognad kan 

bero på att lärarna upplever det svårt att avgöra om en elev är i svårigheter och att de inte 

upplever att de har kunskaper om hur de ska stötta elever i läs- och skrivsvårigheter.  

Lärarna i Tjernbergs studie (2013) uttrycker att det är av stor vikt att elevers läs- och 

skrivsvårigheter utreds för att dessa elever ska kunna ges det stöd och den hjälp de har behov 

av. De lyfter vidare att lärare bör ta hjälp av specialpedagogisk kompetens som finns på skolan 

(Tjernberg, 2013). Det förekommer dock att lärare lägger över ett alltför stort ansvar på 

speciallärarna då det kommer till elever i läs- och skrivsvårigheter (Sandström Kjellin, 2002). 

Detta är negativt för elever i dessa svårigheter, då det kan leda till att de får allt för lite 

undervisning och träning inom läsning och skrivning. Det ska inte vara så att eleven enbart 

får det stöd hen behöver hos specialläraren (Alatalo, 2011). Elever i läs- och skrivsvårigheter 

har ett behov av att läs- och skrivundervisningen sker intensivt och att läraren vet precis var 

eleven befinner sig i sin utveckling (Alatalo, 2011).  

Elever som tycker att läsningen är svår, och som har problem med sin läsförståelse, läser ofta 

mindre än elever med god läsning och läsförståelse, vilket gör att eleverna med sämre 

läsförmåga hamnar allt längre efter de övriga eleverna. Detta brukar kallas för Matteuseffekten 

(Stanovich, West, Cunningham, Cipielewski & Siddiqui, 1996). Matteuseffekten innebär vidare 

en kontinuerligt ökande skillnad i läsförmågan hos elever som är svaga läsare och elever som 

är normalpresterande. Dessa ökande skillnader anses enligt Matteuseffekten bero på olika 

läsaktiviteter hos dessa elever (Pfost, Dörfler & Artelt, 2012). I en studie av Pfost, Dörfler och 

Artelt (2012) upptäcktes att svaga läsare ofta läste mindre utanför skolan, vilket sannolikt 

bidrog till att deras läsförmåga utvecklades i långsammare takt än hos normalpresterande 

elever. För att motverka Matteuseffekten och öka svaga läsares läsförståelse är det av vikt att 

läraren arbetar för att få svaga läsare att läsa mer (Stanovich, West, Cunningham, Cipielewski 

& Siddiqui, 1996). Att eleven motiveras att läsa i och utanför skolan är även betydelsefullt, 

eftersom läsning bidrar till ett ökat ordförråd (Jacobson, 2006).  

I framgångsrik läs- och skrivundervisning är textsamtal och arbete med läsförståelse 

framträdande (Sandström Kjellin, 2002; Tjernberg, 2013). Det är även av vikt att arbeta med 

ordavkodningen (Sandström Kjellin, 2002). Tjernberg (2013) undersökte i en studie vilka 

framgångsfaktorer det fanns i läs- och skrivundervisning av elever som riskerade att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter. Hon fann att vanliga aktiviteter som förekom i framgångsrika lärares 

klassrum var högläsning, textsamtal och olika typer av processkrivning. Dessa aktiviteter 
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arbetade lärarna med för att utöka ordförrådet hos eleverna, lära ut läs- och skrivstrategier och 

träna upp elevernas metaspråkliga förmåga. Även muntliga aktiviteter arbetades med på ett 

medvetet och strukturerat sätt. Det är viktigt att alla elever får uppleva att de gör framsteg och 

lyckas i sin läs- och skrivinlärning (Tjernberg, 2013). Även Wolff (2006) menar att ordförrådet 

är något som bör arbetas med på ett medvetet sätt i undervisningen.  Det är vidare angeläget 

att i läs- och skrivundervisningen vara på det klara med vad syftet med aktiviteten är, huruvida 

syftet är att eleven ska träna på sin läsning och skrivning eller redovisa sina kunskaper. 

Skillnaden är väsentlig för att alla elever ska få samma förutsättningar så långt det är möjligt 

(Wolff, 2006). 
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Syftet med studien är att undersöka hur nyligen utexaminerade lärare för grundskolans yngre 

åldrar upplever att utbildningen har förberett dem för arbetet med läs- och skrivsvårigheter.  

Syftet preciseras genom följande frågeställningar:  

 Hur väl förberedda kände sig lärarna för att kunna förebygga läs- och skrivsvårigheter 

genom sin undervisning? 

 Hur väl förberedda kände sig lärarna för att arbeta stödjande och språkutvecklande 

med elever i läs- och skrivsvårigheter? 

 Hur bör lärarutbildningen förbereda blivande lärare inför det kommande arbetet med 

läs- och skrivsvårigheter, enligt respondenterna? 

  

Syfte och frågeställningar 
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I följande kapitel beskrivs urvalet av respondenter i studien, hur datainsamlingen 

genomfördes, samt hur materialet bearbetades och analyserades. Vidare redogörs för etiska 

aspekter och studiens tillförlitlighet. 

Urval 

I studien intervjuades åtta lärare. Kriterierna för urvalet var att respondenten skulle vara 

färdigutbildad grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3. 

Respondenten skulle ha tagit sin examen våren 2015 då läraren skulle ha tagit examen från 

den lärarutbildning som är aktuell idag. Respondenterna uppsöktes genom en facebookgrupp 

för F-3-lärare som tog examen 2015 på en specifik högskola. Inledningsvis lämnades ett 

meddelande i gruppen, men det nådde endast ut till ett fåtal personer av gruppens 44 

medlemmar. Jag sökte då istället upp medlemmarnas telefonnummer och ringde slumpmässigt 

upp personer från gruppen. De informerades i det första samtalet om syftet med studien och 

tillfrågades om de var intresserade av att delta. Vid intresse av att delta bokades en tid för 

telefonintervju in.  

Bland intervjupersonerna finns en viss spridning i tjänster, men majoriteten arbetar i årskurs 

två. Nedan följer en kort presentation, med fingerade namn, av respondenternas tidigare 

erfarenhet av arbete i skolan och var de arbetar idag: 

Jonna: Hade ingen erfarenhet av arbete i skolan innan hon sökte till lärarutbildningen. Hon 

arbetar i årskurs två.   

Klara: Har varit tjänstledig sedan sin examen, men har tidigare undervisat nyanlända på halvtid 

en termin och arbetat halvtid i en årskurs 2 en termin. Hon har även sommarjobbat och gjort 

praktik i skola och fritidshem.  

Felicia: Hade ingen tidigare erfarenheter av arbete i skolan innan lärarutbildningen. Hon 

arbetar i årskurs 2, i två olika klasser. 

Metod  
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Lisa: Hade arbetat lite inom förskolans verksamhet innan lärarutbildningen, men aldrig i 

grundskolan. Lisa arbetar idag i en årskurs 2.  

Camilla: Vikarierade under sex månader på en F-3-skola innan hon påbörjade sin 

lärarutbildning. Hon arbetar i en årskurs 2.  

Denise: Hade ingen tidigare erfarenhet av arbete i skolan. Idag arbetar hon 50 % på fritids 

och 20 % i en årskurs 2. Hon undervisar även i förskoleklass ett pass per vecka. 

Ella: Hade inte erfarenhet av arbete i skolan sedan tidigare, men hade erfarenhet av arbete 

med funktionsnedsatta barn i en caféverksamhet. Ella arbetar i en årskurs 2.  

Isabelle: Arbetade i förskoleklass och årskurs 1-2 innan hon sökte till lärarutbildningen. Idag 

arbetar hon i förskoleklass. 

Alla intervjupersoner har tagit examen från samma högskola, de har läst tillsammans under 

hela utbildningen och har med andra ord fått precis samma utbildning. Syftet var att undersöka 

hur lärarna upplevde att utbildningen har förberett dem för att arbeta med läs- och 

skrivsvårigheter, inte att jämföra olika högskolors utbildningar med varandra. Hade valet fallit 

på att intervjua personer från olika högskolor hade skillnader i upplevelser kunnat tillskrivas 

olikheter i utbildningen.   

Etiska principer 

Studien genomfördes med de fyra etiska principerna i åtanke. I enlighet med 

informationskravet informerades samtliga intervjupersoner om studiens syfte, vilket skedde i 

samband med att de tillfrågades om deltagande. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att alla 

intervjupersoner deltog frivilligt. Innan intervjun startade tillfrågades de på nytt om de 

fortfarande ville delta, för att säkerställa att de inte hade ändrat sig (Bryman, 2011).  

Alla deltagares personuppgifter behandlades på ett sådant sätt att ingen utomstående kan 

komma åt dem. De finns inte nedtecknade på annat sätt än på papper och kommer inte att 

lämnas ut till någon obehörig, i enlighet med konfidentialitetskravet. Det står vidare ingenting 

om vilken högskola respondenterna tagit examen vid i arbetet. Slutligen kommer de uppgifter 

jag har samlat in genom intervjuerna, med nyttjandekravet i åtanke, inte att användas i något 

annat sammanhang än i den här studien (Bryman, 2011).  
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Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. En intervjuguide (se 

bilaga 1) skrevs och intervjufrågor uppdelades efter studiens första och andra frågeställning, 

för att säkerställa att de besvarades under intervjuerna. Den tredje frågeställningen i studien 

tillkom senare, men täcktes in av datamaterialet. Intervjuguiden användes även som ett stöd 

för att göra intervjuerna mer strukturerade, men frågorna varierade till viss del, både i ordning 

och i formulering. Det tillkom även olika följdfrågor beroende på respondentens svar. 

Intervjuerna, som tog mellan 20 och 40 minuter, genomfördes via telefon och samtalen 

spelades in, för att sedan transkriberas.  

Bearbetning och analys 

Bearbetningen av datamaterialet inleddes med en genomlyssning av alla intervjuer, för att 

sedan transkribera dem ordagrant. Vid genomlyssningen och även under transkriberingen fick 

jag en första bild av materialet. Då transkriberingen var klar rensades den från små jakande 

eller nekande uttryck från min sida (ja… mmm… nej…), som saknade betydelse för innehållet.  

I analysen inspirerades jag av den hermeneutiska analysmodellen, där jag under 

tolkningsprocessen pendlade mellan helhet och delar i den så kallade hermeneutiska spiralen 

(Kvale & Brinkmann, 2009) där förståelsen för innehållet hela tiden ökade. I analysarbetet 

användes även metoden kodning. I analysen försökte jag hitta innebörden i respondenternas 

svar under intervjuerna, för att försöka nå en djupare förståelse för deras upplevelser. Jag 

försökte med andra ord inte komma fram till några absoluta sanningar, utan strävade efter en 

förståelse av vad de har känt, tyckt och upplevt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Alla intervjuer skrevs ut på färgat papper (en färg per intervju). Intervjuerna klipptes sedan 

isär och sorterades upp i sex områden. Tre av dessa områden representerade de tre 

frågeställningarna i arbetet, de andra tre bestod av sådant som inte passade in i någon 

frågeställning eller som passade in i fler än en. De sex områdena var: förebyggande arbete (1), 

undervisning vid läs- och skrivsvårigheter (2), lärarutbildningen (3), erfarenheter av arbete i skolan innan 

utbildningen (4), passar i mer än en frågeställning (5) och övrigt (6). Syftet med denna första sortering 

var dels att kunna analysera en frågeställning i taget, dels att se att jag hade fått svar på de tre 

frågorna i arbetet.  

Sedan analyserades en frågeställning åt gången. I analysavsnittet används område 2, undervisning 

vid läs- och skrivsvårigheter som exempel. Under analysarbetet hade jag med mig förförståelse 
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inom området som jag fått, dels genom studier av forskning inom området och dels genom 

min utbildning. I den hermeneutiska analysen utgår man ifrån att man har en viss förförståelse 

om det området materialet behandlar. Det antas vidare att det i analysarbetet inte är möjligt 

att frigöra sig från den förförståelse man har med sig in i analysen, men att man bör vara 

medveten om dess påverkan (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Jag läste först igenom allt det jag hade samlat inom ett visst område för att försöka se olika 

teman och mönster. Sedan studerades respektive tema inom området, för att försöka bryta 

ner innehållet ytterligare till olika kategorier. I till exempel område 2 (se ovan) växte följande 

kategorier fram: synen på läs- och skrivsvårigheter, kunskaper om läs- och skrivsvårigheter, 

erfarenheter, kartläggning och utredning, föräldrasamverkan samt arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Då jag kategoriserat området tittade jag på helheten inom området igen. Jag 

försökte då relatera de olika kategorierna till varandra för att se vilka som hade mer med 

varandra att göra och som kunde behandlas under samma rubrik i resultatavsnittet. Då jag 

tittade på kategorierna i relation till helheten inom området ökade min förståelse för vad 

respondenterna menade och hur de beskrev sina upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Nästa steg i analysen av området var att en kategori i taget bearbetades.  Alla lappar markerades 

genom kodning. På varje lapp skrevs ett eller flera ord för vad de behandlade (exempelvis 

specialpedagog, Bornholmsmodellen, anpassning). Med hjälp av denna kodning kunde 

mönster och sammanhang inom de olika kategorierna urskiljas. Jag kunde ibland även se att 

något hamnat i fel kategori eller att innehållet passade in i mer än en kategori. Innan arbetet 

med att skriva resultatavsnittet påbörjades tog jag ett steg tillbaka och försökte få en 

helhetsbild av resultatet inom området såväl som inom kategorin (Kvale & Brinkmann, 2009). 

De slutliga kategorierna för område två blev: synen på läs- och skrivsvårigheter nu jämfört med vid 

examen, kunskaper om arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter, praktiskt arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter och upptäcka, kartlägga och utreda. Resultatet presenteras utifrån dessa kategorier, 

vilka utgör mina rubriker.  

Vid citering i resultatavsnittet är ord/uttryck som ”eh”, ”hmm” och dylikt borttaget. Är 

däremot en del i citatet borttaget, exempelvis då respondenten ändrar sin mening under tiden 

hen pratar eller jag vill korta ner citatet, är detta markerat med […]. 
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Tillförlitlighet 

I studien har regler för forskning följts, så som de etiska principerna och all data har sparats 

(så väl inspelningar som transkriberingar) för att det ska vara möjligt att granska de resultat 

som studien har kommer fram till (Bryman, 2011).  

Den här studien är genomförd med allt för få respondenter för att det ska vara möjligt att 

generalisera och dra några allmängiltiga slutsatser. Resultatet kan ändå uppnå en grad av 

överförbarhet, genom att de som är under utbildning eller som har genomgått en 

lärarutbildning, kan känna igen sig i det resultat som presenteras i studien.  I resultatet 

presenteras många citat, dels för att öka känslan av igenkänning, dels för att öka pålitligheten. 

Studien görs vidare mer pålitlig genom att urval, genomförande och analys är noggrant 

redovisade (se metod) och att alla intervjuer är transkriberade ordagrant (Bryman, 2011).  

Studien är kvalitativ och bygger på respondenternas upplevelser. Jag har i mina intervjuer och 

min analys försökt att inte låta mina egna uppfattningar och erfarenheter av lärarprogrammet 

påverka respondenterna (Bryman, 2011). Samtidigt är min egen förförståelse av området 

nödvändig för att kunna tolka och förstå respondenternas utsagor (Kvale & Brinkmann, 

2009).  
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Resultatet inleds med en beskrivning av lärarnas mer övergripande upplevelser av 

lärarutbildningen. Resultatet fortsätter sedan med att forskningsfrågorna besvaras under de tre 

huvudrubrikerna i resultatet: Att arbeta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom undervisningen, 

Att arbeta stödjande och språkutvecklande med elever i läs- och skrivsvårigheter och Föreslagna förändringar 

i utbildningen. Resultatet avslutas med en kort Resultatsammanfattning. 

Övergripande upplevelser av lärarutbildningen  

Känslan efter examen 

Alla intervjupersoner talar om någon form av osäkerhet, nervositet eller att det kändes 

obehagligt då de talar om hur det var att börja arbeta efter sin examen.  Men det beskrivs även 

en förväntan och en glädje över att börja jobba, exempelvis används ord som förväntansfull, 

roligt och kul.  

Jätteläskigt. Jätteläskigt, kul så klart, och så där spännande, jättespännande, men fruktansvärt 

på samma gång. Jag var jätterädd, jag var rädd för att göra fel och jag visste inte riktigt vad jag 

skulle göra, och jag kände mig oförberedd… Trots fyra år på högskolan så kände jag mig 

väldigt oförberedd (Camilla)  

Jag var förväntansfull inför att börja. Och på något sätt vill jag ju ha användning av det jag lärt 

mig så snart som möjligt.. Sen fanns det också en viss osäkerhet eftersom det är en ny situation, 

när det är mer på riktigt och man.. man är en anställd. Det är en annan sak än att vara på 

praktik till exempel, när man kan testa mer. Men framför allt kul och som en utmaning jag 

verkligen ville ta mig an (Denise) 

Klara som har vikarierat en del (se Metod: Urval) men som inte har börjat arbeta efter sin 

examen, säger att ”hade jag inte jobbat ändå så mycket som jag ändå har gjort och varit ute, så 

hade jag nog känt mig väldigt nervös för att börja i augusti”. Isabelle beskriver att hon inte 

minns något av tiden före höstlovet, att hon kände sig ”väldigt grön” och lite vilsen, men att 

det sedan kändes bättre. Hon beskriver att hon har upplevt att hon har behövt komma in i 

alla rutiner på skolan för att kunna använda det hon har lärt sig under lärarutbildningen.  

Resultat 
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Hur de upplever att utbildningen har behandlat den allmänna läs- och skrivinlärningen 

När det kommer till de kunskaper som de upplever att de har fått om läs- och skrivinlärningen 

i utbildningen går åsikterna isär, från att uppleva att man har fått med sig väldigt mycket till 

att uppleva att det enda man har fått med sig är ASL. 

 Alltså just läs och skriv kan jag tycka att man fick väldigt, det är nog det som jag tycker man 

fick väldigt mycket av. Och väldigt mycket praktiskt i skolan och vi kollade nationella prov, 

och man skulle se det här är okej.. ja.. det här kunskapskravet är uppnått eller det här är inte 

uppnått och lite sådana saker. Så jag tycker att i läs och skriv […] att jag fick väldigt mycket, 

och det var väldigt mycket forskning, där man kände att jaha, okej […] så tar man reda på det 

här och så går man vidare. Men jag tyckte att det var väldigt bra just läs och skriv (Ella) 

Jag kände ju att jag var lite nervös för det för att.. jag tyckte inte att vi hade fått med oss 

tillräckligt från högskolan. Så det jag kände mig mest säker på det var ju ASL. Och som tur 

var så jobbade ju de här klasserna med ASL. Så det gjorde ju att jag kände mig mycket tryggare 

(Felicia). 

Isabelle beskriver hur hon försökte titta på hur hennes kollegor arbetade när hon började 

arbeta som lärare, för att se hur de arbetade med läs- och skrivinlärningen. Denise beskriver 

att hon kände att det var svårt, trots att hon hade fått med sig både teoretiska kunskaper och 

sett arbete med läs- och skrivinlärning på praktiken. Hon berättar att utmaningen var att 

anpassa det hon hade lärt sig på utbildningen till den situation hon befinner sig i nu med de 

elever hon har, för att eleverna i hennes klass ska få nytta av de kunskaper hon har med sig 

från utbildningen. Även Camilla tar upp svårigheten med att sätta in sina kunskaper i en 

kontext och beskriver det som att hon under utbildningen visste vad som skulle göras, men 

inte när, var eller hur. Hon berättar att när hon sedan började arbeta fick hon en helt annan 

förståelse för det, eftersom hon nu kan koppla sina kunskaper från utbildningen till en konkret 

kontext med olika elever.  

Klara, Lisa och Felicia tar särskilt upp ASL som något de har med sig från högskolan när det 

kommer till läs- och skrivinlärning. Klara säger att de under utbildningen både fick lära sig om 

det på högskolan och se det ute på praktiken. Lisa beskriver att hon var lite skeptisk till ASL 

till en början, men fick en annan uppfattning om det när hon hade börjat arbeta enligt 

modellen.  

Jag hade jag lite tankar om att, visst det är ju bra att de lär sig genom att skriva först och sen 

så skriver man bokstäver. Men jag tänkte att det kommer bli väldigt… jobbigt att börja tvåan 

och inte kunna skriva bokstäver.. Det blir väldigt.. det blir en väldigt jobbig ingång och… men 

efter att ha varit med insåg jag att, och såg de här barnen, att de hade mycket lättare, fantasin 

var mycket högre. De hade redan tankar i huvudet, när de ska börja skriva. Och bokstäverna 
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tog inte så lång tid för dem att lära sig skriva, så det gick ganska fort där (Lisa) 

Lisa berättar att hon upplevt att hon har fått med sig mycket kunskaper i läs- och 

skrivinlärningen från högskolan, även praktiska kunskaper. Hon tar även upp språkstödjande 

arbetssätt, såsom till exempel Bornholmsmodellen. Klara berättar att det hon upplever att de 

främst fick med sig från utbildningen var att vara kritisk som lärare, att kritiskt granska de 

metoder och material som används i skolan och inte ”bara köpa det rakt av”. 

Två av intervjupersonerna (Lisa och Camilla) lyfter upp användningen av barnböcker och 

berättelser i utbildningen som något de minns som positivt. De lyfter båda fram olika moment 

där de tillsammans har fått läsa barnböcker för varandra. Camilla beskriver en lektion där de 

fick träna på att berätta sagor utan att läsa och hon berättar att det ger eleverna en annan bild 

av sagan än då läraren läser innantill.  

Positivt i utbildningen om läs- och skrivsvårigheter 

I respondenternas svar framträder inte någon enhetlig bild, när det gäller de aspekter som de 

ser som positiva i utbildningen. Ett par av intervjupersonerna kan inte nämna något. Jonna 

säger att hon ”kommer inte på någonting” och Felicia beskriver hur de var ”testgruppen” och 

säger att  

Vi var ju de första som gick ut den nya utbildningen, så alla lärare började alltid sina lektioner 

med att säga ”ja, det här är första gången den här kursen går så vi får se lite hur det här blir” 

(Felicia). 

Denise är den enda som tar upp litteraturen som den främsta källan till kunskaper i de här 

frågorna.  

Framförallt litteraturen har hjälpt mig. Då kan man anteckna själv, man kan […] göra det till 

vad man vill. Man kan skriva ner sidor med det man tyckte var viktigast eller man kan göra nåt 

spel till sig själv liksom, för att verkligen komma ihåg det man kan ha nytta av… och liksom 

arbeta med litteraturen själv (Denise) 

Hon beskriver även hur uppgifter, så som hemtentamina och då de har fått planera uppgifter 

riktat till en elev i svårigheter, har gett henne kunskaper hon behöver för arbetet med elever i 

behov av stöd. Hon är även den enda respondenten som nämner elever i svårigheter då hon 

beskriver vad som varit positivt i utbildningen. De övriga respondenterna som kunde beskriva 

vad de har tyckt varit bra då det kommer till de här frågorna svarade mer generellt för 

svenskämnet. Ett exempel på detta är Ella som säger att innehållet som berörde läsning och 

skrivning var väldigt bra på den högskola hon läste vid.  
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Utbildning och VFU – En helhet eller två skilda delar? 

I tre av intervjuerna syns det att respondenterna gör en tydlig åtskillnad mellan det som de 

kallar utbildningen (den teoretiska högskoleförlagda delen av utbildningen) och den 

verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). I grundlärarutbildningen (F-3) ingår 30 HP 

verksamhetsförlagd utbildning, uppdelad under fyra praktikperioder. Sammanlagt har 

studenterna på utbildningen med andra ord motsvarande en termins praktik, där två 

praktikperioder har särskilt fokus på ett specifikt ämne (matematik respektive svenska). I 

intervjuerna framkom det dock att tre av intervjupersonerna ser praktiken som något annat än 

utbildningen.  

Ett exempel på detta är Jonna, som på frågan om vad hon har tagit med sig från utbildningen 

om hur man kan arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter, uttrycker att ”Det vet jag inte, 

så tyvärr säkert inte så mycket… nej.”. På frågan hur hon har fått de kunskaper som hon har 

i att arbeta med de här eleverna svarar hon att:  

Jag tror mycket är från VFU. Att man har sett hur andra lärare arbetar… och fått tips av dem. 

Jag tror att det är svårt att sitta ner och höra på en föreläsning hur man ska göra för att man 

behöver liksom se olika elever och… så kan man göra och… för ingen är ju den andra lik. 

Och då är det ju bra att få se många olika sätt (Jonna) 

Hon säger med andra ord att hon inte fått kunskaper i området på utbildningen, utan istället 

tillägnat sig de kunskaperna på VFUn. Felicia svarar på liknande sätt att hon tycker att 

utbildningen förberedde dem ganska bra på att arbeta med elever i läs- och skrivsvårigheter, 

men att hon lärde sig mer på VFUn.  

Ella beskriver att hon under sin sista VFU arbetade intensivt med en elev som hade stora 

svårigheter med sin läsning. Hon beskriver hur de började med att ta ut de enskilda ljuden i 

vissa ord och efter ett tag ”klickade det och då kunde han läsa tre meningar kanske”. De 

arbetade sedan varje dag i 3-4 veckor och då hennes VFU var slut kunde han läsa lite mer än 

”lätt att läsa-böcker”. När hon (precis efter det att hon har berättat om det här arbetet) får 

frågan på vilket sätt utbildningen har förberett henne för att stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter, tar hon enbart upp föreläsningar och litteratur.  

Att arbeta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter genom undervisningen 

Under rubriken Vad innebär förebyggande arbete? beskrivs hur respondenterna ser på begreppet. 

Under Kunskaper i det förebyggande arbetet beskrivs kort hur respondenterna ser på sina kunskaper 
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om det förebyggande arbetet mot läs- och skrivsvårigheter och vilken betydelse utbildningen 

har haft för lärarnas kunskaper inom området. Därefter redogörs för Fonologisk medvetenhet.  

Vad innebär förebyggande arbete?  

Det är flera respondenter som vid frågor om hur man förebygger läs- och skrivsvårigheter 

börjar prata om anpassningar för elever som redan är i svårigheter eller vill ha ett förtydligande 

av vad som menas med förebyggande arbete. Ett exempel på detta är Ella som berättar om 

hur hon arbetar då en elev uppvisar tecken på läs- och skrivsvårigheter. Hon blir sedan lite 

osäker på om hon egentligen svarar på frågan. Efter ytterligare förtydliganden av vad som 

menas säger hon: 

Alltså jag kan ju säga att när man.. det är inte svar på din fråga, men när man väl kommer ut 

som färdig lärare, jag kan ju säga att allt som man lär sig just på högskolan då, någonstans finns 

det ju, för någonstans tar man ju situationen så som den är. Men.. det är också, man står också 

där andra dagen och bara ”shit vad gör jag nu?” Men… ja, vad gör man för att förebygga? Jag 

vet inte. Alltså jag kan inte svara på den frågan (Ella) 

Felicia menar att det viktiga i förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter är att upptäcka 

svårigheterna så tidigt som möjligt. Denise belyser att det tidiga förebyggande arbetet 

resulterar i att svårigheter upptäcks, eftersom då man böjar arbeta med språklig medvetenhet i tidig 

ålder kan de, som har eller riskerar att få svårigheter, ges stöd tidigt genom exempelvis 

anpassningar. Hon beskriver senare sitt sätt att förebygga läs- och skrivsvårigheter som de 

anpassningar hon gör för eleverna som redan är i svårigheter, så att inte deras utveckling ska 

avstanna eller problemen förvärras. 

Klara tar upp högläsning som en del i det förebyggande arbetet, att man som lärare läser högt 

för barnen för att utveckla ordförrådet genom att läsa böcker och andra typer av texter. Lisa 

och Felicia lyfter särskilt upp gemensamma genomgångar och laborationer med ord och bokstäver. Lisa 

betonar särskilt vikten av en god miljö där alla får med sig något, och att hon som lärare 

behöver visa sitt intresse och engagemang.  En av respondenterna säger att hon inte tror att det går 

att förebygga läs- och skrivsvårigheter, men nämner ändå det lekfulla arbetet med bokstäver 

och ljud.  

Jag vet inte för jag tänker också att det kanske har att göra med att man kanske är lite senare i 

utvecklingen. Att det kan bero på det. Och det är ju inget jag kan påskynda eller egentligen 

förebygga tänker jag då. Men ja.. lekfullt… att leka med alfabetet och med ljuden och tidigt 

börja med det (Jonna)  
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Kunskaper om det förebyggande arbetet 

Tre av intervjupersonerna uppger att de upplevt att de inte fått med sig tillräckliga kunskaper 

från högskolan för att kunna arbeta förebyggande. En respondent (Jonna) säger att hon har 

svårt att minnas huruvida de undervisades om det förebyggande arbetet.  

Camilla berättar att hon upplever att hon har fått med sig kunskaper som hon kan använda i 

det förebyggande arbetet från sin utbildning, men att den största delen, 90 %, av hennes 

kunskaper i det här arbetet kommer från kollegor i hennes arbetslag. Hon säger vidare att på 

högskolan lärde de sig främst vad olika begrepp betyder och att de möjligen hade enstaka 

föreläsningar och workshops då de fick göra egna lektionsplaneringar. Camilla tar även upp 

att hon hade velat få kunskaper om förebyggande arbete med elever med annat modersmål.  

På samma sätt berättar Lisa om att hon och många med henne har saknat utbildning om 

proaktivt arbete. De kunskaper hon fick kring det, upplever hon att hon främst fick från sitt 

examensarbete. Klara säger att ”någonting borde jag ju fått med mig” och säger även att de 

kunskaper hon har i läs och skriv främst kommer från hennes VFU-perioder, där hon fått se 

läs- och skrivundervisning i praktiken.  

Denise säger, till skillnad från föregående respondenter, att hon upplever att högskolan gett 

henne mycket kunskaper för att kunna arbeta förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter.  

Framför allt metoder, som… till exempel så har vi ju arbetat med Bornholmsmodellen en del 

i utbildningen, Ingvar Lundbergs material och även olika läs- och skrivmetoder. Till exempel 

att skriva sig till läsning och… ja, olika metoder helt enkelt. Och de kan ju både vara ett sätt 

för den reguljära undervisningen och för att möta vissa särskilda behov som kan finnas. För 

att då kan man plocka från olika, och någonstans där i bakhuvudet finns det. Och… I och 

med att vi har fått skriva om det, vi har diskuterat i grupper på utbildningen, vi har tänkt själva 

med hemtentor, skrivit tentor… Vi har gjort så mycket med det. Och även tänkt riktat mot 

barn. Vi har fått utforma uppgifter och tänkt… hur det skulle kunna anpassas till olika barn 

till exempel. Så det känns som att i den teoretiska miljön har man fått med sig.. så mycket det 

är möjligt. Sedan är det ju väl upp till vad man gör det till (Denise) 

Även Isabelle är ganska positiv och säger att hennes syn på förebyggande arbete nog inte 

förändrats särskilt mycket sedan hon tog examen, utan att hennes kunskaper har kompletterats 

av den mer verkliga bild hon har fått av arbetet sedan examen.  
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Fonologisk medvetenhet 

En stor del i det förebyggande arbetet är arbetet med den fonologiska medvetenheten. Flera 

respondenter berättar om hur de arbetar med ljud/bokstav och exempelvis 

Bornholmsmodellen, även om de inte använder begreppet fonologisk medvetenhet. 

Klara säger att de tog upp den fonologiska medvetenheten under utbildningen, ”men inte 

sådär jättemycket vad jag kan komma ihåg”. I övrigt är respondenterna positiva till vilka 

kunskaper de fått om den fonologiska medvetenheten, Felicia och Ella lyfter att de fått med 

sig mycket kring den fonologiska medvetenheten och Bornholmsmodellen. Flera trycker på 

Bornholmsmodellen som väldigt bra och användbar i den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Camilla nämner även hon Bornholmsmodellen, men säger att hon skulle ta hjälp av erfarna 

kollegor och inte bara arbeta med den metoden. Hon anser att den är ganska gammal och att 

hon vill leka med språket på flera sätt.  

Isabelle säger att det inte finns några direkta metoder i det förebyggande arbetet mot läs- och 

skrivsvårigheter (hon arbetar dock med Bornholmsmodellen) men pratar om en ljudmetod 

som hon fått med sig från svenskakurserna under sin utbildning. Hon kommer även in på hur 

det förebyggande arbetet kan användas för att upptäcka elever i svårigheter, vid elevers 

svårigheter att uppfatta exempelvis första eller sista ljudet i ett ord. Hon trycker även på att 

det är kunskaper hon har fått med sig från högskolan.  

Det här med att man inte ska fokusera så mycket på bokstavens namn då utan hur, snarare 

ljudet då. Så vi jobbar mycket med ljud, och vi går ifrån del till helhet och helhet till del 

jättemycket liksom.. och på olika sätt. […] Och allt sånt som man har kommer ju från, alltså, 

högskolan så. Det är ju inget jag har läst i efterhand eller kunnat innan jag började plugga. 

Utan det kommer ju därifrån (Isabelle) 

Felicia tar även upp ASL som en bra metod i den första läs- och skrivinlärningen och säger 

att det ljudande tangentbordet är en stor hjälp för eleverna. Att de får höra bostavsljuden, inte 

bara se bokstaven. 

Att arbeta stödjande och språkutvecklande med elever i läs- och skrivsvårigheter 

Avsnittet inleds med Synen på läs- och skrivsvårigheter nu jämfört med vid examen. Sedan behandlas 

Kunskaper om arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter och Praktiskt arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. Avslutningsvis behandlas vilka kunskaper om att Upptäcka, kartlägga och utreda 

läs- och skrivsvårigheter lärarna upplever att de fått med sig. 
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Synen på läs- och skrivsvårigheter nu jämfört med vid examen 

Samtliga respondenter har erfarenheter av arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter, dels 

under VFU, dels under arbete efter examen. En respondent (Jonna) säger att hennes syn på 

arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter inte har förändrats sedan examen. Fem 

respondenter (Lisa, Felicia, Camilla, Denise och Isabelle) upplever däremot att deras syn på 

det har förändrats på något sätt. Denise, Camilla och Isabelle beskriver att det är betydligt mer 

konkret nu, eftersom de har mött de här eleverna och själva har ansvar för att anpassa 

undervisningen till dem. 

Man […] förstår ju att det är svårt med läs och skrivsvårigheter men man förstår ju också, nu 

när man har träffat barn och sett dem, att det är oerhört jobbigt för dem liksom och… att de 

skäms oftast. Och jag tror att många barn med läs och skrivsvårigheter tror att det är fel på 

dem. Snarare än att det är vi som inte har anpassat undervisningen till dem liksom, eller till alla 

då (Isabelle) 

Felicia uttrycker att bilden av hur viktigt det arbetet är inte har förändrats sedan examen, men 

att hon har fått se hur svårt det är att hinna med alla elever i praktiken. Det är något även 

Jonna lyfter, att hon upplever att tiden inte räcker till och att hon exempelvis inte har möjlighet 

att hinna sitta ner med en elev enskilt, eftersom hon måste hinna se alla samtidigt.  

Alltså jag tycker ju fortfarande att det är lika viktigt som jag tyckte då. Men nu känner man ju 

hur svårt det är… Alltså när man har så många barn och det är så många som har olika 

svårigheter, att hinna med alla. […] Man hinner inte med alla elever och tillgodose deras behov 

men man gör ju så gott man kan (Felicia) 

Lisa lyfter att hon upplevt arbetet med elever i svårigheter som betydligt tuffare i verkligheten. 

Att hon upplever att det ibland känns hopplöst och att hur mycket de än kämpar så når de 

inte målen. Hon trycker då på hur viktigt det är att eleverna aldrig märker att hon tror att de 

inte kommer nå målen. Hon säger vidare att det känns jobbigt när hon möter elever i 

svårigheter som har dålig självkänsla, som saknar motivation och/eller är skoltrötta.  

Jag trodde väl inte att man skulle se det så tydligt. Utan det blev […] väldigt… man blir berörd 

på något sätt (Lisa) 

Kunskaper om arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter 

Resultatet visar att hälften, (det vill säga fyra respondenter) upplever att de inte fått med sig 

tillräckliga kunskaper från utbildningen när det gäller arbetet med elever i läs- och 

skrivsvårigheter. En respondent (Ella) kunde inte svara på om hon fått med sig tillräckliga 

kunskaper i området. Isabelle, Lisa och Jonna säger att de hade velat få med sig mer kunskaper 
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inom det här området, framförallt mer praktiska metoder. Lisa säger att hon hade velat ha mer 

kunskaper om hur hon kan arbeta med olika typer av läs- och skrivsvårigheter.  

Jag tror, om man ska vara kritisk så kan man ju känna att man kunde fått mer. Och kanske 

just mer praktiska tips om hur man ska göra, kan göra, eller vilket material som man kan 

använda som har visat sig bra och liksom sådana saker… Så man har ju den teoretiska grunden 

men det är ibland svårt att omsätta till den praktiska situationen, där man faktiskt sitter med 

ett barn […] och man märker att det här barnet hänger inte med, eller det här barnet har svårt 

med det här eller det här. […] Men sen är det svårt att veta hur ska jag kunna hitta något 

material som kan träna det eller möta det problemet, den problematiken som finns… Så inte 

så mycket (Isabelle) 

Camilla upplever att de kunskaper hon har i hur hon kan arbeta för att stötta elever i läs- och 

skrivsvårigheter har hon fått från lärarkollegor och specialpedagogen på skolan hon arbetar 

på. Hon säger att högskolan inte förberedde henne för det arbetet.  

Denise, Klara och Felicia upplever däremot att de har fått kunskaper genom föreläsningar och 

sin VFU.  

Framför allt från utbildningen, för utan den så hade jag inte haft den vägledningen. På något 

sätt så serveras man ju en slags grund, och sen.. får man använda sig av det man behöver.. i 

den situationen man har framför sig. För utan… Jag hade väl fått gå på intuition eller läst mig 

själv… men jag tror inte att jag har hade fått den här helheten liksom, för jag förstår ju mer 

konsekvenserna av val som jag gör. Jag kan förutse det på ett bättre sätt i och med att jag vet 

vad för alternativ som kan finnas, om jag skulle välja en metod.. att lära sig bokstäverna till 

exempel, då kan jag väga dem mot varandra… men man vet vad alternativen är. Fler än vad 

jag hade gjort annars (Denise) 

Praktiskt arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter 

Klara tar upp att hon, när en elev är i svårigheter, pratar med eleven om hur hen känner, för 

att kunna bestämma tillsammans hur de ska arbeta när det gäller exempelvis högläsning och 

på så sätt öka elevens trygghet. Hon tar även upp samverkan med hemmet, att hon hoppas att 

det finns stöd hemifrån och att eleven kan träna extra hemma.  

Jonna, Felicia och Ella lyfter upp olika typer av enskilt arbete med eleven. Detta arbete kan 

vara i form av en-till-enundervisning (träna på att ljuda eller diskutera en uppgift exempelvis) 

eller att eleven får extrauppgifter att träna på. 

Försöka sitta ner med dem enskilt och traggla bara ord och ljud och para ihop bokstav med 

rätt ljud (Jonna) 
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Jonna, Klara och Felicia tar även upp vikten av att ta hjälp av kollegor, specialpedagog eller 

exempelvis logoped. Klara säger att specialläraren blir både stöd för eleven och stöd för henne 

som lärare i hur hon ska undervisa och anpassa. Jonna säger att hon inte tycker att man ska ta 

allt ansvar själv när det kommer till elever i svårigheter, eftersom man som ny lärare saknar 

erfarenheter och behöver hjälp av andra.  

Man måste våga be om hjälp […] och få tips. För man har ju inte med sig allt från utbildningen. 

Jag tycker ju inte att jag är färdig lärare bara för att jag är klar på högskolan. Man lär sig hela 

tiden (Jonna) 

Klara är den enda av respondenterna som spontant lyfter att hon hoppas att det finns stöd 

från föräldrarna i arbete med läs- och skrivsvårigheter. Fem av respondenterna (Lisa, Felicia, 

Ella, Camilla och Denise) frågades huruvida de upplevt att lärarutbildningen förberett dem på 

att arbeta tillsammans med föräldrarna då en elev hamnar i svårigheter. Samtliga fem svarar 

att de inte fått kunskaper om samverkan med vårdnadshavarna när det kommer till läs- och 

skrivsvårigheter. Undantaget för detta är att de fått lära sig skriva åtgärdsprogram där 

föräldrarna är inkopplade. Denise berättar dock att de fått med sig en del om relationen till 

vårdnadshavarna.  

Vi har pratat lite om relationen till föräldrar och då kommer det ju upp lite att… till exempel 

föreläsarnas egna erfarenheter av möte med föräldrar som har varit både svåra och roliga, och 

liksom den typen av erfarenheter har man ju delat med sig… men inte just om svårigheter. 

Men dock om vårt ansvar att... att förmedla det här till vårdnadshavarna eller föräldrarna då, 

att… att det finns svårigheter med i bilden. Till exempel med åtgärdsprogram och sådana saker 

(Denise)  

Fem respondenter (Isabelle, Felicia, Lisa, Jonna och Denise) tar upp att de anpassar sin 

undervisning till eleverna i svårigheter. Det kan röra sig om anpassningar av materialet, så som 

textmängd, hur de bedöms och vilka krav som ställs. Jonna betonar att om en elev får problem 

i sin tidiga läs- och skrivinlärning får man som lärare inte stressa den eleven, men ändå träna 

på det eleven har svårt för.   

Det blir ju att man anpassar materialet mycket efter dem. Jag tänker även bedömningen, alltså 

man bedömer ju eleverna utefter sina kunskaper, men man har ju olika krav på dem, vad vi 

förväntar oss av dem. Men mycket är ju anpassat material. Efter deras nivå (Felicia) 

Isabelle lyfter särskilt att hon brukar försöka anpassa innehållet efter elevens intresse, för att 

på så sätt öka motivationen.  

Man försöker hitta vägar som passar varje elev. Och grunden är ju […] att man verkligen 

känner eleven, och vet vad den tycker är roligt till exempel. Och sen att man utgår från det, 
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och sen kanske då hittar material till exempel. Om jag har en elev som inte alls tycker att det 

är roligt att […] läsa eller ljuda sig fram, eller inte har kommit igång med det […] Då får man 

ju motivera på… kanske hitta […] texter då som speglar dens intresse eller […] att den får läsa 

egna texter som den har skrivit (Isabelle) 

Upptäcka, kartlägga och utreda 

När det kommer till att upptäcka svårigheterna svarar Klara att de inte har fått med sig mycket 

alls om att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, men säger också att hon kanske hade tyckt 

annorlunda om hon hade arbetat och fått använda sina kunskaper efter sin examen. Ella tycker 

att det kan vara svårt att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, eftersom hon känner att hon inte 

vet vad som är ”normalt” i de olika årskurserna. Hon vet vad de ska kunna när de går ut 

årskurs 3, men upplever att hon inte vet hur långt en elev i exempelvis årskurs två ska ha 

kommit. Isabelle säger tvärtom mot Klara att de fick med sig mycket från utbildningen i form 

av litteratur och hon ger God Läsutveckling som exempel. Även Isabelle, Denise och Lisa tar 

upp God Läsutveckling som något de fått med sig från utbildningen när det kommer till 

kartläggning och utredning av elever i svårigheter.  

Felicia säger att de lärde sig lite om kartläggning och utredning i utbildningen, men att hon 

känner att hon pratar med specialläraren på skolan om sådant då hon inte har den 

kompetensen. Camilla och Ella känner sig osäkra på huruvida de fick med sig några kunskaper 

om utredning och kartläggning.  

Föreslagna förändringar i utbildningen  

Jag fick verkligen tänka till, man tänker först att ja det har man fått med sig… eller..? Sen när 

du började ställa alla andra frågor så bara… vänta nu vad har jag fått med mig? (Ella) 

När det kommer till vad respondenterna saknat i utbildningen, alternativt hur de skulle vilja 

förändra utbildningens sätt att lära ut kring arbetet med läs- och skrivsvårigheter framträder 

det en tydlig, enhetlig bild av vad respondenterna vill förändra. Samtliga intervjupersoner säger 

att de anser att utbildningen bör innehålla mer praktiska inslag, genom exempelvis mer VFU, 

elevfall eller workshops. Felicia säger att hon kände att hon var nervös för att arbeta med läs- och 

skrivsvårigheter, eftersom hon upplevde att de inte hade fått med sig tillräckligt från 

högskolan.  

Just när det gäller svenska ska jag vara helt ärlig och säga att det är inte mycket jag känner att 

jag minns, kommer ihåg eller tagit till mig och kunnat använda mig av liksom.. för att det var 

för abstrakt, det var alldeles för långt bort […] så skulle jag nog lägga fram det tror jag (Camilla) 
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Två av intervjupersonerna (Felicia och Klara) anser att utbildningen bör ha mer VFU än vad 

den har idag. 

Jag hade velat ha mer praktik faktiskt. Jag tycker att det är för lite VFUer för en så lång 

utbildning, för att jag tycker att det gav mest, just att se hur det är i verksamheten och se det. 

Uppleva det, inte bara läsa om det (Felicia). 

Jonna säger att hon skulle vilja se någon uppgift under VFUn kring arbete med elever i läs- och 

skrivsvårigheter, exempelvis att fokusera på en elev och arbeta för att hitta arbetssätt och 

anpassa för den eleven. Även Denise föreslår mer riktade uppgifter mot att stötta elever i 

svårigheter under VFUn. 

Två av respondenterna beskriver det som att högskolan är skilt från ”verkligheten” 

(respondenternas ordval). Isabelle säger att högskolan inte riktigt stämmer överens med 

verkligheten och att verkligheten är väldigt tuff men samtidigt underbar.  

För att högskolan lever i sin värld. Så uppfattar jag det, dom lever i sin värld sen så kommer 

man ut i verkligheten och så.. så börjar man prata om högskolans värld, så börjar.. är det många 

pedagoger som säger att du får.. du får ta det lite lugnt för så här funkar det inte ute i 

verkligheten. Det där är högskolans värld, du får anpassa dig till verkligheten nu, det här funkar 

inte. Och där tycker jag det är så stor skillnad på högskolan och vad verkligheten är (Ella) 

Med den här skillnaden i åtanke föreslår hon att fler verksamma lärare skulle föreläsa och liknande 

på utbildningen, för att kunna berätta om hur det verkligen ser ut och hur man arbetar 

praktiskt med elever i läs- och skrivsvårigheter. Ella är inte ensam om att anse att fler 

verksamma lärare bör vara en del i lärarutbildningen, även Lisa tar upp det. Hon säger vidare 

att de lärare som gästföreläste på högskolan under utbildningen ofta inte var yrkesverksamma 

i de årskurser som Lisa utbildade sig mot.  

Ytterligare en variant av möte med det konkreta och verkliga är fältstudier och autentiska elevfall. 

Camilla tar upp både fältstudier och workshops som något hon hade velat ha mer av.  

Fältstudier skulle ju vara jättebra, att få komma ut mer i olika verksamheter, att det är inte bara 

under VFU liksom utan komma ut mer. Och ha mer konkreta uppgifter. […] Mer fältstudier 

överlag tycker jag att lärarutbildningen bör ha. Sen vet jag inte om det möjligt, men det bör de 

ha om jag får drömma. Mer workshops där man får… kanske bedömning av… om man tänker 

skrivning, som jag sa till exempel nationella prov som ett exempel då, man kanske jobba mer 

med olika elevskrivna texter för att kunna bedöma (Camilla)  

Även Ella tar upp fältstudier som något hon önskat att de hade fått mer av i utbildningen. Att 

de hade fått prata med verksamma lärare kring hur de gör rent praktiskt när problem uppstår. 

Hon anser att det är sådana delar av utbildningen hon verkligen minns och har tagit till sig. 
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Isabelle tar upp en annan typ av fältstudie som förslag, där de får träffa elever i svårigheter 

och följa en elevgrupp under en längre tid för att få se elevernas utveckling och hur de kämpar. 

Hon anser även att mycket de har lärt sig har varit lite för ”duttigt”, och att hon hade önskat 

djupare kunskaper. Denise säger att med tanke på det stora behovet av de här kunskaperna 

ute i verkligheten så hade hon velat ha mer kunskaper om det i sin utbildning, för att kunna 

erbjuda undervisning som stöttar och hjälper elever i svårigheter.  

I med att det är ganska utbrett fenomen så tänker jag mig att det skulle kunna läggas betydligt 

större vikt på det. Att… att en större del riktas mot att faktiskt hjälpa de här eleverna och, ja 

men kanske mer konkreta moment. Just mot det. Att man.. man kanske gör någon observation 

i en klass, där svårigheterna finns, eller att man… man kan liksom ta det närmare sig redan 

under utbildningen (Denise) 

Lisa och Klara säger att de gärna hade sett en hel kurs om läs- och skrivsvårigheter och arbetet med 

elever i den typen av svårigheter. Klara säger att hon gärna hade sett en kurs i samband med 

VFUn eller att de skulle ha fått arbeta med en fadderklass och arbeta med just läs- och 

skrivsvårigheter under en längre tid (lite liknande det Isabelle föreslog ovan). Lisa säger att 

eftersom läs- och skrivsvårigheter finns i alla klasser och påverkar alla ämnen är det angeläget 

att de kan ge eleverna hjälp och stöttning. Hon beskriver att hon upplevde att tiden kunde ha 

använts annorlunda i utbildningen, att ett alltför stort fokus lades på saker som inte berörs i 

de årskurserna de blev behöriga i, exempelvis en del av grammatiken och att den tiden kunde 

ha använts till annat innehåll.  

Så det känner man väl att man hade velat haft mer. Kanske till och med en hel kurs, alltså 

ordentligt med elevexempel, specialpedagog hur jobbar dem, erfarenheter… för att på något 

sätt förbereda att okej, så här kan det se ut, så här illa kan det vara, eller så här kan man göra. 

Och det är faktiskt väldigt märkligt att man inte har lagt mer fokus på det, för det… det är ju 

så uppenbart viktigt (Lisa) 

Resultatsammanfattning 

Studiens resultat visar att upplevelserna av huruvida lärarutbildningen förberett 

respondenterna för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter skiljer sig åt. Cirka hälften av 

respondenterna upplever att de inte fått med sig tillräckliga kunskaper för att arbeta 

förebyggande och samma sak gäller för det språkutvecklande arbetet.  Samtidigt anser andra 

respondenter att de har fått de kunskaper de behöver som helhet, men de hade velat få mer 

eller djupare kunskaper inom vissa områden. Det finns dock en stor enighet om att 

lärarutbildningen bör innehålla mer praktiska moment, som exempelvis fältstudier eller mer 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning).  
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Studien behandlar hur nyutexaminerade lärare har upplevt att lärarutbildningen har förberett 

dem för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Under rubriken Metoddiskussion, diskuteras 

urval och datainsamling, forskningsfrågorna och egna erfarenheter. Under rubriken Resultatdiskussion tas 

några aspekter av resultatet upp och diskuteras under följande rubriker: Förebyggande arbete, 

Föräldrasamverkan, Föreslagna förändringar av lärarutbildningen, Koppling till yrkesverksamheten och 

Idéer för fortsatt forskning. 

Metoddiskussion  

Urval och datainsamling 

Urvalet bestod av åtta nyutexaminerade lärare. En majoritet av dessa arbetade i årskurs två. 

Det hade varit önskvärt att få respondenter med en större bredd på årskurser, det finns 

exempelvis ingen respondent som arbetar i årskurs 1 eller årskurs 3.  

Materialet till studien samlades in genom telefonintervjuer, vilka spelades in. Jag upplevde 

telefonintervjuer som en bra metod. En fördel var att respondenter som annars inte haft 

möjlighet att delta på grund av geografiska avstånd kunde vara med i studien. Ytterligare en 

fördel var att intervjuerna hölls fokuserade, utan alltför många avvikelser från ämnet, vilket 

jag tror blev följden av att vi inte träffades personligen. Vidare ser jag det som positivt att det 

var tidseffektivt, dels för mig som slapp restid, dels för respondenten då intervjun blev ganska 

effektiv. Det var även enklare för respondenterna att planera in tid för ett telefonsamtal än för 

ett fysiskt möte. Att intervjuerna genomfördes via telefon hade dock en nackdel, i några fall 

var det svårt att höra respondenten. Detta markerades i mina transkriberingar med (hör ej), 

men dessa fall var få och rörde sig om några enstaka ord. Jag upplever därför inte att detta 

påverkade resultatet nämnvärt.  

Under intervjuerna användes en intervjuguide (se bilaga 1), men då intervjuerna var 

semistrukturerade varierade såväl ordningen på frågorna som de följdfrågor som ställdes. 

Ibland uteslöts vissa frågor medan andra förändrades för att passa situationen. Ett sådant 

exempel är intervjun med Klara, där frågorna fick modifieras lite eftersom hon har varit 

tjänstledig sedan examen. I vissa frågor saknas svar från en del respondenter, till exempel när 

Diskussion 
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det gäller föräldrasamverkan. Frågan om läsmognad togs bort efter hälften av intervjuerna, då 

jag upplevde det som att det var svårt att fråga om detta utan att bli allt för ledande, då jag i 

tre av de fyra intervjuerna tvingades förklara begreppet.   

Forskningsfrågorna 

I min studie preciseras syftet med tre forskningsfrågor. Den tredje uppkom under min 

dataanalys. Jag frågade samtliga intervjupersoner hur de skulle vilja att lärarutbildningen 

behandlade det här området, men det var då inte tänkt att vara en forskningsfråga. När 

materialet sedan analyserades upplevde jag att det var en del i studien jag verkligen ville lyfta, 

varför en tredje forskningsfråga tillkom.  

Egna erfarenheter 

Jag har själv läst samma lärarutbildning (grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i 

förskoleklassen och årskurs 1-3) som respondenterna. Frågan är huruvida det är möjligt att gå 

in i en sådan här studie och lyckas vara helt objektiv och ställa sina egna erfarenheter helt åt 

sidan. Det går inte att komma ifrån att jag har min syn på lärarutbildningen och mina 

upplevelser av hur väl förberedd jag känner mig för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter. 

Jag har i studien försökt att inte låta mina tankar och åsikter påverka mina intervjuer eller min 

tolkning av resultatet, men använt min förförståelse för att möjliggöra en djupare förståelse av 

materialet. Resultatet av studien sammanfaller inte alltid med mina egna tankar och 

erfarenheter, vilket visar på att jag lagt egna åsikter åt sidan i studien.  

Resultatdiskussion  

Förebyggande arbete 

De flesta läs- och skrivsvårigheterna går att förebygga (Snow, Burns & Griffin, 1998). 

Forskning visar på att arbete med exempelvis språklekar som utförs i tidiga åldrar kan mildra 

eller förebygga läs- och skrivsvårigheter (Jacobsson, 2006; Lundberg, Frost & Petersen, 1988). 

Jag upplevde när jag intervjuade lärarna i min studie att flertalet inte riktigt hade begrepp om 

vad förebyggande arbete innebär och jag funderar på huruvida det var ordet förebyggande som 

ställde till det. Det var flera som vid frågan om hur de kan arbeta förebyggande mot läs- och 

skrivsvårigheter beskrev hur de arbetade då en elev redan är i svårigheter, med anpassningar 

och dylikt. Det var även någon respondent som vid frågan om förebyggande arbete berättade 

om anpassningar, för att sedan berätta om exempelvis Bornholmsmodellen då samma fråga 

ställdes på ett annat sätt och ordet förebyggande förklarades. Jag funderar även på huruvida 
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det påverkar resultatet att de flesta av respondenterna i studien arbetade i årskurs 2 och om 

resultatet hade sett annorlunda ut om fler respondenter hade arbetat i förskoleklass eller 

årskurs 1.  

En respondent uttryckte att elever mognar i olika takt och att hon inte kan göra något direkt 

för att förebygga läs- och skrivsvårigheter, men lyfte ändå upp språklekar som ett sätt. En 

annan av respondenterna är lärare i förskoleklass och berättade att hon arbetar med 

Bornholmsmodellen varje dag med sina elever. Trots detta sade hon vid ett tillfälle att det 

”inte finns några direkta metoder” för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. 

Bornholmsmodellen bygger på forskning som visar att språklekarna i modellen verkar 

förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter (Lundberg, Frost & Petersen, 1988).  Det tycks 

saknas en länk mellan forskningen bakom metoden och det praktiska arbetet med 

språklekarna. Frågan är då hur man ser på språklekar så som Bornholmsmodellen och den 

effekt den har. Om man ser det bara som ett bra sätt att påbörja läsinlärningen, som något 

man bara ”ska göra i förskoleklassen”, eller ser man den som ett bra sätt att underlätta läs- 

och skrivutvecklingen och förebygga alternativt mildra eventuella läs- och skrivsvårigheter.  

Föräldrasamverkan 

Bara en av respondenterna lyfter föräldrasamverkan och kontakten med hemmet spontant. 

Forskning visar på att det är av vikt att elevens vårdnadshavare är en del av arbetet med elever 

i svårigheter och att kontakten mellan hem och skola är god (Alatalo, 2011; McNamara, 

Scissons & Dahleu, 2005). De respondenter (fem av åtta) som fick frågan direkt om vad de 

tagit med sig från utbildningen om samverkan med hemmet i samband med läs- och 

skrivsvårigheter upplever att det är något de inte har fått med sig från lärarutbildningen, mer 

än då det gäller åtgärdsprogram. Föräldrakontakten är en viktig del av yrket och en av 

intervjupersonerna sade att hon hade upplevt att det var en betydligt större del än vad hon var 

beredd på då hon tog sin examen. Det står även i läroplanen att skolan ska ha ett kontinuerligt 

samarbete med hemmet, där vårdnadshavarna får ta del av elevens skolsituation och 

kunskapsutveckling (Skolverket, 2011). Det är med andra ord en del i skolans och lärarens 

uppdrag att samverka med vårdnadshavare, ett arbete som de tillfrågade lärarna i studien 

upplever att de inte har förberetts för alls.  

Föreslagna förändringar av lärarutbildningen 

I resultatet syns en samstämmighet när det gäller frågan om hur respondenterna anser att 

lärarutbildningen bör förbereda blivande lärare inför arbetet med läs- och skrivsvårigheter. 
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Samtliga respondenter önskade mer praktiska inslag med koppling till ”verkligheten”. I mitt 

arbete framkommer att det ibland saknas en koppling mellan teori och praktik, det vill säga 

mellan forskningen och det praktiska arbetet som genomförs i klassrummen. En respondent 

uttrycker det som att ”högskolan lever i sin värld” och att det saknas tydliga kopplingar till 

verkligheten. Alatalo (2011) kommer i sin intervjustudie fram till att många nyutexaminerade 

lärare upplever att de i utbildningen saknat råd och tips kring hur de praktiskt kan arbeta med 

läs- och skrivinlärningen och läs- och skrivsvårigheter. Alatalo diskuterar att detta kan vara 

tecken på brister även i den teoretiska kunskapen, att lärarstudenter inte ser att 

undervisningsmetoder måste vara baserade i djupare kunskaper och forskning om barns läs- 

och skrivinlärning. Hon menar dock att det även kan bero på att studenterna hade en önskan 

om att få tips kring hur deras teoretiska kunskaper kan tas med in i det praktiska arbetet med 

läs- och skrivundervisning. Alatalo menar att det är av vikt att den högskoleförlagda och den 

verksamhetsförlagda utbildningen samverkar för att kunna ge studenterna kunskaper kring 

generella principer i undervisningen och hur teori och praktik hänger samman (Alatalo 2011).  

Jag tror att en ökad andel praktiska inslag, exempelvis med fältstudier eller ökad mängd VFU 

där lärarstudenter får möta elever och yrkesverksamma lärare, kombinerat med den forskning 

och teori som ges på högskolan, skulle bidra till en ökad medvetenhet och kunskap om hur 

man som lärare kan arbeta med läs- och skrivsvårigheter. Denna ökade kunskap gynnar i 

slutändan såväl lärare som elever. Det är lärares skyldighet att ge alla elever en likvärdig 

undervisning som anpassas efter elevens individuella behov (Skolverket, 2011). För att kunna 

erbjuda det krävs kunskaper från utbildningen i hur man praktiskt arbetar med läs- och 

skrivsvårigheter. Det krävs även, vilket Alatalo (2011) poängterar, att lärarstudenter förstår 

hur teorin och praktiken hänger samman.  

Koppling till yrkesverksamheten 

I såväl skollagen som grundskolans läroplan betonas skolans skyldighet att ge varje elev den 

ledning och det stöd som behövs för att eleven ska ha möjlighet att utvecklas så långt som 

möjligt i sitt lärande (SFS 2010:800; Skolverket, 2011). Lärarens roll för hur väl en elev lyckas 

i sin läs- och skrivinlärning är stor (Alatalo, 2011). Lärarnas och skolans uppdrag att hjälpa alla 

elever att utvecklas i sin läs- och skrivutveckling. För att kunna göra detta krävs det att läraren 

har kunskaper om såväl det förebyggande arbetet mot läs- och skrivsvårigheter som det 

språkstödjande arbetet med elever som redan har utvecklat dessa svårigheter. Alla lärare som 

tar examen från grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 

F-3 ska kunna visa kunskaper och förmågor i att ge alla elever möjligheten att lära och 
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utvecklas i skolan (Utbildningsplan hämtad från berörd högskola, 2015). Resultatet visar att 

de nyutexaminerade lärarna har olika upplevelser av hur väl lärarutbildningen har förberett 

dem för deras yrkesutövning, men de är ense om att utbildningen behöver fler praktiska inslag. 

Det skulle gynna både de nya lärarna och deras kommande elever, om alla nyutexaminerade 

lärare kände sig mer förberedda för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter.  

Idéer för fortsatt forskning 

Den här studien undersökte åtta nyutexaminerade lärares upplevelser av lärarutbildningen. 

Mina kriterier för urvalet var att samtliga respondenter skulle ha tagit examen år 2015 från 

samma högskola. Förutom det skedde urvalet tämligen slumpvis, genom att jag ringde upp 

möjliga respondenter fram till det att jag hade åtta respondenter som tackat ja till deltagande.   

En intressant fortsatt studie hade varit att jämföra respondentens upplevelser av sin utbildning 

med faktorer såsom närvaro vid föreläsningar, deltagande i övrig undervisning samt antal 

timmar som respondenten la på sina självstudier. I den här studien har inte någon sådan 

jämförelse gjorts. Skulle en lärare som ägnade mycket tid åt sin utbildning och som hade hög 

närvaro, ha ansett att utbildningen varit bättre än en person som lade ner mindre tid på sina 

studier?  

Ytterligare en studie som skulle vara intressant att genomföra är att jämföra upplevelserna 

mellan flera högskolor i Sverige, det vill säga att undersöka om upplevelserna av hur 

förberedda nyutexaminerade lärare känt sig för att arbeta med läs- och skrivsvårigheter skiljer 

sig mellan olika högskolor/universitet, eller om upplevelserna är ungefär de samma.  

Avslutningsvis skulle det även vara intressant att undersöka hur väl förberedda lärare från 

andra lärarutbildningar känt sig för att möta elever i läs- och skrivsvårigheter. I ovanstående 

studie har enbart Grundlärarutbildningen med inriktning mot arbete i förskoleklassen och 

årskurs 1-3 stått i fokus. Det skulle vara intressant att undersöka även lärarutbildningarna med 

inriktning mot arbete i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasieskolan. Elever med olika typer av läs- 

och skrivsvårigheter finns i alla åldrar. Det skulle därför vara spännande att undersöka hur väl 

förberedd exempelvis en gymnasielärare upplever att hen är för att möta de här eleverna. Det 

skulle sedan kunna jämföras mellan de olika lärarutbildningarna, för att se om det finns någon 

skillnad dem emellan.  
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När tog du din lärarexamen? 

Vad gjorde du innan du började läsa till lärare? (beroende på svar: Hade du någon erfarenhet 

av att arbeta i skolan innan du sökte lärarutbildningen?)  

 I vilken årskurs arbetar du för närvarande?  

Hur kändes det när du tog din examen och skulle börja arbeta som lärare?  

 

Frågeställning 1 

När du kom ut och började arbeta som lärare, hur tänkte du kring arbetet med läs- och 

skrivinlärning (eller utveckling av dessa färdigheter beroende på årskurs)?  

 

Har din syn på läs- och skrivinlärningen förändrats sedan du tog examen? På vilket sätt?  

 

Kan du beskriva vilka kunskaper du fått med dig från utbildningen för att kunna arbeta 

förebyggande mot läs- och skrivsvårigheter i praktiken? Finns det något du saknar? 

(Följdfrågor: hur du upptäcker svårigheterna, hur du kartlägger/utreder, didaktiska kunskaper, 

hjälpmedel, dokumentation, föräldrasamverkan) 

 

Vad innehöll utbildningen för moment när det gäller det förebyggande arbetet? (fonologisk 

medvetenhet, läsmognad) 

 

Skulle du kunna beskriva hur du arbetar/skulle arbeta förebyggande mot läs- och 

skrivsvårigheter?  

Har din syn på förebyggande arbete mot läs- och skrivsvårigheter ändrats sedan du tog din 

examen? På vilket sätt? 

 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
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Frågeställning 2 

 

Vad har du för erfarenheter av elever med läs- och skrivsvårigheter? (Antingen utredda sådana 

eller allmänna svårigheter i läs- och skrivinlärningen) Vilken typ av svårigheter hade eleven? 

(avkodning, förståelse..?) Hur upptäcktes svårigheterna?  

 

På vilket sätt upplever du att lärarutbildningen förberett dig för att stötta elevens fortsatta 

utveckling?  

 

Kan du kort beskriva hur du arbetar/skulle arbeta för att stötta dessa elever? 

 

Vad tog du med dig från utbildningen kring detta? 

 

Hur har du fått de kunskaper du har kring att stötta dessa elever? (utbildningen, fortbildning, 

kollegialt lärande, erfarenheter) 

   

Har din syn på arbete med elever i läs- och skrivsvårigheter förändrats sedan du tog din 

examen? På vilket sätt? 

 

Avslutning 

Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att lärarutbildningen förberedde blivande lärare? Är 

det något särskilt du saknar idag? Något som finns men behöver förbättras? Något som är bra 

som det är? 

Har du något du vill tillägga?  

Om jag skulle komma på någon mer fråga, eller vilja ha ett förtydligande av något svar, är det 

då okej om jag hör av mig till dig igen?   


